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قیمت مس و سایر کامودیتی ها در بازارهای جهانی طی یک تا دو ماه گذشته 

با افت قابل توجهی مواجه شده اند زیرا بانک مرکزی ایاالت متحده آمریکا با هدف 

جلوگیری از رکود اقتصادی و کاهش نرخ تورم حاکم در بازارهای جهانی، نرخ بهره 

بانکـی را 0.75 درصـد افزایـش داد کـه ایـن مهـم، بزرگ تریـن جهـش نـرخ بهـره طـی 

28سـال اخیـر در ایـن کشـور محسـوب می شـود. ایـن اقـدام فـدرال رزرو، بـا واکنـش 

بانک های مرکزی کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان همراه شد و به منظور کنترل 

تورم، نرخ بهره در اکثر این کشورها رشد پیدا کرده است. 

افزایش بی سـابقه نرخ بهره توسـط فدرال رزرو، منجر به کاهش قیمت مس در 

بورس فلزات لندن )LME( شده است و قیمت این فلز به میانگین قیمت 200 ماهه 

یعنـی هشـت هـزار و 300 دالر بـه ازای هـر تـن رسـیده اسـت. اگرچـه قیمـت مـس در 

اواسط هفته گذشته، به کمتر از این میانگین قیمت رسید و پیش بینی می شود که 

اگر سیاست بانک های مرکزی کشورهای صنعتی برای افزایش نرخ بهره های بانکی 

ادامـه یابـد، قیمـت مـس بـه هفـت هـزار و 300 دالر بـه ازای هـر تـن کاهـش خواهـد 

یافـت. در حـال حاضـر، مـس در محـدوده هشـت هـزار و 400 دالر بـه ازای هـر تـن 

قیمت گذاری شده است. با نوسان ارزش دالر و یورو، پیش بینی می شود تغییرات 

قیمت جهانی مس در کوتاه مدت در محدوده هشت هزار و 100 دالر تا هفت هزار 

و 500 دالر به ازای هر تن باقی بماند.

نکته مهم و حائز اهمیت این است که کاهش قیمت مس در کوتاه مدت 

و میان مدت رخ خواهد داد و به نظر می رسد قیمت این فلز در بلندمدت به 

بیـش از 10 هـزار دالر بـه ازای هـر تـن طـی چهـار تـا پنـج مـاه آینـده افزایـش یابـد. 

چراکه تقاضا در بازارهای جهانی برای مس رشد پیدا خواهد کرد و به تبع آن، 

قیمت نیز افزایش خواهد یافت.

در بـازار ایـران نیـز اگـر چـه قیمـت پایـه مـس همـگام با قیمت هـای جهانی 

کاهـش یافـت امـا عرضـه کاتـد در بـورس کاال از پنـج هـزار تـن بـه چهار هـزار تن 

رسـیده که این امر، منجر به افزایش تقاضا، رقابت و در نهایت قیمت نهایی 

مس شده است. ضمن اینکه رشد نرخ ارز در داخل کشور، به خوبی توانسته 

است کاهش قیمت جهانی مس را جبران کند. 

بایـد توجـه داشـت کـه کاهـش قیمت مـس در بازارهـای جهانی، صـادرات 

تولیدکنندگان بزرگ محصوالت مسی را تحت تاثیر قرار داده است و بر همین 

خصـوص  ایـن  در  را  الزم  تمهیـدات  صادرکننـدگان،  دارد  ضـرورت  اسـاس 

بیندیشند. هجینگ )HEDGING(، یکی از ساز و کارهای موثر در این زمینه 

اسـت. بـرای مثـال، زمانـی کـه قیمـت مـس از 9 هـزار دالر به هشـت هـزار و500 

دالر بـه ازای هـر تـن کاهـش یابـد، اگـر تولیدکننـدگان بـزرگ مسـی بـه کارگیری 

سیستم هجینگ را در دستور کار خود قرار ندهند، با ضرر 500 دالری به ازای 

خریـد هـر تـن مـس مواجـه خواهنـد شـد. بـر همیـن اسـاس، بـا توجـه بـه اینکـه 

قیمت گـذاری فلـزات اساسـی در داخـل کشـور بـر اسـاس بازارهـای جهانـی 

صورت می پذیرد، تولیدکنندگان باید بررسـی و کارشناسـی های الزم را جهت 

کنترل و مدیریت قیمت داشته باشند.

و  دولـت  سـوی  از  دخالـت  هرگونـه  کـه  داشـت  توجـه  بایـد  همچنیـن 

سازمان های ذی ربط در این زمینه، شرایط را بیش از پیش دشوار خواهد کرد. 

از آنجایـی کـه ایـن سـازمان ها از دانـش و اطالعـات کافـی بـه منظـور مدیریـت 

بازارهای جهانی برخوردار نیستند و نمی توانند تحلیل جامعی از شرایط حاکم 

در بازارهـای بین المللـی داشـته باشـند، بنابرایـن ضـرورت دارد فعـاالن بخـش 

خصوصـی از ابـزار و دانـش کافـی بهره منـد شـوند تـا بتواننـد کنتـرل بـازار را در 

دست بگیرند و حضور موفقی در بازارهای جهانی داشته باشند.

در پایـان بایـد اشـاره کـرد کـه بـا توجـه بـه کاهش چشـمگیر قیمت مـس در 

بازارهـای جهانـی، می تـوان بـه بهتریـن شـکل ممکـن از ایـن فرصـت سـود بـرد و 

نسـبت بـه خریـد ایـن فلـز اقـدام کـرد. چراکـه بـا توجـه بـه اهمیـت مـس در 

بخش هـای مختلـف ماننـد خودروهـای الکتریکـی و انرژی هـای تجدیدپذیـر و 

همچنیـن شـرایط حمـل و نقـل مواد معدنـی و فلزی، این فلـز در آینده نزدیک با 

کاهـش عرضـه و افزایـش تقاضـای جهانـی مواجـه خواهـد شـد و پیش بینـی 

می شود قیمت آن به بیش از 10 هزار دالر به ازای هر تن رشد پیدا کند.

آینده روشن مس

احمد عروجی
مدیرعامل شرکت گیل راد شمال
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مرصـاد محامـی آهنگـران، مدیرعامـل شـرکت یکتـا ذوب ایرانیـان در گفت وگـو بـا »فلزات آنالین«:

احداث پروژه منحصر به فرد تولید فروآلیاژ 

ویـژه ای  از حساسـیت  فروآلیـاژ  صنعـت 
برخـوردار اسـت و تولیـد فـوالد و بـه ویـژه 
آلیاژهـای فـوالدی بـه طـور کامل بـه صنعت 
فروآلیـاژ وابسـتگی دارد. از ایـن رو، بـه ایـن 
صنعـت در دنیـا به صورت ویـژه نـگاه و از آن 
حمایت می شـود. تولیدکننـدگان فروآلیـاژ در 
دنیا توسـط دولت ها از حمایت ویـژه برخوردار 
هسـتند و ایـن حمایت هـا در قالـب اعمـال 
تعرفـه بـر واردات، تامین آسـان مـواد اولیه و 
معافیت های ویژه بـرای تولیدکنندگان صورت 
می گیـرد. متاسـفانه تولیدکننـدگان فروآلیاژها 
در کشـور مـا باید بـا واردات رقابت کنند که در 
چند مـاه اخیـر قیمت هـای جهانی مـواد اولیه 
کاهـش یافتـه و در مقابـل هزینه هـای تولیـد 
فروآلیـاژ در کشـور مـا افزایش یافته اسـت و 
ایـن موضـوع مشـکالت صنعـت فروآلیـاژ را 
دوچندان کرده اسـت. در ایـن رابطه، خبرنگار 
پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« 
مرصـاد محامی آهنگـران، مدیرعامل شـرکت 
یکتا ذوب ایرانیان به گفت وگو نشسـته اسـت 

که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

تولید سه فروآلیاژ در یک کارخانه  
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هستیم تا بتوانیم محصول بهتری تولید کنیم.

از سـال 1398 تـا سـال 1400 وضعیـت تولیـد رو 

بـه رشـد و خـوب بـود امـا سـال جـاری ایـن رونـد 

معکوس شـده اسـت و نشـانه هایی از شرایط بد به 

گوش می رســــد کـــه باید زودتــــر فکری برای این 

اکنـون  صنعـت  اصلـی  مشـکل  شـود.  وضعیـت 

تامین برق است.

مشـتریان شـرکت شـما چـه صنایعی   
هستند؟

بیشـتر فـروش محصـوالت مـا بـه صنعـت فوالد 

اسـت و ایـن محصـوالت در تولیـد فـوالد و چـدن به 

بـرای  فـرو منگنـز متوسـط کربـن  از  مـی رود.  کار 

تولید فوالد و چدن جهت ایجاد استحکام مناسب 

استفاده می شود. همچنین پترولیوم کک ریزدانه 

بـا سـایز بسـیار ریـز تا سـه میلی متـر در تولیـد فوالد 

کک  پترولیـوم  اینکـه  ضمـن  مـی رود.  کار  بـه 

درشـت دانه در تولیـد چـدن و تولیـد قطعات چدن 

مـا  خـود  البتـه  می گیـرد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد 

پترولیوم کک را برای مصارف مختلف دسته بندی 

کردیـم زیـرا این محصول برای کربـن دادن به فوالد 

و چـدن بـه کار مـی رود. در همیـن حال فوالد کربن 

کربـن  بـه  چـدن  امـا  می کنـد  مصـرف  کمتـری 

بیشتری نیاز دارد.

وضعیـت صنعـت فروآلیـاژ در کشـور را   
چگونـه ارزیابی می کنید؟ ایـن صنعت با چه 

مشکالت دست و پنجه نرم می کند؟
سـال 1401 یک سـال مجزا و متفاوت نسـبت به 

سـال های گذشـته اسـت. حرکـت صنعـت فـوالد بـه 

کک  پترولیـوم  و  فروآلیـاژ  مصرف کننـده  عنـوان 

برخـالف حرکـت سـایر محصـوالت فلـزی و معدنـی 

بوده اسـت. به عبارت دیگر تنها بازاری که با افت 

مواجـه شـد و عکـس دیگـر بازارهـا جریـان داشـت، 

صنعـت فـوالد بـود کـه قیمت هـا در آن بـه شـدت 

کاهـش یافـت. ایـن کاهـش قیمت به چنـد موضوع 

بـاز می گـردد؛ نخسـتین علـت کاهش قیمـت فوالد 

افـت قیمت هـای جهانـی اسـت. قطعی بـرق نیز به 

کاهش خرید فوالد در کشور دامن زد و تولید فوالد 

تاریخچـه،    خصـوص  در  توضیحاتـی 
وضعیـت و فعالیت های شـرکت یکتـا ذوب 

ایرانیان بفرمایید.
شـرکت یکتـا ذوب ایرانیـان بـه طـور رسـمی از 

سـال 1387 آغـاز بـه کار کـرد امـا پیـش از آن تجربـه 

فعالیـت در صنعـت را بـه واسـطه دیگـر شـرکت ها 

داشـت. فعالیـت یکتـا ذوب در زمینـه تولیـدی و 

بازرگانـی از همـان زمـان گذشـته انجـام می شـده 

است و شرکت ما در بخش تولید روی فروآلیاژها و 

کلسـینه کـردن گرافیـت یـا پترولیـوم کک فعالیـت 

می کنـد. در بخـش فروآلیـاژ محصـول اسـتراتژیک 

فرومنگنز متوسط کربن را تولید می کنیم. همچنین 

در بخش بازرگانی نیز نماینده رسـمی چند شـرکت 

معتبـر از چیـن و هند هسـتیم و واردات مـواد اولیه 

را انجام می دهیم.

شـرکت یکتـا ذوب در بخـش تولید چه   
عملکردی را از خود بر جای گذاشت؟

در بخـش تولیـد بـه ویـژه فروآلیـاژ بـا مشـکالتی 

مواجـه هسـتیم. بـه طـور مثـال مـاده اولیـه تولیـد 

فرومنگنز متوسـط کربن، فرومنگنز پرکربن اسـت و 

در مجموعـه کربن زدایـی آن را انجـام می دهیـم. بـا 

تولیـد  هزینه هـای  و  قیمـت  اختـالف  بـه  توجـه 

محصول نهایی، بسـته به شـرایط بازار ممکن اسـت 

قیمـت تمـام شـده نوسـان یابـد. بـه همیـن دلیـل 

تولیدات ما با توجه به شـرایط بازار نوسـان دارد. از 

این رو در برخی مقاطع زمانی همچون وضع حاضر 

صرفـه  از  وارداتـی  محصـوالت  بـه  نسـبت  تولیـد 

اقتصادی کمتری برخوردار است و تولید فرومنگنز 

را کاهـش داده ایـم. ناگفتـه نمانـد که می توانیم هر 

هفتـه 30 تـا 40 تـن فروآلیـاژ تولیـد کنیـم کـه البتـه 

میزان تولید واقعی کمتر از ظرفیت اسمی است.

