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صـادرات محصـوالت نهایـی صنعتـی می توانـد یکـی از راه هـای ایجـاد رونـق 

اقتصـادی و ارزش افـزوده بـاال در دنیـا تلقـی شـود. کشـورهای پیشـرفته اغلـب راه 

صنعتی شدن و تبدیل شدن به قدرت اقتصادی را در تولید و صادرات محصوالت 

نهایی یافته اند. هر چند که محصوالت نیمه نهایی نیز می تواند ارزش آفرین باشد؛ 

امـا تولیـد محصـول نهایـی بـه کامل شـدن چرخـه اقتصـاد و گردش مالـی قابل توجه 

خواهـد انجامیـد. ناگفتـه نمانـد کـه تـالش تمـام دولت هـا این اسـت که با هـر روش 

ممکـن صـادرات را افزایـش دهنـد. کشـورهای در حال توسـعه صـادرات محصوالت 

خـام و نیمه نهایـی را در دسـتور کار قـرار می دهنـد؛ در مقابـل کشـورهای پیشـرفته 

محصـوالت نهایـی را صـادر می کننـد. قـدر مسـلم ایـن اسـت کـه ارزش صـادرات 

محصوالت نهایی به مراتب بیش از محصوالت خام و نیمه نهایی خواهد بود.

سـال گذشـته بیـش از 49 میلیـارد دالر کاال از کشـور صـادر شـده کـه در ایـن 

میان بخش معدن و صنایع معدنی کشور بیش از 14 میلیارد دالر صادرات انجام 

داده اسـت و ایـن میـزان رکـورد بی نظیـری در تاریـخ صـادرات کشـور محسـوب 

می شـود. قطعـا ایـن دسـتاورد بـرای حـوزه معـدن و صنایع معدنی و فلزی کشـور و 

نقش 28 درصدی در صادرات غیر نفتی ارزشمند است. اما نکته قابل توجه این 

اسـت کـه طبـق آمـار گمـرک، میانگین ارزش صـادرات محصوالت معدنی بـه ازای 

هـر تـن در سـال 1400 حـدود 209 دالر بـوده اسـت؛ در حالـی کـه ارزش صـادرات 

محصوالت فلزی در همین سـال 838 دالر به ازای هر تن تخمین زده شـده اسـت. 

ایـن یعنـی بـا انجـام فـراوری روی محصول خام معدنی، می تـوان ارزش پنج برابری 

در صادرات ایجاد کرد.

بایـد توجـه داشـت کـه رشـد اقتصـادی فقـط بـه صـادرات ارزان نیسـت. بـه طور 

مثـال طبـق آمـار در سـال 1400 بالـغ بـر 53 میلیارد دالر کاال به کشـور وارد شـده 

اسـت. بیشـترین میـزان واردات نیـز از نظـر گـروه کاالیـی ماشـین آالت، لـوازم 

خانگی و تجهیزات برقی اختصاص داشت که 14.5 میلیارد دالر از نظر ارزش 

و 11 میلیـون و 550 تـن از نظـر وزنـی بـود. طبـق آمـار گمـرک میانگیـن ارزش 

واردات هر تن از این کاالها 12 هزار و 711 دالر به ازای هر تن تخمین زده شده 

اسـت. در همیـن حـال بیشـترین میـزان واردات بـه یـک کاال متعلـق به گوشـی 

تلفـن همـراه بـه ارزش چهـار میلیـارد و 161 میلیون دالر بـا وزن 6 هـزار و 407 تن 

بود! ارزش واردات هر تن گوشی همراه طبق آمار گمرک 649 هزار و 537 دالر 

به ازای هر تن بوده است.

در ایـن نوشـتار قصـد زیـر سـوال بـردن صـادرات را نداریـم؛ بلکـه بایـد از 

تولیدات داخلی حداکثر اسـتفاده را برد. به جز محصوالت خاص مانند ابزار 

دقیـق و گوشـی های همـراه کـه بـا آلیاژهـای خـاص و عناصـر کمیـاب تولیـد 

می شـوند، تولیـد محصـوالت دارای ارزش افـزوده مانند ماشـین آالت از همین 

محصـوالت مرسـوم فلـزی و معدنـی صـورت می گیرد. متاسـفانه در کشـور ما 

مصرف فلزات اساسی نسبت به تولید پایین است و تقریبا به نوعی مجبور به 

خام فروشـی هسـتیم؛ موضوعـی کـه تقریبـا کشـورهای پیشـرفته از آن عبـور 

کرده انـد و بـه فـروش و صـادرات محصـوالت نهایی رسـیده اند. ما نیز راهی به 

جـز عبـور از خام فروشـی نداریـم زیـرا بـه بازارهـای جهانـی بـه ویـژه در شـرایط 

پرنوسان کنونی نمی توان اعتماد کرد؛ به ویژه آنکه قیمت ها به شدت کاهش 

یافته اند و حتی با صادرات نیز ممکن است یک تولیدکننده زیان ده و زیان آن 

شرکت به کشور تحمیل شود. از این رو باید به سمت افزایش مصرف داخلی 

و اسـتفاده از فلـزات و مـواد خـام بـرای تولیـد محصـوالت دارای ارزش افـزوده 

باالتر یا حتی اجرای پروژه های عمرانی رفت.

هنر این نیست که محصوالت خام و نیمه خام از کشور صادر شوند؛ هنر 

یـک اقتصـاد پویـا آن اسـت کـه از مـواد خـام با کمتریـن ارزش افـزوده، کاالیی با 

بیشـترین ارزش افـزوده تولیـد کنـد. بزرگ ترین مصرف کننـدگان فلزات بخش 

ساخت و ساز، خودروسازی، لوازم خانگی و ماشین سازی هستند. فعال سازی 

پروژه هـای عمرانـی یکـی از مهم تریـن راهکارهایـی اسـت کـه می تـوان چرخـه 

اقتصـاد کشـور را از حالـت نیمـه فعـال کنونی به سـمت فعالیت کامـل کرد. با 

اینکـه دولـت بودجـه ای بـرای اجـرای پروژه هـای عمرانـی در اختیـار نـدارد امـا 

تجربـه اجـرای پروژه هـای بزرگـی همچون انتقال آب خلیج فارس و انتقال نفت 

از میـدان گـوره بـه بنـدر جاسـک نشـان داد کـه می تـوان حتـی بـدون حضـور 

دولـت، تنهـا بـا اعتمـاد بـه شـرکت های بـزرگ پروژه هـای بـزرگ را فعـال کـرد. 

همچنیـن حرکـت بـه سـمت محصـوالت دارای ارزش افـزوده بیشـتر، افزایـش 

تیـراژ محصـوالت صنعتـی همچـون خـودرو، لـوازم خانگـی و ماشـین آالت و در 

نهایت صادرات آن ها قطعا می تواند اقتصاد کشور ما را از خام فروشی کنونی 

فاصلـه دهـد تـا بـا گذشـت زمـان و بـه بـار نشسـتن توسـعه صنعتـی در کشـور، 

شاهد یک اقتصاد پویا و خالق باشیم.

خام فروشی هنر نیست

سعید فتاحی منش
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حجت اللـه دربانـی، مدیرعامـل شـرکت ذغالسـنگ نگیـن طبـس در گفت وگـو بـا »فلزات آنالین«:

اهداف خود را قربانی مشکالت نمی کنیم
قیمت گذاری دستوری مادر مشکالت زغال سنگ است  

برخلاف  کشلور  زغال سلنگ  صنعلت 
پتانسلیل ها و ذخایلر خوبلی کله در کشلور 
وجود دارد نتوانسلته اسلت آن گونله که باید و 
شلاید رشلد کنلد. مشلکات قیمت گلذاری 
ماشلین آالت  واردات  علدم  زغال سلنگ، 
بله  سلرمایه گذاری ها  ورود  علدم  مناسلب، 
معلادن  واگلذاری  و  معدنلکاری  حلوزه 
موجلب  گذشلته  سلال های  در  زغال سلنگ 
شلده ایلن صنعت هملواره روند نسلبتا ثابتی 
داشته باشد و شلاهد ورود سرمایه گذاری های 
جدیلد به ایلن صنعلت نباشلیم. نکتله مهم 
ایلن اسلت کله بلا وجلود مشلکات ایلن 
صنعلت، تولیدکننلدگان بلزرگ ایلن حلوزه 
هملواره افزایلش تولیلد را سلرلوحه کار خود 
قلرار داده انلد و تسللیم شلرایط و مشلکات 
موجلود نشلده اند. در ایلن رابطله، خبرنلگار 
پایلگاه خبلری و تحلیللی »فللزات آناین« با 
شلرکت  مدیرعاملل  دربانلی،  حجلت  اهلل 
ذغالسلنگ نگین طبس گفت وگویلی را انجام 
داده اسلت کله متلن کاملل آن را در ادامله 

خواهید خواند:
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زغال سـنگ بـه کار بـرد. ایـن یعنـی تجهیـزات مـورد 

اسـتفاده نیـاز بـه اسـتانداردهای بـاال دارنـد. چرا که 

حساسـیت های معدنـکاری زغال سـنگ بـا توجـه به 

شرایط خاص آن و لزوم رعایت مسائل ایمنی بسیار 

باال اسـت. تا سـال گذشـته تولیدکننده از پرداخت 

زغال سـنگ  معـادن  ماشـین آالت  گمرکـی  حقـوق 

معافیت هایی داشـت اما از ابتدای سـال جاری این 

شـامل  تولیدکننـده  و  شـده اند  قطـع  معافیت هـا 

معافیت هـای واردات ماشـین آالت نمی شـود. در 

بـه  نیـاز  زغال سـنگ  صنعـت  رشـد  حـال  همیـن 

سـرمایه گذاری دارد و این سـرمایه گذاری عمدتا با 

توجه به نیاز به واردات ماشین آالت خاص، به نرخ 

ارز وابسته خواهد بود. قطعا معدن کاری زغال سنگ 

ارز و برداشـتن معافیـت گمرکـی  نـرخ  افزایـش  از 

صدمه خواهد دید.

مشـکل اساسـی صنعـت زغال سـنگ کشـور کـه 

مـادر همـه موانـع بـوده، قیمت گـذاری نامناسـب 

زغال سـنگ در ایـران اسـت. در حـال حاضـر قیمـت 

زغال سـنگ در کشـور مـا حـدود 35 تـا 40 درصـد 

قیمـت جهانـی ایـن ماده معدنی با کیفیت مشـابه 

رقـم می خـورد. ایـن موضـوع مهم تریـن عامـل عـدم 

سودآوری در صنعت زغال سنگ بوده و چشم انداز 

را علی رغـم بـازار مناسـبی کـه بـرای آن وجـود دارد 

ورود  شـاهد  دلیـل  همیـن  بـه  نمی کنـد.  جـذاب 

سرمایه جدید به معادن زغال سنگ نیستیم.

جنگ روسلیه و اوکراین چه شلرایطی را   
بلرای صنعت زغال سلنگ کشلور بله وجود 

آورده است؟
در ابتدای جنگ روسیه و اوکراین انتظار می رفت 

شرایط اقتصادی کشور ما بهبود یابد. این یعنی فوالد 

کشور ما و نفت در بازارهای جهانی ارزشمندتر شود. 

ضمـن اینکـه بازارهـای زغال سـنگ روسـیه و اوکرایـن 

حذف می شـد اما روسـیه بازارهای صادراتی فوالد را 

بـه دسـت گرفـت. ایـن کشـور اکنـون محصـوالت 

فـوالدی خـود را بـا 30 درصـد تخفیـف به مشـتریان 

در بازارهای جهانی عرضه می کند. در همین حال 

قیمـت فـوالد کشـور مـا نیـز بـا افت سـنگین مواجه 

وضعیت صنعت زغال سنگ کشلور را در   
حلال حاضلر چگونله ارزیابی می کنیلد؟ این 
صنعلت در حلال حاضر بلا چله چالش هایی 

دست و پنجه نرم می کند؟
متاسـفانه از منظـر سـرمایه گذاری در معـادن، 

شـاهد یـک فاصلـه بسـیار زیـاد میـان پتانسـیل ها و 

کـه  زغال سـنگ  صنعـت  مشـکل  هسـتیم.  تقاضـا 

باعث واردات می شود این است که سرمایه گذاری 

نشـده  انجـام  گذشـته  سـال های  طـی  معـادن  در 

اسـت. عـالوه بـر ایـن واگذاری هـای زیـادی در دهه 

گذشـته بـرای معـادن صـورت گرفـت امـا بررسـی ها 

نشـان می دهـد ایـن واگذاری هـا مطلـوب نبـوده و 

ایـن  در  نداشـته اند.  را  انتظـار  مـورد  بازدهـی 

واگذاری ها منافع کالن ملی لحاظ نشـده و بیشـتر 

منافـع سـازمانی دیـده شـده اسـت. بـه همیـن دلیل 

طـی یـک دهـه گذشـته حتـی بـا واگذاری هـای انجام 

شده میزان تولید زغال سنگ کشور روی سه میلیون 

تن باقی مانده اسـت و رشـد نداشـت. حتی گاهی 

اوقات شاهد کاهش تولید هم بوده ایم.

موضوع دیگر امکان سـرمایه گذاری در معادن 

زغال سـنگ اسـت کـه متاسـفانه وجـود نـدارد. بایـد 

توجه داشت که صنعت زغال سنگ به تنهایی یک 

صنعـت سـودآور نیسـت صرفـا برخـی فوالدسـازان 

آن  روی  باشـند  داشـته  معـدن  اینکـه  دلیـل  بـه 

سرمایه گذاری کرده اند. این یعنی خود زغال سنگ 

به تنهایی جذابیت ندارد. حتی سرمایه گذاری هایی 

که در واگذاری ها انجام شده، با توجه به اینکه در 

زنجیره زغال سنگ جذابیت نیست، جدی نبوده و 

تاکنون به نتیجه نرسیده است. در میان مدت نیز 

چشـم اندازی بـرای ایجـاد تغییـر یـا تحـول در حـوزه 

زغال سنگ مشاهده نمی شود.

متاسـفانه شـرایط تولیـد روز بـه روز سـخت تر 

می شـود. ایـن یعنـی عرصه بر تولیدکننـده در ایران 

هـر روز تنگ تـر شـده اسـت. نکته بسـیار مهم دیگر 

در خصـوص معدنـکاری زغال سـنگ ایـن اسـت کـه 

تمام تجهیزات آن وارداتی است. ضمن اینکه باید 

حتـی  کـرد.  اسـتفاده  خـاص  بسـیار  تجهیـزات  از 

معدنـکاری  بـرای  را  چینـی  تجهیـزات  نمی تـوان 

مشکل اساسی صنعت 
زغال سنگ کشور که 
مادر همه موانع بوده، 
قیمت گذاری نامناسب 

زغال سنگ در ایران است. 
در حال حاضر قیمت 

زغال سنگ در کشور ما 
حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد 
قیمت جهانی این ماده 
معدنی با کیفیت مشابه 

رقم می خورد
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ایرانـی  تولیدکننـدگان  بـرای  را  شـرایط  کـه  شـد 

نامسـاعد کـرده اسـت. چشـم انداز نیـز بـرای ادامـه 

این شرایط مثبت نیست.

نکتـه دیگـر ایـن اسـت کـه زغال سـنگ پـس از 

سـنگ آهن مهم تریـن کامودیتـی دنیـا اسـت. چیـن 

کـه بزرگ تریـن تولید کننده زغال سـنگ بـوده، خود 

بزرگ ترین مصرف کننده آن است. این یعنی عمده 

تولیـد مصـرف می شـود امـا در کشـور مـا ایـن اتفـاق 

و حتـی  زغال سـنگ  یعنـی عمـده  ایـن  نمی افتـد. 

فـوالدی کـه تولیـد می شـود صـرف مصـرف داخلـی 

نمی شـود زیـرا در کشـور هیـچ زیرسـاخت جدیـدی 

بـه وجـود نمی آیـد. در کشـور مـا بودجـه زیربنایـی 

تقریبـا صفـر اسـت. همیـن موضوع باعث می شـود 

کـه چشـم مـا همـواره بـه بازارهـای جهانی باشـد که 

متاسفانه اتفاقات یاد شده در بازارهای جهانی رخ 

داده است. این مسئله در بلندمدت نگرانی بزرگی 

ایجاد می کند. صادرات فوالد میانی و زغال سـنگ 

بایـد صـرف  کـه  فـوالد  اسـت.  نوعـی خام فروشـی 

سـاخت و عمـران کشـور بـرای سـاختمان پـل جـاده 

و... شـود، مصـرف نشـده و صـادرات می شـود. بـا 

ایـن مـواد اولیـه می توانسـتیم پروژه هـای عمرانـی 

متعـددی اجـرا کنیـم. متاسـفانه نگاه همیشـگی ما 

بـه بازارهـای جهانـی اسـت و با توجه بـه مازاد تولید 

فـوالد در کشـور، ایـن موضـوع باعـث مـی شـود کـه 

کنشـگر نباشـیم و همـواره در بازارهـای بین  المللـی 

واکنشـی عمـل کنیـم. امـروز هـم بـه شـرایط کنونـی 

برخورد کرده ایم.

محدودیلت بلرق صنایلع چله اثلری بر   
عملکلرد شلرکت ذغالسلنگ نگیلن طبس 

گذاشته است؟
سراسـری  بـرق  از  نگیـن  ذغالسـنگ  شـرکت 

اسـتفاده می کند اما به آن وابسـتگی کامل ندارد. 

البتـه سـال گذشـته محدودیت هـای بـرای تامیـن 

برق داشـتیم که با مدیریت توانسـتیم این مشـکل 

را پشـت سـر بگذاریـم. بایـد توجـه داشـت کـه در 

معـادن زغال سـنگ نبایـد برق قطع شـود. قطع برق 

در ایـن معـادن بـه فاجعـه بـزرگ منجـر می شـود. از 

ایـن جهـت بـرق بـرای زغال سـنگ بسـیار حسـاس 

است. سال گذشته کاهش مقدار دیماند داشتیم. 

امسـال نیـز پیش بینـی می شـود همـان وضعیـت را 

داشته باشیم.

وضعیت شلرکت ذغالسنگ نگین طبس   
در دو سال گذشته چگونه بوده است؟

سال گذشته توانستیم 260 هزار تن زغال سنگ 

تولیـد کنیـم و 250 هـزار تـن را بـه فـروش رسـاندیم 

زمینه هـا  ایـن  در  را  رشـد حـدود 8 درصـدی  کـه 

نسـبت به سـال قبل از آن شـاهد بودیم. برای سـال 

1401 پیش بینـی رشـد 4 تـا 5 درصـدی نسـبت بـه 

سـال قبل داریم. در این رابطه برنامه ریزی ها صورت 

گرفته که مهم ترین آن توسعه تکنولوژی در معادن 

واردات  بـا  رابطـه  در  مشـکالتی  البتـه  اسـت. 

ماشین آالت و تامین ارز داریم. اما ما اهداف خود 

را قربانـی مشـکالت نمی کنیـم و تـالش خواهیـم 

کـرد جهـت توسـعه تکنولـوژی و کاهش بهـای تمام 

را هـر سـال  تـا رشـد مناسـبی  برداریـم  شـده گام 

تجربه کنیم.

اخیلرا چندیلن بخشلنامه در خصلوص   
واردات ماشلین آالت معدنلی صلادر شلد؛ با 
توجه به اینکه صنعت زغال سلنگ بله واردات 
ماشلین آالت وابسته اسلت، این موضوع چه 

اثری بر این صنعت خواهد داشت؟ 
تولیـدات صنعتی وابسـته به تیراژ بـوده و تیراژ 

تولیـد تجهیـزات معادن زغال سـنگ در دنیا بسـیار 

محـدود اسـت. بـه ویـژه آنکـه اروپـا کـه مهـد تولیـد 

ایـن مـاده معدنـی محسـوب می شـود، بـا معاهـده 

پاریـس برای کاهش آالیندگی ها صنایع زغال سـنگ 

را تحـت فشـار قـرار داده اسـت. بـه همیـن دلیـل 
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تولیـدات زغال سـنگ اروپـا و ماشـین آالت مرتبـط با 

آن کـم شـده اسـت و بیشـتر چیـن در ایـن زمینـه 

فعالیـت می کنـد. وقتـی تیـراژ تولیـد پاییـن اسـت، 

دیگـر بـرای تولیدکننـده صرفـه اقتصـادی نـدارد که 

تجهیز با تیراژ پایین را تولید کند.

آیا تامیلن ماشلین آالت از تولیدکنندگان   
داخللی امکان پذیر اسلت؟ نظر شلما در این 

خصوص چیست؟
تولیدکننده داخلی تکنولوژی تولید ماشین آالت 

معدنی زغال سنگ را ندارد. این یعنی تولیدکننده 

نمی تواند اسـتانداردها و گواهینامه های مربوط به 

تجهیزات زغال سنگ را رعایت کند؛ چرا که برخی 

حسـاس  بسـیار  محیط هـای  در  بایـد  تجهیـزات 

همچون محیط های انفجاری فعالیت کنند. از این 

رو در صنعـت زغال سـنگ معنـا نـدارد کـه واردات 

ماشـین آالت انجـام ندهـد یا از تولیدکننـده داخلی 

ماشـین آالت  برخـی  مـورد  در  البتـه  کنـد.  خریـد 

ایـن  اسـت  ممکـن  معدنـی  تراک هـای  همچـون 

موضـوع صـدق کنـد. درسـت اسـت کـه تکنولوژی 

تولیـد همیـن کامیون هـای معدنـی در داخـل گل 

مشـابه  بـه  نسـبت  آن هـا  قیمـت  قدیمـی  بسـیار 

خارجی گران تر اسـت اما در مورد تجهیزات خاص 

تولیدکننـده  و  نیسـت  امکان پذیـر  چیـزی  چنیـن 

داخلـی بـرای آن هـا وجود نـدارد. به طور مثال قصد 

داشـتیم دو دسـتگاه لوکوموتیـو را از تولیدکننـدگان 

داخلـی خریـداری کنیـم. در نـگاه اول ممکن اسـت 

لوکوموتیوسـاز در ایـران زیـاد باشـد امـا کاالی مـورد 

نیاز ما آن لوکوموتیوی است که در محیط انفجاری 

معـادن زغال سـنگ بـدون خطـر کار کنـد. در ایـران 

بنابرایـن  چنیـن لوکوموتیوهایـی تولیـد نمی شـود. 

واردات ماشـین آالت بـه شـرط خریـد از داخـل در 

مورد صنعت زغال سنگ صدق نمی کند.

بلا توجله بله وضعیلت صنعلت فلوالد   
بلرای صنعلت  کشلور، چله چشلم اندازی 

زغال سنگ متصور هستید؟
برای صنعت زغال سـنگ کک شـو ایران از محل 

توسعه های صنایع پایین دست یعنی صنعت فوالد 

در میان مـدت و حتـی بلندمـدت شـاهد رونـق آن 

بـرای  کافـی  تقاضـای  یعنـی  ایـن  بـود.  خواهیـم 

در  زغال سـنگ کک شـو  نهایـی صنعـت  محصـول 

بلندمـدت ایجـاد شـده اسـت. به طوری کـه هم در 

کوره  هـای بلنـد فوالدسـازی ها، هم در کک سـازی ها 

و هـم در کارخانه هـای زغال شـویی ظرفیـت مـازاد 

کارخانه هایـی  در  حاضـر  حـال  در  دارد.  وجـود 

همچـون ذوب آهـن اصفهـان ظرفیـت خالـی بـرای 

تولیـد کک وجـود دارد. همچنیـن کوره های میدکو 

اینکـه  ضمـن  نرسـیده اند.  کامـل  ظرفیـت  بـه 

شـده اند.  ایجـاد  مـازاد  زغال شـویی  کارخانه هـای 

بلندمـدت  در  تقاضـا  منظـر  از  گفـت  می تـوان 

چشـم انداز مناسـبی بـرای زغال سـنگ ایـران وجـود 

از  یکـی  مـا  اینکـه کشـور  قابـل توجـه  نکتـه  دارد. 

ایـن  اسـت. در  واردکننـدگان زغال سـنگ کک شـو 

رابطـه سـال گذشـته حـدود سـه میلیـون و 500 هزار 

تن از این محصول به کشور وارد شد. در حالی که 

میـزان تولیـد زغال سـنگ کک شـو در کشـور بـه سـه 

میلیـون تـن رسـید. ایـن یعنـی معـادل تولیـد کشـور 

واردات انجام شـد و همین موضوع نشـان می دهد 

می تـوان تـا حداقـل پنـج میلیـون تـن دیگـر تولیـد 

زغال سنگ خام را افزایش داد.

شلرکت ذغالسلنگ نگیلن طبلس چله   
اسلتراتژی هایی را در بلندملدت بلرای خلود 

ترسیم کرده است؟
اسـتراتژی شـرکت ذغالسـنگ نگیـن طبـس در 

بلندمـدت تغییـر تکنولـوژی و مدیریت بهـای تمام 

شـده اسـت زیـرا بقـای مـا در ایـن دو مقولـه خواهـد 

بـود. در کوتاه مـدت نیـز همـه مـا بـه بقـا و تـداوم 

تولیـد در ایـن شـرایط فکـر می کنیـم کـه مدیریـت 

نقدینگـی الزمـه آن اسـت تـا بتوانیـم ایـن شـرایط را 

اتفـاق  پشـت سـر بگذاریـم. امیـدوار هسـتیم کـه 

ایجـاد  رونـق  شـاهد  تـا  بیفتـد  کشـور  در  مثبتـی 

بتوانیـم خـوراک  و  باشـیم  و عمـران  زیرسـاخت ها 

کارخانه هـای فوالدسـازی را بـرای عمـران و آبادانـی 

کشور و نه دیگر کشورها فراهم کنیم.

ما اهداف خود را قربانی 
مشکات نمی کنیم و 

تاش خواهیم کرد جهت 
توسعه تکنولوژی و کاهش 

بهای تمام شده گام 
برداریم تا رشد مناسبی را 

هر سال تجربه کنیم
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بقای تولیدکنندگان به ایجاد تنوع در محصول اسـت

بی ثباتی بازارها، ارمغان سیاست گذاری های غلط

تحمیل تعطیلی به فوالدسازان
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مدیلر کارخانله شلرکت تولیلدی میاد فللز اصفهان گفلت: تولید محلدود محصلوالت لوله و 
پروفیلل در یلک کارخانله دیگلر صرفه اقتصلادی چندانلی نلدارد و تولیدکننلدگان بلرای بقا در 
شلرایط کنونلی و رقابلت در بازار با سلایر تولیدکنندگان به دنبلال ایجاد تنلوع در تولید محصول 

و ارائه سبد متنوع به مشتریان خود باشند.

بقای تولیدکنندگان به ایجاد تنوع در محصول است
مدیر کارخانه شرکت تولیدی میالد فلز اصفهان:

محمـد صـدوق در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: در 

در  متعـددی  سـرمایه گذاری  اخیـر  سـال های 

صنعـت لولـه و پروفیـل انجـام شـده اسـت و همیـن 

موضوع باعث شد این صنعت در کشور ما از نظر 

میـزان تولیـد بـه طـور کامـل اشـباع شـود. وجـود 

پروفیـل  و  لولـه  صنعـت  در  زیـاد  تولیدکننـدگان 

موجـب شـده رقابـت بـرای فـروش محصـول در این 

صنعت زیاد شود. متاسفانه در سمت مصرف نیز 

آن مشـاهده  بـرای محصـوالت  تقاضـای چندانـی 

نمی شـود و میـزان تولیـد از میـزان تقاضـا در داخـل 

پیشی گرفته است. بنابراین تولیدکنندگان باید به 

سـمت صـادرات محصـوالت خـود برونـد کـه البتـه 

در برخـی از مواقـع کـه در انجـام صـادرات خلـل به 

بحرانی تـر  ایـن صنعـت  وضعیـت  می آیـد،  وجـود 

می شـود. بـه طـور کلـی وضعیـت لولـه و پروفیـل 

چندان جالب به نظر نمی رسد.

تضعیف صادرات فوالد در سال های اخیر  
فلـز  میـالد  تولیـدی  شـرکت  کارخانـه  مدیـر 

صـادرات  اینکـه  بـا  کـرد:  خاطرنشـان  اصفهـان 

و  لولـه  برون رفـت صنعـت  بـرای  راهـی  می توانـد 

امـا متاسـفانه  باشـد  از وضعیـت کنونـی  پروفیـل 

شـده  ضعیـف  مختلـف  دالیـل  بـه  نیـز  صـادرات 

اسـت. صـادرات ایـن محصـوالت بـه افغانسـتان بـا 

توجه به تغییر دولت این کشـور در سـال گذشـته، 

بـا  بـه عـراق  بـه حداقـل خـود رسـیده و صـادرات 

صـادرات  روی  کشـور  ایـن  کـه  محدودیت هایـی 

فـوالد ایـران اعمال کرد نیز به شـدت ضعیف شـده 

در  اخیـر  تحـوالت  و  تغییـر  بـا  همچنیـن  اسـت. 
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هـر  عهـده  از  و  اسـت  سـنگین  بسـیار  گـرم  ورق 

تولیدکننـده ای برنمی آیـد. حتی شـرکت میالد فلز 

نیـز بـا چالش هایـی بـرای فعالیت خود مواجه شـده 

و صدمه دیده است.

نصب خطوط جدید برای ایجاد تنوع  در   
سبد محصوالت

تولیـدی  شـرکت  افزایـش ظرفیـت  بـه  صـدوق 

میـالد فلـز اصفهـان اشـاره کـرد و گفـت: شـرکت مـا 

یکـی از شـرکت های نوپـا در عرصـه تولیـد لولـه و 

پروفیـل بـه شـمار مـی رود کـه دو سـه سـال اسـت به 

عرصـه ایـن صنعـت پـای گذاشـته اسـت. البتـه در 

گذشـته در مجموعه هـای دیگـری همچـون تولید و 

گالوانیزه تجهیزات فلزی صفاهان فراست فعالیت 

می کردیـم. در ادامـه فعالیـت خـود یـک کارخانـه 

دیگـر احـداث کرده ایـم کـه عـالوه بـر تامیـن مـواد 

اولیـه کارخانـه قبلی، بـه دنبال اجرای طرح توسـعه 

در شرکت هستیم و در این رابطه چندین خط دیگر 

بـرای افزایـش تولیـد اضافـه کرده ایـم. البتـه افزایـش 

ظرفیـت و تعـداد خطـوط تولیـد بـه معنـی افزایـش 

تولیـد نخواهـد بـود و افزایش تولیـد منوط به تامین 

مواد اولیه و نیز دریافت سفارش از سوی مشتریان 

اسـت. بـا ایـن حـال بـا طـرح توسـعه جدیـد در نظـر 

داریـم ظرفیـت تولیـد را دو برابـر کنیم. هر چند که 

اکنـون بـا یک سـوم تـوان اسـمی خـود مشـغول بـه 

فعالیت هستیم. البته در تالش هستیم با توجه به 

تسـهیل تامیـن مـواد اولیـه، در سـال جـاری میـزان 

تولید را به نصف توان اسمی برسانیم.

وی تاکیـد کـرد: صنعـت لولـه و پروفیـل دارای 

یـک  اگـر  و  اسـت  محصـول  در  بسـیاری  تنـوع 

تولیدکننده قصد باقی ماندن در فضای کنونی بازار 

را دارد، باید بتواند سـبدی محصوالت خود را برای 

عرضـه بـه مشـتریان کامـل کنـد. زیـرا در این شـرایط 

قلـم  چنـد  تولیـد  بـا  یـا  و  تک محصولـی  نمی تـوان 

محصول محدود به فعالیت پرداخت. هر اندازه که 

یـک  بـرای  محصـول  در  تنـوع  ایجـاد  توانایـی 

تولیدکننـده حـوزه لولـه و پروفیـل باالتـر باشـد، هـم 

می توانـد در بـازار بـه فعالیت خـود ادامه دهد و هم 

اینکه در مقابل سایر رقبا، محصوالتی رقابت پذیرتر 

تولیـد خواهـد کرد. یک تولیدکننده با توانایی تنوع 

تولید، مانور بهتری در بازار می دهد.

فلـز  میـالد  تولیـدی  شـرکت  کارخانـه  مدیـر 

فـروش  بـرای  تولیدکننـده  کـرد:  عنـوان  اصفهـان 

محصـول خـود گاهـی اوقـات ناچـار بـه حمـل آن از 

کارخانـه تـا مبـادی مصـرف بـه ویـژه بـرای اصنـاف 

اسـت. در ایـن رابطـه اگـر تنـوع تولید یـک کارخانه 

کـم باشـد، حمـل محصول صرفه اقتصـادی کمتری 

خواهـد داشـت زیـرا مشـتری بـرای آن کاالهـا کمتر 

خواهـد بـود. طبعـا با تنوع بیشـتر محصـول در یک 

مشـتریان  تعـداد  افزایـش  شـاهد  هـم  کارخانـه 

خواهیـم بـود و هـم اینکـه ارزش افـزوده تنوع ایجاد 

شـده در محصوالت، بیشـتر اسـت. در حال حاضر 

بـرای صنعـت لولـه و پروفیـل، سـرمایه گذاری روی 

اقتصـادی  صرفـه  محـدود  محصـول  چنـد  تولیـد 

نـدارد و همـه تولیدکننـدگان بایـد بـه سـمت ایجـاد 

تنوع و عرضه سبد متنوع محصول باشند.

صـدوق مطـرح کـرد: شـرکت میـالد فلـز هـم 

بـرای باقـی مانـدن در بـازار و ادامـه فعالیـت خـود 

ناچـار بـه ایجـاد تنوع در تولید محصوالت اسـت. 

از ایـن رو، اقـدام بـه خریـد و نصـب ماشـین آالت 

جدیـد در کارخانـه کردیـم تـا بتوانیـم محصـوالت 

متنوعـی از لولـه و پروفیـل را بـرای عرضـه در بـازار 

تولید کنیم.

بازارهـای جهانـی، صادرات فوالد به سـایر کشـورها 

نیز چندان جذاب به نظر نمی رسد.

وی افـزود: شـرکت مـا تنها بازار داخلـی را برای 

انتخـاب کـرده اسـت و  مقصـد محصـوالت خـود 

صـادرات انجـام نمی دهیـم. هـر چنـد کـه فـروش 

داخلـی نیـز بـه دلیـل تقاضـای پایین ضعیف اسـت 

زیـرا طرحـی بـرای افزایـش مصـرف فـوالد به ویـژه با 

اجـرای پروژه هـای عمرانـی وجـود نـدارد. حتـی اگر 

پروژه های عمرانی هم فعال باشند، تعداد آن ها در 

حـدی نیسـت کـه بتوانند محرک مصرف فـوالد در 

کشور باشند و تقاضا را افزایش دهند. در صنعت 

لولـه و پروفیـل، ظرفیـت تولیـد نصب شـده نسـبت 

به مصرف بسیار باالتر است.

صـدوق اذعـان کـرد: البتـه طـی دو سـال اخیـر 

سـرمایه گذاری های قابل توجهی در صنعت لوله و 

پروفیل انجام شده است و مشخص خواهد شد که 

هـدف اصلـی سـرمایه گذاران جدیـد از ورود بـه ایـن 

صنعـت چیسـت. زمـان نشـان می دهـد کـه کـدام 

سـرمایه گذار تولیدکننده واقعی اسـت و کدام یک 

لولـه و  بـا هـدف کسـب رانـت ورق وارد صنعـت 

پروفیل شده اند.

دو روی سکه افزایش عرضه ورق گرم  
فلـز  میـالد  تولیـدی  شـرکت  کارخانـه  مدیـر 

گـرم  ورق  عرضـه  افزایـش  بـه  اشـاره  بـا  اصفهـان 

فوالدی به عنوان ماده اولیه صنعت لوله و پروفیل 

در بـازار، تصریـح کـرد: از زمسـتان سـال گذشـته 

شـاهد افزایـش عرضـه ورق گـرم در بـازار بودیـم و 

سـهمیه بندی ها نیز پس از سـال ها برداشـته شد. با 

ایـن حـال برخـی تولیدکنندگان نمی تواننـد حتی با 

افزایش عرضه مواد اولیه کار کنند. چراکه شـرایط 

بـرای صنعـت لولـه و پروفیل به گونـه ای پیش رفته 

است که تولیدکنندگان قدیمی این صنعت نیز به 

نوعـی بـرای بقـای خود به تکاپو افتاده اند و افزایش 

تولیدکننـدگان  تولیـد  ایـن  بـه  نیـز کمکـی  عرضـه 

نکـرده اسـت. بایـد توجـه داشـت کـه قیمـت مـواد 

اولیـه در سـال های اخیـر بـه شـدت افزایـش یافته و 

از ایـن رو، تامیـن نقدینگـی مـورد نیـاز بـرای خریـد 

با اینکه صادرات 
می تواند راهی برای 

برون رفت صنعت لوله 
و پروفیل از وضعیت 

کنونی باشد اما متاسفانه 
صادرات نیز به دالیل 

مختلف ضعیف شده است
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مدیرعاملل شلرکت ذوب آهن آسلیا گفت: دخالت مسلتقیم دوللت در قیمت گذاری ملواد اولیه 
و بازارهلا، منجلر بله افزایلش نوسلان قیمت می شلود و ایلن سیاسلت گذاری های غللط دولت، 

بی ثباتی بازارها را برای صنعت فوالد کشور به ارمغان می آورد.

بی ثباتی بازارها، ارمغان سیاست گذاری های غلط
مدیرعامل شرکت ذوب آهن آسیا مطرح کرد:

جنگ برای حفظ بقا  

است که این نسبت، با توجه به میزان دسترسی به 

هـر یـک از ایـن مواد اولیه، قابل تغییر خواهد بود. با 

توجه به اینکه آهن اسفنجی نسبت به قراضه، دما 

و زمان بیشتری برای ذوب نیاز دارد، در ذوب هایی 

که میزان آهن اسفنجی بیشتری مورد استفاده قرار 

می گیـرد، انـدازه محصـول روزانـه مـا بـا توجـه به این 

تغییر نسبت مواد اولیه، کاهش می یابد.

مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن آسـیا بـا اعـالم 

اینکه در حال حاضر مشکالت تامین آهن اسفنجی 

و قراضـه آهنـی شـرایط را بـرای واحدهـای تولیـدی 

شـمش القایـی سـخت کـرده اسـت، تصریـح کـرد: 

قیمت گـذاری باید به شـیوه متوازن صـورت پذیرد 

امـا متاسـفانه قیمت گـذاری آهـن اسـفنجی امـروز 

شـفاف نیسـت و ایـن کاال بـه اندازه نیـاز واحدهای 

تولید فوالدی عرضه نمی شود. متاسفانه در تامین 

مواد اولیه مورد نیاز کارخانه به  ویژه آهن اسفنجی 

دچـار مشـکل هسـتیم و ایـن مـاده اولیـه بـا قیمـت  

گزافـی نسـبت بـه قیمـت واقعـی محصـوالت در 

بازار آزاد عرضه می شـود؛ این یعنی در حال حاضر 

قیمـت آهـن اسـفنجی وضعیت نامتعادلی نسـبت 

بـه شـمش فـوالدی دارد و قیمـت آن بـه عنوان یکی 

از اصلی تریـن مـواد اولیـه تولیـد فـوالد بـه صـورت 

کاذب باال رفته است.

اینکـه هم اکنـون بزرگ تریـن مشـکل تولیدکننـدگان 

محصـوالت فـوالدی، تامین نقدینگی و سـرمایه در 

گفـت:  اسـت،  اولیـه  مـواد  خریـد  بـرای  گـردش 

قوانین و مقررات ابالغی از سـوی دولت، دسـت و 

پای تولیدکننده را بسـته اسـت. دخالت مسـتقیم 

بازارهـا،  و  اولیـه  مـواد  قیمت گـذاری  در  دولـت 

منجـر بـه افزایـش نوسـان قیمـت در بازارهـا شـده و 

بی ثباتی، ارمغان سیاسـت گذاری های غلط دولت 

اسـت. بـر ایـن اسـاس، مکانیـزم عرضـه و تقاضـا بـا 

یکدیگر همخوانی ندارند.

وی بیان کرد: اکنون تولیدکنندگان فوالدی در 

رکـود بـه سـرمی برند و حاشـیه سـود مناسـبی نیـز 

ندارند. بورس کاال بستری برای تقابل میان عرضه، 

تقاضا و کشـف قیمت در فضایی شـفاف است اما 

مـواد  تولیدکننـدگان،  انتظـار  برخـالف  متاسـفانه 

اولیه به صورت دستوری قیمت گذاری می شود.

افزایش زمان ذوب با استفاده از   
آهن اسفنجی

رحیمـی بـا بیـان اینکه آهن اسـفنجی مـورد نیاز 

شرکت را از بورس کاال تامین می کنیم، اظهار کرد: 

بـرای تامیـن مـاده اولیه مـورد اسـتفاده در کوره های 

القایی، نسـبتی از آهن اسـفنجی و قراضه مورد نیاز 

علـی رحیمـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

کـرد:  عنـوان  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

متاسـفانه بـازار فـوالد دسـتخوش سیاسـت های غلط 

وزارت صمـت اسـت، یعنـی سـازمانی که باید حامی 

ابـالغ  بـا  باشـد،  حـوزه  ایـن  تولیدکننـدگان 

بـا  ناسـازگاری  سـر  متعـدد،  دسـتورالعمل های 

فوالدسـازان دارد. وزارتخانـه هـم در تامیـن مواد اولیه 

به  ویژه آهن اسـفنجی که از اساسـی ترین ماده اولیه 

فوالدسازان بوده و هم برای جذب بازارهای صادراتی 

ایـن  بایـد فراینـد موثـری ایجـاد کنـد امـا علی رغـم 

انتظـارات، آینـده خوشـی در انتظـار صنعـت فـوالد 

به خصوص واحد القایی نخواهد بود.

وی در خصـوص فعالیـت شـرکت اظهـار کـرد: 

شـرکت ذوب آهـن آسـیا در سـه شـیفت کاری در 

حـال تولیـد شـمش فـوالدی کربنـی سـاده در ابعـاد 

125 در 125 میلی متـر اسـت. همچنیـن تاکنـون بـه 

دلیـل اینکـه بـازار داخلی و مشـتریان خاص خـود را 

صـورت  بـه  داشـتیم،  محصـوالت  عرضـه  جهـت 

مستقیم اقدام به صادرات نکرده ایم اما نوردکاران 

محصوالت نهایی حاصل از آن را صادر می کنند.

چنگ زدن به ریسمان پوسیده  
مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن آسـیا بـا اعـالم 
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عنـوان کـرد: اکنـون بـرق واحـد تولیـدی ذوب آهـن 

آسـیا قطـع شـده اسـت. بـا ایـن اوضاع احتماال تا سـه 

مـاه آینـده تولیـد فوالد نخواهیـم داشـت. در واقع از 

ابتـدای تیرمـاه بـا محدودیـت و قطـع بـرق مواجـه 

می شـویم، بـه طـوری کـه یـک هفتـه در تیر مـاه و دو 

هفتـه در شـهریور مـاه بـه صـورت کامـل، بـرق واحد 

تولیـدی مـا خواهـد شـد. بـا توجـه بـه قرارگیـری  ایـن 

واحـد تولیـدی در شـهرک صنعتـی، در صـورت قطع 

بـرق یـک روزه ایـن منطقـه، واحـد تولیـدی مـا تـا 12 

هفته با خاموشی مواجه خواهد شد.

وی بیان کرد: متاسـفانه یکی از مشـکالتی که 

فقـدان  اسـت،  مواجـه  آن  بـا  فـوالد  زنجیـره  کل 

در  کـه  طـوری  بـه  اسـت،  انـرژی  زیرسـاخت های 

فصـل تابسـتان بـا قطـع بـرق و در فصـل زمسـتان بـا 

قطع گاز مواجه هستیم.

تاش برای حفظ بقا  
رحیمـی در خصـوص برنامـه شـرکت ذوب آهن 

آسـیا اذعـان کـرد: بی شـک در موقعیـت فعلـی بـا 

توجـه بـه وضعیـت ناپایدار صنعت فـوالد، حفظ بقا 

تنها اولویت ذوب آهن آسیا است؛ این یعنی  باید 

قراضـه  کمبـود  مشـکالت  تشـریح  ضمـن  وی 

آهنـی در کشـور، اظهـار کـرد: زمانـی کـه کشـور از 

نظر پروژه های عمرانی و سـاخت و سـاز در رکود به 

سـر می بـرد، بـه همـان میـزان تولید ضایعـات آهنی 

نیز کاهش می یابد. اکنون به دلیل اینکه ضایعات 

آهنی را از داخل کشـور تامین می کنیم، با کمبود 

این ماده اولیه مواجه هستیم.

رحیمـی بـا بیـان اینکـه بـا ممنوعیـت واردات 

ضایعـات آهنـی در کشـور روبـه رو هسـتیم، افـزود: 

تولیدکننـدگان بـرای واردات قراضـه آهنـی نیازمنـد 

مجـوز سـازمان انـرژی اتمـی هسـتند. همچنیـن بـه 

واحدهـای  دولـت،  سـخت گیرانه  سـازوکار  دلیـل 

واردات  بـه  اقـدام  نمی تواننـد  آسـانی  بـه  تولیـدی 

ضایعات آهنی کنند. اگر هم با ممنوعیت واردات 

قراضـه آهنـی در کشـور مواجـه نباشـیم، معضـالت 

متعددی بر سـر راه تولیدکننده همچون تامین ارز، 

گمرک و...، وجود خواهد داشت.

فقدان زیرساخت های انرژی  
مدیرعامل شـرکت ذوب آهن آسـیا ضمن تاکید 

پایـدار نیسـت،  بـر اینکـه شـرایط تولیـد در کشـور 

بتوانیـم بـه یـک ثبـات حداقلـی بـرای جنگیـدن بـا 

بخشـنامه و ابالغیه های بدون پایه و اسـاس دولت 

دست پیدا کنیم.

جـزو  آهـن  ذوب  شـرکت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

فـوالدی  شـمش  تولیدکننـده  متوسـط  واحدهـای 

است،  یادآور شد: با توجه به اینکه تولیدکنندگان 

آهن اسـفنجی عمدتا شـرکت های دولتی هستند، 

در واقـع بـه نحـوی مـواد اولیـه در بـورس مطابـق 

ایـن شـرکت ها قیمت  گـذاری می شـود.  خواسـته 

در همین راسـتا انتظار داریم سـازوکاری مشـخص 

جهـت تسـهیل و بهبـود شـرایط تامیـن مـواد اولیـه 

القایـی  واحدهـای  بـه  ویـژه  تولیـدی  واحدهـای 

ایجاد شود.

مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن آسـیا در پایـان بـا 

تاکیـد بـر ضـرورت حمایت حداقلی و عـدم دخالت 

دولت در بازار فوالد، عنوان کرد: با تشدید دخالت 

و سنگ اندازی دولت در مسیر تولیدکنندگان، قطعا 

به سـمت تعطیلی تمامی فوالدسـازی ها سـوق پیدا 

می کنیم. اگر دولت تسـهیل گر باشـد، حداقل باید 

اقدامـات مثبـت و کارآمـدی بـرای صنعـت فـوالد 

انجام دهد.
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عضلو هیئلت مدیره شلرکت فلوالد و چدن بهمن آسلیا گفلت: با توجه بله مشلکات روزافزون 
صنعلت فوالد، متاسلفانه فوالدسلازان با ۳۰ درصد ظرفیلت خود اقدام به تولیلد محصوالت می کنند 

و از 1۵ خرداد ماه تا 1۵ شهریور ماه به اجبار با محدودیت های جدی برق مواجه هستند.

تحمیل تعطیلی به فوالدسازان
عضو هیئت مدیره شرکت فوالد و چدن بهمن آسیا مطرح کرد:

علـی معماریـان در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

کـرد:  عنـوان  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

وضعیت فعلی بازار فوالد به شـدت بغرنج اسـت. با 

توجه به اعمال محدودیت ها و قطع برق واحدهای 

تولیـدی نبایـد انتظـار  نتیجه مثبتـی از این صنعت 

داشته باشیم. چرا که از 15 خرداد ماه تا 15 شهریور 

ماه با محدودیت های جدی برق مواجه هستیم. با 

اعمـال ایـن محدودیت هـا، می تـوان توقـف کامـل 

واحد فوالدسازی در مرداد ماه و کاهش 50 درصدی 

تولید فوالدسـازی در ماه های خرداد، تیر و شـهریور 

سال جاری را انتظار داشت.

تولیدکننـدگان  مشـکالت  از  بخشـی  بـه  وی 

بـا نیـروی انسـانی اشـاره کـرد و  فـوالد در رابطـه 

تولیـد و  افزایـش هزینه هـای  بـه  بـا توجـه  افـزود: 

مجموعـه ای،  هـر  اهـداف  پیشـبرد  الزمـه  اینکـه 

نیروهـای  تعدیـل  بـه  قـادر  اسـت،  نیروهـا  وجـود 

متخصـص نیسـتیم. در ایـن رابطـه هزینـه گزافـی 

صرف پرداخت حقوق کارگران می شـود و موظف 

هسـتیم حقـوق آن هـا را بـه موقـع پرداخـت کنیـم. 

همیـن عوامـل باعـث بـه چالـش کشـیدن فعالیـت 

برخی از کارخانه های فوالدی می شود.

عضو هیئت مدیره شـرکت فوالد و چدن بهمن 

آسیا توضیحاتی درباره فعالیت شرکت ارائه داد و 

گفـت: در حـال حاضـر بیلـت فـوالدی در ابعـاد 150 

در 150 میلی متـر در آلیـاژی 3SP و 5SP تولیـد 

می کنیـم کـه بـا وجـود مشـکالت متعـدد سـالیانه 

30هزار تن شـمش فوالدی به کشـور عراق صادرات 

انجام می دهیم.

بازیافـت  طـرح  دربـاره  توضیحاتـی  معماریـان 

فـوالد و چـدن ارائـه داد و ادامـه داد: متاسـفانه بـه 

دلیـل اعمـال محدودیـت مصـرف بـرق، نتوانسـتیم 

طرح توسعه بازیافت فوالد و چدن را ادامه دهیم.

نبود مدیریت کارآمد در وزارت صمت  
عضـو هیئـت مدیـره شـرکت فـوالد و چـدن بهمن 

از سیاسـت گذاری های غلـط  تاسـف  ابـزار  بـا  آسـیا 

دولت که منجر به کاهش فعالیت برخی فوالدسازان 

شـده اسـت، اظهار کرد: در سال های گذشته میزان 

قابـل توجهـی بیلـت فـوالدی تولیـد می کردیم امـا از 

ابتدای سال جاری قادر به تولید با ظرفیت بیش از 

10 درصـدی نشـده و نتوانسـتیم بـه تولیـد بـا میـزان 

ظرفیـت اسـمی درج شـده در پروانـه بهره بـرداری 

دست پیدا کنیم.

وی به تشریح اساسی ترین مشکالت تولیدکنندگان 

پرداخـت و اضافـه کـرد: در حال حاضر نبود مدیریت 

الیق و کارآمد در وزارت صمت و زیرساخت مناسب 

فـوالدی،  کارخانه هـای  گاز  و  بـرق  تامیـن  بـرای 
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دسـتوری، تولید فوالد مقرون به صرفه نخواهد بود 

و تولیدکننـدگان بـه اجبـار محصـوالت خـود را در 

بـورس کاال عرضـه می کننـد. چـرا باید بـه بهانه های 

تولیدکننـدگان  بـه  باالتـری  هزینه هـای  مختلـف، 

شمش القایی تحمیل کنند؟ در حال حاضر با توجه 

بـه مابه التفـاوت قیمـت مـواد اولیـه و محصـوالت ، 

فوالدسـازان در زیان هسـتند و مشـخص نیسـت که 

ایـن واحدهـای تولیـدی بـا رونـد فعلـی تـا چـه زمانـی 

می تواننـد بـه فعالیـت ادامـه دهنـد. بـا تـداوم روند 

کنونـی، مقدمـات تعطیلـی کارخانه هـای فـوالدی 

فراهم می شود.

وی بـا تاکیـد بر سـریال ناپایداری صنعت فـوالد، 

دسـتورالعمل های  متاسـفانه  کـرد:  مطـرح 

غیرکارشناسی وزارت صمت، باعث زمین گیر شدن 

فوالدسـازان شـده اسـت، در صورتی که باید تمامی 

و  متخصـص  افـراد  نظـرات  اسـاس  بـر  تصمیمـات 

کارشـناس و خبره گرفته شـود که متاسـفانه تاکنون 

سـازوکار مثبتی در این زمینه ایجاد نشـده است. با 

وجود اینکه وزارت صمت، شـعار خود را حمایت از 

تولیـد و سـرمایه گذاران اعـالم کـرد، امـا در عمـل 

این گونه نیست.

معماریان ادامه داد: در حال حاضر، فوالدسازان 

با 30 درصد ظرفیت خود اقدام به تولید محصوالت 

کـه  اسـت  شـده  باعـث  عامـل  همیـن  می کننـد؛ 

قیمت هـا نزولـی و مانـع سـودآوری تولیدکننـده و 

مصرف کننده شود.

لزوم تغییر نگرش دولت به صنعت فوالد  
عضـو هیئـت مدیره شـرکت فـوالد و چدن بهمن 

آسیا  در پایان عنوان کرد: سیاست گذاری های غلط 

دولت، ضربات سنگینی بر پیکره صنعت فوالد وارد 

کـرده و مشـکالت متعـددی در حوزه هـای تجدیـد 

سـرمایه گذاری ها، تامیـن مـواد اولیـه، اسـتفاده از 

ایـن  نقدینگـی گریبان گیـر  تامیـن  و  زیرسـاخت ها 

صنعـت شـده اسـت کـه اگـر اقـدام سـریع و فـوری 

دولت جدید در این خصوص صورت نپذیرد، شاهد 

افـت تولیـد در صنعت فـوالد خواهیم بـود. بنابراین 

در انتظـار تغییـر رویکـرد و ایجاد سـازوکار قـوی برای 

بهبود وضعیت نابه سامان فعلی از دولت هستیم.

در حال حاضر بیلت 
فوالدی در ابعاد 1۵۰ 
در 1۵۰ میلی متر در 
 5SP 3 وSP آلیاژی

تولید می کنیم که با وجود 
مشکات متعدد سالیانه 

۳۰ هزار تن شمش 
فوالدی به کشور عراق 
صادرات انجام می دهیم

چالش های اساسی صنعت فوالد است که در شرایط 

کنونی این بخش را تحت تاثیر قرار می دهد.

وضعیت نامطلوب بازار فوالد  
معماریـان بـا بیـان اینکه محصـوالت فـوالدی را 

در بـورس عرضـه می کنیـم، اظهـار کـرد: با توجه به 

تولیدکننـدگان،  تمامـی  صمـت،  وزارت  الـزام 

عرضـه  بـورس  در  را  خـود  فـوالدی  محصـوالت 

می کننـد؛ امـا متاسـفانه پایـه  قیمت گـذاری   مـواد 

اولیـه بـا یکدیگـر همخوانـی نـدارد. متاسـفانه هیچ 

کنترلی هم روی قیمت آهن اسفنجی وجود اعمال 

نمی شـود و بـه جـای اینکـه قیمـت آهـن اسـفنجی 

کنتـرل شـود تـا هزینه هـای تولیـد بـاال نـرود، قیمـت 

شـمش را کنتـرل می کننـد و ایـن امـر بـه واحدهـای 

ذوب القایی، زیان تحمیل کرده است.

وی عنـوان کـرد: کارخانه های القایی  از ترکیب 

آهن اسـفنجی و قراضه آهن و به  عنوان مواد اولیه 

اسـتفاده می کننـد کـه بخشـی از آهـن اسـفنجی 

مـورد نیـاز واحـد تولیـدی را از بـورس کاال و سـایر 

مـاده اولیـه فراینـد تولیـد شـمش فـوالدی را از بـازار 

آزاد تامین می کنیم.

در  اسـفنجی  آهـن  کـرد:  تصریـح  معماریـان 

انحصار چند شـرکت  بوده و الزم به یادآوری اسـت 

که  10 سال گذشته قیمت آهن اسفنجی، 50 درصد 

قیمـت کـدال شـمش فـوالد خوزسـتان تعییـن شـده 

بـود و نسـبت مـواد اولیـه کامـال کارشناسـی شـده 

قیمت گـذاری می شـدند. هـزاران کارشـناس بـر این 

موضـوع صحـه می گذاشـتند. بـه عنـوان مثـال اگـر 

قیمـت شـمش فـوالدی را 10 هـزار تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگرم معامله می کردند، قیمت آهن اسـفنجی، 

امـا  بـود  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  تومـان  هـزار  پنـج 

متاسـفانه دولـت طی ابالغیـه ای این تعرفه را تغییر 

داده و قیمـت آهـن اسـفنجی را 65 درصـد قیمـت 

کـدال شـمش فـوالد خوزسـتان، تعییـن کـرده اسـت. 

مشخص نیست که این قیمت گذاری بر اساس چه 

ساز و کاری صورت گرفته است.

عضـو هیئـت مدیره شـرکت فـوالد و چدن بهمن 

آسـیا بـا انتقـاد نسـبت بـه قیمت گـذاری دسـتوری 

بـا وجـود قیمت گـذاری  مـواد اولیـه، عنـوان کـرد: 
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مدیرعاملل شلرکت پروفیل یزد گفت: بلا افزایش قیمت جهانی فلوالد در ماه های گذشلته به دلیل 
جنلگ روسلیه و اوکرایلن در شلرق اروپا، فرصت خوبی بلرای افزایش صلادرات فوالد ایلران و تثبیت 
حضلور در بازارهلای جهانلی فراهلم بود که متاسلفانه این فرصت عالی بلا وضع علوارض صادراتی از 

بین رفت و بازگشت به بازار در شرایط کنونی که قیمت ها کاهش یافته، بسیار دشوار است.

بازارهای صادراتی را از دست دادیم
مدیرعامل شرکت پروفیل یزد:

جنگ برای حفظ بقا  

بـا  یـزدی در گفت وگـو  محمـد عـارف تفضلـی 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان 

کـرد: متاسـفانه بـا توجـه بـه رکـود تورمـی حاکـم بـر 

اقتصـاد کشـور، صنعـت لولـه و پروفیـل در وضعیـت 

چنـدان مناسـبی قـرار نـدارد. عـالوه بـر ایـن صنعـت، 

سـایر صنایـع نیـز تحـت تاثیـر شـرایط موجـود قـرار 

گرفته انـد. تولیـد داخـل با گرانـی بی رویه مولفه های 

تولید با مشـکل مواجه شـده و سـایر صنایع نیز رونق 

چندانی ندارند.

وی افزود: مشکالت موجود در اقتصاد، صنعت 

را به سمتی سوق داده است که اغلب سرمایه گذاران 

سـرمایه های خـود را از صنعـت خـارج می کننـد و به 

بازارهـای مـوازی تولیـد یعنـی ارز، سـکه، بانـک و... 

می برنـد. متاسـفانه سـال خوبـی در انتظـار صنعـت 

نیست و حوزه لوله و پروفیل نیز با توجه به مشکالتی 

که وجود دارد، از رونق افتاده است.

مدیرعامـل شـرکت پروفیـل یـزد اذعـان کـرد: در 

صنعـت فـوالد، باالتریـن لطمـه اقتصـادی را پـس از 

اوکراین، ایران از جنگ روسیه با اوکراین متحمل شد. 

درسـت زمانـی کـه بـازار دنیـا با توجه به کمبود پیش 

آمـده ناشـی از نبـود دو کشـور روسـیه و اوکرایـن بـه 

عنـوان دو تولیدکننـده بـزرگ فـوالد در دنیـا، تشـنه 

محصـوالت فـوالدی ایـران بود، همچنین قیمت های 

جهانی فوالد نیز به شدت افزایش یافت، متاسفانه با 

روی  صادراتـی  عـوارض  اشـتباه  سیاسـت گذاری 

محصوالت فوالدی اعمال شـد. این مسـئله به خروج 

بازارهـای  از  بخشـی از محصـوالت فـوالدی کشـور 

صادراتی انجامید.

تفضلـی اضافـه کـرد: در اسـفند مـاه سـال قبـل و 

فروردیـن مـاه سـال جـاری، بهتریـن موقعیـت بـرای 

تثبیـت و افزایـش صـادرات فـوالد ایـران بـه بازارهـای 

منطقـه ای و جهانـی بود امـا زمانی عـوارض صادراتی 

ملغی شـد که دیگر کار از کار گذشـته و جایی برای 

حضور ایران در بازارهای جهانی نمانده بود. متاسفانه 

بازار را دودسـتی به کشـورهای چین و روسـیه تقدیم 

کردیم. به عبارت بهتر، بدترین تصمیمی که می شد 

برای صنعت فوالد گرفت، همین بود.

وی خاطرنشـان کـرد: از ابتـدای خـرداد مـاه سـال 

فـوالدی  محصـوالت  بـر  صادراتـی  عـوارض  جـاری، 

برداشته شد به دلیل تخفیف های دو کشور روسیه و 

چیـن بـه خریـداران بـرای فروش محصـوالت فـوالدی، 

قیمت هـای جهانـی فـوالد بـه شـدت کاهـش یافـت و 

بـرای  بـا قیمت هـای کنونـی  دیگـر صـادرات فـوالد 

بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی میسر نیست. ضمن 

اینکه بازگشـت به بازار صادراتی از دسـت رفته برای 

تولیدکننده ایرانی بسیار دشوار است.

خصـوص  در  یـزد  پروفیـل  شـرکت  مدیرعامـل 

وضعیت صنعت لوله و پروفیل فوالدی عنوان کرد: از 

زمستان سال گذشته عرضه ورق گرم به عنوان ماده 

و  شـد  برداشـته  پروفیـل  و  لولـه  صنعـت  اولیـه 

مصرف کنندگان به هر میزان که نیاز داشته باشند، 

می  توانند ماده اولیه مورد نیاز خود را سفارش دهند. 

و  مالـی  تـوان  کـه  تولیدکنندگانـی  فراینـد،  ایـن  در 

نقدینگی بیشتری داشته باشند، می توانند راحت تر 

ماده اولیه خود را خرید کنند.

بـا  یـزد  تفضلـی تصریـح کـرد: شـرکت پروفیـل 

حـدود 50 سـال سـابقه در صنعـت لولـه و پروفیـل 

کشـور، مشـتریان خـاص خـود را دارد و بـازار خـود را 

یکـی  از  متاسـفانه  اسـت.  کـرده  پیـدا  کشـور  در 

دوسـال گذشـته بـازار صادراتـی خـود را از دسـت 

دادیـم. در سـال های گذشـته بـه کشـور افغانسـتان 

صادرات داشتیم و از دست رفتن بازارهای صادراتی 

مـا در افغانسـتان در حالـی رقـم خـورد که کشـور ما 

همـواره یکـی از حامیـان ایـن کشـور بـود. بـه محض 

اینکـه گـروه کنونی در افغانسـتان به مسـند قدرت 

رسـید، بـر محصـوالت فـوالدی ایـران عـوارض وضـع 

کـرد؛ در حالـی کـه همیـن محصـوالت از ترکیـه بـه 

افغانستان بدون عوارض صادر می شوند.

وی ادامـه داد: عـراق نیـز دیگـر بـازاری پررونـق 

محصـوالت فـوالدی ایـران بـود. علی رغـم اینکـه برای 

برقراری امنیت در این کشور نیز سال ها از نظر مادی 

و نظامی هزینه کردیم، اما این کشور نیز برای واردات 

محصـوالت فـوالدی از ایـران سـختگیری می کنـد. 

متاسـفانه روابـط اقتصـادی کشـور مـا بـا همسـایگان 

ضعیف است.

مدیرعامل شرکت پروفیل یزد در پایان تاکید کرد: 

امیـدوار هسـتیم در سیاسـت گذاری های صنعـت 

فوالد بازنگری اساسی صورت گیرد. متاسفانه شاهد 

سیاست گذاری خوبی در حوزه فوالد کشور نیستیم 

و همین موضوع چشم انداز این صنعت را حتی برای 

کوتاه مدت نامشخص کرده است.
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سلهامدار شلرکت تعاونی نورد کوه سلیرجان گفت: اکثر شلرکت هایی که در بخلش تولید فعال 
هسلتند، با مجموعه ای از بروکراسلی های اداری دسلت و پنجه نرم می کنند که سبب بروز مشکات 

دوچندان برای تولیدکنندگان شده مانع فعالیت صحیح آن ها خواهد شد.