در بخـش کلسـینه کـردن گرافیـت نیـز تولیـد 

کامال وابسـته به چگونگی تامین مواد اولیه اسـت. 

در این زمینه باید مواد اولیه خود را از ترکمنسـتان 

وارد کنیـم کـه اخیـرا میـزان واردات محـدود شـده 

اسـت. بـه عبـارت بهتـر هـر انـدازه که بتوانیـم ماده 

اولیـه را تامیـن کنیـم، تولیـد خواهیم داشـت. البته 

بـه فکـر احـداث خـط دیگری برای تامین مـواد اولیه 

شرکت یکتا ذوب ایرانیان 
به طور رسمی از سال 

۱۳۸۷ آغاز به کار کرد اما 
پیش از آن تجربه فعالیت 

در صنعت را به واسطه 
دیگر شرکت ها داشت. 

فعالیت یکتا ذوب در زمینه 
تولیدی و بازرگانی از 

همان زمان گذشته انجام 
می شده است
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در کارخانه هـای فـوالدی کاهـش یافـت. از آنجـا که 

تقاضـا بـرای تولیـد فـوالد بـا افـت مواجـه شـد، ایـن 

مسئله روی تقاضای فروآلیاژ و پترولیوم کک نیز اثر 

منفی گذاشت و عرضه از تقاضا بیشتر بود. نتیجه 

ایـن فراینـد بـه کاهـش قیمـت فروآلیـاژ و پترولیـوم 

کک منجـر شـد. در حالـی که همیـن پترولیوم کک 

بـه دلیـل افزایـش قیمـت نفـت در بازارهـای جهانی 

در خـارج از ایـران گـران شـده بـود امـا در داخـل بـه 

دلیل نبود تقاضا، گرانی چندان خود را نشان نداد. 

اتفاقـی کـه در حـال حاضـر افتـاده ایـن اسـت کـه بـا 

توجـه بـه اینکـه هزینه هـا در سـال جدید به ویـژه در 

رابطـه بـا حقوق و هزینه های جاری برای کارخانه ها 

افزایـش یافـت، در سـمت مقابـل قیمـت محصـول 

قیمـت  کاهـش  یعنـی  ایـن  داشـت.  افـت  نهایـی 

محصـوالت فـوالدی و در کنـار آن افزایـش قیمـت 

در  فعـال  شـرکت های  تهدیدکننـده  اولیـه،  مـواد 

زنجیره فوالد است. این بحران می تواند به تعطیلی 

کارخانه ها منجر شود که در این رابطه جلساتی در 

وزارت صنعـت معـدن و تجـارت بـا هـدف تنظیـم 

بـازار و بهبـود شـرایط تولیـد کننـدگان برگـزار شـده 

جلسـات  ایـن  خروجـی  هسـتیم  امیـدوار  اسـت. 

مثبت و به سود تولیدکنندگان باشد.

در حـال حاضـر تولیـد فـوالد و در کنـار آن تولیـد 

مـواد اولیـه فـوالدی بـا قطعـی برق به شـدت کاهش 

یافتـه اسـت؛ بـه طـوری که بسـیاری از کارخانه ها با 

ضرر محصول تولید می کنند. الزم است با سرعت 

زیادی یک راهکار جهت برون رفت از این وضعیت 

تدبیر شود.

متاسـفانه ابتـدای سـال جـاری اعـالم شـد کـه 

صادرکننـدگان فـوالد بایـد بـرای صـادرات عـوارض 

دهند. درسـت اسـت که این تصمیم در یک مقطع 

زمانـی کوتـاه اتخـاذ و اجرا شـد اما همان زمان کوتاه 

ضربـه بسـیار بزرگـی بـه صـادرات فـوالد ایـران زد. 

کاهـش صـادرات فوالد کشـور باعث شـد مشـتریان 

صــــادراتی بــــه سمــــت فــــوالد روسیــــه و دیگـــــر 

تولیدکنندگان متمایل شوند. نتیجه این موضوع با 

توجـه بـه تحریـم روسـیه و عرضـه بسـیار زیـاد ایـن 

کشـور در بازارهـای جهانـی کاهـش شـدید قیمـت 

فوالد بود.

عـالوه بـر مـوارد یـاد شـده، رکـود جدیـدی در در 

پیش بینـی می شـود. هم اکنـون  بازارهـای جهانـی 

چیـن دوبـاره برخـی فعالیت هـای صنعتـی بـه ویـژه 

مرتبـط بـا صنعـت فـوالد را محـدود کـرده اسـت. به 

ایـن مـوارد بایـد بـه سـقوط قیمـت برخـی رمزارزهـا 

وضعیـت  بـا  مسـتقیم  طـور  بـه  کـه  کـرد  اشـاره 

اقتصـادی آمریـکا در در ارتبـاط اسـت و خبر از رکود 

اقتصادی در این کشـور می دهد. به این ترتیب در 

مواجـه  رکـود  بـا  جهانـی  بازارهـای  نزدیـک  آینـده 

خواهنـد شـد. مشـخص نیسـت کـه این رکـود تا چه 

زمانی ادامه دارد.

آیـا واردات فروآلیـاژ را تهدیـدی بـرای   
تولیـد می دانید؟ چه اسـتراتژی هایی باید در 

رابطه با واردات اتخاذ شود؟
هـم فرومنگنـز و هـم پترولیـوم کک بـه کشـور 

وارد می شـود. بـه دلیـل کـم بـودن میـزان تولید این 

محصـوالت، واردات بـه کشـور صـورت می گیـرد. 

همان طـور کـه گفتـه شـد میـزان تولیـد فرومنگنـز 

متوسـط کربـن شـرکت مـا بـا کاهـش مواجـه شـده 

اسـت کـه بـه طـور حتـم یکـی از دالیـل اصلـی آن 

واردات ایـن محصـول بـوده و مـا ناچـار بـه رقابت با 

کـه  حالـی  در  هسـتیم.  وارداتـی  محصـوالت 

افزایـش  روز  بـه  روز  تولیدکننـدگان  هزینه هـای 

می یابـد، محصـول وارداتـی بـا قیمـت مناسـب و 

حتی قیمت پایین تر نسبت به محصول داخلی به 

کشـور وارد می شـود. دولـت بـرای سـامان دادن بـه 

بـازار ارز در کشـور بایـد چـاره ای در رابطـه سـامانه 

نیمـا بیندیشـد. فاصلـه ارز نیمایـی و بـازار آزاد در 

ماه های اخیر افزایش یافته است و این موضوع به 

تولیدکننـدگان آسـیب می زنـد. از ایـن رو پیشـنهاد 

می شـود دولـت تعرفـه واردات محصوالتـی کـه در 

بـه  دهـد.  افزایـش  را  هسـتند  تولیـد  قابـل  داخـل 

اعتـراف بسـیاری از فعـاالن بـازار، نـرخ ارز نیمایـی 

بـرای واردات بسـیار پاییـن اسـت و ایـن پایین بودن 

نرخ باعث می شـود محصوالت وارداتی نسـبت به 

تولیـد داخـل بـا قیمـت پایین تری به فـروش بروند و 

ایـن شـرایط رقابـت را بـرای تولیدکننـدگان داخلـی 

دشـوار می کنـد. هـر سـال در کشـور بـا 30 درصـد 

افزایـش هزینه هـای تولیـد مواجـه هسـتیم بـه تبـع 

ایـن موضـوع بایـد نـرخ ارز وارداتـی نیـز بـا افزایـش 

واردکننـده  نیفتـد  اتفـاق  ایـن  اگـر  باشـد.  همـراه 

همواره یک قدم از تولیدکننده جلوتر خواهد بود. 

بـا اینکـه شـرکت ما واردات انجـام می دهد اما نرخ 

ارز وارداتی باید افزایش یابد.
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آیـا بـا قطعـی بـرق مواجـه شـده اید؟   
قطعی برق چه اثری بر صنایع می گذارد؟

بـزرگ صنایـع  از مشـکالت  یکـی  بـرق  قطعـی 

اسـمی  ظرفیـت  سـوم  یـک  بـا  هم اکنـون  و  اسـت 

فعالیـت می کنیـم زیـرا بـا محدودیت هـای تامیـن 

بـرق مواجـه شـده ایم. البتـه شـرایط ما نسـبت به به 

تولیدکننـدگان بـزرگ فروآلیـاژ بهتـر اسـت زیـرا مـا 

تولیـد روتیـن نداریـم امـا تولیدکننـدگان بـزرگ بایـد 

فعالیت خود را بدون توقف ادامه دهند. از این رو 

قطعی برق بر فعالیت تولیدکنندگان بزرگ اثر قابل 

توجهـی می گـذارد و هزینه هـای آن هـا را بـه شـدت 

افزایش می دهد. تولیدکننده ناچار است هزینه های 

جـاری خـود را پرداخـت کننـد و بـا قطعـی بـرق بـا 

بـه اینکـه تولیـد و فـروش کاهـش می یابـد،  توجـه 

حتـی  یافـت.  خواهـد  افزایـش  سـربار  هزینه هـای 

مواجـه شـود.  زیـان  بـا  تولیدکننـده  اسـت  ممکـن 

همچنین قطعی برق فوالدسازان به عنوان مشتریان 

ایـن  تقاضـای  بیشـتر  کاهـش  بـه  فروآلیـاژ  اصلـی 

محصـول دامـن خواهـد زد و حتی با تولید فروآلیاژ، 

خریداری برای آن وجود نخواهد داشـت هم اکنون 

شاهد رکود سنگین در بازار هستیم.

چـه راهکارهایـی را بـرای برون رفـت از   
قطعی برق صنایع پیشنهاد می دهید؟

برای تامین برق باید به سـمت انرژی های جدید 

بـه ویـژه انـرژی خورشـیدی برویـم. بـه نظـر می رسـد 

انرژی های تجدیدپذیر تنها راه نجات صنعت است. 

دنیـا بـه سـمت اسـتفاده از انرژی هـای تجدیـد پذیـر 

حرکت کرده و کشـورهای حاشـیه خلیج فارس از این 

و سـرمایه گذاری های  اسـتفاده می کننـد  انرژی هـا 

زیـادی روی آن انجـام داده انـد. بـا توجـه بـه شـرایط 

خوب کشـور ما، اگر هزینه های احداث نیروگاه های 

جدید در انرژی های تجدیدپذیر سرمایه گذاری شود، 

تنها راه نجات صنعت همین خواهد بود. باید توجه 

داشت که تعداد زیادی از کارخانه ها به دلیل قطعی 

برق تعطیل خواهند شد و تنها نباید صنعت فوالد را 

بـرای تامیـن انـرژی لحـاظ کـرد. صنعـت سـیمان نیـز 

همین مشـکل را دارد و برق شـهرک های صنعتی نیز 

مـدام قطـع می شـود. متاسـفانه قطعـی بـرق تبعـات 

سـنگین بـرای صنایـع خواهـد داشـت و سـال بعـد که 

تقاضای مصرف برق افزایش یابد، با قطعی بیشتری 

مواجه خواهیم شد.

چـه اهـداف و اسـتراتژی هایی را بـرای   
شرکت یکتا ذوب ایرانیان اتخاذ کرده اید؟

طـرح اصلـی شـرکت یکتـا ذوب ایرانیـان در حـال 

راه اندازی است. در این رابطه یک خط بسیار منحصر 

بـه فـرد در زمینـه تولید فروآلیاژ طراحـی کرده ایم و به 

دنبـال احـداث یـک واحـد فروآلیـاژ جدیـد هسـتیم تـا 

بتوانیم سه محصول استراتژیک را به صورت همزمان 

در آن تولید کنیم. امیدوار هسـتیم این واحد جدید 

در آینـده نزدیـک به بهره برداری برسـد. ناگفته نماند 

کـه تولیـد سـه نـوع فروآلیـاژ در یـک کارخانـه در نـوع 

خـود بی نظیـر اسـت و بـرای نخسـتین بـار اسـت کـه 

چنیـن کارخانـه ای در کشـور احـداث می شـود. هـر 

چند که از شروع احداث پروژه با افزایش هزینه چند 

کـه  را  تولیـد  وضعیـت  و  شـده ایم  مواجـه  برابـری 

می بینیم، نسبت به فعالیت تولیدی تا حدی دلسرد 

می شویم اما در تالش هستیم در آینده شرایط بهتری 

داشته باشیم. طبعا احداث پروژه خاص انرژی زیادی 

از ما می گیرد.

دولت برای سامان دادن 
به بازار ارز در کشور باید 
چاره ای در رابطه سامانه 
نیما بیندیشد. فاصله ارز 

نیمایی و بازار آزاد در 
ماه های اخیر افزایش 

یافته است و این 
موضوع به تولیدکنندگان 

آسیب می زند
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فــوالدفــوالد

دشواری شرایط برای تولیدکنندگان فوالدی کوچک

عمیق شدن رکود در بازار فوالد

شمارش معکوس اجرای پروژه افزایش ظرفیت ارفع
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مدیرعامـل شـرکت فوالد الیگـودرز گفت: فوالدسـازان کوچک بخش خصوصی نقش بسـیار 
کمتـری در صنعـت فـوالد کشـور دارند اما مشـکالت آن ها در مقایسـه بـا تولیدکننـدگان بزرگ 

بیشتر است و در شرایط نوسان بازار با خطر تعطیلی مواجه می شوند.

مدیرعامل شرکت فوالد الیگودرز مطرح کرد:

فـوالدی کشـور از بازارهـای صادراتـی بـه اجبـار رانـده 

شـدند و بازاری که طی سـال ها تالش به دسـت آمده 

بود، با اجرای یک تصمیم غلط از دست رفت.

مـاه  خـرداد  ابتـدای  از  داد:  ادامـه  فالحتیـان 

عـوارض صـادرات بـر محصـوالت فـوالدی برداشـته 

شـد امـا بسـیاری از بازارهـای صادراتی فوالدسـازان 

کشـور از دسـت رفـت و بـا کاهـش قیمـت رخ داده 

در بـازار طـی ایـن مـدت، بازگشـت بـه بـازار دشـوار 

به نظر می رسد.

مدیرعامـل شـرکت فوالد الیگـودرز با بیان اینکه 

برنامـه قطعـی بـرق بـه شـرکت ما اعالم شـده اسـت، 

گفـت: در صـورت اعمـال قطعـی بـرق، دو شـیفت 

یـک شـیفت کاهـش  بـه  را  فعالیـت در شـبانه روز 

خواهیم داد. البته میزان کاهش تولید شرکت ما در 

مقایسـه بـا کاهـش تولیـد شـرکت های بـزرگ فـوالد 

بسـیار کمتـر خواهـد بـود. ضمـن اینکه مصـرف برق 

شـرکت نیز با توجه به حجم تولید، کمتر از دیماند 

تخصیص یافته است.

وی تصریـح کـرد: یـک طـرح توسـعه بـرای تولیـد 

شمش فوالدی در نظر داشتیم که متاسفانه با توجه 

به شرایط بازار تصمیم به توقف آن گرفتیم. قرار بود 

در ایـن طـرح، مـواد اولیـه واحـد نـورد را تامیـن کنیـم. 

البته توقف طرح توسعه به معنای کنار گذاشتن آن 

ادامـه  ایـن طـرح را  بـه طـور موقـت  بلکـه  نیسـت؛ 

نمی دهیم و ممکن است با تغییر شرایط بازار، تصمیم 

به ادامه آن را بگیریم.

و 500 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم قیمت گـذاری 

می شـود. در همیـن حـال قیمـت میلگـرد نیـز بـه 

عنوان محصول نهایی کمی بیش از 15 هزار تومان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم اسـت. بـه این ترتیب با توجه 

به فاصله کم قیمتی میان مواد اولیه و محصوالت، 

بسیاری از تولیدکنندگان زنجیره متضرر می شوند 

از  توجهـی  قابـل  بخـش  تعطیلـی  احتمـال  و 

تولیدکنندگان وجود دارد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد الیگـودرز تصریح کـرد: 

مـواد اولیـه خـود را از بـازار آزاد تامیـن می کنیـم زیـرا 

قـدرت خرید شـمش فـوالدی از بـورس کاال را نداریم. 

بـا توجـه بـه اینکـه شـرکت مـا در مقایسـه بـا سـایر 

تولیدکنندگان میلگرد کوچک محسوب می شود، به 

ناچار مواد اولیه خود را از شرکت های کوچک القایی 

تامین می کنیم که محصول خود را در بورس عرضه 

نکرده و در بازار آزاد عرضه می کنند.

وی عنـوان کـرد: شـرکت فـوالد الیگـودرز در حـال 

حاضر میلگرد کالف ساختمانی تولید می کند اما با 

توجـه بـه وضعیـت بـازار کمتـر از یک پنجـم ظرفیـت 

اسمی فعال است. ضمن اینکه تمام تمرکز خود را بر 

فـروش در بازار داخلی گذاشـتیم و صـادرات نداریم. 

تولیدکننـدگان  بـه  می تـوان  صـادرات  کـه  هرچنـد 

داخلی برای رونق بیشتر تولید کمک زیادی کند اما 

از ابتدای سال جاری بر صادرات فوالد کشور عوارض 

اعمـال شـد کـه متاسـفانه بـازار صادراتـی بـا مشـکل 

مواجه شده است. به طوری که برخی صادرکنندگان 

کاظـم فالحتیـان در گفت وگـو با خبرنـگار پایگاه 

کـرد:  بیـان  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

شـرکت های بزرگ تعیین کننده وضعیت بازار فوالد 

نقـش  کوچـک  تولیدکننـدگان  معمـوال  و  هسـتند 

کمتـری در ایـن بـازار ایفـا می کننـد. عمـده تولیـد 

فـوالد کشـور در شـرکت های بـزرگ رقـم می خـورد و 

محلـی  صـورت  بـه  تنهـا  کوچـک  تولیدکننـدگان 

تاثیرگذار هستند.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد الیگـودرز خاطرنشـان 

کـرد: وضعیـت شـرکت های کوچـک فـوالدی بـه ویژه 

نورد مقاطع طویل مناسـب نیسـت و هر روز بدتر از 

قبـل می شـود. بـا ادامـه وضعیـت کنونـی احتمـال 

تعطیلی کامل فوالدسازان کوچک وجود دارد.

وی بـا اشـاره بـه افزایـش هزینه هـای تولیـد در دو 

سال گذشته، تاکید کرد: سال 1399 بهای گاز در هر 

قبـض بـرای شـرکت مـا 70 میلیـون تومـان بود کـه این 

میـزان بـا افزایـش بیـش از سـه برابـری در سـال 1400 به 

240 میلیون تومان رسـید. متاسـفانه از ابتدای سـال 

جاری باز هم قیمت گاز افزایش یافت و قبض صادر 

شده جدید بیش از 800 میلیون تومان است.

فالحتیان اضافه کرد: فاصله قیمت میان مواد 

اولیـه و محصـول نیـز به شـدت کاهش یافته اسـت 

و برخی تولیدکنندگان زنجیره متضرر شـده اند. به 

طـور مثـال اکنـون قیمـت قراضه فـوالدی بـه عنوان 

هـر  ازای  بـه  تومـان   500 و  هـزار   12 اولیـه  مـاده 

کیلوگرم است؛ در حالی که شمش فوالدی 13هزار 

دشواری شرایط برای تولیدکنندگان فوالدی کوچک
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مدیرعامل شـرکت فوالد تسـمه پاسـارگاد گفـت: بازار مصـرف محصوالت فوالدی هر سـال 
نسـبت بـه سـال قبـل ضعیف تـر شـده اسـت و تولیدکننـدگان فـوالد نمی تواننـد حتـی با یک 

شیفت فعالیت در شبانه روز، ظرفیت خالی خود را پر کنند.

عمیق شدن رکود در بازار فوالد
مدیرعامل شرکت فوالد تسمه پاسارگاد مطرح کرد:

کار می روند زیرا اکثر صنایع به بسـته بندی محکم 

محصـول نهایـی خـود نیـاز دارنـد و بـه نوعـی بایـد از 

تسـمه های فـوالدی اسـتفاده کننـد. بـه طـور مثـال 

صنایعی همچون سرب و روی، صنایع سنگین مانند 

مهمات سـازی، بسـته بندی سـنگ های سـاختمانی 

روی تریلر و... تسمه فوالدی را به کار می برند.

قطعی برق و رکود، مشکالت اصلی   
صنعت فوالد

مدیرعامل شـرکت فوالد تسـمه پاسـارگاد با بیان 

اینکـه قطعـی بـرق مهم تریـن چالـش تولیدکننـدگان 

بـا ظرفیـت  مـا  فـوالد اسـت، مطـرح کـرد: شـرکت 

اسـمی خـود فعالیـت نمی کنـد و در نتیجـه مصرف 

بـرق چندانـی نسـبت بـه دیگـر تولیدکننـدگان فوالد 

ندارد. با این حال از شـرکت ما خواسـته شـده اسـت 

کـه مصـرف بـرق خـود را کاهـش دهیـم در حالی که 

مصـرف بـرق شـرکت مـا با توجـه به ظرفیـت خالی و 

عـدم تولیـد بـا ظرفیـت اسـمی، حتـی نسـبت بـه 

دیمانـد مصـرف درج شـده در پروانـه بهره بـرداری 

بسیار پایین تر است.

وی در پایان اظهار کرد: بخشی از تالش و اهتمام 

مـا بـرای تامیـن مـواد اولیـه اسـت. ضمـن اینکـه بـازار 

مصرف نیز هر سـال نسـبت به سـال قبل کمتر شـده 

اسـت و رکـود نیـز عمیق تـر می شـود. مصـرف داخلی 

برخالف انتظار چندان مطلوب نیسـت و همین امر 

موجـب شـده اسـت نتوانیـم بـا ظرفیـت اسـمی خـود 

فعالیت کنیم.

می گیرنـد زیـرا بـا اسـتفاده از تسـمه های فـوالدی، 

فـوالدی  و  فلـزی  تولیدکننـدگان  نهایـی  محصـول 

بسـته بندی می شـود. از این رو تولیدکنندگان بزرگ 

همواره مشـتریان تسـمه ها هسـتند. یادآور می شود 

و  وارد می شـد  بـه کشـور  تسـمه  در گذشـته  کـه 

شرکت ما نیز با روش های قدیمی ورق های فوالدی 

را برش می دهد و تسمه تولید می کند.

وی اضافـه کـرد: ورق سـرد فـوالدی مهم تریـن 

ماده اولیه تولید تسـمه محسـوب می شود؛ هرچند 

کـه از سـایر ورق هـا نیـز می تـوان تسـمه تولیـد کـرد. 

ناگفتـه نمانـد کـه برخـی از تسـمه های فـوالدی از 

شـمش فـوالدی نیـز تولیـد می شـوند کـه کاربـرد این 

تسمه ها با تسمه های حاصل از ورق متفاوت است 

زیرا تسمه حاصل از شمش فوالدی در ساخت و ساز 

کار بـرد دارد امـا تسـمه بـا اسـتفاده از ورق بـرای 

بسته بندی به کار می رود.

مدیرعامل شـرکت فوالد تسـمه پاسـارگاد عنوان 

کرد: برای تولید تسمه باید از استاندارد بسته بندی 

تبعیـت کـرد. در ایـن رابطـه شـرکت فـوالد تسـمه 

پاسارگاد از ورق سرد با ضخامت 0.6 تا 0.8 میلی متر 

استفاده می کند که هر صنعت، بسته به نیاز خود 

سـایز، ضخامـت، قـدرت کشـش و آلیـاژ خاصـی از 

تسـمه را به کار می برد. ضمن اینکه عرض تسـمه ها 

از سایز 16 تا 32 میلی متر تغییر می کند.

رحمتـی زاده با اشـاره به مصرف کنندگان عمده 

فـوالدی  فـوالدی، تصریـح کـرد: تسـمه های  تسـمه 

تقریبا در بسیاری از صنایع به ویژه صنعت فوالد به 

حسن رحمتی زاده در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: وضعیت 

و  نیسـت  جالـب  چنـدان  کشـور  فـوالد  صنعـت 

آن  گرفتـن  رونـق  از  مانـع  بـازار  شـدید  نوسـان های 

می شـود. اکنون بسـیاری از تولیدکنندگان با نوسـان 

بـرای  حتـی  نمی تواننـد  و  هسـتند  درگیـر  بـازار 

کوتاه مدت خود برنامه ریزی کنند.