گل به خودی

بـا  گفت وگـو  در  فرسـنگی  شـعبانی  ابراهیـم 

خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلبلـی »فلـزات آنالیـن« 

بیان کرد: مجوز شـرکت تعاونی نورد کوه سـیرجان 

برای تولید شـمش فوالدی ثبت شـده اسـت. مقرر 

سـیرجان  کـوه  نـورد  تعاونـی  شـرکت  تمرکـز  شـد 

معطـوف بـر تولیـد شـمش فـوالدی بـا دو کـوره بـا 

بـا  اسـت  قـرار  همچنیـن  باشـد.  تنـی   10 ظرفیـت 

استفاده از آهن اسفنجی و قراضه آهنی در فرایند 

تولید و با توجه به سفارشات مشتریان، محصوالت 

با کیفیت تولید کنیم.

وی ادامه داد: علی رغم اینکه هیچ مشکلی در 

زمینـه راه انـدازی مجموعـه نداریـم و تمامی مواحل 

امـا  آمـاده کرده ایـم  نیـز  را  و...  زیرسـاخت  سـوله، 

متاسـفانه تاکنـون اجـرای عملیـات پـروژه احـداث 

کارخانه فوالد به علت برخی مسائل درون سازمانی 

بـه تعویـق افتـاده اسـت. طی 11 سـال گذشـته پـروژه 

تولیـدی مـا هیچ گونـه پیشـرفت فیزیکـی نداشـت، 

یعنی هم اکنون پروژه ای که حداقل می تواند باعث 

اشـتغال زایی مسـتقیم 300 نفر شـود، به دلیل برخی 

اختالفات معطل ماند.

نـورد کـوه سـیرجان  تعاونـی  سـهامدار شـرکت 

تصریح کرد: دستگاه های ریخته گری پیوسته مورد 

نیاز شـرکت را تحت لیسـانس هندوسـتان از کشـور 

انگلسـتان و در سـال 1390 و سـایر ماشـین آالت مورد 

نیاز را با نرخ ارز همان زمان وارد کردیم. امیدواریم 

هرچـه زودتـر مشـکالت داخلـی مجموعـه برطـرف 

شود؛ در صورت رفع این مشکل اقدام به راه اندازی 

پروژه هـا می کنیـم. در ابتـدا، قـرار بود کوره های سـه 

تنـی وارد کنیـم امـا در نهایـت کـوره 10 تنـی وارد 

کردیم که اگر در سه شیفت فعالیت داشته باشیم، 

250 هزار تن شمش فوالدی تولید خواهیم کرد.

شـعبانی فرسـنگی در ادامـه افـزود: همچنیـن 

برای یک پروژه دیگر نیز کوره کوچک 100 کیلوگرمی 

نیـز خریـداری کرده ایـم کـه می توانیـم بـا توجـه بـه 

سفارش مشتریان از طریق قالب ریزی، به فعالیت 

بپردازیم. تمامی دسـتگاه ها نصب شـده اسـت اما 

پـاره ای از مشـکالت، نتوانسـتیم تولیـد  بـه دلیـل 

داشته باشیم.

نـورد کـوه سـیرجان  تعاونـی  سـهامدار شـرکت 

اظهـار کـرد: بـا وجـود پیشـرفت روزافـزون صنعـت 

وارد کننـده  مـوارد  از  بسـیاری  ایـران در  امـا  فـوالد 

دستگاه ها و ماشین آالت تولیدی است و تاکنون در 

برخی اقالم به نقطه انبوه تولید نرسیده ایم.

قوانین، دست و پاگیر  
شـعبانی فرسـنگی، بروکراسـی اداری را مشـکل 

اصلـی تمامـی تولیدکننـدگان و سـهامداران عنـوان 

کـرد و گفـت: اکثـر تولیدکنندگان با بروکراسـی های 

اداری دسـت و پنجـه نـرم می کننـد کـه سـبب بروز 

مشـکالت دوچنـدان بـرای تولیدکننـدگان خواهـد 

شد. در واقع مشکل اصلی تمامی تولیدکنندگان و 

سهامداران در مشکالت بروکراسی اداری است.

واحدهـای  معـوق  بدهی هـای  داد:  ادامـه  وی 

تولیدی به سیستم بانکی را باید یکی از دالیل اصلی 

عدم رونق تولید در کشور عنوان کرد. در حال حاضر 

با تشـدید مشـکالت، تولیدکننده امکان بازپرداخت 

بدهی هـای بانکـی را نـدارد کـه هـر روز هـم به صورت 

افزایـش  البتـه  می کنـد.  پیـدا  افزایـش  تصاعـدی 

تسـهیالت  تـا  اسـت  شـده  مانعـی  خـود  بدهی هـا 

جدیدی در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد.

سـهامدار شـرکت تعاونی نورد کوه سـیرجان در 

پایـان اظهـار کـرد: تامیـن نقدینگـی امـروز یکـی از 

مشـکالت مهـم واحدهـای تولیدی به شـمار می آید؛ 

تولیدکننـدگان  از  زیـادی  بخـش  کـه  نحـوی  بـه  

نمی تواننـد ایـن نیـاز را از محـل فـروش محصـول در 

بـازار یـا از طریـق سیسـتم بانکـی در زمـان مقـرر و بـا 

رقـم مـد نظـر تامیـن کننـد. متاسـفانه همیـن امـر 

عاملی شده است تا امکان فعالیت برای آن ها سخت 

شـود و حجـم تولیـد هـر روز کاهش یابـد و در نهایت 

تولیدکننده مجبور به تعطیلی واحد شود.
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عضلو هیئلت مدیلره تعاونی تولید آهلن درب و پنجره کامیلاب ابرکوه گفت: با اینکله تولید لوله 
و پروفیلل بلا قیمت های کنونی سلود نسلبتا معقوللی دارد املا به دلیل حضور واسلطه ها در بلازار و 
خریلد ملواد اولیه از آن ها، بیشلتر سلود تولیلد به جیب آن هلا ملی رود و تولیدکننده سلهم کمی از 

سود زنجیره دارد.

سود کم تولیدکننده واقعی از چرخه تولید

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  شـفیعی  ابوالفضـل 

پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلزات آنالیـن« بیان کرد: 

صنعت لوله و پروفیل مانند گذشـته رونق ندارد و 

تولیـد در بسـیاری از واحدهـا بـه صـورت سفارشـی 

انجـام می شـود. ایـن یعنـی تنهـا اگـر مشـتری برای 

محصـول مراجعـه و سـفارش دهـد، تولیـد انجـام 

خواهـد شـد. در غیـر ایـن صـورت، کارخانه هـا بـه 

حالت نیمه تعطیل درآمده اند.

وی افـزود: مشـکالت صنعـت لولـه و پروفیل در 

سال های اخیر باعث شد به دنبال تعطیلی کارخانه 

کنونـی خـود باشـیم و تغییر محصول دهیـم. اکنون 

قصـد داریـم محصـوالت جدیـدی از ورق فـوالدی 

همچـون محصـوالت ظریـف ناودانی هایـی کـه در 

همچنیـن  می گیرنـد،  قـرار   UPVC پنجره هـای 

ناودانی کردن ورق گالوانیزه برای استفاده کناف و 

ارزش  دارای  و  کلـی محصـوالت ظریـف  طـور  بـه 

افزوده باال برای ساخت و ساز تولید کنیم.

عضـو هیئـت مدیـره تعاونـی تولید آهـن درب و 

پنجره کامیاب ابرکوه خاطرنشان کرد: برای کارخانه 

جدیـد اقـدام بـه اخـذ پروانه بهره بـرداری کردیم که 

اخیرا موفق به دریافت آن شـدیم. اکنون به دنبال 

اخذ تسهیالت از بانک هستیم تا بتوانیم پروژه مد 

نظر را راه اندازی کنیم.

هزینه بر بودن تامین مواد اولیه  
شـفیعی بـا اشـاره بـه مشـکالت صنعـت لولـه و 

پروفیل، اذعان کرد: تورم در سال های اخیر باعث 

شـده اسـت کـه قیمـت ورق گـرم بـه عنـوان مـاده 

اولیـه تولیـد لولـه و پروفیل به شـدت افزایش یابد و 

تامین آن از مبادی گوناگون بسیار هزینه بر باشد. 

از ایـن رو فعالیـت در صنعـت لولـه و پروفیـل بـه 

سرمایه در گردش بسیار باالیی نیاز دارد.

وی اضافـه کـرد: شـرکت مـا یـک خـط تولیـد در 

اختیار داشت و از این رو تنوع محصول در آن کم 

بود. حتی اگر قصد ایجاد تنوع در تولید محصول 

را داشـتیم، بایـد قالـب را در خـط تغییـر می دادیـم 

که این کار هم زمان بر و هم هزینه بر است. به همین 

دلیـل تولیدکننـده ای که تنـوع در محصول نـدارد، 

قـادر بـه رقابـت و باقـی مانـدن در فضـای کنونـی 

بـازار نیسـت و ناچـار بـه تعطیلـی خواهـد بـود. در 

مقابل، تولیدکنندگانی که چند خط تولید دارند و 

می تواننـد همزمـان محصـوالت متنوعـی از لولـه و 

پروفیل تولید کنند، قدرت مانور و رقابت بیشتری 

در فضای کنونی بازار دارند.

عضـو هیئـت مدیـره تعاونـی تولیـد آهـن درب و 

پنجـره کامیـاب ابرکـوه اذعـان کـرد: شـرکت مـا تنهـا 

یـک خـط تولیـد در اختیـار داشـت و بـه همیـن دلیل 

تـوان و قـدرت رقابـت را در بازار در مقابل سـایر رقبا 
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از بـورس را داشـتیم امـا گاهـی اوقـات تامیـن مـواد 

اولیـه از تولیدکننـدگان داخلـی انجـام نمی شـد و 

ناچـار بـه خرید ورق از بـازار آزاد بودیم. دالالن ورق 

را در بورس از تولیدکننده خریداری می کردند و با 

قیمتی باالتر به مصرف کنندگان نهایی می فروختند. 

متاسـفانه بیشـتر سـود حاصـل از تولیـد محصـول 

نهایی نه در جیب تولیدکننده ورق و نه در جیب 

تولیدکننـده لولـه و پروفیـل مـی رود و تنهـا دالل از 

این معامله سود می برد.

بروکراسی اداری طوالنی خرید مواد اولیه  
عضـو هیئـت مدیـره تعاونـی تولید آهـن درب و 

پنجـره کامیـاب ابرکـوه مطرح کرد: مسـئوالن و نیز 

عرضه کننده ورق گرم از مجموعه ما برای تخمین 

ظرفیـت تولیـد و اختصاص سـهمیه خریـد از بورس 

کاال بازدیـد کردنـد و مقـرر شـده بـود از بـورس بـه 

میزان سـهمیه خرید کنیم اما این امر میسـر نشد. 

در ایـن میـان توانسـتیم یـک دسـتگاه پروفیل کرکره 

سینوسـی خریـداری کنیـم. بـرای ایـن منظور حتی 

گالوانیـزه  ورق  حداقـل  کـه  کردیـم  درخواسـت 

خریـداری و پروفیـل کرکـره تولیـد کنیـم. البتـه تـا 

بـه  گالوانیـزه  ورق  تولیدکننـدگان  اجبـار  از  پیـش 

از  نیـاز را  بـورس، ورق مـورد  عرضـه محصـول در 

تولیدکنندگان به طور مستقیم برای تولید پروفیل 

کرکـره تامیـن می کردیم. اما به محض اجبار عرضه 

در بـورس، دیگـر نتوانسـتیم مـواد اولیـه خـود را بـه 

موقع تامین کنیم. با این حال درخواست خرید از 

بـورس را مطـرح کردیـم کـه هنـوز موفـق بـه تامیـن 

ورق گالوانیزه نشده ایم.

شـفیعی اضافـه کـرد: بـرای ثبـت درخواسـت 

خریـد ورق گالوانیـزه از بـورس نیـز حتـی مسـئوالن 

مربوطـه از خطـوط تولیـد شـرکت مـا بازدیـد کردنـد 

از  یافتـن  اطمینـان  بازدیدهـا  ایـن  از  هـدف  زیـرا 

از  تـا  اسـت  ورق  خریـدار  بـودن  تولیدکننـده 

واسـطه گری و خام فروشـی ورق جلوگیری شـود. با 

اینکـه همـه مراحـل قانونـی را طـی کردیـم، امـا بـا 

درخواسـت مـا موافقـت نشـده اسـت و بـا توجـه بـه 

عـدم اختصـاص سـهمیه و کـد خریـد، کار را رهـا 

کردیم و خسته شده ایم.

در  گـرم  ورق  قیمـت  افزایـش  البتـه  نداشـتیم. 

سـال های اخیـر نیـز مزید بر علت بـود. به طور مثال 

تامیـن ورق گـرم فـوالدی حـدود 25 هـزار  اکنـون 

تومـان بـه ازای هـر کیلوگرم برای یک مصرف کننده 

فـروش  قیمـت  کـه  حالـی  در  دارد.  بـر  در  هزینـه 

پروفیـل فـوالدی کمـی بیـش از 26 هـزار و 500 تومـان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم اسـت. بـا اینکـه فاصله قیمت 

نسـبتا مطلوبـی میـان مـواد اولیـه و محصـول وجـود 

دارد، امـا قیمـت مـواد اولیـه بسـیار بـاال اسـت. بـه 

همیـن دلیـل برخـی تولیدکننـدگان از عهـده تامیـن 

مواد اولیه بر نمی آیند.

کارخانه های دارای سبد متنوع محصول   
باقی می مانند

شفیعی تاکید کرد: در بازار لوله و پروفیل یک 

تولیدکننده باید بتواند سبد متنوعی از محصول 

را روانه بازار کند. در شرایط کنونی تنها نمی توان 

بـه تولیـدی یـک یـا دو محصـول بـه صـورت محدود 

اکتفا کرد. ضمن اینکه تولید با تیراژ و حجم پایین 

بـه صرفـه  تولیدکننـدگان مقـرون  بـرای  نیـز دیگـر 

نیسـت. همچنیـن تولیـد انبـوه نیـز بـه سـرمایه در 

گردش و نقدینگی بسـیار باالیی نیاز دارد. به طور 

مثـال یـک تولیدکننـده بـا ظرفیـت 30 هـزار تـن در 

سـال، بـه روزانـه 100 تـن ورق گـرم بـه عنـوان مـاده 

اولیـه نیـاز دارد. اکنـون قیمت 100 تن ورق گرم در 

بـازار دو میلیـارد و 500 میلیـون تومـان اسـت کـه بـا 

تولیدکننـده  جانبـی،  هزینه هـای  سـایر  احتسـاب 

هزینـه  تومـان  میلیـارد  سـه  روزانـه  حداقـل  بایـد 

کنـد. متاسـفانه بسـیاری از تولیدکننـدگان چنیـن 

توانایـی را ندارنـد و بـه همیـن دلیـل از چرخـه بـازار 

حـذف می شـوند. بـازار لولـه و پروفیـل در شـرایط 

کنونـی بـرای تولیدکننـدگان دارای نقدینگـی سـود 

خوبی دارد.

وی یادآور شد: مواد اولیه خود را از بورس کاال 

می کردیـم.  تامیـن  نیـز  واردات  از  حتـی  یـا  و 

خوشـبختانه تولیدکننـدگان داخلـی قـادر بـه تولید 

ورق بـا کیفیـت بسـیار بـاال هسـتند زیـرا شـرکت ما 

هـم از ورق داخلـی و هـم از ورق وارداتـی اسـتفاده 

کرده اسـت. البته با اینکه سـهمیه مسـتقیم خرید 

 برای کارخانه جدید اقدام 
به اخذ پروانه بهره برداری 
کردیم که اخیرا موفق به 
دریافت آن شدیم. اکنون 
به دنبال اخذ تسهیات 

از بانک هستیم تا بتوانیم 
پروژه مد نظر را راه اندازی 

کنیم
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مدیرعامل شلرکت فوالد شلاهرود گفت: متاسفانه قیمت گذاری دسلتوری و اعمال بخشنامه های 
متعلدد غیلر ضروری در بازار فوالد باعث شلده اسلت تلا تعادل میان عرضله و تقاضا از بیلن برود و 

این صنعت از حالت رقابتی خارج شود.

حال بازار فوالد ناخوش است
مدیرعامل شرکت فوالد شاهرود:

سید محمد میرحسنی در گفت وگو با خبرنگار 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« عنوان کرد: 

فاز دوم کارخانه فوالدسـازی شـرکت فوالد شـاهرود 

رسـید.  بهره بـرداری  بـه   1400 سـال  مـاه  بهمـن  در 

اکنـون، شـمش فـوالدی سـاختمانی و انـواع مقاطـع 

کـه  می کنیـم  تولیـد  را  سـاده  و  آجـدار  میلگـرد 

میلگردهـای آجـدار در دو نـوع گریـد A2 و A3 و در 

سـایزهای 10 تـا 32 میلی متـر و در طـول 12 متـری 

تولیـد می شـود. همچنین بیلـت فـوالدی را در ابعاد 

150 در 150 و در طول چهار متری تولید می کنیم.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد شـاهرود بـه تشـریح 

و  پرداخـــت  فوالدســـازان  مشـکالت  عمده تریــن 

افـزود: کمبـود زیرسـاخت انـرژی باعـث شـده در 

تابسـتان بـا قطعـی بـرق و زمسـتان بـا کمبـود گاز 

مواجـه باشـیم. هم اکنـون نیـز بـا خاموشـی روبـه رو 

باعـث شـد  انـرژی  هسـتیم. در حقیقـت کمبـود 

نتوانیم با تمام ظرفیت خود محصوالت با کیفیت 

تولیـد کنیـم و قطعـا با توجـه به تـداوم چالش ها در 

بخـش تامیـن پایـدار بـرق و گاز، میـزان تولیـد نیـز 

کاهش می یابد.

بـا  دولتمـردان  کـرد:  اذعـان  ادامـه  در  وی 

سیاست گذاری  باعث ایجاد محدودیت برای بخش 

خصوصـی بـه  ویـژه فوالدسـازان القایـی  می شـوند. با 

توجـه بـه عـدم ثبـات قیمـت مـواد اولیـه در بورس، 

فوالدسـازان بایـد نقدینگـی کافـی برای خریـد مواد 

تولیدکننـدگان  متاسـفانه  باشـند.  داشـته  اولیـه 

شـمش القایـی  بخـش خصوصـی بـه دلیـل اینکـه از 

توانایـی پایینـی  برخـوردار هسـتند، نمی تواننـد بـه 

آسانی، شمش فوالدی و محصوالت نهایی را تولید 

کنند. البته با توجه به الزام عرضه محصوالت در 

بـورس، تمامـی محصوالت نهایی خـود را در بورس 

کاال عرضه می کنیم.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد شـاهرود در خصـوص 

تامین مواد اولیه عنوان کرد: حدود 20 تا 30درصد 

از قراضـه آهنـی و 70 درصـد از آهـن اسـفنجی در 

فراینـد تولیـد شـمش فـوالدی بـه کار می بریـم. در 

ایـن رابطـه مـواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی خود 

تامیـن  همچنیـن  می کنیـم.  تامیـن  بـورس  از  را 

تمامی مواد اولیه مورد نیاز شرکت از بازار داخلی 

انجام می شود.

میرحسـنی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه 

بـر  مبنـی  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

فـوالد  شـرکت  اقـدام  در دسـت  توسـعه  طرح هـای 

شاهرود، عنوان کرد: اگر شرایط فراهم شود، احداث 

خـود  کار  دسـتور  در  را  فـوالد  کالف  تولیـد  خـط 

پروانـه  دریافـت  حـال  در  نیـز  هم اکنـون  داریـم. 

بهره برداری این پروژه هستیم.
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تولیدکنندگان به این مسائل خاتمه نمی یابد. از یک 

سـو، تولیدکننـده قصـد دارد اشـتغال زایی کنـد و بـا 

برداشـتن بـار اشـتغال از دوش دولـت، بـرای اقتصـاد 

کشور، درآمدزایی به ارمغان آورد اما از سوی دیگر، 

یک تولیدکننده دائم درگیر مسائل پیچیده مالیاتی 

و تامیـن اجتماعـی می شـود. عـالوه بـر ایـن، پیامـد 

ابـالغ دسـتورالعمل های متعـدد، ضمن اینکه باعث 

تولیدکننـدگان  بـروز مشـکالتی در مسـیر حرکـت 

می شـوند، تعطیلـی برخـی از واحدها و حتـی خروج 

سرمایه از کشور را به دنبال خواهد داشت.

قیمت گـذاری  از  هـدف  افـزود:  میرحسـنی 

دستوری در صنعت فوالد، منتفع شدن مصرف کننده 

بـود، در حالـی کـه مصرف کننـده هیـچ گاه از ایـن 

ضـرر  بـه  موضـوع  ایـن  و  نشـد  بهره منـد  فراینـد 

سـهامداران و تولیدکنندگان این صنعت تمام شـد. 

در حقیقـت میـزان عرضـه و تقاضـا بایـد منجـر بـه 

امـا  شـود  فـوالد  بـازار  در  قیمت هـا  تعـادل  ایجـاد 

متاسـفانه زمانـی کـه دولـت در ایـن زمینـه مداخله 

می کند، ارمغانی جز به هم خوردن میزان عرضه و 

نخواهـد  قیمت هـا  نابه سـامان  افزایـش  و  تقاضـا 

داشـت. هم اکنـون حال بـازار فوالد ناخوش اسـت و 

روزانه با مشکالت بیشتری مواجه می شویم.

فرار دالالن بازار قراضه آهنی از مالیات  
مدیرعامـل شـرکت فـوالد شـاهرود در رابطـه بـا 

متاسفانه تولیدکنندگان 
شمش القایی  بخش 

خصوصی به دلیل اینکه از 
توانایی پایینی  برخوردار 

هستند، نمی توانند به 
آسانی، شمش فوالدی 
و محصوالت نهایی را 

تولید کنند

مشکات بازگشت ارز حاصل از صادرات  
مدیرعامـل شـرکت فـوالد شـاهرود، گریـزی بـه 

بازارهـای صادراتـی زد و گفـت: در دو سـال گذشـته 

و  پاکسـتان  نظیـر  شـرقی  همسـایه  کشـورهای  بـه 

افغانستان، ترکمستان و... محصوالت فوالدی صادر 

می کردیم اما با دخالت آشـکار دولت در معامالت 

و بازارهای صادراتی و مشکالت بازگشت ارز حاصل 

از صادرات، نتوانستیم موقعیت خود را حفظ کنیم 

و به  ناچار صادرات را کنار گذاشتیم.

میرحسنی ادامه داد: قیمت فوالد در بازارهای 

جهانـی همـواره در نوسـان اسـت و امـکان دارد طـی 

چنـد مـاه افـت کنـد. در حالی کـه در گمرک ممکن 

اسـت قیمـت کاالی صادراتـی بـرای چنـد مـاه ثابت 

مجبـور  صادرکننـده  فـوالدی  واحدهـای  و  بمانـد 

هستند برای بازگشت ارز صادراتی، تعهدی بیش از 

قیمـت واقعی صادرات محصوالت دهنـد. در واقع 

صادرکننـده ناچـار اسـت ارزی کـه وجـود خارجـی 

فشـار های  بازگردانـد.  گمـرک  سیسـتم  بـه  نـدارد 

داخلـی دولـت بـه بهانـه تنظیـم بـازار باعـث شـده 

محدودیت هـا علیـه ایـن صنعـت بـه بیشـترین حـد 

خود برسد. همچنین قوانین دست و پاگیر گمرکی 

و  نهادهـا  دخالـت  و  صادراتـی  فـروش  حـوزه  در 

سازمان ها مشکالت صادرکنندگان در موضوع رفع 

تعهد ارزی را دوچندان کرده است.

تاثیر منفی قیمت گذاری دستوری بر   
اقتصاد کشور

بروکراسـی  فـوالد شـاهرود،  مدیرعامـل شـرکت 

اداری و فرایند پیچیده امور مالیاتی را از چالش های 

اساسی توسعه تولید و اشتغال در کشور دانست و 

تصریـح کـرد: متاسـفانه بـازار فـوالد بازیچـه دسـت 

بـا  سیاسـت گذاران کشـور شـده اسـت و هـر روزه 

و  توسـعه  مسـیر  متعـدد  بخشـنامه های  اعمـال 

پیشرفت تولیدکنندگان را سد می کنند که یکی از 

این دخالت ها،  قیمت گذاری دستوری است.

وی اضافه کرد: قیمت گذاری دستوری در بازار 

فـوالد باعـث شـده اسـت اقتصـاد از حالـت رقابتـی 

خـارج شـود. در واقـع خبـری از رونـق بـازار و رقابـت 

میـان خریـداران نیسـت. در همیـن حـال مشـکالت 

واردات قراضـه در کشـور، گفـت: نهـادی کـه بایـد 

واردات قراضـه را مدیریـت و نظارت کند، سـازمان 

انرژی اتمی کشور است که متاسفانه این سازمان، 

خیلـی سـخت گیرانه عمـل می کنـد. البتـه بایـد بـه 

ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه این سـخت گیری ها به 

تشعشـعات  همچنیـن  و  امنیـت  حفـظ  منظـور 

رادیواکتیـو موجـود در قراضه هـای وارداتی به ویژه 

تمایـل  عـدم  علی رغـم  اسـت.  عـراق  کشـور  از 

کارخانه هـای تولید فوالد، اکثر فروشـندگان قراضه 

بیشـتر،  سـود  و کسـب  مالیاتـی  فـرار  منظـور  بـه 

بـه  فاکتـور  بـدون  آهنـی  قراضـه  فـروش  خواهـان 

فوالدسازان هستند.

چنـد  توسـط  قراضـه،  بـازار  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

شـخص خاص اداره می شـود، اذعان کرد: در کشـور 

مـا قراضـه از هیچ گونـه نظـام قیمت گـذاری پیـروی 

نمی کنـد و دولـت نظارتـی بـر آن نـدارد. در این بازار 

بیشتر نظام عرضه و تقاضا حاکم است که متاسفانه 

ایـن نظـام شـفافیت الزم را نـدارد. بیشـتر دالالن بـه 

بهانـه واردات ضایعـات آهنـی، دسـت بـه واردات 

ضایعاتـی می زننـد کـه نـه کیفیـت دارنـد و نـه بـرای 

تولیـد محصـول، مفیـد هسـتند. در واقـع اقـدام بـه 

تقلب و سوءاستفاده از موقعیت فعلی می کنند، آن 

هـم بـه ایـن دلیـل کـه همچـون دیگـر کشـورها، ایـن 

حوزه متولی سازمان یافته ای ندارد.

ضرورت واگذاری صنعت فوالد به   
بخش خصوصی

میرحسـنی در پایـان اظهـار کـرد: دولـت بایـد 

بـه تعهـدات خـود در قبـال تولیدکننـدگان بخـش 

خصوصـی پایبنـد باشـد. زمانی که مجـوز و پروانه 

می کنـد،  صـادر  را  تولیـدی  واحـد  بهره بـرداری 

نباید با دسـتورالعمل ها و بخشنامه های پی درپی 

اعـم از اعمـال محدودیـت مصـرف بـرق و حـذف 

بـرای  متعـددی  موانـع  و...  صنایـع  انـرژی  یارانـه 

تولیدکننـدگان ایجـاد کنـد. معتقـد هسـتیم اگـر 

امـور صنعـت فـوالد مداخلـه نداشـته  دولـت در 

بخـش خصوصـی  بـه  را  اختیـارات  تمـام  و  باشـد 

برطـرف  تولیدکننـدگان  مشـکالت  کنـد،  واگـذار 

خواهد شد.
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یکلی از مهم ترین نیازهای اساسلی شلرکت های بزرگ، تامیلن نیروی انسلانی متخصص برای 
بخش های مختلف اسلت. همچنین نیروی انسلانی مهم ترین سلرمایه شلرکت ها به شلمار می رود. 
از ایلن رو، اسلتخدام و انتخلاب نیلروی انسلانی متخصلص می تواند نقلش موثلری در ارتقای یک 
سلازمان ایفا کنلد. در شلرکت های بزرگ با توجله به فرایند گزینلش، امکان کمتری بلرای انتخاب 
نیلروی متخصلص وجلود دارد اما بلا اتخاذ تدابیلر مختلف همچون آملوزش حین خدملت و تدوین 
اسلتراتژی یادگیلری ملداوم، می توان به طلور دائمی دانلش و تجربه کارکنان به ویلژه بخش تولید 
را ارتقلا داد تلا سلازمان نیز از فرایند ایجاد شلده منتفع شلود و نیروی مبتدی جذب شلده در فرایند 
کار، بله یک نیروی شایسلته تبدیل شلود. در ایلن رابطه، خبرنلگار پایگاه خبری و تحلیللی »فلزات 
آنایلن« با کیکاووس ندایی، معاون منابع انسلانی شلرکت فلوالد هرمزگان گفت وگویلی انجام داده 

است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

استراتژی جذب شایسته ترین نیروها 
در فوالد هرمزگان

کیکاووس ندایی، معاون منابع انسانی شرکت فوالد هرمزگان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:
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مطرح شده شرکت فوالد هرمزگان اقدام به استقرار 

نظام آموزش و توسـعه منابع انسـانی کرده اسـت تا 

پس از جذب شایسته ترین نیروهای انسانی ممکن، 

بـه  آن هـا،  بـه  خدمـت  حیـن  آموزش  هـای  ارائـه  بـا 

ارتقـای دانـش و مهـارت کارکنان مبـادرت کند. این 

آموزش هـا در سـه حـوزه شایسـتگی  های عمومـی، 

تخصصـی و مدیریتـی اسـت. همچنیـن بـه منظـور 

ارتقـای بهـره  وری کارکنـان، رویکردهـای دیگـری نیـز 

مد نظر قرار گرفته اسـت، از جمله آن ها می توان به 

و  کارکنـان«  عملکـرد  مدیریـت  نظـام  »اسـتقرار 

مدیریتـی«  سـطوح  رهبـری  مهارت  هـای  »توسـعه 

اشاره کرد.

انسـانی  نیـروی  بـه کارگیـری  چالـش دیگـر در 

متخصـص در شـرکت فـوالد هرمـزگان، شـکل دهی 

یک فرهنگ سازمانی مطلوب همسو با »ارزش  های 

سـازمانی« و »اسـتراتژی  های سـطح کسـب و کار« 

اسـت. از آنجا که منابع انسـانی نقشـی کلیدی در 

می کنـد،  ایفـا  سـازمانی  فرهنـگ  بهبـود  و  ایجـاد 

تفاوت  هـای فرهنگـی کارکنـان می  تواند باعـث بروز 

مسـائلی در این حوزه شـود. شـرکت فوالد هرمزگان 

ضمـن ارزیابـی فرهنـگ سـازمانی موجـود، از طریـق 

تدویـن راهنمـای اخالقـی و رفتـاری شـرکت و نیـز 

تعریـف اقدامـات بهبـود، در مسـیر ارتقـای فرهنگ 

سازمانی گام برداشته است.

جلذب و بله کارگیری نیروی انسلانی در   
بلا  تفاوتلی  چله  بلزرگ  شلرکت  های 
شلرکت  های کوچک دارد؟ در این راسلتا چه 
چالشلی بلرای شلرکت  های بزرگ بله ویژه 

در حوزه قوانین و مقررات وجود دارد؟
تعـداد  بـه  توجـه  بـا  کوچـک  شـرکت  های  در 

کارکنان مورد نیاز، شایسـته گزینی با دقت باالتر و 

بـه  از  پـس  می شـود.  انجـام  بیشـتری  سـهولت 

کارگیـری نیـروی انسـانی نیـز فرآیندهـای مدیریـت 

منابـع  نگهداشـت  و  آمـوزش  توسـعه،  عملکـرد، 

انسـانی بـه نحـو مطلوب  تـری قابل انجام اسـت. اما 

و  فرآیندهـا  ابتـدا  از  اگـر  بـزرگ  شـرکت  های  در 

شـاخص  های مشـخصی برای جذب نیروی انسـانی 

وجـود نداشـته باشـد، ایـن امـر بـا خطاهایـی همـراه 

خواهـد شـد کـه بـه دلیـل تعـدد نیروهـای انسـانی 

وضعیت شلرکت فوالد هرملزگان از نظر   
نیلروی انسلانی چگونله اسلت و چله تعداد 
نیروی انسلانی در این شلرکت مشلغول به 

کار هستند؟
سـاختار  اسـاس  بـر  هرمـزگان  فـوالد  شـرکت 

سازمانی مصوب و قراردادهای پیمانی منعقد شده 

دارای حدود چهار هزار نفر نیروی انسانی است که 

در فرآیندهای مختلف تولیدی و پشتیبانی مشغول 

بـه کار هسـتند. از ایـن تعـداد 77 درصـد بومـی و 

ماندگار استان هرمزگان محسوب می شوند.