موجـب  بـازار  در  شـدید  نوسـان  افـزود:  وی 

می شـود تولیدکننـدگان نتواننـد بـا ظرفیـت اسـمی 

خود فعالیت کنند و همواره بخشی از ظرفیت آن ها 

خالـی باشـد. در حـال حاضـر اکثـر تولیدکننـدگان بـا 

تنها یک شیفت کاری مشغول به فعالیت هستند و 

حتـی بـا همیـن یـک شـیفت فعالیـت هـم ظرفیـت 

خالی دارند.

تولید با یک شیفت کاری  
پاسـارگاد  تسـمه  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

خاطرنشـان کـرد: شـرکت مـا بزرگ تریـن تولیدکننده 

امـا  فـوالدی در کشـور محسـوب می شـود  تسـمه 

از  کمتـر  یعنـی  تـن  هـزار   10 از  بیـش  نمی توانیـم 

30درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت کنیم. تولید 

حتـی بـا یـک شـیفت کاری هـم نتوانسـته ظرفیـت 

خالـی را پـر کنـد. ضمـن اینکـه رکـود بـر بـازار حاکـم 

اسـت و تقاضایی در بازار وجود ندارد که بتوانیم با 

شیفت های بیشتر و ظرفیت باالتر فعالیت کنیم.

رحمتـی زاده تاکیـد کرد: تسـمه های فـوالدی در 

صنایـع گوناگـون فلـزی و فوالدی مورد اسـتفاده قرار 
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افزایـش ظرفیـت واحدهـای تولیـدی یکـی از بهتریـن راهکارها برای حفظ سـرمایه شـرکت 
محسـوب می شـود زیـرا اگر قرار باشـد یک واحـد تولیدی دیگـر به بهره بـرداری برسـد، در این 
صـورت بایـد سـرمایه جدیـدی صـرف احداث شـود کـه در برخـی مواقع بـا توجه بـه نقدینگی 
شـرکت و شـرایط موجود، امکان توسـعه وجود ندارد. از این رو، برخی شـرکت ها ترجیح می دهند 
ظرفیـت تولیـد خـود را در واحـد موجود افزایـش دهند که هم زمـان کمتری می برد و هـم اینکه به 
سـرمایه کمتری نیاز دارد. در این راسـتا، پروژه افزایش ظرفیت زیرسـقف فوالدسـازی در راستای 
افزایـش ظرفیـت تولیـد شـمش از ۸00 هـزار تن بـه یک میلیـون تـن و افزایش تعـداد مقاطع 
ریخته گـری ازجمله طرح های توسـعه ای ارفع اسـت که در اواسـط تیر ماه سـال جـاری و در مدت 
زمـان یـک ماه انجـام خواهد شـد. در این رابطه خبرنـگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلـزات آنالین« 
بـا سـید محمد موسـوی، معاون بهره برداری شـرکت آهـن و فوالد ارفـع گفت وگویی انجـام داده 

است که در ادامه خواهید خواند:

شمارش معکوس اجرای پروژه افزایش ظرفیت ارفع
سید محمد موسوی، معاون بهره برداری شرکت آهن و فوالد ارفع در گفت وگو با »فلزات آنالین«؛
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توضیحاتی در خصوص وضعیت واحدهای   
بهره برداری ارفع بفرمایید.

شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع، دو واحـد بهره بـرداری 

احیـا مسـتقیم و فوالدسـازی را در اختیـار دارد. سـال 

گذشـته، واحـد احیـا مسـتقیم ایـن شـرکت پـس از 

اجـرای طـرح توسـعه از 800 هـزار تن به 1.2 میلیون تن 

ارتقـا یافـت کـه در حـال حاضـر تمـام آهـن اسـفنجی 

مورد نیاز واحد فوالدسازی را تامین می کند.

روش تولیـد فـوالد مـذاب در واحـد فوالدسـازی 

شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع، اسـتفاده از کـوره قـوس 

نظـر  از  روش  ایـن  کـه  اسـت   )EAF( الکتریکـی 

زیسـت محیطی، پاک تریـن روش در میـان روش های 

تولید فوالد در مذاب به شمار می رود.

یکی از مدرن ترین کوره های حال حاضر کشور و 

قـوس  کـوره  ایتالیـا،  کشـور  روز  تکنولـوژی  حاصـل 

الکتریکی مورد استفاده در شرکت آهن و فوالد ارفع 

است. این کوره با ظرفیت 180 تن، قابلیت تولید 800 

هزار تن فوالد در سال را دارد. مجهز بودن کوره قوس 

الکتریکی واحد فوالدسـازی شـرکت آهن و فوالد ارفع 

از  تزریـق اکسـیژن و کربـن  بـه النس هـای خـودکار 

مهم تریـن مزایـای آن اسـت و در سـال جـاری، طـرح 

توسـعه زیرسـقف میزان تولید به یک میلیون تن در 

سـال در دسـتور کار خواهـد بـود. واحـد فوالدسـازی 

عـالوه بـر کـوره قـوس الکتریکـی دارای بخش هـای 

و  گاززدایـی   ،)LF( پاتیلـی  کـوره  در  فـوالد  تصفیـه 

کربن زدایـی تحـت خـأ )VD-VOD( و ریخته گـری 

پیوسته )CCM( نیز هست.

در واحـد تصفیـه فـوالد در کـوره پاتیلـی، فـوالد 

مـذاب تخلیـه شـده از کـوره قـوس الکتریکـی تحت 

و  می گیـرد  قـرار  آرگـون  گاز  دمـش  عملیـات 

ناخالصی هایـی ازجملـه گوگـرد از آن جـدا می شـود. 

در نهایـت بعـد از تنظیـم ترکیـب شـیمیایی، بنـا بـه 

نـوع محصـول تولیـدی بـه بخش هـای بعـدی، یعنی 

گاززدایـی و کربن زدایـی تحـت خـأ و یـا ریخته گری 

پیوسـته انتقـال می یابـد. یکـی از ویژگی هـای بـارز 

واحد فوالدسـازی شـرکت آهن و فوالد ارفع که آن را 

از بسـیاری از فوالدسـازی های کشـور متمایـز کـرده، 

کربن زدایـی  و  گاززدایـی  بخـش  از  آن  بهره گیـری 

تحت خأ )VD-VOD( اسـت. در این بخش بعد از 

ماشـین ریخته گری موجود در واحد فوالدسـازی 

شـرکت آهن و فوالد ارفع از نوع قوسـی بوده و دارای 

6 خـط ریخته گری اسـت. قالب های ریخته گـری در 

این ماشین به همزن الکترومغناطیس)EMS(  مجهز 

هسـتند که باعث می شـود، شـمش تولیدی ساختار 

متالورژیکی مطلوبی داشـته و محصول نهایی تهیه 

شده از آن از کیفیت باالیی برخوردار باشد. همچنین 

وجود تجهیزات جانبی ریخته گری ازجمله امکانات 

ریخته گری زیرسـطحی و حفاظت شـده باعث شده 

اسـت کـه محصـوالت تولیـدی شـرکت آهـن و فـوالد 

ارفـع، عـاری از حباب هـای گازی و دارای کیفیـت 

سطح بسیار مطلوبی باشد.

در نهایـت واحـد فوالدسـازی ارفـع قابلیـت تولید 

انواع شمش فوالدی با ابعاد 130 در 130، 150 در 150 و 

200 در 200 میلی متـر را دارا اسـت کـه بعـد از اجـرای 

قرار دادن فوالد مذاب در معرض خأ و انجام سایر 

انـواع فوالدهـای کیفـی و  فرایندهـا، امـکان تولیـد 

آلیاژی برای کاربردهای حسـاس فراهم می شـود. از 

آنجایـی کـه اکثـر واحدهـای فوالدسـازی موجـود در 

و  سـاده  فوالدهـای  تولیـد  بـه  قـادر  تنهـا  کشـور 

ساختمانی هستند، فوالدسازی شرکت آهن و فوالد 

ارفع با دارا بودن بخش )VD-VOD( و توانایی تولید 

گسـتره ای از فوالد هـای کیفـی و آلیـاژی، می توانـد 

بـه  ایـن فوالدهـا  نقـش موثـری در کاهـش واردات 

کشور داشته باشد.

فوالد مذاب تخلیه شده از کوره قوس الکتریکی 

پس از تصفیه و تنظیم ترکیب شیمیایی در بخش های 

کـوره پاتیلـی، گاززدایـی و کربن زدایـی تحـت خـالء، 

جهـت ریخته گری و تبدیل شـدن به شـمش فـوالدی 

به واحد ریخته گری پیوسته )CCM( ارسال می شود.
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طـرح افزایـش ظرفیت مقطـع 125 در 125 میلی متر و 

مقطـع گـرد بـا قطـر 220 میلی متـر بـه مقاطـع فعلـی 

اضافه خواهد شد.

واحدهای تولیدی شـرکت آهـن و فوالد   
ارفـع در سـه ماه نخسـت سـال جـاری چه 

عملکردی از خود بر جای گذاشتند؟
بخـش  دو  شـامل  ارفـع  فـوالد  و  آهـن  شـرکت 

تولیدی احیا و فوالدسـازی اسـت که با رهنمودهای 

مدیرعامل محترم و تالش پرسنل زحمتکش در هر 

دو بخـش در سـه مـاه اول سـال 1401، شـاهد رشـد 

چشـمگیر در میـزان تولیـد محصـوالت ایـن واحد هـا 

بوده ایم. به گونه ای که در فروردین امسال، بیشترین 

میـزان تولیـد در بخـش فوالدسـازی و در خـرداد مـاه 

ابتـدای  از  بیشـترین میـزان تولیـد در واحـد احیـا 

راه اندازی به دست آمد.

بـا توجـه بـه قطعـی بـرق در واحدهای   
فوالدسـازی چـه تمهیداتـی در ایـن زمینـه 

برای روزهای پیش رو اندیشیده اید؟
در سال جاری، این شرکت با توجه به پیش بینی 

محدودیـت بـرق در تابسـتان، انجـام پـروژه افزایـش 

ظرفیـت فوالدسـازی خـود را در تابسـتان و در بـازه 

قطعی برق برنامه ریزی کرده است. همچنین با توجه 

بـه اسـتمرار ایـن معضل و چالش در صنعت فـوالد در 

نیـروگاه  احـداث  بـرای  ایـن شـرکت  آتـی،  سـال های 

برنامه ریزی هایی را صورت داد.

ارفـع چـه طرح هـای توسـعه ای را در   
سال جاری در دست اقدام دارد؟

در سال گذشته، پروژه افزایش ظرفیت زیرسقف 

فوالدسـازی در راسـتای افزایش ظرفیت تولید شمش 

از 800 هـزار تـن بـه یـک میلیـون تـن و افزایـش تعـداد 

مقاطع ریخته گری ازجمله طرح های توسعه ای ارفع 

تعریف شد. این پروژه در اواسط تیر ماه سال جاری و 

در مدت زمان یک ماه انجام خواهد شـد. همچنین 

در ایـن بـازه طرح هـای اصالحـی و بهینه سـازی در 

راسـتای رفـع برخـی از موانـع و کاهـش زمـان توقفـات 

اضطراری برنامه ریزی می شود و اجرا خواهد شد.
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مدیرعامل شـرکت ذوب آذران کاوه، کمبود نیروهای انسـانی متخصص در زمینه عیب یابی، تعمیر 
و سـرویس دسـتگاه ها را یکی از چالش های تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: برای تعمیر دسـتگاه  

تولیدی خود مجبور به وارد کردن نیروی متخصص و کارآمد از کشور ترکیه هستیم.

کمبود نیروی انسانی متخصص در کشور

بـا خبرنـگار  محمدتقـی صفـری در گفت وگـو 

پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلزات آنالیـن« بیان کرد: 

بـا  صـد  تـا  صفـر  از  کاوه  آذران  ذوب  شـرکت 

هزینه هـای شـخصی بـدون هیچ گونـه حمایتـی از 

سـوی دولـت احیـا شـده اسـت. در ابعـاد 150 در 

150میلی متـر در آلیـاژ 4SP، 3SP و 5SP بیلـت 

فوالدی تولید می کنیم.

مدیرعامل شرکت ذوب آذران کاوه اذعان کرد: 

متاسفانه از بهمن ماه سال گذشته، به دلیل مقرون 

به صرفه نبودن، خط تولید تسـمه نوردی را خاموش 

کردیم. گفتنی اسـت که تا سـال گذشـته در بخش 

نـورد تمسـه فـوالدی بـا عـرض 10 و 12 سـانتی متر، 

ضخامت چهار تا 10 میلی متر و طول 6 متری تولید 

می شده است.

حاشیه سود بخش نورد به صفر رسید  
صفـری بـا بیـان اینکـه بخـش نـورد حاشـیه سـود 

مناسـبی ندارد، گفت: متاسـفانه بخش نورد کشور 

نزدیک به دو سال است با حاشیه سود بسیار پایین 

کار می کنـد و هم اکنـون نیـز ایـن وضعیـت ادامـه 

دارد. بـه دلیـل اینکـه در بخـش تولیـد محصـوالت 

متحمـل  را  حـدی  از  بیـش  زیان دهـی  نـوردی، 

می شـدیم، تصمیـم بر این گرفته شـد که بـه صورت 

متوقـف  را  نـوردی  محصـوالت  تولیـد  خـط  کلـی، 

کنیم. در این رابطه برخی از شـرکت ها که در حوزه 

تسـمه و پروفیـل فعالیـت می کردنـد، باعـث عـدم 

تعـادل بـازار و اختـالل در قیمت گـذاری محصوالت 

می شـدند و قیمت هـا را تـا کـف آن رسـاندند. بـه 

طـوری کـه اختـالف قیمـت شـمش فـوالد بـا تسـمه 

بـرای  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  تومـان   800 نـوردی 

مجموعـه تمـام می شـد کـه تولیـد بـا ایـن اختـالف 

قیمـت بـرای بسـیاری از تولیدکننـدگان حـوزه نـورد 

مقرون به صرفه نیست.

مشکالت کمبود آهن اسفنجی  
مدیرعامل شـرکت ذوب آذران کاوه اظهار کرد: 

بـا توجـه بـه اینکه محصـوالت خـود را در بـورس کاال 

عرضـه نمی کنیـم، باید مـواد اولیه مورد نیـاز از بازار 

بـرای تامیـن مـواد اولیـه  آزاد تامیـن شـود. اکنـون 

نیازمند آهن اسفنجی هستیم و این ماده اولیه را با 

قیمـت 9 هـزار و 500 تومـان بـه ازای هـر کیلوگرم در 

بازار آزاد خریداری می کنیم که به هیچ وجه مقرون 

به صرفه نیست؛ به طوری که تامین آهن اسفنجی 

در بازار آزاد نسبت به ضایعات آهنی، گران تر تمام 

می شـود. در صورتـی کـه بـا امـروز آهـن اسـفنجی بـا 

نرخ هشت هزار و 200 تومان به ازای هر کیلوگرم در 

بورس کاال معامله شد.

بـا  کـه  زمانـی  متاسـفانه  کـرد:  صفـری مطـرح 

شـرکت های بـزرگ عرضه  کننـده آهـن اسـفنجی در 

بـورس بـه صـورت مسـتقیم قصـد برقـراری ارتبـاط 

رو  ایـن  از  نیسـتند.  پاسـخگو  کـدام  هیـچ  داریـم، 

مجبـور می شـویم مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود را از 

رابطـه  هیـچ  رو  ایـن  از  کنیـم.  تامیـن  واسـطه  ها 

مسـتقیمی با تولیدکنندگان آهن اسفنجی نداریم. 

آسـانی  بـه  بهره بـرداری  پروانـه  بـا  کـه  حالـی  در 

می توانیـم اقـدام بـه تهیـه و تامیـن مـواد اولیـه مورد 

نیاز خود کنیم.

وی عنـوان کـرد: اگـر دولـت شـرایطی را فراهـم 

کنـد کـه بتوانیـم مـواد اولیه مورد نیـاز را بـه صورت 

مسـتقیم از تولیدکننـدگان تامیـن کنیم، بـا توجه به 

اینکـه قیمت هـا مـواد اولیـه نسـبت بـه بـازار آزاد، بـا 

قیمت پایین تر محاسـبه می شـود، هزینه هـای تمام 

شده تولید کاهش خواهد یافت؛ اما در حال حاضر 

بـه  بـه خریـداری مـواد اولیـه از تولیدکننـده  قـادر 

صورت مستقیم نیستیم.

فـوالد  بـازار  وضعیـت  اینکـه  بیـان  بـا  صفـری 

اسـفناک و غیـر قابـل پیش بینـی اسـت، خاطرنشـان 

کرد: قیمت شمش فوالدی در بورس همواره دارای 

تالطـم اسـت و کل بـازار فـوالد یک شـبه دسـتخوش 

تغییـرات نسـبتا شـدید می شـود. تغییـر ناگهانـی 

قیمـت محصـوالت فوالدی نه ارتباطی به نـرخ ارز و 

نـه بـازار داخلـی دارد و علت این تغییرات مشـخص 

افزایـش  بـا  آینـده  در  زیـاد  احتمـال  بـه  نیسـت. 

10درصدی قیمت محصوالت فوالدی مواجه شـویم 

امـا بـاز هـم بـا احتسـاب و بـرآورد هزینه هـای تولیـد، 

هدررفـت و مالیـات بـر ارزش افـزوده آن، زیـان بـر 

فوالدسازان تحمیل می شود.

عملکرد امسال دولت بهتر بود  
ضمـن  کاوه  آذران  ذوب  شـرکت  مدیرعامـل 

فوالدسـازان  کنونـی  معضـل  اساسـی ترین  تشـریح 

یعنـی کمبـود انـرژی، تصریـح کـرد: بـا شـروع فصل 

اعمـال  و  بـرق  قطـع  بـا  فـوالدی  صنایـع  گرمـا 

محدودیـت مصـرف انـرژی مواجـه می شـوند. بـه 
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شـمار می رونـد. شـرایط اقتصـادی حاکـم بـر جامعـه، 

قیمت گـذاری بر روی محصـوالت و محدودیت های 

مصرف انرژی به ویژه برق و گاز، به طور مسـتقیم بر 

میزان تولید مجموعه ما تاثیر می گذارد.

وی بـا اشـاره بـه دیگـر مشـکل صنعـت فـوالد، 

اضافـه کـرد: متاسـفانه بارهـا پیش آمده اسـت که 

بـه دلیـل نبـود قطعـه مـورد نیـاز در کشـور، طـی 

15روز با خاموشـی مواجه شـویم تا قطعات یدکی 

ایـن  در  شـود.  وارد  ترکیـه  کشـور  از  نیـاز  مـورد 

زمینه به دلیل خرابی دسـتگاه ها و عدم تعمیر به 

موقـع، بیـش از 200 تـن در برخـی از ماه ها تولید از 

دست رفت.

ایـن تولیدکننـده ادامـه داد: نیروهـای انسـانی 

متخصـص در زمینـه عیب یابـی، تعمیـر و سـرویس 

دستگاه ها یکی از چالش های تولیدکنندگان است. 

بـه طـوری کـه بـرای تعمیـر دسـتگاه  تولیـدی خـود، 

مجبـور بـه وارد کـردن نیروی متخصـص و کارآمد از 

کشور ترکیه شدیم.

افزایش ظرفیت واحد تولیدی در دستور   
کار است

مدیرعامل شرکت ذوب آذران کاوه مطرح کرد: با 

وجـود مشـکالت روزافـزون صنعـت فـوالد، توسـعه و 

افزایـش ظرفیـت تولیـد شـمش فـوالدی و افـزودن یک 

کوره القایی با ظرفیت هشـت تنی را در دسـتور کار 

خود داریم. علی رغم آمادگی و پیشرفت 70 درصدی 

تمامـی سـازوکارها امـا تـداوم ایـن فراینـد نامشـخص 

اسـت و ممکـن اسـت تـا چنـد مـاه آینـده بـه طـول 

انجامـد. افـزودن یـک کـوره جدیـد منجـر بـه افزایـش 

طـوری کـه بـا قطـع بـرق کارخانه هـای فـوالدی بـه 

دلیـل وابسـتگی شـدید زیرسـاخت ایـن صنایـع بـه 

فـوالد  صنعـت  متوجـه  سـنگینی  زیان هـای  بـرق، 

خواهد شد.

وی ضمـن اعتـراض بـه قطـع مکرر برق بیـان کرد: 

قطعی برق صنایع فوالدی در فصل تابستان، موجب 

نارضایتی و افزایش هزینه بخش تولید می  شود. سال 

گذشـته، بـدون اطـالع قبلـی و بـه صـورت متعـدد و 

پراکنـده اقـدام بـه قطـع بـرق واحـد تولیـدی کردنـد، 

یعنی زمانی که در حین انجام عملیات ذوب بودیم، 

بـا خاموشـی مواجـه شـدیم. پیامـد ایـن بی برنامگـی 

برنامـه هدف  گـذاری شـده و خسـارت های  تعویـق 

جبران ناپذیر برای ذوب آذران کاوه بود.

صفری اظهار کرد: علی رغم ضعف برنامه ریزی 

دولت و برخالف گذشته، امسال تا حدودی برنامه  

زمان بنـدی خاموشـی بـرق واحدهـای فـوالدی بـرای 

هر اسـتان ابالغ شـده و تاکنون اقدام دولت نسـبت 

به سال گذشته در این زمینه بهتر بوده است.

عوامل تاثیرگذار بر تولید  
مدیرعامـل شـرکت ذوب آذران کاوه در ارتبـاط بـا 

نحوه تامین مواد اولیه این مجموعه، عنوان کرد: آهن 

از  را  نیـاز خـود  مـورد  آهنـی  اسـفنجی و ضایعـات 

واسطه ها در بازار داخلی خریداری می کنیم. متاسفانه 

تامین کننـدگان مـواد اولیـه مـا دالالن هسـتند؛ بـه 

طـوری کـه شـرکت های بـزرگ بـه صـورت مسـتقیم با 

شرکت های کوچک بخش خصوصی کار نمی کنند. 

در بخش فروش هم صنایع پایین دست فوالد به ویژه 

تولیدکنندگان میلگرد از خریداران محصوالت ما به 

ظرفیـت تولیـد می شـود و حتـی می توانیـم دوبرابـر 

ظرفیت کنونی خود بیلت فوالدی تولید کنیم.

وعده بی سرانجام ترخیص از گمرک  
صفری با بیان اینکه دیگر چالش شرکت ذوب 

گمرکـی  بروکراسـی های  و  قوانیـن  بـه  کاوه  آذران 

مربوط می شـود، گفت: برای احداث دومین کوره 

واحد تولیدی، اقدام به واردات قطعات مورد نیاز 

کردیـم امـا متاسـفانه پنـج مـاه اسـت کـه گمـرک 

اجـازه ترخیـص کاالهـای مـورد نیـاز مجموعـه مـا را 

نمی دهـد و هـر بـار کـه مراجعـه می کنیـم، فراینـد 

ترخیص را به تاخیر می اندازد. این در حالی است 

که اعالم شده بود طی یک ماه می توانیم قطعات 

از  تاکنـون خبـری  امـا  ترخیـص کنیـم  را  وارداتـی 

ترخیص قطعات نیست.

چوب الی چرخ تولیدکننده نگذارید  
مدیرعامل شـرکت ذوب آذران کاوه در پایان با 

چـرخ  الی  چـوب  نبایـد  دولـت  اینکـه  بیـان 

تولیدکننـده بگـذارد، تصریـح کـرد: اگـر دولـت در 

بـازار فـوالد مداخلـه نداشـته باشـد، تولیدکننـدگان 

می تواننـد بـا خیـال آسـوده بـه وظیفـه خـود یعنـی 

تولیـد محصـوالت بپردازنـد. متاسـفانه هیـچ گونـه 

حمایـت مالـی از سـوی دولـت بـرای تولیدکنندگان 

زمـان  در  نمی گیـرد.  صـورت  خصوصـی  بخـش 

احیـای مجـدد مجموعـه، برخـی از مسـئوالن قـول 

حمایت از مجموعه تولیدی ما در همه زمینه ها را 

عملیاتـی  اقدامـی  هیچ گونـه  تاکنـون  امـا  دادنـد 

نشده است.
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مدیرعامـل شـرکت پروفیل نور الوند گفت: تولیدکننـدگان لوله و پروفیل برای بقا در بـازار چاره ای 
جـز صـادرات ندارنـد و بازارهای صادراتی در غرب کشـور هـم جذابیت دارند و هم اینکه مشـتریان 

در این کشورها به دنبال خرید محصوالت فوالدی از ایران هستند.

بازارهای صادراتی غرب کشور جذاب است
مدیرعامل شرکت پروفیل نور الوند:مدیرعامل شرکت پروفیل نور الوند:

شـاهین شـهداد در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: شـرکت 

پروفیل نور الوند طی چند ماه اخیر به صورت نیمه 

فعال تولید را انجام می دهد و تولید معمول روزانه 

مطابق با برنامه را ندارد. بلکه به صورت سفارش محور 

فعالیت تولیدی انجام می شود.