مهم تریلن چالش  هلای شلرکت فلوالد   
انسلانی  نیلروی  جلذب  بلرای  هرملزگان 
متخصلص و بله کارگیری آن چیسلت و این 
رفلع  بلرای  را  راهکارهایلی  چله  شلرکت 

مشکل یاد شده اتخاذ کرده است؟
بسـیاری از فارغ التحصیالن نخبه و با اسـتعداد 

دانشگاهی، در نواحی مرکزی و صنایع بزرگ کشور 

کـه در آن نواحـی مسـتقر هسـتند، مشـغول بـه کار 

می شـوند. برخی دانشـجویان بومی اسـتان نیز پس 

از فراغـت از تحصیـل اقـدام بـه مهاجـرت از اسـتان 

کیفیـت  و  محتـوا  دیگـر  سـوی  از  می کننـد. 

کشـور  آمـوزش  نظـام  در  شـده  ارائـه  آموزش  هـای 

پاسـخگوی نیـاز صنعـت نیسـت. بـا توجـه بـه مـوارد 

جـذب شـده و نیـز قوانیـن و مقـررات موجـود، بـه 

راحتـی قابـل اصـالح نیسـت؛ در نتیجـه شـرکت در 

مشـکالت  بـا  خـود  کار  و  کسـب  اهـداف  تحقـق 

متعددی از ناحیه منابع انسانی مواجه می شود.

از سـوی دیگر با توجه به عدم تناسـب عرضه و 

کشـور،  در  متخصـص  انسـانی  نیـروی  تقاضـای 

همچنین نیاز صنایع بزرگ به تعداد قابل توجهی از 

نیروهـای متخصـص در حوزه  هـای گوناگـون، جذب 

ایـن نیروهـا بـه راحتـی امکان پذیـر نیسـت و اغلـب 

باعث رقابت بین شـرکت  ها در اسـتخدام نیروهای 

متخصص یکدیگر می شود. بخشی از این نقیصه به 

حوزه  هـای  در  کشـور  آمـوزش  نظـام  ناکارآمـدی 

آمـوزش و پـرورش، آمـوزش عالـی و آمـوزش فنـی و 

حرفه  ای در بعد نیازسنجی تخصص  های مورد نیاز 

صنایع و نیز کیفی سازی آموزش  ها برمی  گردد.

فلوالد هرمزگان چله اسلتراتژی  هایی را   
بلرای توسلعه فعالیت خود به ویلژه در حوزه 

نیروی انسانی اتخاذ کرده است؟
معاونت منابع انسانی فوالد هرمزگان متشکل از 

هفت مدیریت »سازماندهی و طبقه بندی مشاغل«، 

»امـور اداری«، »آمـوزش و توسـعه منابـع انسـانی«، 

»ایمنـی، بهداشـت و محیـط زیسـت«، »خدمـات 

ورزش«،  »امـور  و  شـهری«  »مدیریـت  عمومـی«، 

فرآیندهای پشتیبان تولید در حوزه نیروی انسانی را 

راهبری می کند. سیاست های این حوزه در غالب 

نقشـه اسـتراتژی منابع انسـانی که نشأت گرفته از 

نقشـه اسـتراتژی شرکت اسـت، همه ساله تدوین و 

بازبینی می شـود. از جمله اهداف اسـتراتژیک که 

در این حوزه توسـط فوالد هرمزگان دنبال می شـود 

انسـانی،  منابـع  بهـره وری  افزایـش  بـه  می  تـوان 

توسـعه  کارکنـان،  دلبسـتگی  و  رضایـت  افزایـش 

توانمندی هـای رهبـران و کارکنـان، ارتقای ایمنی و 

سالمت کارکنان، ارتقای عملکرد زیست محیطی، 

بهبـود ارتباطـات و تعامـالت دوسـویه بـا کارکنـان، 

ارتقـای سـطح خدمـات و تسـهیالت بـه کارکنـان، 

توسعه جانشین پروری و جایگزینی و افزایش رضایت 

و  فرهنگـی  خدمـات  از  کارکنـان  خانواده هـای 

اجتماعی ارائه شده، اشاره کرد.

شرکت فوالد هرمزگان 
بر اساس ساختار 
سازمانی مصوب و 

قراردادهای پیمانی منعقد 
شده دارای حدود چهار 
هزار نفر نیروی انسانی 
است که در فرآیندهای 

مختلف تولیدی و پشتیبانی 
مشغول به کار هستند
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آلومینیومآلومینیوم

خطر کمبود نیروی انسانی در کمین تولید

قادر به رقابت در بازارهای جهانی نیستیم
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مدیرعاملل شلرکت اطلس پویلا اراک، تولیدکننلده پروفیل آلومینیوملی گفت: افزایلش تورم و 
شلرایط دشلوار اقتصادی باعث شلده اسلت کله بسلیاری از نیروهای انسلانی متخصلص و غیر 
متخصلص، بله دنبال ادامه فعالیت در مشلاغل غیرمولد باشلند و در حال حاضلر، آژیر خطر کاهش 

چشمگیر نیروی انسانی در بخش تولید به صدا درآمده است.

خطر کمبود نیروی انسانی در کمین تولید
مدیرعامل شرکت اطلس پویا اراک هشدار داد:

حمیدرضا افتخاری در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

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

اهمیـت فلز آلومینیوم در صنایع مختلف، ضـرورت 

دارد که توسعه این صنعت در دستور کار مسئوالن 

قـرار بگیـرد. بـا ایـن وجـود، توجـه چندانـی نسـبت به 

پروفیـل  ویـژه  بـه  آلومینیـوم  پایین دسـتی  صنایـع 

نمی شـود و سـرمایه گذاری الزم در ایـن بخـش نیـز 

صورت نمی پذیرد. در حالی که برخی از شرکت ها با 

سرمایه گذاری مناسب، توانسته اند به موفقیت هایی 

در تولید پروفیل آلومینیومی دست پیدا کنند و سایر 

شرکت ها نیز با رکود و کاهش تولید مواجه شده اند.

وی افـزود: متاسـفانه جـوالن واسـطه ها در سـطح 

بـازار، منجـر بـه کمرنـگ شـدن نقـش تولیدکننـدگان 

واقعـی شـده اسـت و تجهیـزات کافـی بـرای تولیـد 

عرصـه  در  رقابـت  منظـور  بـه  جدیـد  محصـوالت 

بین المللی وجود ندارد. این مسائل باعث شده است 

از اهمیت صنعت آلومینیوم در داخل کشور کاسته 

و پروفیل ساختمانی به یک کاالی با ارزش در صنعت 

سـاخت و سـاز تبدیـل شـود. در حالـی کـه در زمینـه 

تولیـد پروفیل هـای اختصاصـی و صنعتـی، نیازمنـد 

دانـش و تکنولـوژی روز دنیـا هسـتیم و از آنجایـی کـه 

تولید چنین محصوالتی، پیچیدگی های خاص خود 

را دارد، بنابراین تحقق آن امکان پذیر نخواهد بود. به 

نظر می رسد که در این شرایط، تولید سود چندانی را 

عایـد تولیدکننـدگان نمی کنـد و  تنهـا ممکـن اسـت 

خریـد و فـروش محصـول نهایـی بـرای یـک مجموعـه 

سوددهی داشته باشد.

تولید پروفیل آلومینیومی از رونق افتاده است  
مدیرعامـل شـرکت اطلس پویـا اراک عنـوان کرد: 

نوسان قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی طی 

سه ماهه ابتدایی سال 1401، باعث شده است تولید 

از  بسـیاری  و  بیفتـد  رونـق  از  فلـزی  محصـوالت 

تولیدکننـدگان ناچـار بـه توقف فعالیـت خـود در این 

بـازه زمانـی شـده اند. قالب سـازی، یکـی از مهم تریـن 

بخش هـای تولیـد محصـوالت آلومینیومـی از جملـه 
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ضرورت بازنگری در قوانین صادرات  
این تولیدکننده پروفیل آلومینیومی در ادامه به 

شـرایط رقابت پذیـری محصـوالت آلومینیومی اشـاره 

کـرد و گفـت: در حالی که ما اقـدام به راه اندازی یک 

شرکت بازرگانی در شهر تاشکند ازبکستان کرده ایم، 

کشـور  ایـن  بـه  پروفیـل  صـادرات  بـه  موفـق  هنـوز 

نشـده ایم. دولت ازبکسـتان عـوارض گمرکـی را برای 

واردات محصـول بـه ایـن کشـور در نظـر گرفته اسـت 

کـه تولیدکننـدگان ایرانـی موظـف بـه پرداخـت آن 

هسـتند امـا بـرای مثـال، تولیدکننـدگان ترکیـه ای و 

پرداخـت  خصـوص  ایـن  در  را  عوارضـی  روسـیه ای 

نمی کننـد و صـادرات محصـول از ایـن کشـورها بـه 

راحتی به ازبکستان انجام می شود. واقعیت امر این 

است که رایزن های اقتصادی ایران در سایر کشورها، 

تمام تالش خود را جهت توسـعه صادرات و برقراری 

ارتبـاط موثـر در ایـن حـوزه بـه کار نمی گیرنـد و روابـط 

دیپلماتیـک و اقتصـادی کشـور در سـطح منطقـه و 

جهـان نیـز کمرنگ تر از قبل شـده اسـت. مادامی که 

بـا  خارجـی  تجـارت  در  گمرکـی  ترجیحـی  تعرفـه 

کشـورهای عضـو اتحادیـه اوراسـیا ادامـه دار باشـد، 

بنابرایـن نمی تـوان انتظـار رونـق و توسـعه صـادرات با 

این منطفه استراتژیک را داشت. در چنین شرایطی، 

تولیدکنندگان داخلی ناچار به صادرات محصول به 

کشورهای همسایه مانند ترکیه می شوند و در نهایت 

همیـن محصـوالت با برند ترکیه ای به سـایر کشـورها 

صـادر می شـود. در حالـی کـه اگـر مسـئوالن مسـیر 

صادرات را هموار کنند، شاهد ارزآوری و اشتغال زایی 

بیشـتری در داخل کشـور خواهیم بود که امیدواریم 

این مهم به زودی اتفاق بیقتد.

افتخـاری در همیـن راسـتا اضافـه کـرد: اگـر یـک 

تولیدکننـده بتوانـد قـرارداد همـکاری با یک شـرکت 

صـادرات  در  شـک  بـدون  کنـد،  منعقـد  خارجـی 

محصـول بـه کشـور هـدف بـا مشـکل مواجـه خواهد 

شـد؛ چراکـه بـه دنبـال اعمـال تحریـم طـی سـالیان 

بسـیار  بانکـی  روابـط  و  پـول  انتقـال  فراینـد  اخیـر، 

دشـوارتر از قبل شـده اسـت و برگشـت سـرمایه نیز 

ریسـک پذیر خواهـد بـود. عـوارض گمرکـی نیـز بـر 

معضالت موجود در حوزه صادرات افزوده اسـت و 

سـایر  بـا  رقابت پذیـری  امـکان  اسـاس  همیـن  بـر 

بـا  صنعـت،  ایـن  فعـاالن  اکثـر  کـه  اسـت  پروفیـل 

چالش های مختلفی در این زمینه روبه رو شـده اند و 

امکان دسـتیابی بـه دانش و تکنولـوژی روز دنیا برای 

طراحی قالب های اکستروژن فراهم نیست.

واحدهـای  بـرق  قطعـی  خصـوص  در  افتخـاری 

صنعتی در سـه ماهه دوم سـال جاری، مطرح کرد: با 

توجه به قطعی برق در روزهای اخیر، اکثر تولیدکنندگان 

پروفیل آلومینیومی مشغول فعالیت با ظرفیتی کمتر از 

میزان ظرفیت اسمی خود هستند و برای اینکه بتوانند 

به حداقل ظرفیت تولید خود دست پیدا کنند، ناچار 

بـه تولید سـایر محصـوالت آلومینیومـی مانند قوطی 

رانی و تیغه  کرکره شـده اند. از سـوی دیگر، برای مثال 

اگر یک واحد تولیدی در روزهای دوشنبه و سه شنبه 

تعطیل باشد، بنابراین تولید خود را در روزهای پایانی 

هفتـه افزایـش می دهـد و بـر همیـن اسـاس بـه نظـر 

می رسـد ایـن اتفـاق تاثیـر چندانـی در کاهـش مصرف 

انـرژی بـرق نداشـته باشـد. همچنیـن ایـن امـر باعـث 

افزایش سـاعت کاری نیروهای انسـانی شـاغل در یک 

واحـد صنعتـی طـی سـایر روزهای هفته خواهد شـد و 

سـاعت کاری این افراد از هشـت به 12 سـاعت و حتی 

بیشتر از آن رشد پیدا خواهد کرد.

وی در ارتباط با کاهش نیروی انسـانی متخصص 

طی سالیان اخیر، اذعان کرد: همزمان با رشد تورم و 

هزینه های بخش تولید، شاهد کاهش محسوس تعداد 

نیروی انسانی در این زمینه هستیم و به نظر می رسد 

تا چهار سـال آینده، این معضل به شـدت افزایش پیدا 

کنـد. زمانـی کـه حقـوق 6 میلیـون تومانـی در مـاه 

جواب گـوی نیـاز یـک نیـروی انسـانی غیـر متخصـص 

نیسـت، بنابرایـن بـه دنبال شـغل های غیرمولد مانند 

تاکسـی های اینترنتـی و... خواهـد رفـت و نسـبت بـه 

پوشش بیمه ای در قالب خویش فرما نیز اقدام خواهد 

کرد. در حال حاضر هزینه های مرتبط با درمان، رشـد 

قابل توجهی داشته است و بیمه تامین اجتماعی نیز 

تامیـن بخـش اندکـی از آن را متقبـل می شـود. کاهش 

نیروی انسانی متخصص طی سه تا چهار سال آینده، 

زنگ خطری اسـت که تولیدکننـدگان بایـد آن را جدی 

آسـیب  معضـل،  ایـن  می رسـد  نظـر  بـه  و  بگیرنـد 

جبران ناپذیری به مشاغل صنعتی و دشوار مانند تولید 

پروفیل های آلومینیومی وارد خواهد کرد.

متاسفانه جوالن 
واسطه ها در سطح بازار، 
منجر به کمرنگ شدن 
نقش تولیدکنندگان 
واقعی شده است و 

تجهیزات کافی برای 
تولید محصوالت جدید به 
منظور رقابت در عرصه 

بین المللی وجود ندارد
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همزمان با رشد تورم و 
هزینه های بخش تولید، 
شاهد کاهش محسوس 
تعداد نیروی انسانی در 
این زمینه هستیم و به 

نظر می رسد تا چهار سال 
آینده، این معضل به شدت 

افزایش پیدا کند

شـرکت های معتبـر جهان وجود نـدارد تحریم، تاثیر 

بسـزایی بـر عملکـرد شـرکت های کوچـک صنعتـی 

گذاشـته اسـت و بـا افزایـش هزینه هـای تولیـد در 

ماه های گذشته، بسیاری از واحدهای کوچک مقیاس 

تعطیل شده اند.

پروفیـل  تولیـد  فراینـد  بـه  اشـاره  ضمـن  وی 

آلومینیومی، گفت: از دستگاه های اکسترود در خط 

تولید پروفیل که خارجی اسـت، اسـتفاده می کنیم. 

تکنولوژی مورد استفاده نیز بسیار قدیمی است و در 

شـرایط تحریـم، نمی تـوان در راسـتای بـه روزرسـانی 

تجهیـزات گام برداشـت. بـا افزایـش روزافزون قیمت 

ماشین آالت و دستگاه های مدرن، امکان به کارگیری 

از تکنولـوژی جدیـد فراهـم نیسـت کـه ایـن معضـل 

بسیاری از تولیدکنندگان است و در چنین شرایطی، 

نمی توان طرح توسعه خاصی را اجرا کرد.

برگشت آرامش به بازار جهانی آلومینیوم  
مدیرعامـل شـرکت اطلـس پویـا اراک در ارتبـاط 

با تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر قیمت آلومینیوم، 

تولیدکننـده  بزرگ تریـن  روسـال،  کـرد:  بیـان 

آلومینیـوم جهـان اسـت کـه همزمـان با آغـاز جنگ 

روسـیه و اوکراین، عرضه جهانی این فلز را محدود 

کـرد و قیمـت آن بـه یک بـاره، تا مرز چهار هـزار دالر 

رشد پیدا کرد اما در حال حاضر قیمت آلومینیوم 

در بـورس فلـزات لنـدن )LME( کاهـش یافتـه و در 

محـدود دو هـزار  و600 دالر متغیـر اسـت. اگرچـه 

بسـیاری از شـرکت های معتبـر روسـیه ای از سـوی 

کشـورهای صنعتـی جهـان تحریم شـده اند کـه این 

امـر منجـر بـه تغییـر و تحـول در بازارهـای مالـی و 

اقتصادی جهان شده است.

افتخاری در خصوص تامین مواد اولیه، تصریح 

کـرد: ضایعـات آلومینیومـی، عمـده مـواد اولیـه ای 

اسـت کـه بـرای تولیـد پروفیـل آلومینیـوم اسـتفاده 

می کنیـم و در تامیـن آن از بـازار آزاد، چالـش خاصی 

نداریـم. بایـد در نظـر داشـت کـه هرچه میـزان مواد 

اولیـه خالـص در تولیـد یـک محصـول بیشـتر باشـد، 

بـود.  خواهـد  باالتـر  نیـز  آن محصـول  کیفـی  عیـار 

ضایعـات  از  کـه  پروفیل هایـی  کیفیـت  همچنیـن 

بـا  نمی تـوان  را  می شـود  سـاخته  آلومینیومـی 

محصوالت پروفیلی سـاخته شـده از شـمش و بیلت 

آلومینیومـی خالـص مقایسـه کـرد؛ چراکـه در ذوب 

ضایعـات بـرای تهیـه پروفیـل، عناصـر دیگـری نیـز 

وجـود دارد کـه نمی تـوان آن هـا را از آلومینیـوم جـدا 

کرد و در حالت کلی استفاده از ضایعات و یا شمش 

در تولیـد پروفیـل آلومینیومـی، بسـتگی بـه شـرایط 

حاکم در سطح بازار دارد.

وی در پایان آینده صنعت آلومینیوم را نامطلوب 

ارزیابـی کـرد و یـادآور شـد: اگـر بـه دنبـال توسـعه و 

پیشـرفت در تجـارت خارجـی هسـتیم، بایـد روابـط 

اقتصادی با کشورهای توسعه یافته و صنعتی جهان 

را افزایش دهیم که نقش رایزن های اقتصادی در این 

بخش بسیار مهم است. در واقع باید تکرار شعارهای 

همیشگی مبنی بر حمایت از تولید را رها کنیم و به 

تولیدکننـدگان  بـه  کـه  وعده هایـی  تحقـق  دنبـال 

داده ایم، باشیم. دولت اگر از تولیدکنندگان حمایت 

نمی کنـد، الاقـل چـوب الی چـرخ آن هـا نگـذارد و به 

دنبال توسـعه روابط سـازنده اقتصادی و سیاسـی با 

سایر کشورهای جهان باشد. 
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مدیرعاملل شلرکت متیلن آلومینیلوم اراک، تولیدکننلده پروفیلل آلومینیوملی گفلت: تحریم و 
دسترسلی نداشلتن به دانش و تکنولوژی روز تولید، باعث شلده اسلت بسلیاری از تولیدکنندگان 

داخلی فرصت صادرات و رقابت در بازارهای بین المللی را از دست بدهند.

قادر به رقابت در بازارهای جهانی نیستیم

خـوراک مـورد نیـاز خود از این تاالر صنعتی نداشـته 

باشند و خرید از بازار آزاد را با قیمت کمتر از بورس 

ترجیـح می دهنـد. درحـال حاضـر قیمت شـمش در 

بـورس کاال، 87 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم 

اسـت و ایـن محصـول بـا قیمـت 85 هـزار تومـان بـه 

ازای هـر کیلوگـرم در سـطح بـازار عرضـه می شـود و 

تفـاوت قیمـت دو هـزار تومانـی باعـث خواهـد شـد 

ماده اولیه را از بورس تامین کنیم.

ثبات قیمت آلومینیوم در بازارهای جهانی  
مدیرعامل شرکت متین آلومینیوم اراک عنوان 

بـازار جهانـی آلومینیـوم در حـال حاضـر بـه  کـرد: 

آرامش نسبی رسیده است؛ در حالی که همزمان با 

جنگ روسیه و اوکراین، قیمت این فلز استراتژیک تا 

مـرز چهـار هـزار دالر بـه ازای هـر کیلوگرم رشـد پیدا 

در  آلومینیـوم  قیمـت  حاضـر  حـال  در  امـا  کـرد 

محـدوده دو هـزار و 500 تـا 700 دالر اسـت. بـه نظـر 

نمی رسـد تغییـر چندانی در قیمـت آلومینیوم طی 

ماه هـای آینـده ایجـاد شـود و قیمـت ایـن فلـز رونـد 

کاهشی خواهد داشت.

آخانی در ادامه به کاربرد محصوالت این شرکت 

اشاره کرد و گفت: پروفیل های صنعتی در مجموعه 

متیـن آلومینیـوم اراک تولیـد می شـود کـه کاربـرد 

چندانـی در صنعـت ساختمان سـازی ندارنـد و در 

صنایـع خـاص مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. ضمـن 

اینکـه بـه طـور مسـتقیم در حـوزه صـادرات فعالیـت 

نمی کنیم و محصوالت شـرکت پـس از خریـداری در 

داخل، به برخی کشورها مانند عراق صادر می شود.

صنعـت  در  تحریـم  نقـش  بـا  ارتبـاط  در  وی 

آلومینیـوم، مطـرح کرد: تحریم هـای خارجی، تاثیر 

حسـین آخانـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کرد: سـال 

امـا در حـال  افزایـش مواجـه شـد  بـا  تولیـد   ،1400

حاضـر بـا رکـود و کاهـش تولیـد مـواد فلـزی مواجـه 

هسـتیم. تورم اقتصادی به شـدت رشـد پیدا کرده 

اسـت و بسـیاری از مشـتریان توانایـی مالـی الزم 

بـرای خریـد محصـول را ندارنـد. همچنیـن صنعـت 

ساختمان سـازی همزمـان با افزایش هزینه سـاخت 

و سـاز، بـا رکـود نسـبی همـراه شـده و بـه دنبـال آن، 

پنجـره  و  در  و  پروفیـل  تولیدکننـدگان  فـروش 

یافتـه اسـت. متاسـفانه  آلومینیومـی نیـز کاهـش 

چالش هـای بخـش تولیـد در سـال های اخیـر، رونـد 

همـواره  تولیـد  شـرایط  و  اسـت  داشـته  افزایشـی 

دشوارتر از قبل می شود.

وی افزود: اگرچه قیمت مواد اولیه و حامل های 

انـرژی طـی چنـد ماه اخیر رشـد پیدا کرده اسـت اما 

خوشبختانه مشکل خاصی در این زمینه نداریم و با 

ادامـه  خـود  تولیـد  بـه  مدیریـت،  و  برنامه ریـزی 

می دهیـم. شـمش مـورد نیـاز خـود را از بـازار آزاد 

خریـداری می کنیـم و عرضـه کافـی ایـن محصـول 

ایـن زمینـه  باعـث شـده اسـت چالـش خاصـی در 

نداشـته باشـیم. در حالـی کـه اگـر شـمش بـه میـزان 

کافـی عرضـه نشـود، بـا افزایـش تقاضـا و در نهایـت 

رشـد قیمت مواجه خواهیم شـد که در ادامه تولید 

را بـا چالـش مواجـه خواهـد کـرد. شـرایط خریـد مواد 

اسـت  شـده  باعـث  ایـران  کاالی  بـورس  از  اولیـه 

بسـیاری از تولیدکننـدگان تمایـل چندانـی به تامین 
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ایجاد نخواهد کرد. اگرچه ممکن است شرکت های 

تولیدی بتوانند حقوق نیروی انسانی خود را افزایش 

داده و پرداخت کنند اما در مشاغل غیر مولد، این 

مهم در آینده نزدیک با چالش مواجه خواهد شـد و 

بسـیاری از کارفرمایـان قـادر بـه تامیـن مالـی بـرای 

افزایش دستمزد نخواهند بود.

لزوم به روزرسانی تکنولوژی تولید  
وی در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنی بر اینکه کیفیت پروفیل شـرکت های داخلی 

ارزیابـی  چطـور  خارجـی  مشـابه  نمونه هـای  بـا  را 

می کنید، عنوان کرد: پروفیل درجه سـه و چهار در 

داخـل کشـور تولیـد می شـود و کیفیـت نمونه هـای 

اسـت.  محصـوالت  ایـن  از  بهتـر  خارجـی  مشـابه 

تکنولوژی دستگاه ها و ماشین آالت خط تولید برای 

حـدود 50 سـال پیـش اسـت و امـکان تولید محصول 

اسـتاندارد با چنین تجهیزاتی فراهم نیسـت. میزان 

مصرف انرژی برق و گاز در این دستگاه ها به شدت 

زیـاد اسـت و نیـروی انسـانی نیـز در چنـد شـیفت 

اسـتفاده  تولیـد  بـرای  از تجهیـزات قدیمـی  کاری 

می کنـد. در حالـی کـه کشـورهای همسـایه ماننـد 

ترکیـه و امـارات متحده عربی از تکنولـوژی روز دنیا 

برای تولید محصوالت جدید بهره برده اند و تحریم، 

تولیدکننـدگان  بـه  را  مهمـی  چنیـن  تحقـق  اجـازه 

شرایط خرید مواد اولیه از 
بورس کاالی ایران باعث 

شده است بسیاری از 
تولیدکنندگان تمایل چندانی 
به تامین خوراک مورد نیاز 
خود از این تاالر صنعتی 
نداشته باشند و خرید از 

بازار آزاد را با قیمت کمتر از 
بورس ترجیح می دهند

چندانـی بـر صنعـت آلومینیـوم نگذاشـته اسـت و 

مافیـای ایـن صنعـت در داخـل کشـور، منجـر بـه 

افزایـش مشـکالت شـده اسـت. در حالـت کلـی، 

آلومینیـوم  باالدسـتی  صنایـع  در  تحریـم  نقـش 

نسـبت به صنایع پایین دسـتی پررنگ تر اسـت و به 

نظـر می رسـد تولیـد شـمش متاثـر از تحریـم طـی 

سـالیان اخیـر قـرار گرفتـه اسـت. وضعیـت صنایـع 

پایین دسـتی آلومینیـوم چنـدان مناسـب نیسـت و 

تـورم،  کنتـرل  بـا  کـه  اسـت  آن  دنبـال  بـه  دولـت 

بتوانـد شـرایط حاکـم بر بـازار محصـوالت معدنی و 

فلزی را مدیریت کند. در واقع مسئوالن به دنبال 

کنتـرل قیمـت کاالهـای اساسـی هسـتند و بـه نظـر 

می رسـد سیاسـت اصلـی دولـت، کنتـرل قیمـت با 

وجود رکود حاکم در بازار است.

جای خالی حمایت در صنایع   
پایین دستی آلومینیوم

این تولیدکننده پروفیل آلومینیومی ضمن انتقاد 

از حمایـت نکـردن از صنایـع پایین دسـتی آلومینیوم، 

از  حمایـت  دنبـال  بـه  تنهـا  دولـت  کـرد:  اظهـار 

تولیدکنندگان شـمش و صنایع باالدسـتی آلومینیوم 

اسـت و تسـهیالت بانکـی بسـیاری را بـه فعـاالن ایـن 

بخـش اختصـاص می دهـد. ایـن در حالـی اسـت کـه 

تولیدکنندگان پروفیل آلومینیومی به منظور توسعه و 

پیشرفت در تولید، نیازمند حمایت مسئوالن هستند 

اما متاسفانه هیچ حمایتی از آن ها نمی شود و شرایط 

دریافت تسـهیالت، به شـدت دشـوار شـده اسـت و 

اگـر فـرد وام گیرنـده نتوانـد در زمـان مقرر نسـبت به 

بازپرداخت اقساط وام اقدام کند، با مشکالت جدی 

روبه رو خواهد شد. بر همین اساس، دریافت وام در 

این شرایط صرفه اقتصادی ندارد.

آخانـی در خصـوص اهمیـت نیـروی انسـانی در 

تولیـد، تصریـح کـرد: در حـال حاضـر تعـداد کارگـران 

مهاجر در داخل از سـایر کشـورها مانند افغانسـتان 

بـه شـدت افزایـش یافتـه و همین مسـئله بر عملکرد 

گذاشـته  مسـتقیم  تاثیـر  داخلـی،  انسـانی  نیـروی 

اسـت. از سـوی دیگـر، تـورم بـه قـدری افزایش یافته 

نیـروی  حقـوق  درصـدی   57 افزایـش  کـه  اسـت 

انسـانی، تفاوت چندانی در شـرایط جامعه کارگری 

داخلی نمی  دهد. متاسفانه شرکت های چینی نیز 

قـرار  صنعتـی  فعـاالن  اختیـار  در  را  خـود  دانـش 

افزایـش  بـه  منجـر  ارز  نـرخ  نوسـان  و   نمی دهنـد 

چشمگیر قیمت ماشین آالت شده است که در این 

شـرایط، واردات تجهیـزات و دسـتگاه  ها نیـز صرفـه 

اقتصادی ندارد.

مدیرعامـل شـرکت متیـن آلومینیـوم اراک در 

ارتبـاط بـا افزایـش قیمت حامل هـای انـرژی، مطرح 

سـال  زمسـتان  در  یک بـاره  بـه  گاز  قیمـت  کـرد: 

گذشـته رشـد پیـدا کـرد و از دو میلیـون تومـان در 

مـاه بـه حـدود 20 میلیـون تومـان در مـاه رسـید و 

حـدود 10 برابـر شـد. بـرق مجموعـه نیـز دو روز در 

هفته از اواسط خرداد ماه سال جاری قطع می شود 

و مـا ناچـار هسـتیم در روزهـای پایانـی هفتـه تولیـد 

خود را افزایش بدهیم. به نظر می  رسد قطعی برق 

در هفتـه تاثیـر چندانـی بـر کاهـش مصـرف بـرق 

نخواهد گذاشت.

دولت در امور تولیدکنندگان دخالت نکند  
آخانی ضمن تاکید بر تقویت روابط اقتصادی به 

کـرد:  تاکیـد  آلومینیـوم،  صنعـت  توسـعه  منظـور 

متاسفانه ما بازارهای صادراتی را به دنبال تحریم طی 

تولیدکننـدگان  و  داده ایـم  دسـت  از  اخیـر  سـالیان 

نمی توانند محصوالت خود را به کشورهای پیشرفته 

شـرکت های  کـه  حالـی  در  کننـد.  صـادر  صنعتـی 

ترکیـه ای بـه عنـوان رقیـب تولیدکننـدگان داخلـی به 

راحتـی محصـوالت خـود را در بازارهـای منطقـه ای و 

جهانـی بـه فـروش می رسـانند و گـوی سـبقت را از ما 

ربوده انـد. بـه نظـر می رسـد اگـر دولت فعـاالن بخش 

خصوصـی را بـه حـال خـود رهـا کنـد و در بخش هـای 

بـه  تولیدکننـدگان  نکنـد،  سـنگ اندازی  مختلـف 

فعالیت خود ادامه خواهند داد و می توانند شرایط را 

مدیریت کنند.

وی در پایـان یـادآور شـد: دولت باید از واحدهای 

کوچک مقیاس حمایت کند و حمایت از تولیدکنندگان 

بخش خصوصی را دستور کار خود قرار دهد. هدف 

ما چیزی جز اشتغال زایی برای نیروی انسانی جویای 

کار نیست و امیدواریم شرایط تولید در آینده بهبود 

پبدا کند.
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مـــسمـــس

تیشه به ریشه تولید زده اند

چاره ای جز رونق صادرات نداریم
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امیلر واحلدی قمصری، تولیدکننده سلیم و کابل مسلی گفت: بلا توجه به افزایلش قیمت مس 
و نوسلان نلرخ دالر، در حلال حاضر با کمبلود نقدینگی برای تامین ملواد اولیه مواجه هسلتیم و در 
حاللی کله چلاره ای جز دریافت تسلهیات بانکلی نداریم، مسلئوالن نیلز همکاری هلای الزم را با 

تولیدکنندگان به عمل نمی آورند.