وی افزود: از ابتدای مرداد ماه سال جاری قصد 

داریـم فعالیـت تولیـدی را بـه صورت کامـال جدی و 

تولیـد انبـوه آغـاز کنیـم. در ایـن رابطـه خـط تولیـد 

جدید با اسـتفاده از دسـتگاه ها و ماشـین آالت نوین 

نصـب شـده اسـت و امیدواریـم بتوانیم محصوالت 

جدیدی را روانه بازارهای داخلی و صادراتی کنیم.

مدیرعامل شـرکت پروفیل نور الوند خاطرنشـان 

کرد: وضعیت صنعت لوله و پروفیل کشور مناسب 

نیسـت و در حالی که ظرفیت های بسـیاری در این 

حوزه نصب شـده اسـت، اکثر تولیدکنندگان لوله و 

پروفیل با ظرفیت پایین فعالیت می کنند و یا اینکه 

در آسـتانه تعطیلـی قـرار دارند. نکته قابل توجه این 

است که بسیاری از تولیدکنندگان قادر به بازاریابی 

بـه موقـع و شناسـایی بازارهـای هـدف متناسـب بـا 

نیازها نیستند و همین عدم شناخت از بازار باعث 

حذف برخی از گردونه رقابت می شود.

شـهداد تاکیـد کـرد: یکـی از مشـخصه های یـک 

و  بـازار  شـناخت  پایـدار،  فعالیـت  بـا  تولیدکننـده 

مشـتریان اسـت و بـا همیـن هـدف، شـرکت پروفیـل 

نـور الونـد را خریـداری کرده ایـم زیـرا ایـن شـرکت در 

مصـرف  بازارهـای  بـه  و  شـده  واقـع  کشـور  غـرب 

گسترده ای به ویژه در عراق، سوریه و لبنان نزدیک 

اسـت. در این میان کشـور عراق نیاز به محصوالت 

قوطـی و پروفیـل فـوالدی دارد و مشـتریان در ایـن 

کشـور بـه دنبـال خریـد از ایـران هسـتند. از ایـن رو 

نبایـد ایـن فرصـت صادراتـی را از دسـت بدهیـم. بـا 

چالش هـای  بـا  صادرکننـدگان  از  بسـیاری  اینکـه 

حتـم  طـور  بـه  امـا  شـده اند،  مواجـه  صـادرات 

روش هایـی وجـود دارنـد کـه می تواننـد صـادرات را 

توجیه پذیر کنند و صادرکننده با کمترین چالش به 

ویژه برای دورزدن تحریم ها و بازگشت ارز حاصل از 

صادرات مواجه شود.

وی اذعان کرد: ناپایداری اقتصادی و نوسان بازار 

می توانـد  کـه  اسـت  مشـکالتی  مهم تریـن  از  یکـی 

تولیدکنندگان را حتی با وجود مشتریان پر و پاقرص 

صادراتی دچار مشکل کند. چرا که هم مشتریان در 

شرایط نوسان بازار و نبود ثبات قادر به تصمیم گیری 

صحیح برای خرید نیسـتند و هم اینکه تولیدکننده 

نمی تواند برای کوتاه مدت خود حتی یک برنامه ریزی 

سـاده را انجـام دهـد. در ایـن شـرایط حتی تولید برای 

تولیدکننده توجیه اقتصادی ندارد.

مدیرعامل شرکت پروفیل نور الوند تصریح کرد: 

یکـی از مهم ترین رویکردهایـی که می تواند حتی در 

شـرایط نوسـان بـازار و بی ثباتـی اقتصـادی بـه کمـک 

تولیدکنندگان بیاید، صادرات است و از این رو، تمام 

برنامه ریـزی و تمرکـز خـود را روی بازارهـای صادراتـی 

بـه عبـارت بهتـر، تولیدکننـده  معطـوف کرده ایـم. 

چاره ای جز صادرات ندارد و باید بخشی از محصول 

خـود را بـه دلیـل رکـود در بـازار داخـل و نبود مشـتری 

مناسب صادر کند. ضمن اینکه تولیدکننده سرمایه 

خود را روی بخش تولید گذاشـته اسـت و نمی تواند 

بـه سـادگی آن را کنـار بگـذارد. بنابراین به هر قیمتی 

باید تولید را تداوم بخشید.

شـهداد عنـوان کـرد: بـرای دسـتگاه جدیـد را که 

در کارخانـه نصـب کردیـم، بایـد منتظـر بمانیم تـا از 

سـوی سـازمان صمت اسـتان همدان و عرضه کننده 

تعییـن ظرفیـت شـود و بـا درج ظرفیـت اسـمی در 

پروانه بهره برداری جدید، سهمیه ورق گرم فوالدی 

به عنوان ماده اولیه تعیین خواهد شـد. مقرر شـده 

اسـت تـا سـازمان های مربوطـه از کارخانـه بازدیـد به 

عمل آورند و با ظرفیت سنجی واقعی از خط تولید، 

سـهمیه به شـرکت ما اختصاص یابد. البته در کنار 

تامیـن مـواد اولیـه از داخـل، بـه دنبـال واردات نیـز 

هسـتیم تـا بخشـی از ظرفیـت خالـی نیـز از طریـق 

را  اقداماتـی  منظـور  ایـن  بـرای  شـود.  پـر  واردات 

صورت دادیم تا از ورق وارداتی نیز استفاده کنیم.
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مدیرعامـل مجتمـع فوالد عظیمـی گفت: در کشـور ما هیچ حمایتـی از تولیدکننده به ویـژه برای 
تامیـن نقدینگـی نمی شـود و قصـد داریـم در بازگشـت به تولیـد، بدون اخـذ تسـهیالت و اتکا به 

سیستم بانکی، روی پای خود بایستیم.

تولید بدون حمایت
مدیرعامل مجتمع فوالد عظیمی مطرح کرد:

انجان رحمت زاده در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالین« بیـان کرد: به دلیل 

کمبـود مـواد اولیـه ناچـار بـه تعطیلـی مجتمـع فـوالد 

عظیمی شدیم. شرکت ما یکی از تولیدکنندگان لوله 

معـدود  از  و  بـود  گلسـتان  اسـتان  در  پروفیـل  و 

شـرکت های فعـال در ایـن خطـه از کشـور بـه شـمار 

می رفتیـم. بـا ایـن حال شـرایط به گونـه ای پیش رفت 

که ترجیح دادیم کارخانه را تعطیل کنیم.

بـه  انـواع ورق هـای فـوالدی  افـزود: قیمـت  وی 

عنـوان مـواد اولیـه تولیـد لولـه و پروفیل در چند سـال 

اخیـر بـه طـور قابـل توجهـی افزایـش یافـت و بـا ایـن 

افزایش قیمت، دیگر سرمایه در گردش تولیدکنندگان 

کفـاف تامیـن مـواد اولیـه را به میزان کافی نمـی داد. 

متاسفانه از تولیدکنندگان حمایت های الزم به ویژه 

در زمینه تامین نقدینگی و ارائه تسهیالت بانکی به 

عمل نمی آید.

مدیرعامـل مجتمع فوالد عظیمی اضافـه کرد: با 

اینکه چند مرحله ظرفیت تولید برای عرضه بیشـتر 

محصوالت در کشور افزایش یافت، اما ترجیح دادیم 

مدتـی کارخانـه را بـه حالـت تعطیلـی درآوریم. البته 

هرگـز قصـد تعطیلـی کامـل و کنار گذاشـتن تولیـد را 

نداریم و به زودی با مساعد شدن شرایط، تولید را از 

سر خواهیم گرفت.

رحمت زاده تاکید کرد: یکی از اهداف اساسی ما 

بـه  از راه انـدازی مجـدد کارخانـه، عـدم وابسـتگی 

سیستم بانکی و نگرفتن وام و تسهیالت است. چرا 

کـه در وهلـه اول هیـچ حمایتـی از تولیدکننـده بـرای 

اخـذ تسـهیالت بانکی نمی شـود و تولیدکننـده برای 

تامیـن نقدینگـی و سـرمایه در گـردش از بانک هـا بـا 

انبوهـی از مراحـل و بروکراسـی اداری مواجـه اسـت؛ 

بـه بانـک بـرای ادامـه حیـات خـود وابسـته  سـپس 

می شـود و ممکـن اسـت نتوانـد از پـس بازپرداخـت 

تسهیالت اخذ شده برآید. اگر بتوانیم با سرمایه خود 

کارخانـه را راه انـدازی کنیـم، حداقـل نسـبت به عدم 

زیان دهـی کارخانـه بـرای نگرفتـن وام و تسـهیالت 

اطمینان خاطر داریم.

وی ادامـه داد: واقعیـت تلـخ تولیـد در کشـور مـا 

عدم حمایت مالی و بانکی از تولیدکننده است و به 

عبـارت بهتـر، تولیدکننـده در انبوهـی از مشـکالت 

نقدینگی و سرمایه در گردش تنها می ماند.

مدیرعامـل مجتمـع فـوالد عظیمـی خاطرنشـان 

کرد: اگر شـرایط مسـاعد باشـد، از نیمه نخسـت تیر 

مـاه، تولیـد را آغـاز خواهیـم کـرد و کارگران مجـددا به 

فعالیـت خـود بازمی گردنـد. یکـی از اهداف اساسـی 

بازگشـت مـا بـه تولیـد، صـادرات اسـت. از آنجـا کـه 

کارخانه در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان قرار دارد، 

این کشور می تواند یکی از اهداف صادراتی ما باشد؛ 

البته نیم نگاهی هم به بازار داخلی خواهیم داشت. 

بـا ایـن حـال، برخـی تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل در 

شـمال شـرق کشـور نیز از فرصت خوب بازار آسـیای 

اسـتفاده  خـود  محصـوالت  صـادرات  بـرای  میانـه 

کرده اند. در میان این کشورها، ترکمنستان کشوری 

است که یکی از مصرف کنندگان محصوالت فوالدی 

ایران بوده و واردات انجام می دهد.

و  سـاز  شـدن  دیـده  بـه  اشـاره  بـا  رحمـت زاده 

کارهای تامین آسان مواد اولیه، عنوان کرد: با توجه 

بـه  اقـدام  بودیـم،  فعـال  گذشـته  در  اینکـه  بـه 

فعال سـازی مجـدد کـد سـهمیه بـرای خریـد مـواد 

اولیـه از بـورس کاال کرده ایـم و در برنامه هـا حتـی 

تامیـن مـواد اولیـه از بـازار آزاد را هـم دیده ایـم کـه 

تولیـد بـا تمـام تـوان انجـام شـود. ناگفتـه نمانـد کـه 

سـهمیه اختصـاص یافتـه خریـد از بـورس نمی توانـد 

بـه تامیـن  تمـام ظرفیـت را پوشـش دهـد و ناچـار 

بخشی از مواد اولیه از بازار آزاد خواهیم بود.

وی در خصوص طرح توسعه دیگر مجتمع فوالد 

عظیمـی، گفـت: یـک طرح تولیـد میلگـرد را در کنار 

تاکنـون  قـرار داده ایـم کـه  مجتمـع در دسـتور کار 

45درصد پیشـرفت فیزیکی داشـته اسـت. امیـدوار 

هسـتیم ایـن طـرح تـا بهـار سـال بعـد بـه بهره بـرداری 

برسـد. هـدف از اجـرای ایـن طـرح نیـز تامیـن بـازار 

منطقـه ای و بـه ویـژه صـادرات بـه کشـورهای آسـیای 

میانه و ترکمنستان خواهد بود.
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مدیرعامل شـرکت ره پویان نوین راه ابریشـم با تاکید بر ضرورت توجه دولت به بخش خصوصی، 
گفـت: تولیدکنندگان فوالد هر سـال در ابتدای فصل تابسـتان منتظر اعمال خاموشـی و کاهش تولید 

هستند و گویا کابوس قطعی برق برای این صنعت تمامی ندارد.

قطعی برق، کابوس بی پایان صنعت فوالد
مدیرعامل شرکت ره پویان نوین راه ابریشم مطرح کرد:

مهـدی شـکرزاده در گفت و گـو بـا خبرنـگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« عنوان کرد: شرکت 

ره پویـان نویـن راه ابریشـم، بـر اسـاس اسـتانداردهای 

جهانـی و مصرف عموم مشـتریان، بیلت فـوالدی در 

ابعاد 125 در 125 میلی متر، طول 6 متر و با آلیاژهای 

3SP و 4SP تولید می کند.

مدیرعامل شرکت ره پویان نوین راه ابریشم اظهار 

کرد: شمش فوالدی در شرکت ما بر اساس استاندارد 

جهانی، تولید می شود. واحدهای ذوب القایی از روز 

نخسـت کـه فعالیـت خـود را آغـاز کردنـد، از قراضـه 

برای تولید اسـتفاده می کردند اما با توجه به شـرایط 

قیمتـی و وضعیـت خاصـی که برای تامیـن قراضه به 

وجود آمد، این واحدها مجبور شـدند به اسـتفاده از 

آهن اسفنجی روی آورند.

وی در ادامـه اذعـان کـرد: شـرکت مـا دارای یـک 

دسـتگاه کوره 12 تنی اسـت که شـمش فوالدی را با 

ترکیـب 80 درصـد آهـن اسـفنجی و 15 تـا 20 درصـد 

قراضه تولید می کند. باید توجه داشـت که قراضه 

آهنی در تمام دنیا یک کاالی استراتژیک محسوب 

شـده و به همین جهت این ماده اولیه ذوب القایی 

به آسانی تامین نمی شود. با توجه به ساختار تولید 

شـرکت ره پویـان نویـن راه ابریشـم، میـزان بسـیار 

محـدودی را از ضایعـات آهنـی آن هم در حدود پنج 

هـزار تـن بـرای کل سـال در فراینـد تولیـد اسـتفاده 

می کنیـم؛ بـه همیـن دلیـل تـا حـدودی بـرای تامیـن 

قراضه آهنی با مشکل مواجه نیستیم.

عدم تعادل در قیمت گذاری مواد اولیه  
شـکرزاده بـا بیـان اینکـه 90 درصـد مـواد اولیـه 

مـورد نیـاز خـود را از بـورس کاال تامیـن می کنیـم، 

گفـت: عـدم تعـادل در قیمت گذاری مـواد اولیه به 

عمده ترین مشـکل فوالدسـازان بدل شـده اسـت. به 

طوری که هر بار با قیمت  جدیدی مواجه می شویم 

و بـازار در بازه هـای زمانـی مختلـف در هالـه ای از 

ابهام به سر می برد.

مدیرعامـل شـرکت ره پویـان نویـن راه ابریشـم بـا 

تاکیـد بـر نبـود تـوازن در زنجیـره فـوالد، تصریـح کرد: 

نوسان در قیمت محصوالت فوالدی ناشی از عرضه 

حـوزه  در  کوچـک  شـرکت های  برخـی  نامناسـب 

پایین دست است. همچنین استراتژی قیمت گذاری 

در بورس مشـخص نیسـت و همواره دارای تغییراتی 

در آن مشـاهده می شـود. به نظر می رسـد هیچ گونه 

نظارتـی در ایـن زمینـه وجـود نـدارد. عـالوه بـر ایـن 

مـوارد، مـواد اولیـه در هـر منطقـه بـا سـایر مناطـق بـا 

قیمت های متفاوتی عرضه می شود.

وی ادامه داد: با توجه به الزام عرضه محصوالت 

در بورس کاال، باید تمامی محصوالت تولیدی خود را 

در بـورس عرضـه کنیـم. در صـورت بـه فـروش نرفتـن 

محصـول در بـورس، مـازاد عرضـه را بـه کارخانه هـای 

فـروش  بـه  خـود  موقعیـت  اطـراف  نـورد  مقاطـع 

می رسـانیم. بـه دلیل مصرف داخلی شـمش فـوالدی 

تاکنون اقدام به صادرات نکرده ایم.

مشکالت فوالدسازان  
انـرژی  درصـد  اینکـه 90  بـه  اشـاره  بـا  شـکرزاده 

فوالدسازان القایی از برق تامین می شود، خاطرنشان 

کـرد: در کشـور مـا بیـش از 90 درصـد فـوالد کشـور بـا 
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فنـاوری قـوس الکتریکـی و القـای الکتریکـی تولیـد 

می شـود و بیشـترین مصـرف بـرق نیـز در ایـن مرحله 

قـرار دارد. طـی دو سـال گذشـته، قطعـی گاز و بـرق 

صنایـع گویـا بـه کابـوس بی پایـان بخـش خصوصـی 

تبدیل شده است. به طوری که قطعی برق صنایع و 

به ویـژه فـوالدی، موجـب افزایش قیمت برخی کاالها 

شـد. متاسـفانه امسـال نیز از 15 خرداد تا 15 شهریور 

مـاه بـا محدودیـت و خاموشـی برق مواجه هسـتیم و 

قطعـی بـرق باعـث شـده اسـت مجموعـه مـا تنهـا بـا 

50درصد ظرفیت تولیدی فعالیت کند.

مدیرعامل شرکت ره پویان نوین راه ابریشم اظهار 

کـرد: تامیـن انـرژی بـرق و گاز، تامیـن اعتبـار اسـناد 

داخلـی و تامیـن تقدینگـی از طریـق بانک هـا از دیگـر 

چالش های فوالدسـازان است.

بازار فوالد، رنگ التهاب به خود   
گرفته است

شـکرزاده عنـوان کـرد: با توجه به وابسـتگی بـازار 

همچنیـن  و  ارز  نـرخ  جهانـی،  بازارهـای  بـه  فـوالد 

مشـکالت بـازار داخلـی اعـم از نگرانـی  در خصـوص 

تامین برق و کمبود گاز در فصل زمسـتان، نمی توان 

ارزیابی دقیق و خاصی از بازار فوالد داشت.

وی با بیان اینکه بازار فوالد، رنگ التهاب به خود 

اینکـه  دلیـل  بـه  فـوالد  بـازار  افـزود:  اسـت،  گرفتـه 

هیچ گونـه ثبـات قیمتـی نـدارد، نسـبتا یک بـازار غیر 

قابل پیش بینی است اما علی رغم مشکالت صنعت 

فـوالد بـا توجـه بـه تصمیم هـای جدیـد وزارت صمت، 

امیدوار هستیم این بازار به سمت ثبات نسبی سوق 

یابد. به طوری که هم اکنون بازار فوالد تا حدودی بر 

اساس یک ساختار واحد پیش رفته است.

طرح توسعه با رویکرد اصالح   
ساختار تولید

مدیرعامـل شـرکت ره پویـان نویـن راه ابریشـم 

در خصـوص برنامه هـا و اولویت هـای ایـن شـرکت 

بیـان کـرد: خوشـبختانه شـرکت ره پویـان نوین راه 

در  را  آتـی  سـال  بـرای  توسـعه  طـرح  دو  ابریشـم 

دسـتور کار خـود دارد. اکنـون در واحـد تحقیـق و 

اصـالح  و  بـرق  انـرژی  تامیـن  بحـث  در  توسـعه 

سـاختار تولیـد، فعالیـت  و مطالعـات مقدماتی در 

حـال انجـام اسـت کـه پـس از انجـام ایـن مرحلـه 

نتایج آن ارائه خواهد شد. 

ثبات برای تولیدکننده مهم است  
شـکرزاده با تاکید بر اینکه تولیدکننده به دنبال 

ثبات و آرامش در بازار فوالد ایران اسـت، خاطرنشـان 

کرد: این تصور اشتباه برای بسیاری از افراد به وجود 

آمـده اسـت کـه اگـر بـازار فـوالد رونـدی جهشـی را در 

پیـش بگیـرد، مطلـوب بـوده و اگـر عکـس ایـن ماجـرا 

اتفاق بیفتد، نتایج خوبی به دست نخواهد آمد. در 

صورتـی کـه ایـن سـاز و کار بـرای تاجـران مهـم اسـت. 

تولیدکنندگان به دنبال رسیدن به ثبات و آرامش در 

بـازار فـوالد و خواسـتار واقعی سـازی قیمت گـذاری 

مواد اولیه هستند.

مدیرعامل شرکت ره پویان نوین راه ابریشم اذعان 

کرد: دولت باید بخش خصوصی را جدی بگیرد. اگر 

دولت به جای مذاکره و مشورت با بخش خصوصی 

برای تصویب یک دستورالعمل و بخشنامه، به تنهایی 

اقـدام کنـد، نتیجـه ایـن تکـروی در تصمیم گیری هـا، 

تصویب و صدور بخشنامه های متعدد و عدم ثبات 

در بازار خواهد بود.

وی در پایان مطرح کرد: اگر مسـئوالن دولتی و 

سیاسـت گذاران از کارشناسـان بخـش خصوصـی و 

انجمن  های تخصصی حاضر در این بخش که دارای 

مشـورت  و  مذاکـره  هسـتند،  درخشـانی  سـابقه 

و  مصوبـات  می تواننـد  حتـم  طـور  بـه  بگیرنـد، 

بخشـنامه های منطبـق بـا شـرایط صنایـع معدنـی و 

فـوالدی تدویـن و ابـالغ کننـد. دولـت بایـد بخـش 

خصوصـی را جـدی بگیـرد؛ ایـن یعنی باید بـه فعاالن 

بخـش خصوصـی توجه ویژه ای داشـته باشـد و برای 

پویا شدن و حمایت از تولیدکننده و سرمایه گذاران 

صنعت فوالد حمایت الزم را همچون بخش دولتی 

از این بخش به عمل آورد.
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مدیر داخلی شـرکت ماشـین آالت سـنگین پارس زاگـرس گفت: کاهـش فعالیت های صنعتی 
در حـوزه فـوالد، بی ثباتـی و رکـود در بـازار باعث شـده اسـت چشـم انداز صنعت فـوالد حتی در 
کوتاه مـدت مشـخص نباشـد و بـه تبـع آن با افـت فعالیت هـای تولیـدی، تقاضای تجهیـزات و 

ماشین آالت صنعتی کاهش یابد.

بی ثباتی بازار به تولید صدمه زد
مدیر داخلی شرکت ماشین آالت سنگین پارس زاگرس:

محمـد آقاجـان در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: شـرکت 

ماشـین آالت سـنگین پـارس زاگـرس در زمینـه تولید 

ماشـین آالت صنعتـی بـرای تولیدکننـدگان صنعـت 

فوالد فعالیت می کند و بیش از 25 سـال سـابقه در 

ایـن حـوزه دارد. متاسـفانه صنعت فـوالد در رکود به 

سـمت  بـه  فـوالدی  صنایـع  اغلـب  و  می بـرد  سـر 

تعطیلی رفته اند.

وی افـزود: تقاضـا بـرای خریـد ماشـین آالت بـه 

ویـژه حـوزه لولـه و پروفیـل ضعیـف شـده اسـت و بـه 

نظـر می رسـد دیگـر هیـچ سـرمایه گذاری حاضـر بـه 

ورود به صنعت فوالد به ویژه لوله و پروفیل فوالدی 

وضعیـت  فـوالد  صنعـت  ایـن،  بـر  عـالوه  نیسـت. 

مشخصی ندارد و علت این موضوع نوسانات بازار 

از  ارز اسـت. بسـیاری  نـرخ  بـا  بـه ویـژه در رابطـه 

دیگـر  حتـی  و  پروفیـل  و  لولـه  تولیدکننـدگان 

تعطیلـی  حـال  در  یـا  فـوالد  صنعـت  زنجیره هـای 

هسـتند و یـا اینکـه بـه طـور کامـل تعطیل شـده اند و 

تقاضـای تجهیـزات صنعتـی و ماشـین آالت کاهـش 

یافته است.

تولید ماشین آالت صنعت فوالد  
مدیر داخلی شـرکت ماشـین آالت سنگین پارس 

زاگرس خاطرنشان کرد: شرکت ما توانایی تولید انواع 

ماشین آالت و دستگاه های صنعتی مرتبط با فوالد را 

دارد. شرکت دو بخش دارد که در یکی از آن ها تولید 

لولـه و پروفیـل انجـام می شـود و در بخـش دیگـر، 

ساخت ماشین آالت و تجهیزات صنعتی برای فوالد 

صـورت می گیـرد. در حـوزه تولید لوله و پروفیل برای 

عرضه به بازار مصرف چندان فعال نیسـتیم و میزان 

کمـی از فـروش شـرکت به این محصـوالت اختصاص 

یافتـه اسـت. بـه همین دلیـل تمرکز خود را بیشـتر بر 

ایـن  در  کـه  داده ایـم  قـرار  خـاص  تجهیـزات  تولیـد 

محصوالت لوله و پروفیل فوالدی نیز به کار می رود. 