تیشه به ریشه تولید زده اند

امیـر واحـدی قمصـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: 

سـال 1400، هزینه های بخش تولید به شـدت افزایش 

یافت و سال خوبی برای اکثر تولیدکنندگان نبود. در 

حالی که شعار سال جاری بر مبنای حمایت از تولید 

اسـت اما همچنان شـاهد رشـد مشـکالت این بخش 

هسـتیم و وعده هـای مسـئوالن تنهـا در حـد شـعار 

است. متاسفانه حمایت های الزم از تولیدکنندگان به 

عمـل نمی آیـد و شـرایط دریافـت تسـهیالت بانکـی 

دشوارتر از قبل شده است.

وی افـزود: قیمـت مـس در بازارهـای جهانـی در 

حـال نوسـان اسـت و بـا توجه به افزایـش نـرخ دالر، در 

مشـکل  دچـار  خـود  نیـاز  مـورد  اولیـه  مـاده  تامیـن 

شـده ایم. در چنیـن شـرایطی بـا کمتـر از 30 درصـد 

ظرفیت تولید در حال فعالیت هستیم و چاره ای جز 
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تولیـد بـا حداقـل ایـن میـزان نداریـم. اگـر قـرار باشـد 

شرایط تولید به همین شکل ادامه پیدا کند، ناچار به 

تعطیـل کـردن مجموعـه خواهیـم شـد. در حالـی کـه 

باید تولید در حوزه معدن و صنایع معدنی گسترش 

پیدا کند، شـاهد وابسـتگی هرچه بیشـتر به واردات 

هسـتیم کـه ایـن مسـئله در نهایـت بـه نابـودی تولید 

منجر خواهد شد.

دریافت تسهیات صرفه اقتصادی ندارد  
مدیرعامـل شـرکت دنیـای کابـل کاشـان عنـوان 

کرد: با توجه به شـرایط فروش محصول در بازار، 591 

میلیون تومان چک برگشتی از یکی از مشتریان طی 

دو سـال اخیـر داریـم کـه هنـوز موفـق نشـده ایم وجـه 

حاصـل از آن را دریافـت کنیـم. در حالـی کـه قیمـت 

یـک جفـت کابـل مسـی در آن زمـان 330 هـزار تومـان 

بـود، قیمـت ایـن محصـول در حـال حاضـر بـه یـک 

میلیـون تومـان افزایـش یافتـه اسـت. زمانـی کـه یـک 

تولیدکننده نتواند به حقوق قانونی خود دست پیدا 

کند، چطور می تواند به فعالیت خود ادامه دهد؟ از 

سـوی دیگـر، اگـر یـک تولیدکننـده بخواهـد اقـدام به 

دریافـت وام کنـد، بایـد یـک سـند ملکی را بـه عنوان 

وثیقه در رهن بانک قرار دهد. ضمن اینکه اگر موفق 

به بازپرداخت اقساط در زمان مقرر نشود، ملک وی 

توقیـف خواهـد شـد. در حـال حاضـر شـرایط اخـذ 

تسهیالت نیز چندان مساعد نیست و برای مثال اگر 

قیمـت روز ملـک حـدود پنـج میلیـارد تومـان باشـد، 

کارشناسان بانک رقم آن را کمتر از نصف و در حدود 

دو میلیارد تومان قیمت گذاری و بر این اساس اقدام 

بـه پرداخت تسـهیالت می کننـد.  بنابرایـن دریافت 

تسهیالت بانکی با چنین شرایطی چاره ساز نخواهد 

بـود و در نهایـت همـه چیـز به ضرر تولیدکننده تمام 

خواهد شد.

واحدی قمصری در خصوص تامین مواد اولیه و 

ایـن زمینـه، تصریـح کـرد:  چالش هـای موجـود در 

مفتول مسی مورد نیاز خود را از شرکت های معتبر 

داخلـی ماننـد گیـل راد شـمال خریـداری می کنیـم. 

همچنین گرانول نیز از بازار آزاد تامین می شود و در 

صـورت تامیـن نقدینگـی الزم جهـت خریـد مـواد 

اولیه، چالش دیگری در این زمینه نداریم. در حالی 

که توانسته ایم مشتریان فراوانی را طی سالیان اخیر 

بـه دسـت آوریـم امـا مادامـی کـه امکان تامیـن مواد 

اولیـه کافـی فراهـم نباشـد، نمی توانیـم تولیـد را بـر 

اسـاس سـفارش مشـتریان انجام دهیم. قیمت پنج 

تـن مـس در حـال حاضـر، حـدود یـک میلیـارد و 400 

میلیـون تومـان اسـت؛ در حالـی کـه چند سـال پیش 

می توانسـتیم همیـن میـزان مـس را بـا 300 میلیـون 

تومـان خریـداری کنیـم. همزمـان بـا افزایـش قیمت 

تولیدکننـدگان  نیـاز  مـورد  نقدینگـی  حجـم  مـس، 

کاهش یافته اسـت و به سـختی می توان ماده اولیه 

ایـن معضـل،  بـه دنبـال  مـورد نیـاز را تامیـن کـرد. 

بسـیاری از واحدهـای تولیـدی تعطیـل شـده اند و  یا 

در آستانه ورشکستگی قرار دارند.

لزوم گسترش نظارت در بازار سیم و کابل  
وی در ارتباط با عرضه سیم و کابل های تقلبی در 

سـطح بـازار، مطـرح کرد: متاسـفانه تعـداد واحدهای 

کابل هـای  و  سـیم  تولیـد  بـه  اقـدام  کـه  زیرپلـه ای 

غیراسـتاندارد می کننـد، طـی سـالیان اخیـر افزایـش 

یافته است و این محصوالت مشتریان خاص خود را 

در سـطح بـازار دارد. در حالـی کـه شـاهد عرضه انواع 

سیم و کابل های تقلبی در سطح بازار هستیم، تمام 

تالش خود را برای تولید محصول مرغوب و باکیفیت 

بـه کار گرفته ایـم. سـیم و کابل  هـای تولیدشـده در 

مجموعه دنیای کابل کاشان به استان های اصفهان و 

شـیراز ارسـال می شـود و  خوشـبختانه توانسـته ایم 

کنیـم.  حفـظ  سـال ها  ایـن  طـی  را  خـود  مشـتریان 

متاسفانه حجم سیم و کابل های تقلبی به قدری زیاد 

اسـت کـه برخـی آن هـا را بـه صـورت فلـه ای از بـازار 

سـاختمانی  واحدهـای  در سیم کشـی  و  خریـداری 

مانند مسکن مهر استفاده می کنند. به دنبال همین 

امـر، اگـر یـک اتصـال سـاده در جریـان بـرق رخ دهـد، 

منجر به آتش سوزی گسترده خواهد شد و متاسفانه 

نظارت های کافی نیز در سطح بازار وجود ندارد. در 

چنین شرایطی، بسیاری از تولیدکنندگان غیرواقعی 

بدون پرداخت مالیات، به راحتی محصوالت تقلبی 

را تولیـد و روانـه بـازار می کننـد. متاسـفانه شـاهد 

تهـران  اللـه زار  در  محصـوالت  ایـن  انـواع  فـروش 

هسـتیم و امیدواریـم در ادامـه شـرایط بـازار بهبـود 

متاسفانه تعداد واحدهای 
زیرپله ای که اقدام به 
تولید سیم و کابل های 

غیراستاندارد می کنند، طی 
سالیان اخیر افزایش یافته 
است و این محصوالت 

مشتریان خاص خود را در 
سطح بازار دارد
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بـه  بتواننـد  واقعـی  تولیدکننـدگان  تـا  کنـد  پیـدا 

فعالیت خود ادامه بدهند.

این تولیدکننده سـیم و کابل مسـی در ادامه به 

اهمیـت استانداردسـازی سـیم و کابـل اشـاره کـرد و 

گفـت: بسـیاری از تولیدکننـدگان تمام توان خـود را 

برای تولید سـیم و کابل اسـتاندارد به کار گرفته اند 

و نمی تـوان گفـت استانداردسـازی محصـول انجـام 

نمی شـود امـا از آنجایـی کـه نظارت هـای مسـئوالن 

ذی ربـط در سـطح بـازار کاهـش پیـدا کـرده اسـت و 

همچنیـن دانـش و اطالعـات خریـداران بـرای خریـد 

سـیم و کابـل اسـتاندارد انـدک اسـت، بنابرایـن بـا 

افزایـش تعـداد مشـتریان بـرای محصـول تقلبـی و 

غیراسـتاندارد در سـطح بـازار مواجـه هسـتیم. در 

نظارت هـای  بایـد  می رسـد  نظـر  بـه  کـه  حالـی 

کارشناسانه در سطح بازار افزایش یابد تا معضالت 

موجود در سطح بازار کاهش پیدا کند.

می توانیم با شرکت های معتبر جهان   
رقابت کنیم

واحـدی قمصـری در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار 

»فلـزات آنالیـن« مبنـی بر اینکـه آیـا رقابت پذیری با 

کابـل  و  سـیم  صنعـت  در  خارجـی  شـرکت های 

امکان پذیـر اسـت یا خیر، گفت: اگر نقدینگـی الزم 

تولیدکننـدگان سـیم و کابـل تامیـن شـود، توانایـی 

رقابـت بـا سـایر کشـورها فراهـم خواهـد شـد. مـا از 

تجهیـزات و دانـش روز دنیـا در خـط تولیـد اسـتفاده 

می کنیم که ساخت کشور آلمان است. بنابراین در 

صورتـی کـه بتوانیـم نقدینگـی مـورد نیـاز خـود را 

تامیـن کنیـم، بـه راحتـی می توانیـم سـیم و کابـل بـا 

کیفیت بر اساس استانداردهای روز دنیا تولید و به 

سـایر کشـورها صادر کنیم. تنها چالشـی که در این 

بـا آن روبـه رو هسـتیم، جایگزینـی قطعـات  زمینـه 

یدکی اسـت که متاسـفانه امکان خرید آن در داخل 

دسـتگاه  قطعـات  برخـی  نمونـه  نیسـت.  فراهـم 

اکسـترودر کـه سـاخت کشـور آلمـان اسـت، به هیچ 

وجـه در داخـل کشـور وجـود نـدارد که به دنبـال آن، 

ما چاره ای جز واردات نداریم.

وی در خصـوص تاثیـر تحریـم بـر صنعـت سـیم و 

کابـل، بیـان کـرد: نوسـان نـرخ ارز بـه دنبـال اعمـال 

تحریم هـای اقتصـادی و بـه دنبـال آن افزایـش قیمـت 

مـس کـه قیمت گـذاری آن بـر اسـاس بـورس فلـزات 

لندن )LME( صورت می پذیرد، شرایط تولید را بیش 

از پیش دشوار ساخته است. همین معضل در ارتباط 

با گرانول نیز وجود دارد و قیمت این ماده اولیه مورد 

نیـاز تولیدکننـدگان سـیم و کابل هم رشـد پیـدا کرده 

اسـت. از سـوی دیگـر، صادرکننـدگان نیز نمی توانند 

در این شرایط با سایر شرکت های معتبر جهان ارتباط 

برقرار کنند و ناچار به صادرات محصول به کشورهای 

همسـایه مانند افغانسـتان و ترکیه هسـتند. امیدوار 

هسـتیم تحریم ها در آینده نزدیک رفع شـود تا تولید 

در کشور، توسعه و پیشرفت پیدا کند.

جای خالی نیروی انسانی متخصص  
مدیرعامـل شـرکت دنیـای کابـل کاشـان در ادامـه 

ضمن اشاره به اهمیت نیروی انسانی در تولید، اظهار 

کـرد: اگرچـه حقـوق کارگـران در سـال جاری حـدود 57 

درصد رشد پیدا کرده است اما با توجه به تورم حاکم 

در جامعه، به نظر نمی رسد افزایش حقوق نیز چاره ساز 

باشد. از سوی دیگر، همزمان با رشد سایر هزینه های 

تولید مانند برق، مالیات و ...، کارفرمایان نیز توانایی 

الزم برای پرداخت دستمزد را ندارند و ناچار به تعدیل 

نیروی انسانی خواهند شد. متاسفانه تعداد نیروهای 

انسـانی متخصـص در تولیـد بـه شـدت کاهش یافته 

اسـت و ایـن معضـل در آینـده گریبان گیـر ایـن بخـش 

خواهد شد.  افزایش قیمت حامل های انرژی نیز یکی 

دیگـر از معضـالت مهـم تولیدکننـدگان اسـت کـه 

مشـخص نیسـت بر چه اساسـی قیمت گاز و برق را 

طی یک سال افزایش داده اند. متاسفانه همه چیز به 

ضـرر تولیدکننـده اسـت و نمی تـوان آینـده روشـنی را 

برای تولید متصور شد.

واحـدی قمصـری در پایان یادآور شـد: امیدواریم 

صنعـت ساختمان سـازی در آینـده نزدیـک از رکـود 

خارج شود تا تولیدکنندگان سیم و کابل بتوانند تولید 

و فروش محصول خود را افزایش دهند و این مهم جز 

با حمایت مسـئوالن و تامین نقدینگی کافی محقق 

نخواهد شد.

اگرچه حقوق کارگران 
در سال جاری حدود ۵7 
درصد رشد پیدا کرده 

است اما با توجه به تورم 
حاکم در جامعه، به نظر 
نمی رسد افزایش حقوق 

نیز چاره ساز باشد
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مدیلر تولیلد شلرکت احداث صنعت پیشلرفته گفلت: در حاللی که دانلش و تکنوللوژی تولید 
محصلوالت برنجلی در داخلل کشلور بومی سلازی شلده اسلت و می  توانیلم ارزآوری مناسلبی با 
صادرات شلیرآالت و اتصاالت برنجی داشلته باشلیم، قوانین و دستورالعمل های دسلت و پاگیر در 

حوزه صادرات، این فرصت را از تولیدکنندگان سلب کرده است.

چاره ای جز رونق صادرات نداریم

سـال های قبل شـده است. هزینه های بخش تولید 

و  یافتـه  افزایـش  اخیـر  ماه هـای  طـی  شـدت  بـه 

تولیدکننـدگان را در تنگنـای شـدید اقتصـادی قرار 

داده است.

وی افزود: قیمت برنج به عنوان یکی از آلیاژهای 

مهـم مـس، همزمـان بـا افزایـش قیمـت ایـن فلـز در 

بـورس فلـزات لنـدن)LME( و همچنیـن نوسـان نـرخ 

دالر روند صعودی داشته است. اتصاالت و شیرآالت 

برنجـی، یکـی از محصول هایـی اسـت کـه در شـرکت 

احـداث صنعـت پیشـرفته تولیـد می شـود و افزایـش 

قیمـت برنـج، تاثیـر مسـتقیم بـر تامیـن مـواد اولیـه و  

قیمت تمام شـده محصول گذاشـته اسـت. از سـوی 

دیگـر، رقابـت در عرصـه تولیـد اتصـاالت برنجی طی 

سـالیان اخیـر افزایـش یافتـه اسـت و انـواع نمونه هـای 

بی کیفیـت در واحدهـای زیرپلـه ای تولید می شـود. 

نظارت های کافی در سطح بازار نیز صورت نمی پذیرد 

و به دنبال آن، شاهد استفاده عمده از این محصوالت 

در لوله کشی واحدهای ساختمانی هستیم که ممکن 

است در آینده منجر به بروز مشکالت فراوانی شود. 

دنبـال  بـه  انبوه سـازان مسـکونی  از  بعضـی  چراکـه 

اسـتفاده از قطعـات ارزان قیمـت هسـتند و بـر همین 

اساس اقدام به خرید محصوالت بی کیفیت از سطح 

بـازار می کننـد؛ در حالـی کـه بایـد نظارت هـا در ایـن 

زمینـه افزایـش پیـدا کنـد تـا بتـوان احتمـال وقـوع 

خسـارت های احتمالـی را بـه حداقـل میـزان ممکـن 

کاهش داد.

محمـد توکلـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

کـرد:  مطـرح  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

اخیـر  فراوانـی طـی سـالیان  بـا چالش هـای  تولیـد 

مسـئوالن  اینکـه  علی رغـم  و  اسـت  بـوده   مواجـه 

ذی ربـط آگاهـی کامـل نسـبت بـه ایـن معضـالت 

از  را  الزم  حمایت هـای  متاسـفانه  دارنـد، 

تولیدکننـدگان بـه عمـل نمی آورنـد و روزبـه روز بـه 

مشـکالت ایـن بخـش نیـز افـزوده می شـود. ایـن در 

حالـی اسـت کـه بـا توجـه بـه وعده های مسـئوالن و 

نام گـذاری سـال های مختلـف بر اسـاس حمایت از 

تولیـد، امیدوار شـده ایم چالش هـای موجود در این 

بخش اندکی کاهش پیدا کند اما در عمل، شـاهد 

عکس این اتفاق هستیم و شرایط تولید دشوارتر از 
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زمان دقیق قطعی برق اطاع رسانی شود  
مدیر تولید شرکت احداث صنعت پیشرفته در 

خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی، بیان کرد: 

تابسـتان سـال گذشـته، بـا معضل قطعی بـرق مواجه 

شدیم که آسیب جدی به تولید مجموعه وارد کرد. 

زمانـی کـه بحـث کمبود انـرژی برق مطرح می شـود، 

اولیـن بخشـی کـه محکـوم بـه قطعـی بـرق اسـت، 

صنعـت و واحدهـای صنعتـی هسـتند. مـا همـواره 

نسـبت به این مسـئله معترض بوده ایم؛ چراکه برق، 

قلب تپنده صنعت کشور است و قطعی آن می تواند 

خسـارت های جبران  ناپذیری را به بدنه تولید کشـور 

وارد کند. قطعی برق در سال جاری نیز از حدود دو 

هفته قبل آغاز شده است و طبق دستورالعمل جدید 

وزارت نیرو، برق شهرک های صنعتی یک تا دو روز در 

هفتـه بـه طـور کامـل قطـع خواهـد شـد. بـرای مثـال، 

زمانـی کـه مشـغول تولیـد لولـه و اتصـاالت پنج الیـه 

هستیم، برق مجموعه به یک باره قطع می شود. ما از 

مـواد پلیمـری گران قیمـت در تولیـد ایـن اتصـاالت 

اسـتفاده می کنیـم و همزمـان با قطعی برق، چـاره ای 

جز توقف تولید نداریم که همین مسئله ضرر مالی 

بـه مجموعـه وارد خواهـد کـرد. چراکـه  فراوانـی را 

از  و  اسـت  زمان بـر  ماشـین آالت  دوبـاره  راه انـدازی 

آنجایـی کـه تولیـد بـه صـورت ادامـه دار بایـد انجـام 

شـود، بنابرایـن هرگونـه توقـف در تولیـد، منجـر بـه 

خسـارت خواهد شد و بر همین اسـاس ضرورت دارد 

اطالع رسـانی دقیـق در خصـوص زمـان قطعـی بـرق 

واحدهای صنعتی انجام شود.

توکلـی در همیـن راسـتا اضافـه کرد: بسـیاری از 

تولیدکننـدگان بـه منظـور تامیـن بـرق اضطـراری، از 

اسـتفاده  خـود  مجموعـه  در  گازی  ژنراتورهـای 

می کنند و قطعی برق می تواند حتی آسیب جدی 

بـه ایـن دسـتگاه ها وارد کنـد. اگـر زمان بنـدی دقیق 

شـود،  اعـالم  تولیـدی  واحدهـای  بـه  بـرق  قطعـی 

تولیدکننده برنامه ریزی مشخصی برای تولید خود 

خواهـد داشـت. چراکـه بایـد شـیفت کاری نیـروی 

انسانی از قبل تعیین شود و زمان دقیق قطعی برق 

از قبل مشـخص شـده باشـد. ما در حال حاضر طی 

سـه شـیفت کاری مشـغول تولیـد هسـتیم و اگـر 

بخواهیم تولید خود را طبق یک برنامه ثابت ادامه 

دهیم، نیازمند اطالع رسانی درست از زمان قطعی 

برق هستیم.

  MS58 تولید با استفاده از برنج
وی در ارتبـاط بـا تامیـن مـواد اولیـه و چالش هـای 

موجود در این زمینه، عنوان کرد: خوشبختانه دانش 

کشـور  داخـل  در  برنـج  آلیـاژ  تولیـد  تکنولـوژی  و 

بومی سـازی شـده اسـت و ما برنج مورد نیاز خود را از 

شرکت های صنعتی مطرح مانند شرکت صنایع مس 

شـهید باهنر خریداری می کنیم. مهم ترین چالشـی 

کـه در ایـن زمینـه بـا آن مواجـه هسـتیم، آنالیـز دقیـق 

آلیـاژ برنـج پیـش از تولیـد محصـول اسـت. مـا بایـد از 

برنج MS58 در تولید اتصاالت برنجی استفاده کنیم 

و برای مثال، گاهی اوقات عیار مس موجود در آن به 

57 درصـد می رسـد. از آنجایـی کـه همـواره به دنبال 

تولیـد محصـول باکیفیـت هسـتیم، بنابرایـن سـعی 

می کنیـم مـواد اولیـه مرغـوب و اسـتاندارد را تامیـن 

کنیـم و رضایـت مشـتریان، در صـدر اولویت هـای 

مدیریت مجموعه قرار دارد. با توجه به اینکه ترکیب 

برنج از سایر عناصر مانند قلع، روی و... تشکیل شده 

دیگـر  از  نیـز  مشـتریان  سـالمتی  حفـظ  اسـت، 

اولویت های مهم مجموعه بوده و بر همین اساس، ما 

بـه منظـور تولیـد شـیرآالت و  تمـام تـالش خـود را 

اتصاالت برنجی باکیفیت به کار  گرفته ایم.

مدیر تولید شرکت احداث صنعت پیشرفته در 

خصـوص فرایند تولید شـیرآالت برنجی، اذعـان کرد: 

تمام تجهیزات و ماشـین آالت مورد اسـتفاده در خط 

تولیـد اتصـاالت برنجـی، در داخـل مجموعـه سـاخته 

شده اند. ما از مقاطع برنجی گرد در تولید شیرآالت 

اسـتفاده می کینم و فرایند تولید به این شـکل اسـت 

کـه مـاده اولیـه پـس از بـرش کاری به ابعاد مـورد نظر، 

تحـت عملیـات فـورج گـرم قـرار می گیـرد. در ادامـه 

فراینـد شات پالسـت انجـام می شـود و تولیـد اولیـه 

قطعه مورد نظر بر اساس خواص فیزیکی و شیمیایی 

معیـن صـورت می پذیـرد. سـپس بـه منظـور تولیـد 

نهایـی محصـول، بـا اجـرای عملیـات ماشـین کاری و 

آبـکاری و پـس از کنتـرل کیفیـت نهایی، قطعـه مورد 

اگر زمان بندی دقیق 
قطعی برق به واحدهای 

تولیدی اعام شود، 
تولیدکننده برنامه ریزی 
مشخصی برای تولید 

خود خواهد داشت. چراکه 
باید شیفت کاری نیروی 
انسانی از قبل تعیین شود 
و زمان دقیق قطعی برق از 

قبل مشخص شده باشد
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نظـر بسـته بندی و بـرای مشـتریان بـه نقـاط مختلـف 

کشور ارسال می شود.

لزوم تسهیل و بازنگری در قوانین صادرات  
توکلـی ضمن اشـاره به اهمیت صـادرات، تاکید 

کرد: متاسفانه ساختار منسجمی در حوزه صادرات 

نسبت به کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا تعریف 

نشده است تا تولیدکنندگان بتوانند بدون دغدغه 

خاصـی در ایـن بخـش فعالیـت کننـد. محصـوالت 

تولیـدی شـرکت احـداث صنعـت پیشـرفته در یـک 

برهـه زمانـی مشـخص بـه عـراق و افغانسـتان صـادر 

می شـد کـه بـا حضور طالبـان در کشـور افغانسـتان، 

ناچـار بـه توقـف صـادرات شـدیم. قوانیـن حاکـم در 

ایـن حـوزه، نیازمنـد یـک بازنگـری اساسـی اسـت تـا 

بتوانیم شاهد رونق آن در آینده نزدیک باشیم. البته 

در این بین نمی توان تاثیر تحریم بر روابط تجاری را 

نادیده گرفت و  جابه جایی ارز در چنین شرایطی به 

شـفافیت  اسـت.  شـده  قبـل  از  دشـوارتر  شـدت 

نداشتن انتقال ارز از طریق واسطه ها و زمان بر بودن 

از  بسـیاری  اسـت  شـده  باعـث  فراینـد،  ایـن 

تولیدکنندگان ریسک صادرات محصول را نپذیرند 

و ایـن در حالـی اسـت کـه کشـورهایی ماننـد چین و 

ترکیـه، بـازار محصـوالت برنجی منطقه را در دسـت 

مسـئوالن  تـا  دارد  ضـرورت  بنابرایـن  گرفته انـد. 

ذی ربـط نسـبت بـه تسـهیل شـرایط صـادرات اقـدام 

کنند تا دوباره بازار فروش را از کشـورهای همسـایه 

پـس بگیریـم کـه ایـن مسـئله در خصـوص قطعـات 

برنجـی نیـز اهمیـت بیشـتری پیـدا می کنـد؛ چراکه 

ایـران جـزو تولیدکننـدگان برتـر برنـج در سـطح جهان 

بـه  را  منطقـه  بـازار  نبایـد  وجـود  ایـن  بـا  و  اسـت 

کشورهایی مانند ترکیه واگذار کند.

وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« 

مبنی بر اینکه نقش تحریم در تولید را چگونه ارزیابی 

می  کنیـد، گفـت: تحریـم، تاثیـر بسـزایی بـر عملکـرد 

تولیدکننـدگان طـی سـالیان اخیـر گذاشـته اسـت و 

امـکان بـه روزرسـانی دانش و تکنولوژی تولیـد در این 

شـرایط فراهـم نیسـت. در حالـی کـه ما نیازمند رشـد 

صادرات برای ارزآوری بیشـتر هسـتیم، تحریم منجر 

به کاهش حداکثری روابط تجاری با سایر شرکت های 

معتبـر جهـان شـده اسـت. امیدواریـم بتوانیم بـا رفع 

تحریم هـا در آینـده نزدیـک، ماشـین آالت و تجهیزات 

روز دنیا را برای تولید محصوالت جدید وارد کنیم و 

بازارهـای  در  موفقـی  حضـور  بتوانیـم  اینکـه  بـرای 

بین المللـی داشـته باشـیم، بایـد در راسـتای توسـعه 

صادرات قدم برداریم.

مدیر تولید شرکت احداث صنعت پیشرفته در 

پایان یادآور شد: توسعه تولید تنها با حمایت دولت و 

مسئوالن محقق خواهد شد و با توجه به اهمیت فلز 

مـس در صنعـت، می تـوان آینـده روشـنی را بـرای آن 

متصور شد. حمایت از تولید نباید در حد یک شعار 

باقی بماند و امیدواریم اقدام های سازنده ای در این 

زمینه انجام شود.

تحریم، تاثیر بسزایی بر 
عملکرد تولیدکنندگان طی 
سالیان اخیر گذاشته است 

و امکان به روزرسانی 
دانش و تکنولوژی تولید در 

این شرایط فراهم نیست
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سرب و رویسرب و روی

به دنبال اعتالی جایگاه صنعت سرب در کشور هستیم

گام بلند مجتمع سرب و روی مهدی آباد در تکمیل زنجیره سرب و روی 

خام فروشی به تولید شمش سرب آسیب زده است
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حمیلد جالی پور، دبیلر انجمن صنفی تولیدکنندگان شلمش ایران گفت: اگرچه صنعت سلرب 
کشلور طلی سلالیان اخیلر بلا چالش هلای فراوانی ماننلد صلادرات کنسلانتره سلولفیدی، کمبود 
ضایعلات باتلری فرسلوده، قیمت گذاری دسلتوری و جوالن واسلطه ها در بلازار مواجه بوده اسلت 
املا ضرورت دارد به منظور توسلعه و پیشلرفت هرچه بیشلتر این صنعت مهلم، همکاری های الزم 

بین انجمن های تخصصی و سازمان های ذی ربط شکل بگیرد.

به دنبال اعتالی جایگاه صنعت سرب در کشور هستیم

حمید جاللی پور در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: فلـز 

تولیـد  در  پیـش،  سـال  هـزار  دو  حـدود  از  سـرب 

می گرفتـه  قـرار  اسـتفاده  مـورد  فلـزی  مصنوعـات 

اسـت و از جملـه فلـزات پرکاربـرد در صنعت کشـور 

بـه شـمار می آیـد. در حـال حاضـر حـدود 80 معـدن 

سـرب و روی در ایران با ظرفیت بالغ بر 200 میلیون 

تن شناسـایی شـده اسـت که در این زمینه می توان 

بـه معـادن سـرب و روی انگـوران و مهدی آبـاد اشـاره 

کرد. ایران بعد از کشورهای چین، قزاقستان و هند، 

در جایـگاه چهـارم ذخایـر معدنـی سـرب و روی قـاره 

آسـیا قـرار گرفتـه اسـت و بـه عنـوان پنجمین کشـور 

شـناخته  قـاره  ایـن  در  سـرب  شـمش  تولیدکننـده 

می شـود. علی رغـم اینکـه ایـران از بیـش از 9 درصـد 

ذخایـر معدنـی سـرب و روی جهـان برخـوردار اسـت 

و  تولیـد  سـهم  از  یـک درصـد  تنهـا  متاسـفانه  امـا 

صادرات جهانی را در اختیار دارد.

از  یکـی  ایـران  دیگـر،  سـوی  از  افـزود:  وی 

کشورهای پیشتاز تولید شمش سرب با استفاده از 

ضایعـات باتـری فرسـوده در خاورمیانـه اسـت. در 

حالـی کـه امکان بازیافت در کشـورهای همسـایه تا 

چند سال پیش فراهم نبود و تولیدکنندگان داخلی 

می توانستند با واردات باتری فرسوده و بازیافت آن 

در داخـل ارزش افـزوده ایجـاد کننـد امـا در حـال 

افغانسـتان، ارمنسـتان،  حاضـر کشـورهایی ماننـد 

ترکیـه و... بـا بهره گیـری از تکنولـوژی بازیافـت، از 

تـا  می کننـد  جلوگیـری  فرسـوده  باتـری  صـادرات 

بتوانند به سـودآوری بیشـتری در این زمینه دسـت 

پیدا کنند. نکته قابل تامل اینکه فعاالن صنعتی این 

کشورها به تولیدکنندگان داخلی پیشنهاد می کنند 

کـه بـا فراهم کردن تسـهیالت الزم ماننـد در اختیار 

گذاشـتن زمیـن در مناطـق ویژه اقتصادی با قـرارداد 

اجـاره بـه شـرط تملیـک 50 سـاله و معـاف از هرگونـه 

عوارض مالیاتی، می توانند نسـبت به تولید شـمش 
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وی در مقایسه تولید شمش سرب با استفاده از 

باتری فرسوده و کنسانتره معدنی، اذعان کرد: به نظر 

می رسد تولید شمش در هر دو روش، مقرون به صرفه 

اسـت و تفـاوت چندانـی در ایـن زمینـه وجود نـدارد. 

اگرچـه قیمت گـذاری باتـری فرسـوده طی چند سـال 

گذشـته، بـر اسـاس 50 درصـد سـرب محتـوی باتـری 

صـورت می پذیرفـت امـا در حال حاضر این رقم به 68 

درصد سرب رشد پیدا کرده است. بر همین اساس، 

دامنه سـود تولیدکنندگان شـمش سـرب به کمتر از 

یـک درصـد کاهـش یافتـه اسـت و تولیـد در چنیـن 

شرایطی صرفه اقتصادی ندارد. با توجه به این مهم، 

بـه نظـر می رسـد تولیـد شـمش از کنسـانتره معدنـی 

مقرون به صرفه تر خواهد بود و البته باید متذکر شد 

که این تولیدکنندگان نیز به دلیل تامین نشدن مواد 

اولیـه الزم، چالش هـای مختص به خـود را دارند. در 

یک نگاه کلی، در حال حاضر تولیدکنندگان شمش 

سـرب بـا چالـش تامیـن مـواد اولیه روبه رو هسـتند و 

ضـرورت دارد اقدامـات الزم بـرای رفـع ایـن معضـل 

اجرا شود.

نیازمند بازنگری در قیمت گذاری شمش   
سرب هستیم

نحـوه  بـه  ادامـه  فعـال صنعـت سـرب در  ایـن 

قیمت گذاری سرب اشاره کرد و گفت: قیمت گذاری 

شمش سرب صادراتی بر اساس بورس فلزات لندن 

اینکـه  بـه  توجـه  بـا  و   می پذیـرد  صـورت   LME

صادرکننـدگان داخلـی بـا مشـکالت فراوانـی در این 

حوزه دست و پنجه نرم می کنند، صادرات شمش 

بـه  نسـبت  قیمـت حـدود 200 دالری  اختـالف  بـا 

قیمـت جهانـی به سـایر کشـورها صـورت می پذیـرد. 

بـازار داخلـی، بـر  قیمت گـذاری شـمش سـرب در 

و  می شـود  انجـام  فرسـوده  باتـری  قیمـت  اسـاس 

تولیدکننـدگان در ایـن زمینـه هیـچ نقشـی ندارنـد و 

قیمت توسط دو شرکت بزرگ تولیدکننده باتری نو 

تعییـن می شـود. ضمـن اینکـه مـا نسـبت بـه نحـوه 

قیمت گذاری شمش در بورس کاالی ایران معترض 

مناسـب  را  دسـتوری  قیمت گـذاری  و  هسـتیم 

ارزیابی نمی کنیم. قیمت شـمش سـرب در بورس، 

در حال حاضر کشورهایی 
مانند افغانستان، ارمنستان، 

ترکیه و... با بهره گیری 
از تکنولوژی بازیافت، از 
صادرات باتری فرسوده 

جلوگیری می کنند تا بتوانند 
به سودآوری بیشتری در این 

زمینه دست پیدا کنند

سـرب در ایـن کشـورها اقـدام کننـد کـه متاسـفانه 

چنیـن تسـهیالتی در اختیـار تولیدکننـدگان داخلی 

قرار نمی گیرد.

ضرورت توسعه تکنولوژی فرآوری   
کنسانتره سولفوره سرب

دبیـر انجمـن صنفی تولیدکنندگان شـمش ایران 

در خصـوص چالـش تامیـن مـواد اولیـه، عنـوان کـرد: 

کنسانتره اکسیدی سرب، عمده ماده اولیه مورد نیاز 

تولیدکننـدگان شـمش بـا اسـتفاده از خـاک معدنـی 

عـوارض  علـت  بـه  سـولفوره  کنسـانتره  و  اسـت 

زیسـت محیطی و همچنیـن گسـترش پیـدا نکـردن 

دانـش فـرآوری در واحدهـای تولیـدی، در ایـن زمینـه 

مـورد اسـتفاده چندانـی قرار نمی گیـرد. ضمن اینکه 

منابع اکسیدی معدن سرب و روی انگوران نیز رو به 

پایان اسـت و در حال حاضر به الیه های سـولفوره این 

معـدن رسـیده ایم. بـر همیـن اسـاس ضـرورت دارد 

توسـعه و گسـترش بـه کارگیـری از تکنولوژی فـرآوری 

کنسانتره سولفوره سرب در دستور کار تولیدکنندگان 

شـمش سـرب قـرار داده شـود و خوشـبختانه یکـی از 

شرکت های عضو این انجمن، به تازگی موفق به ثبت 

اختـراع فـرآوری کنسـانتره سـولفوره در داخـل کشـور 

شـده و در حال تولید شـمش با اسـتفاده از آن اسـت. 

در حالـی کـه تـا پیـش از ایـن، در حـدود 70 هـزار تـن 

کنسـانتره سـولفوره طی یک سـال به خارج از کشـور 

صادر می شد و به نظر می رسد اگر حمایت های الزم 

از سـوی سـازمان های دولتـی از ایـن شـرکت صـورت 

پذیرد، گام بزرگی در راستای جلوگیری از خام فروشی 

برداشته خواهد شد.

جاللی پور در همین راستا اضافه کرد: از آنجایی 

از  فرسـوده  باتـری  ضایعـات  واردات  امـکان  کـه 

کشـورهای همسـایه فراهم نیسـت و این ماده اولیه 

توسـط دو شـرکت مطـرح تولیدکننـده باتـری نـو در 

داخـل کشـور خریـداری می شـود،  بنابرایـن امـکان 

خصوصـی  شـرکت های  سـایر  میـان  رقابت پذیـری 

وجـود نـدارد و متاسـفانه شـرکت های تولیدکننـده 

شـمش سـرب با اسـتفاده از باتری فرسـوده به نقطه 

بحران رسیده  اند.
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صنعت سـرب، یک فرصت اسـت و تهدید به شـمار 

دیـدگاه در کشـور شـکل  ایـن  متاسـفانه  نمی آیـد. 

گرفتـه اسـت که سـرب، یک صنعـت آالینده اسـت؛ 

در حالـی کـه اقدامـات الزم جهت کاهش آالیندگی 

انجـام  شـمش  تولیدکننـده  واحدهـای  در  سـرب 

می شود و  فعاالن این صنعت، هزینه های هنگفتی 

را به منظور حفظ و رعایت ضوابط و استانداردهای 

زیســـت محیطی داشته انــــد. متاسفانـــه بعضــــی 

سازمان های کشور، همکاری های الزم با تولیدکنندگان 

را به عمل نمی آورند و در حال حاضر صنعت سرب 

بایـد  کـه  اسـت  شـده  خودتحریمـی  دچـار  کشـور 

مسئوالن در جهت رفع این مشکالت قدم بردارند. 

چراکه سرب، از کاربردهای فراوانی در سایر صنایع 

مانند خودروسـازی و باتری سـازی برخوردار اسـت و 

بعضی از تولیدکنندگان شمش سرب کشور در حال 

اسـتفاده از تکنولوژی هـای خارجـی و روز دنیـا در 

امیـدوار  بنابرایـن  هسـتند.  خـود  محصـول  تولیـد 

هستیم تعامل و همکاری سازنده ای میان تولیدکنندگان 

شـمش سـرب و مسـئوالن و سـازمان های مربوطـه 

شـکل بگیـرد تـا بتوانیـم از ایـن فرصـت، بـه بهتریـن 

شکل ممکن استفاده کنیم.

جاللی پـور ضمـن انتقـاد از تصویـب بخشـنامه و 

دسـتورالعمل های خلق السـاعه در صنعـت، مطـرح 

کرد: انجمن صنفی تولیدکنندگان شمش سرب ایران 

تمـام تـالش خـود را در راسـتای تعامـل و همـکاری 

سـازنده بـا مسـئوالن و سـازمان های دولتـی بـه کار 

گرفتـه اسـت و انتظـار مـی رود سـازمان حفاظـت از 

محیط زیست کشور، همکاری بیشتری با این انجمن 

داشـته باشـد، چراکـه هـدف اصلـی شـکل گیری ایـن 

انجمـن، حمایـت از تولیدکننـدگان شـمش بـا نـگاه 

تخصصی به صنعت سـرب اسـت و امیدوار هسـتیم 

مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست، به سمت 

تعامل با این انجمن حرکت کنند.

وی در پایـان بـه چالش هـای موجـود در صنعـت 

سـرب اشـاره کـرد و یـادآور شـد: صـادرات کنسـانتره 

سـولفیدی، چالـش مهمـی اسـت کـه صنعـت سـرب 

طی سالیان اخیر با آن مواجه بوده است و دولت باید 

و  داخلـی  تولیدکننـدگان  از  حمایـت  راسـتای  در 

همچنین اشـتغال زایی بیشـتر، اقدامات الزم جهت 

از خام فروشـی کنسـانتره معدنـی را در  جلوگیـری 

دسـتور کار خـود قرار دهد. همچنین قیمت گـذاری 

دسـتوری، معضل دیگر صنعت سـرب کشـور اسـت 

که باید بازنگری اساسی در این زمینه صورت پذیرد. 

ضمـن اینکـه بایـد تمهیـدات الزم در خصـوص رفـع 

تعهد ارزی تولیدکنندگان شمش سرب نیز اندیشیده 

شـود تـا شـاهد رونـق صـادرات و ارزآوری بیشـتر بـه 

داخـل کشـور باشـیم. جـوالن واسـطه ها در صنعـت 

نیـاز  مـورد  فرسـوده  باتـری  نشـدن  تامیـن  و  سـرب 

تولیدکنندگان واقعی شمش، از چالش های مهم این 

همـکاری  نیازمنـد  آن،  رفـع  کـه  اسـت  صنعـت 

سـازمان های مربوطـه بـه ویـژه سـازمان حفاظـت از 

محیـط زیسـت کشـور اسـت؛ چراکـه اگـر این معضل 

رفـع نشـود، شـاهد تعطیلـی هرچـه بیشـتر واحدهای 

واقعـی تولیدکننـده شـمش خواهیـم بـود. در حـال 

حاضـر زمـان آن فـرا رسـیده اسـت کـه فعـاالن صنعت 

سرب با یکدیگر متحد شوند تا بتوانیم صنعت سرب 

را بـه جایـگاه واقعـی خـود برسـانیم و انجمـن صنفـی 

تولیدکنندگان شـمش سـرب ایران از هیچ تالشـی در 

ایـن زمینـه بـرای توسـعه و پیشـرفت صنعـت سـرب 

کشور دریغ نخواهد کرد.

حدود 60 هزار تومان اسـت؛ در حالی که کنسـانتره 

سـرب بـا عیـار 50 درصـد، حـدود 30 هـزار تومـان بـه 

ازای هر کیلوگرم در این تاالر صنعتی قیمت گذاری 

تـن  دو  از  می تـوان  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  می شـود. 

کنسـانتره معدنی، یک تن شـمش سـرب استحصال 

کـرد، بنابرایـن بـدون در نظـر گرفتـن هرگونـه هزینـه 

اضافی، قیمت شـمش سـرب باید بیشـتر از 60 هزار 

تومان به ازای هر کیلوگرم قیمت گذاری شود.

جاللی پـور تصریـح کـرد: مـا ایـن مسـئله را چنـد 

سـری بـا مسـئوالن بـورس کاالی ایـران و همچنیـن 

وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرده ایم که 

بایـد قیمـت تمـام شـده شـمش سـرب افزایـش پیـدا 

کند و یا از قیمت کنسانتره معدنی عرضه شده در 

بـورس کاسـته شـود. تولیدکننـده شـمش نمی تواند 

محصـول خـود را 10 هـزار تومـان زیـر قیمـت بـازار در 

بـورس عرضـه کنـد؛ در حالـی کـه بایـد مـواد اولیـه 

مـورد نیـاز خـود را بـا قیمـت بیشـتر، از همیـن تـاالر 

صنعتـی خریـداری کنـد. بنابراین باید یـک بازنگری 

اساسـی در خصـوص شـیوه قیمت گـذاری شـمش 

سرب در داخل کشور انجام شود.

وی در ارتبـاط بـا ورود موقـت باتـری فرسـوده بـه 

داخـل کشـور، اذعـان کـرد: تولیدکننـدگان شـمش 

سـرب کـه اقـدام بـه ورود موقـت باتـری می کننـد،  

موظـف بـه صـادرات 60 درصـدی شـمش تولیـدی 

هستند. در حالی که تولیدکنندگان شمش باید بر 

اساس قانون برگشت ارز حاصل از صادرات مصوب 

سـال 1398، نسـبت بـه پرداخـت آن اقـدام کننـد، مـا 

شاهد از دست دادن بازارهای صادراتی و بین المللی 

هسـتیم کـه ایـن مسـئله، ضربـه سـختی بـه اعتبـار 

صادرکننـدگان داخلـی وارد کـرده اسـت. متاسـفانه 

بسـیاری از تولیدکننـدگان شـمش سـرب نسـبت بـه 

ورود موقت کاال دلسـرد شـده اند و امیدوار هسـتیم 

بانـک مرکـزی اقدامـات الزم بـرای رفـع چالش هـای 

موجود در این زمینه را انجام دهد.

لزوم همکاری مشترک فعاالن صنعت   
سرب و سازمان های ذی ربط

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان شمش ایران 

در خصـوص آالیندگـی صنعـت سـرب، بیـان کـرد: 

از آنجایی که امکان واردات 
ضایعات باتری فرسوده از 
کشورهای همسایه فراهم 

نیست و این ماده اولیه 
توسط دو شرکت مطرح 

تولیدکننده باتری نو در داخل 
کشور خریداری می شود،  

بنابراین امکان رقابت پذیری 
میان سایر شرکت های 

خصوصی وجود ندارد
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حمیدرضلا حمایلت، مدیرعامل مجتمع سلرب و روی مهدی آباد گفت: یکلی از چالش های مهم 
صنعت سلرب و روی کشلور، ورود منابع سلولفیدی به بازار فرآوری اسلت. عمده تکنولوژی کنونی 
صنعلت سلرب و روی کشلور )حلدود 9۰ درصد( بر پایله خاک اکسلیدی پرعیار انگلوران طراحی 
شلده اسلت که با توجه بله اتمام افلت عیار این معلدن و ورود کنسلانتره سلولفیدی کارخانجات 
فلرآوری سلرب و روی مهدی آبلاد در آینده نزدیلک، این موضوع نیازمند تغییلر جدی صنایع جهت 

استفاده از خوراک سولفیدی به جای خوراک اکسیدی است.

گام بلند مجتمع سرب و روی مهدی آباد در تکمیل 
زنجیره سرب و روی

بـه گـزارش پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

آنالیـن«، حمیدرضـا حمایـت، مدیرعامـل مجتمـع 

سـرب و روی مهدی آبـاد طـی یادداشـتی در اخبار 

فلزات نوشت:

صنعت سـرب و روی ایران، علی رغم برخورداری 

بـا  حاضـر  حـال  در  توجـه،  قابـل  پتانسـیل های  از 

چالش هایی جدی در زمینه تامین مواد اولیه، خالی 

ماندن ظرفیت های ایجادشده و سرانه مصرف پایین 

مواجه اسـت. به نظر می رسـد که الزم اسـت رویکرد 

جدی تری در زمینه توازن بیشتر این صنعت اتخاذ و 

به حلقه های باالدسـتی و حوزه اکتشـاف و اسـتخراج 

ذخایر توجه بیشتری شود. مجتمع معدنی سرب و 

روی و باریـت مهدی آبـاد، بزرگ تریـن معـدن سـرب و 

روی کشور محسوب می شود که در سال های اخیر 

عملکـرد قابـل توجهـی در زمینه رشـد تولیـد و فروش 

محصوالت داشـته اسـت. هدف گذاری این شرکت، 

کمک به ارتقای جایگاه صنعت سرب و روی ایران در 

مقیاس جهانی است.

مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد، 

و  جهـان  روی  و  سـرب  معـادن  بزرگ تریـن  از  یکـی 

آسـتانه  بزرگ تریـن معـدن سـرب و روی کشـور در 

افتتاح بزرگ ترین کارخانه فرآوری سرب و روی کشور 

قرار دارد. همچنین این مجتمع، فروش کلوخه سرب 

و روی جهـت تامیـن خـوراک کارخانجـات هم جـوار و 

همچنین ماده معدنی باریت را به عنوان ماده مورد 

اسـتفاده در گل حفـاری چاه هـای عمیـق نفتـی در 

برنامه فروش خود دارد که در سال گذشته موفق به 
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بیان شده و این خود ناشی از ضعف سیستم و نبود 

سند راهبردی در این زمینه است.

چشم انداز صنعت سرب و روی  
جمـع ذخایـر روی در دنیـا، 254 میلیـون تـن فلـز 

محتوی است و ایران، با داشتن 12.5 میلیون تن فلز 

محتوی روی، 5 درصد از کل ذخایر روی جهان را به 

خـود اختصـاص داده و از ایـن حیـث در رده ششـم 

جهانی قرار گرفته اسـت. همچنین جمع کل ذخایر 

سـرب در دنیـا، 88 میلیـون تـن فلـز محتـوی اسـت و 

ایران، با داشتن 4.2 میلیون تن و سهم 4.8 درصدی از 

ذخایر سرب جهان، در زمینه سرب نیز در رده ششم 

دنیا قرار دارد.

بـا ایـن حـال، بـه دلیـل توسـعه نامتـوازن و نبـود 

اسـتراتژی و مشـخص نبـودن چشـم انداز روشـن در 

توسـعه و اسـتقرار صنایـع سـرب و روی ایـران، ایـن 

صنعت در کشور ما فاقد اهداف مشخص است. با 

توجه به ایجاد ظرفیت های جدید برای این صنعت، 

از جملـه طرح هـای توسـعه ای معـدن سـرب و روی 

مهدی آباد )بهره برداری از کارخانجات فرآوری سـرب 

و روی مهدی آبـاد و اتمـام ذخایـر پرعیـار انگـوران و 

تجربه تلخ ایجاد صنایع سرب و روی بیش از ظرفیت 

مـواد اولیـه و نامتقـارن در اسـتان زنجـان و نگرانـی از 

اینکـه مشـابه آن بـرای معـدن مهدی آبـاد پیـش آیـد(، 

تدوین طرح جامع سرب و روی از اوایل سال 1397 با 

مدیریت سـازمان توسـعه و نوسـازی معادن و صنایع 

معدنـی ایـران )مجتمـع سـرب و روی مهدی آبـاد( در 

دسـتور کار قرار گرفت. امید اسـت که با اجرای این 

طـرح، رسـیدن بـه اهـداف عالـی آن که توسـعه پایدار 

همه جانبه این بخش و تولید محصوالت رقابت پذیر 

در عرصه بین المللی اسـت، با همکاری و هماهنگی 

تمام ذی نفعان محقق شود و متولیان صنعت سرب 

و روی کشـور از این طرح در تهیه اسـناد باالدسـتی و 

تنظیـم برنامه هـای میان مـدت و بلندمدت اسـتفاده 

کنند تا ضمن تدوین برنامه های اجرایی و تخصیص 

منابع به اکتشـاف و بهره برداری از منابع زیرزمینی، 

توسعه صنایع پایین دستی نیز مورد توجه قرار بگیرد.

گفتنی اسـت که به منظور کمی سـازی اهداف 

افـق سـال 1420،  بـرای  کالن صنعـت سـرب و روی 

به نظر می رسد که الزم 
است رویکرد جدی تری 
در زمینه توازن بیشتر این 

صنعت اتخاذ و به حلقه های 
باالدستی و حوزه اکتشاف 
و استخراج ذخایر توجه 

بیشتری شود

ثبـت رکـورد جدیـد فـروش مـواد معدنـی در تاریـخ 

فعالیت خود شده است.

در حـال حاضـر پیشـرفت فیزیکـی فـاز اول پـروژه 

کارخانجات مهدی آباد با ظرفیت تولید 200 هزار تن 

کنسـانتره 75 درصـد اسـت کـه در نیمـه دوم سـال 

جـاری بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید. بـا راه انـدازی 

کارخانجات فرآوری مهدی آباد، بیش از یک هزار نفر 

صـورت  بـه  نفـر  هـزار  چهـار  و  مسـتقیم  طـور  بـه 

غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد.

از  ایـران  معدنـی  صنایـع  و  معـادن  بخـش 

مزیت هـا و ظرفیت هـای بالقـوه قابـل توجهـی بـرای 

کمـک بـه رشـد اقتصـادی و ایجـاد شـغل در اقتصاد 

ایـران برخـوردار اسـت. بـا توجـه بـه وجـود ذخایـر 

گسـترده معدنـی و بـا در نظـر گرفتـن پیوندهـای 

بسـیار قـوی و طوالنـی بیـن فعالیت هـای معدنی با 

طیف وسـیعی از صنایع و خدمات کشـور، توسـعه 

معــــادن و صنایــــع معــــدنی می توانــــد نقشـــــی 

تعیین کننده در رشد اقتصادی و اشتغال ایفا کند 

و ایـن بخـش را بـه یکـی از پیشـران های اصلـی رشـد 

اقتصادی مبدل سازد.

می توان گفت که میانگین سـهم اقتصاد معدن 

نسـبت به تولید ناخالص داخلی )GDP(، حدود یک 

درصـد و سـهم اقتصـاد صنایـع معدنـی، حـدود پنـج 

درصد اسـت. البته اشـتباه محاسـباتی در محاسـبه 

این سـهم از تولید ناخالص داخلی کشـور شده است 

زیرا زنجیره ارزش مواد معدنی به صورت پیوسته از 

در  امـا  می شـود  دیـده  معدنـی  صنایـع  تـا  معـدن 

محاسـبه، معـدن و صنایـع معدنـی بـه صـورت مجـزا 

افـزوده  ارزش  کـه  آنجایـی  از  می شـوند.  بررسـی 

نهاده هـای معدنـی در حلقه هـای بعـدی ایـن زنجیـره 

محقـق می شـود، ایـن سـهم بـه 5 تـا 6 درصـد خواهـد 

رسید. با این احتساب، با توجه به اینکه در سال های 

اخیـر، سـهم ارزش افـزوده ایجادشـده از فعالیـت در 

بخش معادن سرب و روی کشور از ارزش افزوده کل 

تولیـدات معدنی کشـور حـدود 2 درصد بوده، سـهم 

بخـش معـادن سـرب و روی کشـور از تولیـد ناخالـص 

داخلـی حـدود  0.02 درصـد و صنایـع سـرب و روی 

حـدود 0.1 درصـد اسـت. بـه هـر حـال، تفسـیرهایی 

 »GDP« متفـاوت و بسـیار از محاسـبات مربـوط بـه
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اطالعـات و داده هـای مربـوط بـه نرم هـای جهانـی 

تجزیه وتحلیل شده و با در نظر گرفتن مقادیر متوسط 

مصرف سرانه و همچنین نسبت ذخایر به استخراج 

جهانی، افزایش حدود سه برابری سرانه مصرف روی 

و افزایـش سـه برابـری تولیـد روی در افـق سـال 1420 

تولیـد  اسـاس،  ایـن  بـر  اسـت.  شـده  هدف گـذاری 

شـمش روی از حدود 200 هزار تن فعلی باید به بیش 

از 600 هزار تن در افق چشم انداز افزایش یابد.

از آنجایـی کـه صنعـت سـرب و صنعـت روی 

وابسته به یکدیگر هستند، امکان تعریف چشم انداز 

بـه  توجـه  بـدون  و هدف گـذاری در بخـش سـرب 

و  مقـدور  روی  بخـش  در  شـده  تعریـف   اهـداف 

منطقی نیست. همچنین، با توجه به اینکه نسبت 

تولید شمش به ذخایر در بخش تولید سرب کشور 

چشـم انداز  اسـت،  جهانـی  نرخ هـای  بـا  متناسـب 

تولیـد سـرب از بخـش معـدن، تابعی از میـزان تولید 

کانسنگ روی تعریف شده است.

از سـوی دیگـر، بـا توجـه به اینکه میانگین سـرانه 

مصرف سرب کشور طی پنج سال گذشته فاصله ای 

ناچیـز بـا میانگیـن جهانـی داشـته و نیـز نگرانی هـای 

زیست محیطی از تولید و مصرف سرب در جهان در 

حال افزایش است، هدف گذاری برای سرانه مصرف 

سـرب باالتـر از سـرانه مصـرف جهانـی در ایـن بخـش 

ضرورتی ندارد.

ظرفیت های خالی؛ چالش صنعت   
سرب و روی

مطابق آخرین آمار، مجموع ظرفیت برآوردشـده 

تولیـد شـمش روی در کشـور حـدود 474 هـزار تـن و 

تولیـد واقعـی آن حـدود 208 هـزار تـن گـزارش شـده 

اسـت. بنابرایـن 56 درصـد از ظرفیـت موجـود تولیـد 

شـمش روی کشـور بـه تولیـد واقعـی نرسـیده اسـت. 

همچنین ظرفیت موجود تولید شمش سرب کشور 

حـدود یـک میلیـون تـن بـرآورد شـده کـه حـدود 18 

درصـد آن، معـادل 186 هـزار تـن، بـه تولیـد واقعـی 

رسیده است.

برخـی از دالیـل اسـتفاده نکـردن از ظرفیت هـای 

موجود در این صنعت، کمبود ماده معدنی )خوراک 

کارخانجات(، عدم توسعه صنعت بازیافت و کاهش 

عیار خوراک ورودی کارخانجات است.

 در ایـن شـرایط، راهکارهـای پیشـنهادی بـرای 

بهبـود وضعیـت صنعـت سـرب و روی کشـور بـه 

شرح زیر است:

• تمرکز جدی بر حوزه اکتشافات سرب و روی

و  فعـال  معـادن  تولیـد  ظرفیـت  افزایـش   •

سرمایه گذاری به منظور راه اندازی معادن غیر فعال

• تسهیل واردات مواد اولیه )ماده معدنی خام(

• جلوگیـری از صـدور مجـوز تاسـیس کارخانـه 

جدیــد فـرآوری بـه منظــــور جلوگیـــری از هدررفـت 

سرمایه های ملی

پسمانـــد  و  معــــدنی  باطله هـــای  بازیافــــت   •

کارخانجات فرآوری

چالـش فعلـی دیگر صنعت سـرب و روی کشـور، 

ورود منابـع سـولفیدی بـه بازار فـرآوری اسـت. عمده 

تکنولوژی کنونی صنعت سرب و روی کشور )حدود 

90 درصـد( بـر پایـه خـاک اکسـیدی پرعیـار انگـوران 

طراحی شده است که با توجه به اتمام افت عیار این 

کارخانجـات  سـولفیدی  کنسـانتره  ورود  و  معـدن 

فرآوری سـرب و روی مهدی آباد در آینده نزدیک، این 

موضوع نیازمند تغییر جدی صنایع جهت استفاده از 

خوراک سولفیدی به جای خوراک اکسیدی است.

در کنار این امر، سرانه پایین مصرف روی، دیگر 

محسـوب  کشـور  در  صنعـت  ایـن  بـزرگ  چالـش 

می شـود. بـه نظـر می رسـد کـه الزم اسـت رویکـرد 

کیفیـت  ارتقـای  و  توسـعه  خصـوص  در  مناسـبی 

محصوالت صنایع پایین دستی صنعت سرب و روی 

کشور اتخاذ شود.

در ایـن راسـتا، کمیتـه تدویـن برنامـه راهبـردی 

توسـعه صنعت سـرب و روی کشـور، مطالعات بازار 

تولید ورق های الکتروگالوانایز، باتری های زینک ایر، 

نانو اکسید روی و مواد شیمیایی و مشتقات مختلف 

ارزشـمند قابـل اسـتحصال از عناصـر سـرب و روی 

همچـون لیتوپـون را در برنامـه اقدامـات سـال جـاری 

قـرار داد. بـه نظـر می رسـد کـه الزم اسـت تـا زمـان 

از  حمایـت  منظـور  بـه  داخلـی،  مصـرف  افزایـش 

بـه کشـور، صـادرات  تولیدکننـدگان و نیـز ارزآوری 

شمش تسهیل و از صدور بخشنامه های ممنوعیتی 

جلوگیری شود.

بخش معادن و صنایع 
معدنی ایران از مزیت ها 
و ظرفیت های بالقوه قابل 
توجهی برای کمک به 
رشد اقتصادی و ایجاد 
شغل در اقتصاد ایران 

برخوردار است
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مدیرعاملل شلرکت فللزات رنگیلن پلگاه، تولیدکننلده شلمش سلرب گفلت: در حاللی که 
می توانیلم بلا فلرآوری کنسلانتره سلولفوره سلرب، بخلش عملده ای از خلوراک ملورد نیلاز 
تولیدکنندگان شلمش را تامین کنیم، متاسلفانه شلاهد صادرات گسلترده آن به خارج از کشلور 

به ویژه کشور چین هستیم.

خام فروشی به تولید شمش سرب آسیب زده است

محمـد عسـلی در گفت وگـو با خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« عنـوان کـرد: 

شـرایط تولیـد بـه هیـچ وجـه مطلـوب نیسـت و مـا 

ادامـه  شـده ایم.  خـود  فعالیـت  توقـف  بـه  ناچـار 

تولیـد در چنیـن شـرایطی بـه شـدت دشـوار شـده 

اسـت و  بسـیاری از واحدهـای تولیـدی تعطیـل 

بهـای گاز مصرفـی مجموعـه در سـال  شـده اند. 

1399، 90 تومـان بـه ازای هـر مترمکعـب بود و این 

مبلـغ در سـال گذشـته بـه دو هـزار تومـان در هـر 

مترمکعـب افزایـش پیـدا کـرد. در حالـی کـه مـا 

توسـط  تولیـد  آالیندگـی  بررسـی  منظـور  بـه  تنهـا 

کارشناسـان سـازمان حفاظـت از محیـط زیسـت، 

اقـدام بـه روشـن کردن کوره هـای مجموعه کردیم 

و مصـرف گاز طـی ایـن مدت بسـیار ناچیز بود اما 

گاز مصرفـی، 340  بـرای  قبـض صادرشـده  مبلـغ 

میلیـون تومـان طـی یـک مـاه بـرآورد شـد. ضمـن 

قبلـی  اطـالع  بـدون  گاز،  قیمـت  افزایـش  اینکـه 

صـورت پذیرفـت و بسـیاری از تولیدگننـدگان را 

کوچـک  واحـد  یـک  درآمـد  مگـر  کـرد.  غافلگیـر 

مبلـغ  چنیـن  بخـواد  کـه  اسـت  چقـدر  تولیـدی 

هنگفتی را برای گاز مصرفی پرداخت کند؟

وی افـزود: در حالـی کـه تولیدکنندگان شـمش 

سـرب تمـام تـالش خـود را بـرای کاهـش معضـالت 

زیسـت  محیطی به کار گرفته اند، متاسـفانه شاهد 

سـختگیری های فراوان از جانب مسـئوالن سـازمان 

حفاظت از محیط زیسـت هسـتیم. از سوی دیگر، 

در حـال حاضـر بسـیاری از فعـاالن ایـن صنعـت بـا 

چالـش تامیـن مـواد اولیـه مواجـه شـده اند و باتـری 

ضایعاتـی فرسـوده بـه میـزان کافـی در بـازار فراهـم 

نیسـت. ضمـن اینکـه ایـن مـاده اولیـه توسـط دو 
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محصول بی نیاز خواهیم شد.

عسـلی در ادامـه بـه تاثیـر تحریـم در صنعـت 

سـرب اشـاره کـرد و گفـت: تحریم هـای خارجـی، 

تاثیر چندانی در این زمینه نداشـته و تحریم های 

داخلـی آسـیب جـدی بـه بدنـه صنعـت سـرب و 

روی کشـور وارد کـــرده اســـت. در حالی که انتظار 

مـی رود شرایـــط تولیـــد پـــس از روی کار آمــــدن 

دولت هـای جدیـد   بهبـود پیـدا کنـد امـا نـه تنهـا 

نمی شـود،  حاصـل  زمینـه  ایـن  در  تغییـری  هیـچ 

بخـش  هزینه هـای  افـزون  روز  رشـد  شـاهد  بلکـه 

تولیـد و بـه دنبـال آن معضـالت موجـود هسـتیم. 

وعده های مسـئوالن در خصوص حمایت از تولید، 

تنهـا در حـد شـعار اسـت و تولیدکننـدگان بخـش 

و  دولـت  بـه حمایـت  امیـد چندانـی  خصوصـی، 

مسئوالن ندارند. 

وی در پایان ضمن تاکید بر لزوم به روزرسـانی 

تـورم در  یـادآور شـد:  دانـش و تکنولـوژی تولیـد، 

جامعه در حالی رو به افزایش است که تولید روند 

کاهشـی بـه خـود گرفتـه و اگـر شـرایط بـه همیـن 

شـکل ادامـه پیـدا کنـد، در آینـده نـه چنـدان دور 

تولیـدی  واحدهـای  از  بسـیاری  تعطیلـی  شـاهد 

پیشـرفت  و  توسـعه  عامـل  تولیـد،  بـود.  خواهیـم 

اقتصاد هر کشور است و امیدوار هستیم همکاری 

سازنده ای میان مسئوالن و فعاالن بخش خصوصی 

در این زمینه شکل بگیرد

 در حالی که تولیدکنندگان 
شمش سرب تمام تاش 

خود را برای کاهش 
معضات زیست  محیطی 
به کار گرفته اند، متاسفانه 
شاهد سختگیری های 

فراوان از جانب مسئوالن 
سازمان حفاظت از محیط 

زیست هستیم

تولیدکننـده باتـری نـو در داخل خریداری می شـود 

کـه بـه دنبـال آن، عرضـه باتـری فرسـوده در سـطح 

ایـن  اسـت.  کـرده  پیـدا  کاهـش  شـدت  بـه  بـازار 

مسـئله در نهایـت منجـر بـه افزایـش قیمـت مـاده 

اولیـه خواهـد شـد و زمانـی کـه یـک تولیدکننـده به 

دلیل کمبود نقدینگی الزم نتواند ماده اولیه مورد 

نیـاز خـود را تامیـن کنـد، ناچـار بـه تعطیـل کـردن 

ایـن معضلـی اسـت کـه  و  مجموعـه خواهـد شـد 

بسـیاری از فعـاالن صنعـت سـرب طـی چنـد سـال 

اخیر با آن مواجه شده اند.

مدیرعامـل شـرکت فلـزات رنگین پگاه بیـان کرد: 

اگرچه به نظر می رسد تولید شمش سرب با استفاده 

امـا  باشـد  مقرون به صرفه تـر  معدنـی  کنسـانتره  از 

متاسـفانه خام فروشـی مواد معدنی، معضـل دیگری 

اسـت کـه نـه تنهـا تولیدکنندگان شـمش سـرب بلکه 

تمـام فعاالن محصـوالت معدنی و فلزی بـا آن روبه رو 

هستند و کنسانتره به کشورهای مختلف جهان به 

ویـژه چیـن صـادر می شـود. در حالـی که اگـر دانش و 

تکنولوژی فرآوری کنسانتره سولفوره سرب در داخل 

کشور گسترده شود، خوراک عمده ای از  تولیدکنندگان 

شمش سرب فراهم خواهد شد. در حال حاضر خاک 

معدنی با قیمت مناسب و عیار بهتر نسبت به خاک 

عرضه شـده در بورس از کشـور ترکیه وارد می شـود و 

ایـن در حالـی اسـت کـه اگـر اقدامـات الزم جهـت 

مقابلـه بـا خام فروشـی صـورت پذیـرد، از واردت ایـن 
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تحلیـــلتحلیـــل

کرونا، عامل اصلی کاهش تولید مس

وابستگی شدید قراضه مسی به قیمت مس

در هم شکستن تعادل بازار توسط چین و آمریکا
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میلزان تولید نیمه سلاخته های مسلی و آلیاژی در سلال 2۰2۰، بله  ترتیب برابر پنج میلیلون و 8۰۰ هلزار تن و 2۳ 
میلیلون و ۳1 هلزار تن بود. تولید نیمه سلاخته های مسلی تقریبا چهلار برابر تولید نیمه سلاخته های آلیلاژی جهان در 
ایلن سلال بلود. آسلیا بیش از نیمی از تولید نیمه سلاخته های مسلی و آلیلاژی دنیا را در سلال 2۰2۰ در اختیار داشلته 
اسلت. بله جلرات می توان گفلت تمام تولید ملس جهان در تولید نیمه سلاخته های مسلی به مصرف می رسلد. با این 
وجلود، نیمه سلاخته های آلیاژی سلهم 9۰ درصلدی از کل تولید آلیلاژ جهلان را در اختیار دارنلد. در بین مناطق مختلق 
دنیلا، آفریقا نقشلی در تولید نیمه سلاخته های لوله آلیلاژی و محصوالت تخت آلیاژی ندارد و اقیانوسلیه نیلز محروم از 

تولید لوله های آلیاژی است.

کرونا، عامل اصلی کاهش تولید مس
آسیا، غول تولید نیمه ساخته های مسی و آلیاژی  

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومی شـرکت مشـاوره 

اقتصـادی آرمـان آتورپـات، مشـاور طـرح جامـع مس 

کشور، با توجه به اینکه مس و آلیاژهای آن در همه 

صنایع کاربرد گسترده ای دارد، همواره با پیشرفت 

تکنولوژی و توسـعه اقتصادی، تقاضا برای آن ها نیز 

افزایش می یابد. نیمه ساخته های آلیاژی شامل لوله 

آلیـاژی، محصـوالت تخـت آلیـاژی و مقاطـع آلیـاژی 

تولیـد  میـزان   ،IWCC گـزارش بـه  بنـا  می شـوند. 

نیمه سـاخته های آلیـاژی مناطـق مختلـف دنیـا در 

سال 2020، بالغ  بر پنج میلیون و 800 هزار تن بود که 

نسـبت بـه سـال 2019، حـدود 159 هـزار و 300 تـن 

مشاور طرح جامع مس کشور
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کاهـش داشـت. دلیـل ایـن کاهش، شـیوع کرونـا در 

جهـان بـود. آسـیا بـا سـهم 61 درصـدی از کل تولیـد 

نیمه سـاخته های آلیـاژی در سـال 2020، بزرگ تریـن 

تولیدکننـده نیمه سـاخته های آلیـاژی جهـان در ایـن 

سـال بـود. حجـم تولیـد مقاطع آلیاژی آسـیا در سـال 

آلیـاژی  لولـه  تـن،  هـزار   400 و  میلیـون  یـک   ،2020

373هـزار و 500 تـن و محصـوالت تخـت آلیـاژی یک 

میلیون و 600 هزار تن بود.

پس از آسیا، اروپا با سهم 26 درصدی، بزرگ ترین 

تولیدکننـده نیمه سـاخته های آلیـاژی جهان در سـال 

2020 بـود. میـزان تولیـد مقاطـع آلیـاژی اروپـا در سـال 

2020، یـک میلیـون و 29 هزار تن، لوله آلیـاژی 84 هزار 

تـن و محصـوالت تخـت آلیـاژی 381 هـزار تـن بـرآورد 

بـزرگ  منطقـه  سـومین  شـمالی،  آمریـکای  شـد. 

تولیدکننـده نیمه سـاخته های آلیـاژی جهان در سـال 

2020 به شمار می رود. سهم این منطقه از کل تولید 

نیمه سـاخته های آلیـاژی سـال 2020، حـدود 6 درصـد 

گـزارش شـده اسـت. تولیـد نیمه سـاخته های آلیـاژی 

ایـن منطقـه در سـال 2020، شـامل مقاطـع، لولـه و 

محصوالت تخت بود که حجم تولید آن ها به ترتیب 

برابـر بـا 150 هـزار تـن، دو هـزار تن و 183 هـزار و 500 تن 

گزارش شد. آمریکای جنوبی، اقیانوسیه و آفریقا نیز 

ششـم  و  پنجـم  چهـارم،  مقام هـای  ترتیـب  بـه  

تولیدکنندگان نیمه ساخته های آلیاژی جهان در سال 

تولیـد  میـزان  دادنـد.  اختصـاص  خـود  بـه  را   2020

سـال 2020،  در  آمریـکای جنوبـی  نیمه سـاخته های 

مقاطع آلیاژی 201 هزار تن، لوله آلیاژی 23 هزار و 600 

تن و محصوالت تخت 55 هزار تن بود.

نیمه سـاخته های  تولیـد  میـزان  اسـت  گفتنـی 

آلیـاژی  مقاطـع  سـال 2020،  در  اقیانوسـیه  آلیـاژی 

با توجه به اینکه مس 
و آلیاژهای آن در همه 

صنایع کاربرد گسترده ای 
دارد، همواره با پیشرفت 

تکنولوژی و توسعه 
اقتصادی، تقاضا برای 

آن ها نیز افزایش می یابد. 
نیمه ساخته های آلیاژی شامل 

لوله آلیاژی، محصوالت 
تخت آلیاژی و مقاطع آلیاژی 

می شوند
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99هزار و 600 تن و محصوالت تخت آلیاژی 50 هزار 

تـن بـود. آفریقـا نیز در سـال 2020، حـدود 14 هزار تن 

مقاطـع آلیـاژی تولیـد کـرد. همچنیـن آفریقـا، لولـه 

آلیاژی و محصوالت تخت آلیاژی و اقیانوسـیه لوله 

آلیـاژی تولیـد نمی کننـد. از آنجایـی که محصوالت 

تخت آلیاژی در تجهیزات پیشـرفته مورد اسـتفاده 

بـه عـدم توسـعه یافتگی  بـا توجـه  قـرار می گیرنـد، 

آفریقـا، ایـن نیمه سـاخته ها در ایـن منطقـه تقاضایی 

ندارند و این امر مانع از رشد تولید آن ها در این قاره 

شده است. در بین تمامی نیمه ساخته های آلیاژی، 

مقاطـع آلیـاژی بیشـترین میـزان تولیـد را بـه خـود 

اختصـاص داد. میـزان حجـم تولیـد مقاطـع آلیـاژی 

جهـان در سـال 2020، حـدود دو میلیـون و 961 هـزار 

تن بود.

بیش از نیمی از تولیدات نیمه ساخته های   
مسی در دست آسیا است!

می تـوان ادعـا کـرد حـدود 78 درصـد مـس در 

تولید نیمه سـاخته های مسـی بـه مصرف می رسـد. 

نیمه سـاخته های مسـی شـامل مفتـول مسـی، لولـه 

مسـی، مقاطع مسـی و محصوالت تخت می شـود. 

سـال 2020 در جهـان، بیـش از 23 میلیـون و 51 هـزار 

تن نیمه ساخته مسی تولید شد. این مقدار نسبت 

به سال 2019، بالغ  بر 541 هزار تن کاهش داشت که 

عمـده دلیـل آن، همه گیری کرونا طی سـال 2020 در 

جهان بود.

در بیـن مناطـق مختلـف دنیـا، آسـیا بـا سـهم 

65درصـدی، بیشـترین نیمه سـاخته های مسـی را 

تولید کرد. در آسیا، مفتول مسی با تولید 10 میلیون 

و 800 هزار تن، بیشترین میزان تولید نیمه ساخته را 

در سـال 2020 بـه خـود اختصـاص داد. بعد از مفتول 

مسـی، بـه  ترتیـب لولـه مسـی با تولیـد دو میلیـون و 

48هزار تن، محصوالت تخت به میزان یک میلیون 

و 700 هـزار تـن و مقاطـع در حـدود 341 هـزار تـن در 

سال 2020 تولید شدند. سهم آسیا از کل تولید مس 

جهان در سـال 2020، حدود 60 درصد برآورد شـد. با 

توجه به این امر، این منطقه بزرگ ترین تولیدکننده 

مـس جهـان در سـال 2020 بـود. اروپـا بعـد از آسـیا در 

سال 2020، با سهم 16 درصدی بالغ  بر سه میلیون و 

600 هـزار تـن نیمه سـاخته مسـی تولید کـرد. در بین 

نیمه سـاخته های اروپا، مفتول مسـی با میزان تولید 

دو میلیـون و 800 هـزار تـن، بیشـترین تولیـد اروپا در 

سـال 2020 را بـه خـود اختصـاص داد. میـزان تولیـد 

سـایر نیمه ساخته های اروپا در سـال 2020، برابر لوله 

مسـی، 338 هـزار تـن، محصـوالت تخـت، 357 هزار 

تن و مقاطع مسی، 136 هزار تن تولید شدند.

آمریکای شمالی با سهم 8 درصدی از کل تولید 

نیمه ساخته های مس در سال 2020، رتبه سوم را به 

خود اختصاص داد. در آمریکای شمالی نیز مفتول 

مسـی، بیشـترین میـزان تولیـد در نیمه سـاخته های 

این منطقه را دارد. میزان حجم تولید مفتول مسی، 

لولـه مسـی،  مقاطـع مسـی و محصـوالت تخـت در 

سال 2020 به  ترتیب برابر یک میلیون و 400 هزار تن، 

بـود.  تـن  هـزار  و 114  تـن  هـزار  تـن، 70  هـزار   260

تـن  هـزار  و 300  یـک میلیـون  تولیـد  بـا  اقیانوسـیه 

نیمه سـاخته مسـی، سـهم 6 درصـدی از کل تولیـد 

نیمه ساخته های مسی سال 2020 را داشت. مفتول 

مسی با سهم 85 درصدی، بیشترین و لوله مسی با 

تولیـد  در  را  سـهم  کمتریـن  درصـدی،   2 سـهم 

سـال 2020  در  اقیانوسـیه  مسـی  نیمه سـاخته های 

داشـتند. گفتنـی اسـت آمریـکای جنوبی با سـهم 4 

درصدی، کمترین سهم را در تولید نیمه ساخته های 

مسـی در سـال 2020 جهان داشـت. مفتول مسـی با 

سـهم 82 درصدی، بیشـترین و مقاطع مسـی با سهم 

3درصـدی، کمتریـن سـهم در تولیـد 890 هـزار تنـی 

آمریکای جنوبی  درسال 2020 برآورد شد. شایان ذکر 

است مفتول مسی با تولید 17 میلیون و 172هزار تن، 

بیشترین میزان تولید در نیمه ساخته های مسی در 

سال 2020 را به خود اختصاص داد.

علی رغـم اینکـه میـزان تولیـد نیمه سـاخته های 

مسـی و آلیـاژی در دنیـا کاهـش داشـت و عمـده 

دلیـل کاهـش تولیـد در سراسـر جهـان، همه گیـری 

کرونـا و محدودیت هـا و قرنطینه هـای ناشـی از این 

ویروس بود اما انتظار می رود شرایط جهان در این 

سـطح باقی نماند؛ چراکه با کشـف واکسیناسـیون 

پروتکل هـای  رعایـت  افزایـش  بـا  و  ویـروس  ایـن 

بهداشـتی در بیـن مـردم، رونـد تولیـد بـه حالـت 

گذشته برخواهد گشت.

پس از آسیا، اروپا با سهم 
26 درصدی، بزرگ ترین 
تولیدکننده نیمه ساخته های 

آلیاژی جهان در سال 2۰2۰ 
بود. میزان تولید مقاطع 

آلیاژی اروپا در سال 2۰2۰، 
یک میلیون و 29 هزار تن، 
لوله آلیاژی 8۴ هزار تن و 
محصوالت تخت آلیاژی 
۳81 هزار تن برآورد شد
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ضایعلات و قراضه هلای صنعتلی در جهان، تحت عنوان طاهای کثیف شلناخته می شلوند؛ چرا که بازیافلت قراضه و 
ضایعلات صنعتلی، علاوه بلر مقرون به صرفه بلودن، به کاهلش آلودگی محیط زیسلت نیز کملک می کنند. ایلن امر در 
خصلوص فلزاتلی کله از قیمت باالیی برخوردار هسلتند، نظیر فلز مس، بیشلتر حائز اهمیت اسلت. رونلد نزولی تجارت 
قراضله مسلی نشلان  می دهلد این طلای کثیف به قیملت مس وابسلته بوده و بلا افت شلدید قیمت مس، کمتلر مورد 
توجله قلرار گرفته  اسلت. در مقابلل با افت قیمت ملس، میزان تجارت آنلد طی سلال های 2۰11 تا 2۰2۰ با نرخ رشلد 

ساالنه 17 درصد روندی صعودی داشته است.

وابستگی شدید قراضه مسی به قیمت مس
تجارت قراضه مسی در دست چین و آمریکا  

مشاور طرح جامع مس کشور

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومی شـرکت مشـاوره 

اقتصـادی آرمـان آتورپـات، مشـاور طـرح جامع مس 

کشور، مس به  عنوان سومین فلز پر مصرف جهان، 

قابلیت استفاده دوباره را دارد. همچنین از دیرباز، 

بازیافـت ایـن فلـز سـرخ در جهـان رایـج بـوده  اسـت. 

عـالوه بـر بازیافـت کامـل ایـن فلز صنعتـی، عواملی 

چـون هزینـه کمتر بازیابـی مس از قراضـه در مقابل 

فرایندهـای معـدن کاری و اسـتخراج ناشـی از منابع 

محدود مس و کاهش عیار کانسنگ ها، صرفه جویی 

انـرژی، کاهـش ریسـک های همـراه  در مصـرف 

بـا نگهـداری باطله هــا و از همـــه مهم تـــر، مسائــــل 

زیسـت محیطی کـه کاهـش انتشـار گاز هـا و گـرد و 

غبار هـای مضـر را به  همراه دارند، ضرورت اسـتفاده 

از قراضه و ضایعات مسی جهت بازیابی دوباره این 

فلز سرخ را افزایش می دهد.

قراضـه  و  ضایعـات  جهانـی  تجـارت  بررسـی 

مسـی، بازتابـی از رونـد عرضـه و مصرف ایـن کاال را 

ارائــــه می دهـــد. عوامــــل متعـــدد و پارامتر هـای 

بــــازار قراضـــه مســـی موثـــر اسـت.  متفاوتـی در 

مهم ترین عامل، ارتباط تنگاتنگ این طالی کثیف 

بـا بـازار مس تصفیه شـده  اسـت. تغییرات قیمتی، 

تکنولوژیکـی  تغییـر  همچنیـن  و  بنیـادی  عوامـل 

در  پایین دسـتی  و  باال دسـتی  بخـش  محصـوالت 

صنعـت مـس، تاثیـر مسـتقیمی بـر تجـارت قراضـه 

مسـی دارد. قراضه و ضایعات مسـی را می توان بر 

بـه سـه دسـته  ایجـاد آن هـا  نـوع و فراینـد  اسـاس 
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قراضه هـای نـو، داخلـی و کهنـه تقسـیم بندی کرد. 

قراضه داخلی، همان ضایعات مس ایجاد شده در 

واحدهـای تولیدکننـده مـس اسـت کـه در داخـل 

فـرآوری  و  بازیابـی  دوبـاره  صنعتـی  واحـد  همـان 

مفتول هـای  و  میله هـا  کاتدهـا،  آندهـا،  می شـود. 

ایـن دسـته ضایعـات  از  اسـتاندارد  تولیـدی غیـر 

هسـتند. قراضـه، بـا قراضـه داخلـی تفاوتـی نـدارد 

بلکـه بـر اسـاس نـوع محـل مصرف، قراضـه داخلی 

واقـع  در  می شـوند.  جـدا  هـم  از  نـو  قراضـه  یـا 

از  بخشـی  داخلـی،  قراضـه  کـه  گفـت  می تـوان 

قراضـه نویـی به  شـمار مـی رود که در همـان واحد 

صنعتـی مصـرف می شـود کـه در آن ایجـاد شـده 

اســـت. در نهایـــت قراضـه کهنـــه بـه آن دسـته از 

ضایعاتـی اطـالق می شـود کـه حاصـل پایـان عمـر 

محصوالت مسی هستند.

رشد قیمت مس همزمان با افزایش   
تجارت قراضه مسی

در حالـت کلـی می تـوان ادعـا کـرد کـه پـس از 

بررسـی داده هـای تجـارت، میـزان تجـارت قراضـه 

مسـی رونـدی نزولـی داشـته اسـت؛ بـه  طـوری  که با 

و  میلیـون  هفـت  از  درصـد،  سـاالنه 5  رشـد  نـرخ 

700هزار تن در سال 2011 به چهار میلیون و 600 هزار 

تـن در سـال 2020 کاهـش یافـت. همچنیـن میـزان 

تجارت قراضه مسـی در سـال 2020 نسـبت به سـال 

2019، بالغ  بر 996 هزار تن کاهش داشـت و به چهار 

میلیـون و 600 هـزار تـن در ایـن سـال رسـید. گفتنـی 

است با توجه به اینکه مس یک فلز پایه گران قیمت 

کاهـش  جهـت  صنعتـی  واحدهـای  تمـام  اسـت، 

هزینه هـای عملیاتـی و تولیـدی خود، همواره سـعی 

در اسـتفاده از قراضـه بـه عنـوان مـاده اولیـه دارنـد. 

بنابرایـن می تـوان چنیـن ادعـا کـرد کـه رشـد قیمـت 

گرایـش  افزایـش  سـبب  همـواره  مـس،  جهانـی 

مصرف کننـدگان مـس بـه قراضه می شـود. بـا وجود 

اینکـه ویـروس کرونـا بـر کاهش میـزان حجم تجارت 

قراضه مسی در سال 2020 نسبت به سال 2019 تاثیر 

داشـت امـا دلیـل اصلـی کاهـش حجـم تجـارت ایـن 

طـالی کثیـف در سـال مذکـور، کاهـش چشـمگیر 

واردات قراضه مسی کشور چین بود.

آنـد )مـس خـام( در حین تولید کاتد مس بـه روش 

پیرومتالوژی به دست می آید. در این روش، مات مس 

در کوره های مبدل با تزریق جریان هوا، ناخالصی های 

مـس سـوخته را بـه آنـدی بـا عیـار 95 درصـد تبدیـل 

می کنـد. بررسـی تجـارت آنـد نشـان می دهـد میـزان 

تجـارت ایـن محصـول طـی سـال های مـورد بررسـی 

دوره، رونـدی صعـودی داشـت؛ به طـوری  کـه میـزان 

تـا 2020، بـه طـور  تجـارت آنـد طـی سـال های 2011 

متوسـط بالـغ  بـر دو میلیـون و 600 هـزار تـن بـود و بـا 

نرخ رشـد سـاالنه 17 درصد، از 782 هزار تن در سـال 

2011 بـه سـه میلیـون و 700 هـزار تـن در سـال 2020 

رسـید. همچنیـن میـزان حجـم تجـارت آنـد در سـال 

2020 نسبت به سال 2019، حدود 540 هزار تن افزایش 

داشـت و از سـه میلیون و 200 هزار تن در سـال 2019 

به سه میلیون و 700 هزار تن در سال 2020 رسید.

بررسی تجارت جهانی 
ضایعات و قراضه مسی، 
بازتابی از روند عرضه و 
مصرف این کاال را ارائه 
می دهد. عوامل متعدد و 

پارامتر های متفاوتی در بلازار 
قراضه مسی موثر است. 
مهم ترین عامل، ارتباط 

تنگاتنگ این طای کثیف با 
بازار مس تصفیه شده  است
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بزرگان تجارت قراضه مسی  
جملـه  از  بلژیـک  و  جنوبـی  کـره  آلمـان،  چیـن، 

بزرگ تریـن کشـورهای مهـم واردکننـده قراضه مسـی 

جهـان در سـال 2020 بودنـد. مجمـوع حجـم واردات 

ایـن کشـورها در سـال 2020، بالـغ  بـر دو میلیـون و 146 

هـزار تـن بـود. چیـن بـا سـهم 20 درصـدی، بزرگ تریـن 

کشـور واردکننـده قراضـه مسـی در سـال 2020 بـود. 

میزان حجم واردات قراضه مسی چین در سال 2020 

نسـبت بـه سـال 2019، بالـغ  بـر 552 هـزار تـن کاهـش 

داشـت. چیـن بـا آغـاز سیاسـت حمایـت از کمپیـن 

زیسـت محیطی در سـال 2019، واردات قراضه مسـی 

خود را کاهش داد.

پس از چین، آلمان با سهم 12 درصدی، بزرگ ترین 

واردکننـده قراضـه مسـی جهـان در سـال 2020 بـرآورد 

شـد. سـهم این کشـور در سـال 2020 نسـبت به سـال 

داشـت.  افزایـش  درصـد  واحـد   2 حـدود   ،2019

کره جنوبی و بلژیک نیز با سهم های برابر 7 درصدی، 

رتبه سوم کشورهای مهم واردکننده قراضه مسی در 

سـال 2020 را بـه خـود اختصـاص دادنـد. میـزان حجـم 

واردات ایـن طـالی کثیـف در سـال 2020 نسـبت بـه 

سـال 2019 در کـره جنوبـی، 21 هـزار تـن افزایـش و در 

بلژیک، 25 هزار تن کاهش داشت.

آمریـکا، آلمـان، ژاپـن و فرانسـه از صدرنشـینان 

صـادرات ایـن طـالی کثیـف در سـال 2020 بودنـد. 

آمریـکا بـا کاهـش یک واحد درصـد در سـال 2020 در 

مقایسـه بـا سـال 2019، بـا کسـب سـهم 16 درصـدی 

تـن قراضـه مسـی صـادر کـرد.  بـر 777 هـزار  بالـغ  

همچنیـن آلمـان و ژاپـن بـا سـهم های برابـر 8 درصـد، 

در مقـام دوم بزرگ تریـن صادرکننده هـای قراضـه 

مسـی در سـال 2020 بودنـد. فرانسـه نیـز بـا کسـب 

مقـام چهـارم، بالـغ  بـر 265 هـزار تـن در سـال 2020 

قراضـه مسـی صـادر کـرد کـه نسـبت یـه سـال 2019، 

حدود سه هزار و 800 تن کاهش داشت.

با توجه به اینکه مصرف قراضه و ضایعات مسی، 

نیازمنـد فرایندهـای ذوب و پاالیش )تولید کاتد مس 

ثانویه( و ذوب و ریخته گری مسی )مصرف مستقیم 

قراضـه در سـاخت نیمه سـاخته های آلیـاژی( اسـت، 

از صنعـت ذوب،  بایـد  ایـن کاال  بازارهـای مصـرف 

پاالیـش و ریخته گـری مـس بهره منـد باشـند. انتظـار 

مـی رود بـا چشـم انداز افزایـش قیمـت مـس، میـزان 

تجـارت ایـن طـالی کثیـف افزایـش یابـد امـا چیـن بـه 

بـا  قراضـه مسـی  بزرگ تریـن مصرف کننـده  عنـوان 

سیاسـت حمایت از کمپین زیسـت محیطی از سـال 

2019، محدودیت هـای وارداتـی هرگونـه فلـز جامد به 

ایـن امـر از سـوی  ایـن کشـور را اجـرا کـرده اسـت. 

بزرگ تریـن خریـدار ضایعـات جهـان بر میـزان تجارت 

قراضه مسی تاثیر بسزایی داشت که انتظار می رود 

این اثر در سال های پیش رو نیز ادامه دار باشد. با این 

وجـود انتظـار می رود رشـد واحدهـای ذوب و پاالیش 

در این کشور، میزان دسترسی به کاتد مس را بیشتر 

کنـد. ایـن امـر موجب کاهـش بیشـتر واردات قراضه 

مسی به چین می شود.

در حالت کلی می توان 
ادعا کرد که پس از بررسی 

داده های تجارت، میزان 
تجارت قراضه مسی 

روندی نزولی داشته است؛ 
به  طوری  که با نرخ رشد 
ساالنه ۵ درصد، از هفت 
میلیون و 7۰۰ هزار تن در 

سال 2۰11 به چهار میلیون 
و 6۰۰ هزار تن در سال 

2۰2۰ کاهش یافت
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کشلورهای اسلترالیا و برزیل دو کشور بزرگ صادرکننده بوکسلیت و آلومینا از بخش باالدست زنجیره آلومینوم در سطح 
جهان هسلتند. همچنین چین، آلمان و ایاالت متحده آمریکا نیز بزرگ ترین کشلورهای صادرکننده شلمش های آلومینیوم 
از بخش باال دسلت این زنجیره در جهان به  شلمار می روند. امروزه به دلیل پیشلرفت چشلمگیر صنعت آلومینیوم، رقابت 
کشلورها بر سلر تولید یا دسلتیابی به فلز آلومینیوم بیش از پیش احسلاس می شلود. در جهت تامین این نیاز، دسترسلی 

به سنگ معدن بوکسیت و آلومینا برای تهیه آلومینیوم و یا خود شمش های آلومینیوم بسیار حیاتی به  نظر می رسد. 

شمش آلومینیوم، مهم ترین محصول باالدستی 
آلومینیوم در تجارت جهانی

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، صنعت آلومینیوم در جهان به دلیل 

ویژگی های مطلوب و کاربردی این فلز ارزشـمند، به  

طـور فزاینـده ای در حال رشـد اسـت. به طوری کـه در 

رده پرمصرف تریـن فلـزات شناخته شـده قـرار گرفتـه 

اسـت. بنابرایـن رقابـت بـر سـر تولیـد یـا دسـتیابی آن 

میان کشورها بیش از پیش احساس می شود. جهت 

تولید آلومینیوم تامین بوکسیت و آلومینای مورد نیاز 

در گام اول انجـام می شـود. بـه دلیـل اینکـه بیـش از 

76درصد ذخایر بوکسیت جهان در کشورهای گینه، 

ایـن سـنگ  تجـارت  دارد،  وجـود  برزیـل  و  اسـترالیا 

معدنی نیز در جهان بیشتر خواهد بود.

ارزش ۵.6 میلیارد دالری تجارت   
بوکسیت جهان در سال 2۰2۰

تـا 2020  از سـال 2011  تجـارت بوکسـیت جهـان 

به طـور متوسـط سـاالنه سـه میلیـارد دالر بود. کشـور 

گینه با متوسط ارزش صادرات 1.4 میلیارد دالر اولین 

کشـور صادرکننده بوکسـیت در جهان بود. در سـال 

2020، کشور گینه ارزش صادراتی معادل سه میلیارد 

دالر داشـت که نسـبت به سـال 2019 حدود 2 درصد 

افت داشـت. اسـترالیا نیز با متوسـط ارزش صادراتی 

برابـر بـا 730 میلیـون دالر طـی 10 سـال گذشـته، بـه 

دومین کشـور بزرگ صادرکننده بوکسـیت در جهان 

بـدل شـد. در سـال 2020، اسـترالیا ارزش صادراتـی 

معـادل یـک میلیـارد دالر داشـت کـه نسـبت به سـال 
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سـومین  داشـت.  افـت  درصـد   9 حـدود   ،2019

صادرکننـده بـزرگ بوکسـیت در جهان برزیـل بود که 

متوسـط ارزش صـادرات آن برابـر 270 میلیـون دالر 

بـرآورد شـد. در سـال 2020 ارزش صادراتـی بوکسـیت 

برزیـل برابـر 169 میلیـون دالر بـود که نسـبت به سـال 

پیش از آن، 34 درصد افت داشت. با این حال ارزش 

صـادرات بوکسـیت توسـط ایـن سـه 3 کشـور برابـر 

81درصـد کل ارزش صادراتـی جهـان در سـال 2020 

بـود. به طـور کلـی سـهم تجـارت بوکسـیت از تجارت 

بخـش باالدسـت زنجیـره آلومینیـوم جهـان در سـال 

2020، حدود 3.6 درصد برآورد شد

 آلومینا مهم ترین ماده اولیه آلومینیوم است که از 

پاالیـش سـنگ معـدن بوکسـیت بـه روش بایـر تولیـد 

می شود. کشورهای گینه، چین، هند، استرالیا، برزیل 

و اندونـزی بزرگ ترین تولیدکنندگان آلومینـا در جهان 

هسـتند. به طـور متوسـط در طـی 10 سـال گذشـته، 

تجارت آلومینا ارزش صادراتی معادل 15 میلیارد دالر 

صادراتـی  ارزش  متوسـط  حالی کـه  در  کـرد  ایجـاد 

بوکسیت در این بازه زمانی برابر سه میلیارد دالر برآورد 

شد. دلیل این اختالف در ارزش صادرات میان آلومینا 

و بوکسـیت، ارزش افزوده تولید باالی آلومینا اسـت و 

همین مسئله منجر به تمایل تولیدکنندگان به فروش و 

می شـود.  بوکسـیت  بـه  نسـبت  آلومینـا  تجـارت 

کشورهای بزرگ صادرکننده آلومینا در جهان به ترتیب 

اسـترالیا، برزیل، چین و آلمان بودند که در سـال 2020، 

حـدود 63 درصـد از ارزش صادراتی آلومینای جهـان را 

به خود اختصاص دادند.

بـا  برابـر  صـادرات  ارزش  متوسـط  بـا  اسـترالیا 

صادرکننـده  نخسـت  ردیـف  در  دالر  5.5میلیـارد 

آلومینای جهان قرار دارد. در سال 2020 ارزش صادراتی 

اسـترالیا برابر 4.8 میلیارد دالر بود که نسـبت به سـال 

2019، حـدود 18 درصـد افـت داشـت. برزیـل نیـز بـا 

متوسـط ارزش صـادرات برابـر بـا 2.4 میلیـارد دالر، در 

جایگاه دوم این حوزه قرار گرفت. در سـال 2020 ارزش 

صادراتی برزیل برابر 2.4 میلیارد دالر بود که نسبت به 

سـال پیـش از آن، 8 درصـد افـت داشـت. چیـن نیـز بـا 

متوسط ارزش صادرات برابر با 860 میلیون دالر، در رده 

سـوم تجـارت آلومینا قرار گرفـت. صـادرات آلومینای 

چیـن در سـال 2020 برابـر بـا 930 میلیـون دالر بـود کـه 

نسـبت بـه سـال 2019، حـدود 6 درصـد افـت داشـت. 

از ارزش  بـا متوسـط 740 میلیـون دالری  نیـز  آلمـان 

صادرات آلومینا طی 10 سال گذشته، در جایگاه چهارم 

قرار گرفت. آلمان در سال 2020 ارزش صادراتی برابر با 

740 میلیـون دالر داشـت کـه نسـبت بـه سـال ،2019 

حدود 8 درصد کاهش یافت. همچنین ایرلند در سال 

2020 معادل حدود 498 میلیون دالر آلومینا صادر کرد 

اما نسبت به سال پیش از آن، 25 درصد افت داشت. 

با این حال به  طورکلی سهم تجارت آلومینا از تجارت 

بخش باالدست زنجیره آلومینیوم جهان در سال 2020 

برابر 6.3 درصد برآورد شد

چین، بزرگ ترین تامین کننده بازار   
آلومینیوم جهان

عـالوه بـر تولیـد و تجـارت مـواد اولیه آلومینیوم، 

صنعت آلومینیوم در جهان 
به دلیل ویژگی های مطلوب 
و کاربردی این فلز ارزشمند، 
به  طور فزاینده ای در حال 

رشد است
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تجارت شمش آلومینیوم نیز می تواند پاسخی برای 

تامین نیاز کشورها به این فلز ارزشمند باشد. ساالنه 

چنـد میلیـون تـن آلومینیوم در سـطح جهـان تجارت 

می شود که متوسط ارزش صادرات آن ها از سال 2011 

تا 2020، برابر 48 میلیارد دالر برآورد شد. در سال 2020 

نیز این مقدار برابر 47 میلیارد دالر بود که نسبت به 

سال پیش از آن، 0.5 درصد افت داشت. از بزرگ ترین 

صادرکنندگان آلومینیوم در جهان می توان کشورهای 

کانادا، روسیه، امارات متحده عربی، استرالیا، نروژ و 

هند را نام برد.

ارزش صـادرات آلومینیـوم ایـن 6 کشـور در سـال 

2020 برابر 20 میلیارد دالر برآورد شد که 43 درصد از 

کل ارزش صادراتی جهان را در اختیار داشت. کانادا 

صـادرات  ارزش  از  میلیـارد دالری  متوسـط 5.7  بـا 

آلومینیوم، اولین کشور بزرگ صادرکننده آلومینیوم 

در جهان بود. همچنین در سال 2020 ارزش صادرات 

آلومینیـوم ایـن کشـور برابـر 5.4 میلیـارد دالر بـود که 

نسـبت بـه سـال 2019، حـدود 2 درصـد رشـد داشـت. 

ایـن کشـور 11.5 درصـد از ارزش صـادرات جهـان را در 

دسـت داشـت. همچنیـن روسـیه بـا متوسـط برابـر 

5.5میلیـارد دالری از ارزش صـادرات آلومینیـوم در 

بـزرگ  صادرکننـده  دومیـن  گذشـته،  10سـال  طـی 

آلومینیـوم در جهـان بـود. در سـال 2020 نیـز ارزش 

صادراتـی آلومینیـوم روسـیه برابـر با 4.2 میلیـارد دالر 

بـود کـه نسـبت بـه سـال 2019، حـدود 9 درصـد افـت 

داشـت. امارات متحده عربی نیز با متوسـط برابر با 

3.8میلیـارد دالر در رتبـه سـوم صادرکننـدگان بـزرگ 

آلومینیوم در جهان قرار گرفت. استرالیا، نروژ و هند 

نیـز بـه ترتیـب بـا متوسـط ارزش صـادرات برابـر بـا 

3.1میلیـارد دالر، 3میلیـارد دالر و دو میلیـارد دالر در 

بـزرگ  صادرکننـدگان  ششـم  تـا  چهـارم  رده هـای 

آلومینیوم در طی 10 سال گذشته قرار گرفتند. ارزش 

صادراتی استرالیا در سال 2020 برابر 2.6 میلیارد دالر 

بـراورد شـد کـه نسـبت بـه سـال پیـش از ان 7 درصـد 

حـدود  نیـز  نـروژ   بـرای  مقـدار  ایـن  داشـت.  افـت 

2.5میلیـارد دالر بـود کـه نسـبت بـه سـال 2019، افـت 

بـا ارزش  نیـز  10درصـدی داشـت. در نهایـت هنـد 

صـادرات برابـر بـا 3.9 میلیارد دالر در سـال 2020 رشـد 

4درصدی نسـبت به سـال پیش از آن تجربه کرد. به  

طور کلی سـهم شـمش های آلومینیـوم از ارزش بـازار 

صادراتـی کل زنجیـره آلومینیوم جهـان در سـال 2020 

برابر 90 درصد برآورد شد

آلومینیـوم در جهـان،  روزافـزون صنعـت  رشـد 

تالش کشورهای مختلف را برای دستیابی به منابع 

تهیـه مـواد اولیـه تولیـد ایـن فلـز و حتـی رسـیدن بـه 

شـمش های آلومینیـوم را دو چنـدان کـرده اسـت. در 

این میان تجارت بوکسیت، آلومینا و حتی شمش های 

آلومینیومی باعث تامین بازار های این محصوالت در 

جهان شده است. از جمله کشورهای گینه، استرالیا 

و برزیل 87 درصد از ارزش صادرات بوکسیت جهان 

را در اختیار داشتند. در تجارت آلومینا نیز استرالیا، 

برزیـل و چیـن 63 درصـد از ارزش صـادرات آلومینـا از 

بخـش باالدسـت زنجیـره آلومینیومـی جهـان را در 

تامین کننـدگان  بزرگ تریـن  بـه  و  داشـتند  دسـت 

آلومینـای جهـان تبدیـل شـدند. در نهایـت کانـادا، 

روسیه و امارات متحده عربی نیز 30 درصد از ارزش 

بـازار صادراتـی شـمش های آلومینیـوم جهـان را در 

اختیار داشتند. همچنین به دلیل ارزش افزوده باالی 

آلومینا نسبت به بوکسیت و شمش های آلومینیومی 

نسـبت بـه آلومینـا، بیشـتر تولیدکنندگان بوکسـیت 

تمایـل دارنـد تـا بوکسـیت اسـتخراج شـده خـود را بـه 

آلومینا تبدیل کرده و سپس آن  را به فروش برسانند. 

همیـن موضـوع در مـورد تولیدکننـدگان آلومینـا نیـز 

تـا  صـادق اسـت. ایـن تولیدکننـدگان تمایـل دارنـد 

آلومینـای خـود را بـه شـمش های آلومینیومی تبدیل 

کنند و سـپس به فروش برسـانند زیرا در این صورت 

سود باالیی به دست خواهند آورد
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سلیلیکومنگنز، یک فروآلیاژ جایگزین برای فروسیلیسلیم و فرومنگنز اسلت و همیلن امر، آن را 
بله اولیلن فروآلیاژ پرمصلرف جهان تبدیل کرده اسلت. در میان فروآلیاژها بعد از سلیلیکومنگنز، به  
ترتیب فروکروم، فروسیلیسلیم، فرومنگنز و فرونیکل بیشلترین سلهم بازار را در میان فروآلیاژها به 
خلود اختصلاص داده انلد. نظر به اینکله چین بزرگ تریلن تولیدکننده فلوالد خام در جهان اسلت، 
این کشلور بله بزرگ تریلن تولیدکننده فروآلیاژ در سلطح جهان نیز تبدیل شلده اسلت. مطابق با 
آخریلن آمارهلای بین المللی، چین با سلهم حدود 6۴ درصلدی از تولید سلیلیکومنگنز جهان، رتبه 
اول در تولیلد ایلن محصول به  عنوان اصلی تریلن فروآلیاژ را در اختیار دارد. همچنین این کشلور در 
مقلام بزرگ ترین تولیدکننلده فروکروم، فروسیلیسلیم، فرومنگنز و فرونیکل به  ترتیب سلهم ۳9، 

61، ۳6 و ۵۳ درصدی در تولید جهانی این محصوالت را در اختیار دارد.

چین، پیشتاز در تولید فروآلیاژ
تولید فروآلیاژ در سطح جهان  
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مورد بررسی، روند تولید فروآلیاژ در سطح جهان طی 

سال های 2009 تا 2018 افزایشی بود و از مقدار حدود 

37 میلیون تن در سال 2009، به متوسط رشد سالیانه 

4 درصـدی بـه مقـدار بالـغ بـر 51 میلیـون تن در سـال 

پایانـی دوره مـورد بررسـی یعنـی سـال 2018 افزایـش 

یافت. گفتنی است در سال 2018، تولید فروآلیاژ در 

سـطح جهـان جهـش قابل توجهـی را طـی دوره مـورد 

بررسـی تجربـه کـرد. در ایـن سـال تولیـد فروآلیـاژ در 

سـطح جهـان، بـا افزایـش 11 درصـدی نسـبت بـه سـال 

قبل از آن یعنی سال 2017 همراه بود.

سیلیکومنگنز؛ رتبه اول تولید جهانی   
فروآلیاژها

فروآلیاژهـا بـه  عنوان یکی از مهم ترین مـواد اولیه 

مصرفی در حلقه تولید فوالد خام به شمار می روند. 

همان طـور کـه پیش تـر نیـز اشـاره شـده بـود، صنعـت 

فوالدسـازی از بزرگ تریـن مصرف کنندگان فروآلیاژها 

محسـوب می شـوند. بـه  ترتیـب فروسـیلیکومنگنز، 

از  فرونیـکل  و  فرومنگنـز  فروسیلیسـیم،  فروکـروم، 

اصلی تریـن محصـوالت فروآلیـاژ مـورد اسـتفاده در 

میان فوالدسازان جهان هستند. از دیگر فروآلیاژهای 

بـه  می تـوان  فوالدسـازی،  صنعـت  در  مصرفـی 

فروسیلیکوکروم، فرومولیبدن، فرونیوبیوم، فرووانادیم، 

فروسیلیکومنیزیم، فروتیتانیم و فروفسفر اشاره کرد.

فروسیلیکومنگنز که از آن با نام سیلیکومنگنز نیز 

یـاد می شـود، یکـی از فروآلیاژهـای مـورد اسـتفاده در 

بـر اسـاس آخریـن اطالعـات  صنعـت فـوالد اسـت. 

سازمان زمین شناسی آمریکا، سیلیکومنگنز رتبه اول 

در تولید را بین فروآلیاژها در سطح جهان دارد. سهم 

تولید این فروآلیاژ طی سال های 2009 تا 2018 به  طور 

متوسـط حدود 24 درصد بوده اسـت. گفتنی اسـت 

سهم تولید سیلیکومنگنز از میان فروآلیاژ طی دوره 

مـورد بررسـی، از 23 درصـد در سـال 2009 بـه حـدود 

30درصـد در سـال 2018 افزایـش یافتـه اسـت. امـروزه 

صرفـه اقتصـادی و همچنیـن حفـظ ترکیـب مـذاب، 

گرایش فوالدسازان به  سمت مصرف سیلیکومنگنز به  

جـای ترکیبـی از فروسیلیسـیم و فرومنگنـز را افزایش 

داده اسـت. این فروآلیاژ ترکیبی از آهن، سیلیسـیم و 

منگنـز، بـه  طـور معمـول محتـوی 12 تـا 16 درصـد 

از  اسـت.  منگنـز  درصـد   70 تـا   50 و  سیلیسـیم 

سـیلیکومنگنز در فوالدسـازی بـرای اکسـیژن زدایی، 

گوگردزدایی و بهبود خواص مکانیکی فوالد از طریق 

افزودن عناصر آلیاژی استفاده می شود.

پس از سیلیکومنگنز، فروکروم رتبه دوم جهانی 

در میـان تولیـد فروآلیاژهـا را بـه خـود اختصـاص داده 

است. سهم این فروآلیاژ در میان تولید کل فروآلیاژها، 

حدود 22 درصد طی دوره مورد بررسـی بود. مشـابه 

با سیلیکومنگنز، سهم تولید این محصول طی دوره 

مـورد بررسـی بـا افزایـش همـراه شـد و از 19 درصـد در 

سال نخست دوره مورد بررسی، به 26 درصد در سال 

پایانی دوره مورد بررسی افزایش یافت.

برخـالف سـیلیکومنگنز و فروکـروم، سـهم تولیـد 

فروسیلیسیم و فرومنگنز از میان فروآلیاژها طی دوره 

مـورد بررسـی، بـا کاهـش همـراه بـود. سـهم تولیـد 

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آهـن  دارای  آلیاژهـای  فروآلیاژهـا،  آتورپـات،  آرمـان 

هستند که به  منظور افزایش کیفیت و بهبود خواص 

فـوالد و چـدن از طریـق اضافـه کـردن عناصـر آلیـاژی 

خـاص بـه مـذاب فـوالد و چـدن مصـرف می شـوند. 

نقـش ایـن عناصـر می تواند شـامل اکسـیژن زدایی در 

حیـن فراینـد تولیـد یـا ایجـاد سـاختار مـورد نظـر و 

دستیابی به خواص فیزیکی و شیمیایی مطلوب برای 

کاربردهای معین انواع فوالد و چدن باشد. بسته به 

فراینـد فوالدسـازی و کیفیـت مـد نظـر از محصـول، 

فروآلیاژهـای متفاوتـی ممکن اسـت مورد نیاز باشـد. 

ایـن محصـوالت به غیـر از فوالدسـازان که اصلی ترین 

مصرف کننده آن هستند، توسط صنایع ریخته گری 

نیز مصرف می شوند.

مطابق آمارهای بین المللی، تولید سالیانه فروآلیاژ 

بـه  طـور متوسـط حـدود 48 میلیون تن طی سـا ل های 

2009 تا 2018 بوده است. تولید جهانی فروآلیاژ در پنج 

سـال نخسـت دوره مـورد بررسـی، بـه  صـورت تناوبی 

روند صعودی را در پیش گرفت اما در پنج سال دوم 

دوره مـورد بررسـی، تولیـد جهانـی فروآلیاژهـا رونـد 

نوسـانی را در پیـش گرفـت. طـی سـال های 2009 الـی 

2013، متوسـط رشـد سـالیانه تولیـد جهانـی فروآلیـاژ 

ایـن دوره، تولیـد  بـرآورد شـد. در  حـدود 10 درصـد 

جهانی فروآلیاژ در سال 2013 به بیشترین مقدار خود 

طـی دوره مـورد بررسـی رسـید. در سـال 2013، تولیـد 

جهانـی فروآلیـاژ حـدود 54 میلیـون تـن گـزارش شـد. 

گفتنی اسـت در سـال 2010، تولید فروآلیاژ در سـطح 

جهـان حـدود 20 درصـد نسـبت بـه سـال قبـل از آن 

یعنـی 2009 افزایـش یافـت کـه بیشـترین جهـش در 

تولید فروآلیاژ طی سال های 2009 الی 2018 متعلق به 

این سـال بود. در پنج سـال دوم از دوره مورد بررسـی، 

متوسط رشد سالیانه تولید جهانی فروآلیاژ حدود 0.2 

درصـد محاسـبه شـد. الزم بـه ذکـر اسـت بیشـترین 

کاهـش سـاالنه در تولیـد جهانـی فروآلیـاژ در ایـن بازه 

تولیـد  و 2016،  سـال های 2014  خـورد.  رقـم  زمانـی 

جهانی فروآلیاژ با افت 6 درصدی نسب به سال های 

قبل از آن روبه رو شد.

با وجود نوسـانات به  ویژه در پنج سـال دوم دوره 
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فروسیلیسـیم در میـان فروآلیاژهـا، به طـور متوسـط 

حـدود 16 درصـد بـود کـه از حـدود 20 درصد در سـال 

بـه حـدود 12 درصـد  بررسـی،  مـورد  نخسـت دوره 

کاهش یافت. همچنین تولید جهانی فرومنگنز از 13 

درصـد در سـال های نخسـت، بـه 11 درصـد در سـال 

2018 کاهـش پیـدا کـرد. همـان طـور کـه پیش تـر نیـز 

اشاره شد، به نظر می رسد به  دلیل منابع محدود در 

تولیـد  اقتصـادی  صرفـه  نیـز  و  فرومنگنـز  تولیـد 

فروسـیلیکومنگنز، گرایش فوالدسـازان به استفاده از 

سیلیکومنگنز به  عنوان منبع سیلیسیم و منگنز در 

صنعت فوالدسازی افزایش یافته است.

در میان فروآلیاژها، فرونیکل رتبه پنجم جهانی در 

تولید فروآلیاژها را دارد. مانند روند افزایشی در تولید 

سیلیکومنگنز و فروکروم، سهم تولید این محصول نیز 

طـی دوره مـورد بررسـی بـا افزایش همراه بوده اسـت. 

سهم تولید این محصول از میان فروآلیاژها از 4 درصد 

در سال 2009 به حدود 9 درصد در سال 2018 افزایش 

یافـت. الزم بـه ذکر اسـت پنج فروآلیاژ مهم نامبـرده، 

مجموع سهم تولید 87 درصدی را در اختیار دارند و 

سایر فروآلیاژها، سهم 13 درصدی در سال پایانی دوره 

مورد بررسی را به خود اختصاص دادند.

چین؛ بزرگ ترین تولیدکننده فروآلیاژ  
نظر به اینکه کشـور چین یکی از غول های بزرگ 

تولیـد فـوالد در جهـان اسـت، ایـن کشـور بـه یکـی از 

بزرگ تریـن تولیدکننـدگان فروآلیـاژ نیـز تبدیـل شـده 

اسـت. بزرگ تریـن تولیدکننـده سـیلیکومنگنز جهان 

چیـن اسـت که مطابـق با آخرین آمارهـا، 64 درصـد از 

تولید جهانی این فروآلیاژ را در اختیار دارد. پس از آن 

بـه  ترتیـب هنـد و اوکرایـن بـا سـهم 14 و 6 درصـدی از 

تولید کل سیلیکومنگنز در سطح جهان از بزرگ ترین 

تولیدکنندگان این محصول به شمار می روند.

جنوبـی  بین المللی،آفریقـای  آمارهـای  مطابـق 

میزبان بیش از 75 درصد از ذخایر و منابع کرومیت 

جهـان اسـت و حـدود 60 درصـد از تولیـد کانسـنگ 

کرومیـت و کنسـانتره در سـطح جهـان را بـه خـود 

نتیجـه فراوانـی ذخایـر  اختصـاص داده اسـت. در 

کرومیـت در آفریقـای جنوبـی، ایـن کشـور به یکـی از 

کم هزینه تریـن تولیدکننـدگان سـنگ کروم در سـطح 

جهـان بـدل شـده اسـت و حـدود نیمـی از کانسـنگ 

کرومیـت ایـن کشـور صـادر می شـود. کشـور چیـن 

به عنوان بزرگ ترین واردکننده سنگ کروم، سهم 39 

درصـد از تولیـد جهانـی فروکـروم را از آن خـود کـرده 

آفریقای جنوبـی،  چیـن  به ترتیـب  از  پـس  اسـت. 

قزاقستان و هند از دیگر کشورهای مهم تولیدکننده 

فروکروم در سطح جهان هستند.

مهم تریـن   ،2018 سـال  در  آمارهـا  ایـن  مطابـق 

کشورهای تولیدکننده فروسیلیسیم به  ترتیب چین، 

نروژ، مالزی، بوتان و برزیل بودند. کشور چین با سهم 

حـدود 61 درصـدی از تولیـد جهانـی ایـن محصـول، 

بزرگ تریـن تولیدکننـده ایـن محصـول در این سـال به 

شمار می رود.

اینکـه  وجـود  بـا  آمارهـا،  آخریـن  بـا  مطابـق 

آفریقای جنوبی از بزرگ ترین و اصلی ترین کشورهای 

عرضه کننده سـنگ منگنز در سـطح جهان اسـت اما 

کشـور چیـن کـه بزرگ تریـن واردکننـده سـنگ منگنر 

محسـوب می شـود، جایـگاه بزرگ تریـن تولیدکننـده 

فرومنگنز در سـطح جهانی را از آن خود کرده اسـت. 

چین با سهم 36 درصدی ار تولید فرومنگنز در سال 

2018، رتبـه نخسـت در تولیـد ایـن فروآلیـاژ را بـه خود 

اختصاص داد. همچنین حدود بیش از 50 درصد از 

چیـن  کشـور  بـه  جهـان  سـطح  در  فرونیـکل  تولیـد 

اختصاص دارد. از دیگر کشورهای بزرگ تولیدکننده 

فرونیـکل در سـطح جهـان، به ترتیـب اندونـزی، ژاپـن، 

برزیل و کره جنوبی هستند.
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عملده ذخایلر آنتیموان جهلان در چین واقع شلده و این کشلور بزرگ  ترین تولیدکننده آنتیملوان در 
جهان اسلت اما سیاسلت  های این کشلور در راسلتای جلوگیری از خام فروشی از سلال 2۰۰7، موجب 
کاهلش صلادرات جهانلی و در پی آن تولید این محصول توسلط چین شلد. به   موجب ایلن کاهش، در 
حلال حاضر روسلیه بله   عنوان بزرگ  تریلن صادرکننده آنتیملوان در جهان شلناخته می  شلود. به دنبال 
اقلدام چیلن به منظور مقابلله با خام فروشلی، این کشلور در مقابلل صادرات کنسلانتره آنتیملوان، به 
صلادرات ایلن محصول به   صلورت شلمش روی آورد. مصرف این فللز با توجه به کاربردهای گسلترده 
آن در کشلورهای توسلعه  یافته بیشلتر اسلت. بنابراین می  توان گفت چیلن کنترل  کننده بلازار جهانی 
آنتیملوان اسلت. اگرچله بلا کاهلش ذخایر آنتیملوان جهلان، پیش  بینلی می  شلود بلازار در آینده با 

افزایش تقاضا و کسری عرضه مواجه شود.

چین، قلب تپنده بازار آنتیموان
بررسی تولید و تجارت جهانی آنتیموان  
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمـان آتورپـات، آنتیمـوان بـه  عنـوان فلـزی بـا ارزش 

شـناخته می  شـود کـه در صنایـع مختلفـی همچـون 

صنایـع  نسـاجی،  پتروشـیمی،  الکترونیـک،  صنایـع 

شـیمیایی، رنگ، داروسـازی، باتری  سازی و   همچنین 

تولیـد الکترونیـک دیـود )LED( و سـاخت آلیاژهـای 

مقـاوم در برابـر خوردگـی و فرسـودگی مورد اسـتفاده 

قرار می  گیرد. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است 

که مصرف این فلز به دلیل کاربردهایی که در صنایع 

پیشـرفته )های  تک( دارد، در کشـورهای توسعه  یافته 

بیشتر است.

آنتیموان از جمله فلزاتی است که می  توان آن را 

در زمـره فلـزات اسـتراتژیک دسـته  بندی کـرد. شـایان 

ذکـر اسـت علی  رغم افزایش تقاضـای روز افـزون برای 

این فلز، منابع و ذخایر آن در دنیا رو به کاهش است. 

ذخایر آنتیموان در سراسر جهان پراکنده شده است 

امـا کمربنـد اوروژنیـک جنـوب شـرقی چیـن، عمـده 

ذخیـره آنتیموان جهـان را به خود اختصـاص داده که 

حاوی 500 عدد ذخیره آنتیموان است.

جهـت بررسـی بیشـتر و آشـنایی بـا میـزان تولیـد 

معدنی این فلز ارزشمند، در نمودار 1 به بررسی تولید 

معدنـی آنتیمـوان در جهـان، بـه تفکیـک بزرگ  تریـن 

کشورهای تولیدکننده در بازه زمانی سال های 2010 تا 

سـازمان  گـزارش  بـه  اسـت.  شـده  پرداختـه   2020

 ،2020 سـال  در   )USGS( آمریـکا  زمین  شناسـی 

بزرگ  ترین ذخایر آنتیموان جهان به ترتیب متعلق به 

چین، روسیه، بولیوی، استرالیا و ترکیه بوده است که 

هـر یـک بـه ترتیـب 25، 18، 16، 7 و 5 درصـد ذخایـر 

جهـان را بـه خـود اختصـاص داده  انـد. علی  رغـم رتبـه 

ترکیه در فهرست کشورهای میزبان ذخایر آنتیموان، 

این کشور تولید معدنی قابل  توجهی ندارد. بر اساس 

این نمودار، چین به تنهایی در سال 2020، 52 درصد 

از تولیـد معدنـی آنتیمـوان را به خود اختصـاص داده 

است. بنابراین می  توان 90 درصد تولیدات معدنی 

آنتیمـوان را منحصـر بـه کشـورهای چیـن، روسـیه و 

و   20  ،52 سـهم  های  بـا  ترتیـب  بـه  تاجیکسـتان 

18درصدی دانست.

طـی بـازه زمانـی سـال های 2010 تـا 2020، تولیـد 

معدنی آنتیموان در چین کاهش چشمگیری داشته 

اسـت؛ بـه طـوری کـه سـاالنه به طـور متوسـط، حدود 

6درصد از تولید معدنی آنتیموان چین کاسته شده 

اسـت. گفتنـی اسـت از دسـامبر سـال 2019 و در پـی 

شیوع ویروس کرونا در چین، تولید کنسانتره در اکثر 

مراکـز تولیـدی ایـن کشـور، به دلیل قرنطینه و تعلیق 

تولیـد در بزرگ  تریـن معـدن ایـن کشـور،کاهش یافته 

است. این کاهش تولید بر قیمت  ها نیز اثر گذاشته 

و کسـری عرضـه، موجـب جهـش ناگهانـی قیمـت 

آنتیموان در این مقطع زمانی شد.

برخالف چین، روند تولید کشور روسیه برای این 

فلز استراتژیک صعودی بوده است؛ به طوری که در 

بازه زمانی سـال های 2010 تا 2020 برحسـب میانگین، 

سـاالنه 29 درصـد بـر مقـدار تولیـد معدنـی آنتیمـوان 

افزوده شده است. کاهش ذخایر آنتیموان در جهان 

و افت قیمتی که در اثر تولید بیش از حد کنسانتره 

آنتیمـوان و عرضـه کافـی آن در بازارهـای بین  المللـی 

طـی بـازه زمانـی خاصـی رخ داد، دولـت چیـن را بر آن 

ساخت تا به  عنوان اصلی  ترین تولید  کننده آنتیموان 

در جهـان، تولیـد کنسـانتره آنتیمـوان را بـه منظـور 

کاهـش عرضـه در بازارهـای داخلـی و خارجـی و در 

راستای افزایش قیمت جهانی کاهش دهد.

بزرگ  تریـن  کـه  می  دهـد  نشـان   2 نمـودار 

صادرکننـدگان کنسـانتره این فلـز، به ترتیب روسـیه، 

تاجیکستان، میانمار، استرالیا، کانادا و چین هستند 

که در سال 2020 هر یک به ترتیب 26، 21 ،20، 15، 4.5 

و 3.5 درصـد از سـهم کل صادراتـی کل جهـان را در 

اختیـار داشـتند. بایـد یـادآور شـد کـه رونـد صـادرات 

کنسـانتره آنتیموان افزایشـی بوده و به طور میانگین 

سـالیانه حـدود 2 درصـد بـر میـزان صـادرات جهانـی 
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کنسانتره آنتیموان افزوده شده است.

روسیه، به عنوان بزرگ  ترین صادرکننده کنسانتره 

آنتیموان در جهان شـناخته شـده اسـت که از دیرباز 

همواره در این عرصه جایگاه مهمی داشته و می  توان 

گفـت بـه طور میانگیـن سـاالنه 5 درصد بر صـادرات 

این محصول افزوده است. اگرچه تاجیکستان از سال 

2014 به جرگه صادرکنندگان اصلی کنسانتره آنتیموان 

پیوسـت امـا در مـدت کوتاهـی به رقیب قدرتمندی 

بـرای روسـیه در جهـت صـادرات کنسـانتره ایـن فلـز 

تبدیل شد.

ذکـر ایـن نکتـه حائـز اهمیت اسـت کـه علی  رغم 

تولیـد بـاال و ذخایر فراوان آنتیمـوان در چین، به دلیل 

سیاست  های دولت چین در راستای ممانعت از خام 

از صـادرات  قابل  توجهـی  آنتیمـوان، سـهم  فروشـی 

جهانی کنسانتره آنتیموان را نداشته است و آنتیموان 

را بـه صـورت محصـوالت کار نشـده نظیـر شـمش و 

صـادرات  نبـض  می  کنـد.  صـادر  آنتیمـوان  پـودر 

محصوالت کار نشده آنتیموان در دست چین است. 

بنابرایـن هرگونـه اقدامـی از سـوی چین بر قیمت این 

محصـول و صنایـع وابسـته آن تاثیرگـذار خواهـد بود. 

علی  رغم اینکه چین بزرگ  ترین تولید و منابع معدنی 

ایـن محصـول را در اختیـار دارد، بـا توجـه بـه صنایـع 

گسـترده  ای کـه در کشـور چیـن واقـع شـده  اند، ایـن 

کشور آنتیموان را به صورت کنسانتره وارد می کند و 

عملیـات فـرآوری در آن انجـام داده و در نهایـت بـه 

شـکل دیگری آن را صادر می  کند یا در تولید داخلی 

خود مورد استفاده قرار می  دهد.

از آنجایـی کـه چیـن بزرگ  تریـن تولیدکننـده فلـز 

آنتیمـوان دنیـا اسـت، تغییـر تولیـد و بـازار این فلـز در 

چیـن، تاثیـر بسـزایی در بـازار جهانـی آن دارد. قیمت 

فلـزات کمیـاب از جنگ تجاری میـان ایاالت   متحده 

آمریکا و چین متاثر است که این تاثیرها در خصوص 

آنتیموان به مراتب بیشتر بوده است.

بـا مـروری بـر واردات آنتیموان مشـخص شـد که 

چیـن 68 درصـد، ویتنـام 9 درصـد، هنـد 8 درصـد، 

عمـان 8 درصـد و تایلنـد 2 درصـد از سـهم واردات 

جهانی آنتیموان را دارا بوده اند که به ترتیب به عنوان 

بزرگ  تریـن واردکننـدگان ایـن محصـول در سـال 2020 

شناخته شده اند. هرچند مصرف کنسانتره آنتیموان 

در کشـورهای توسـعه  یافته بیشتر اسـت اما می  توان 

گفـت کشـورهایی ماننـد چیـن و هنـد کـه با سـرعت 

زیـادی در مسـیر حرکـت بـه سـمت توسـعه  یافتگی 

هسـتند نیـز در جرگـه بزرگ  تریـن واردکننـدگان ایـن 

محصول قرار می  گیرند.

در سـال 2020، حـدود 110 هـزار تـن فلز آنتیمـوان در 

جهـان بـه مصـرف رسـیده اسـت کـه 20 درصـد از ایـن 

مصـرف، متعلـق بـه آمریکا بـا 22 هـزار تن اسـت. با این 

آنتیمـوان  ایـن کشـور علی  رغـم وجـود ذخایـر  حـال، 

داخلـی، بـه تولیـد معدنـی نیز نپرداختـه و نیاز خـود را 

و  اسـیدی  سـربی  باتری  هـای  بازیافـت  از  18درصـد 

باقیمانده را از واردات تامین می  کند. اتحادیه اروپا نیز 

در سـال 2016، میـزان مصـرف ظاهـری خـود را حـدود 

40هزار تن گزارش کرد که حدود 40 درصد از تقاضای 

بازار این اتحادیه توسط چین پاسخ داده می  شد.

بدیهـی اسـت کشـورهای توسـعه  یافته، مصـرف 

دارنـد.  آنتیمـوان  محصـوالت  زمینـه  در  بیشـتری 

کشورهای بلژیک، فرانسه، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی 

از بزرگ  تریـن واردکننـدگان جهانی شـمش آنتیمـوان، 

هر کدام به ترتیب با سهم 19، 19 ، 16، 15 و 9 درصدی 

از کل واردات جهانی را تشکیل می  دهند.

آنتیموان از جمله فلزاتی 
است که می  توان آن را در 
زمره فلزات استراتژیک 
دسته  بندی کرد. شایان 

ذکر است علی  رغم 
افزایش تقاضای روز 

افزون برای این فلز، منابع 
و ذخایر آن در دنیا رو به 

کاهش است

P.G.M.I.S.E.Z

منطقه ویژه اقتصادى صنایع معدنى و فلزى 

W W W . P G S E Z . I R

بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایى 

خلیج فارس 
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