عمده ماده اولیه تولید محصوالت ورق گرم فوالدی 

بـا گریـد ST37 اسـت و در برخـی تجهیـزات دیگـر از 

فـوالد کـروم، چـدن و برخـی آلیاژهـای خـاص فـوالدی 

استفاده می کنیم که این مواد اولیه به طور کامل از 

بازار آزاد تامین می شوند.
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و  آقاجـان تصریـح کـرد: اهمیـت ماشین سـازی 

سـاخت تجهیزات صنعتی در هر کشـور بسـیار زیاد 

است و این صنعت، پایه گذار سایر صنایع محسوب 

می شـود. ماشین سـازی و یـا بـه عبـارت بهتر صنعت 

سـاخت ماشـین آالت و تجهیـزات یک صنعـت پویا و 

حیاتی اسـت که در هر کشـوری وضعیت آن یکی از 

شـاخص های اساسـی در توسـعه  یافتگی صنعتـی و 

تولیـدی بـه شـمار مـی رود. عـالوه بـر ایـن، توسـعه 

صنعتی هر کشوری جز با تدوین برنامه های خاص و 

سرمایه گذاری پایدار در زمینه تقویت توانمندی های 

بومی در صنعت مهم و پایه ماشین سـازی پیشـرفته 

امکان پذیر نیست.

وی تاکید کرد: با توجه به نیاز روزافزون کشور به 

تامیـن تجهیـزات صنعتـی گوناگـون بـه ویـژه بـرای 

صنعـت فـوالد، شـرکت مـا از سـال 1394 در قالـب  

بخـش تحقیـق و توسـعه بـرای کسـب دانـش فنـی 

و  ماشـین آالت  از  تعـدادی  مهندسـی  و  طراحـی 

تجهیـزات صنعتـی گام هـای موثـری برداشـت کـه 

ارزیابی هـای  و  مطالعـات  اسـاس  بـر  خوشـبختانه 

صـورت گرفتـه، همچنین بررسـی های دقیـق و کامل 

در رابطه با بومی سازی این تجهیزات، امکان طراحی 

و سـاخت و همچنیـن دانـش بنیان شـدن تعـدادی از 

آن ها در شرکت ماشین آالت سنگین پارس زاگرس به 

طور کامل فراهم شده است

پروژه های بومی سازی در دست اقدام است  
مدیر داخلی شـرکت ماشـین آالت سنگین پارس 

زاگرس اظهار کرد: شرکت ما در حال حاضر در زمینه 

طراحـی و سـاخت تجهیزات مکانیـک، ارائه خدمات 

  ،PC و EPC مهندسـی و اجـرای پروژه هـا بـه صـورت

صنعت تولید لوله و پروفیل فوالدی، احداث، توسعه، 

تجهیز و نوسازی صنایع فوالد، نفت، گاز و پتروشیمی 

و فرآوری مواد معدنی مطابق با آخرین تکنولوژی روز 

و  تجهیـزات  تولیـد  بـرای  می کنـد.  فعالیـت  دنیـا 

ماشـین آالت از ورق فـوالدی اسـتفاده می کنیـم و بـا 

توجه به تجهیزات مدرن موجود در کارخانه، قادر به 

سرهم بندی قطعات ورق برش خورده فوالدی جهت 

تولید یک تجهیز یا ماشین آالت صنعتی هستیم.

آقاجـان ادامـه داد: تجهیزاتـی همچـون تسـت 

هیدرواستاتیک، گیربکس، قیچی نواربری، تجهیزات 

بازرسـی ورق، بسـته بندی کویل فوالدی، پلیسـه گیر 

صاف کـن  ماشـین  و  لولـه  دنده زنـی  ماشـین  لولـه، 

اینکـه  ضمـن  می کنیـم.  تولیـد  را  لولـه  )تاب گیـر( 

پروژه هـای بزرگـی را بـرای بومی سـازی تجهیـزات و 

ماشـین آالت صنعـت فـوالد دنبـال می کنیـم کـه ایـن 

ماشـین  بـرش،  دو سیسـتم  اصـالح  شـامل  پروژه هـا 

ریخته گـری مـداوم، دو خـط بازرسـی ورق فـوالدی و 

خط بسته بندی کویل هستند.

و  ماشـین آالت  تولیـد  کـرد:  تصریـح  وی 

ماشـین آالت  شـرکت  در  صنعتـی  دسـتگاه های 

سـنگین پـارس زاگـرس بـه صـورت سفارشـی انجـام 

می شـود. بـا ایـن حـال بـا کاهـش فعالیـت صنعتی و 

سـفارش تجهیـزات، میـزان تولیـد شـرکت مـا نیـز 

کاهش یافته اسـت و بیشـتر به دنبال بومی سـازی و 

سـاخت ماشـین آالت جدید هسـتیم. البته در طول 

فعالیت خود توانستیم با بسیاری از تولیدکنندگان 

فـوالد کشـور، تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل و نیـز 

برخـی شـرکت های حـوزه معـدن و صنایـع در زمینـه 

ماشـین آالت  و  تجهیـزات  بومی سـازی  و  سـاخت 

همکاری داشته باشیم که بسیاری از این همکاری ها 

موفق بود و در آن، یک تجهیز یا دستگاه وارداتی، به 

طور کامل بومی و کشور از واردات آن بی نیاز شد.

بومی سازی با چاشنی دانش بنیان  
مدیر داخلی شـرکت ماشـین آالت سنگین پارس 

زاگـرس بـا اشـاره بـه ضـرورت بومی سـازی در کشـور، 

تولیدکننـدگان  از  یکـی  مـا  شـرکت  کـرد:  عنـوان 

ماشین آالت صنعت فوالد و بومی کننده تعدادی از 

آن ها است. شرکت ما از به روزترین تکنولوژی ها برای 

ساخت تجهیزات صنعتی استفاده می کند و از این 

موفـق  نیـز  تجهیـزات  برخـی  بومی سـازی  در  رو، 

بوده ایـم. بـه طـوری کـه محصـوالت شـرکت مـا قابـل 

رقابت با نمونه های مشابه خارجی است.

آقاجان تاکید کرد: شرکت ماشین آالت سنگین 

پـارس زاگـرس به دلیل بومی سـازی برخی تجهیزات 

رابطـه  ایـن  در  اسـت.  شـده  دانش بنیـان  صنعتـی 

شرکت ما دو سال قبل براساس ارزیابی های صورت 

گرفته توسط سازمان های ذی ربط، به عنوان شرکت 

سـاخت  و  طراحـی  زمینـه  در  برتـر  دانش بنیـان 

شـد.  معرفـی  پیشـرفته  تجهیـزات  و  ماشـین آالت 

بـا  تجهیـزات  سـاخت  زمینـه  در  نیـز  هم اکنـون 

انجمن های تخصصی همچون انجمن تولیدکنندگان 

فـوالد ایـران، انجمـن سـازندگان تجهیـزات صنعتـی 

ایـران، انجمـن سـازندگان تجهیـزات صنعـت نفـت 

پروفیـل  و  لولـه  تولیدکننـدگان  سـندیکای  ایـران، 

فـوالدی و انجمـن انرژی های تجدیدپذیر ایـران برای 

صنعتـی  ماشـین آالت  و  تجهیـزات  بومی سـازی 

شـده  یـاد  تشـکل های  زیرمجموعـه  شـرکت های 

همکاری نزدیکی داریم.

عدم ثبات در بازار  
مدیر داخلی شـرکت ماشـین آالت سنگین پارس 

زاگـرس در پایـان مطـرح کـرد: عـدم ثبـات در بـازار 

مهم ترین چالش تولیدکنندگان است و به همین دلیل 

آن ها نمی توانند یک برنامه ریزی مشخص حتی برای 

کوتاه مدت خود داشـته باشـند. اگر یک مشـتری به 

تولیدکننده سفارش محصول دهد و تولید آن زمان بر 

باشـد، مشـخص نیسـت کـه قیمـت در زمـان تحویل 

چگونه خواهد بود. عدم ثبات در بازار چشـم انداز را 

از تولیدکنندگان گرفته است.

شرکت ما توانایی تولید 
انواع ماشین آالت و 

دستگاه های صنعتی مرتبط 
با فوالد را دارد. شرکت دو 
بخش دارد که در یکی از 
آن ها تولید لوله و پروفیل 
انجام می شود و در بخش 
دیگر، ساخت ماشین آالت 
و تجهیزات صنعتی برای 

فوالد صورت می گیرد
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مدیرعامـل شـرکت تعاونـی دانش بنیـان فیروزه  سـازان کـوی گفت: قیمـت میلگرد آلیـاژی به 
عنـوان مـواد اولیه برای تولید گلوله فوالدی طی 6 سـال گذشـته بیش از ۱5 برابر شـده اسـت؛ در 
حالـی اسـت که سـرمایه در گردش شـرکت مـا به این میـزان افزایش نیافتـه و به تبـع آن تولید 

کاهش یافته است.

کاهش میزان تولید به دلیل نبود سرمایه در گردش
مدیرعامل شرکت تعاونی دانش بنیان فیروزه  سازان کوی مطرح کرد:

عبـاس سـرخوش در گفت وگـو بـا خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: در 

صنایع پایین دستی صنعت فوالد شاهد رکود مطلق 

در بـازار هسـتیم و تقاضـای موثـر و قابـل توجهـی در 

بـازار صنایـع معدنـی و فـوالدی وجـود نـدارد. فروش 

بخـش  در  فـوالدی  و  معدنـی  شـرکت های  بیشـتر 

پایین دست نسبت به سال های گذشته به شدت با 

افـت مواجـه شـده اسـت و ایـن امـر به ویـژه در فصل 

تابسـتان کـه اکثر شـرکت های معدنـی و فـوالدی در 

وضعیـت نیمـه تعطیـل بـه سـر می برنـد، بیشـتر بـه 

چشم می خورد.

وی افزود: قطعی برق مزید بر علت شده است 

کـه اغلـب تولیدکننـدگان بخـش معـدن و صنایـع 

میـزان  محدودیت هـا  شـدن  برطـرف  تـا  معدنـی 

سـفارش خـود را بـرای گلولـه فـوالدی کاهـش دهند؛ 

بـه طـوری کـه میـزان فروش ما در فصل بهار نسـبت 

به مدت مشابه سال قبل بیش از 60 درصد کاهش 

یافته است.

از فوالد کم آلیاژ برای تولید محصول   
استفاده می کنیم

مدیرعامل شرکت تعاونی دانش بنیان فیروزه سازان 

کوی خاطرنشان کرد: شرکت ما یکی از تولیدکنندگان 

گلوله های فوالدی جهت سایش برای بخش معدن و 

صنایع معدنی و فلزی به شـمار می رود. شـرایط بازار 

از یک سـوم  بیـش  نتوانیـم  کـه  اسـت  باعـث شـده 

ظرفیت اسمی خود فعالیت کنیم.

سـرخوش در خصـوص مـواد اولیـه تولیـد گلولـه 

فـوالدی گفـت: بـرای تولیـد گلولـه از فوالد آلیـاژی با 

خوشـبختانه  می کنیـم.  اسـتفاده   70Cr2 گریـد 

گریـدی کـه از آن بـرای تولیـد گلولـه فـوالد اسـتفاده 

تولیـد  زیـادی  میـزان  بـه  مـا  کشـور  در  می شـود، 

فـوالد  مطـرح  تولیدکننـدگان  اغلـب  و  می شـود 

همچـون شـرکت فوالد آلیاژی ایـران، ذوب آهـن و... 

قادر به تولید گرید آلیاژی یاد شده هستند. چراکه 

بـا توجـه بـه سـاختار غیـر پیچیـده، سـهولت تولید و 

کم آلیـاژ بـودن ایـن گریـد، تولیـد آن در کشـور زیـاد 

اسـت و عـالوه بـر تولیـد گلولـه فـوالدی، مصـارف 

دیگری هم دارد.

دانش بنیـــان  تعاونـــی  شرکـــت  مدیــرعامــــل 

فیروزه سـازان کـوی بـا اشـاره بـه فراینـد تولیـد گلوله 

فـوالدی، عنـوان کـرد: میلگـرد آلیـاژی )بـا میلگـرد 

آلیـاژ  و  اسـت  متفـاوت  کامـال  سـاختمانی  آج دار 

باالتـری دارد( بـه عنـوان مـاده اولیـه، در ابتـدا وارد 

کـوره پیش گـرم می شـود و سـپس بـه بخـش اسـتند 

نـورد یـا رول فـورج مـی رود؛ در ایـن بخش دو غلتک 

وجـود دارد کـه غلتـک نخسـت میلگـرد را درگیـر 

می کنـد و پـس از آن مرحلـه کاتینـگ یـا بـرش اسـت 

ایـن مرحلـه میلگـردی کـه از مراحـل قبـل  کـه در 

گذشـته در سـایز و ابعاد دلخواه که به طور معمول 

داده  بـرش  اسـت،  مشـتریان  سـفارش  بـا  مطابـق 

می شـود. سـپس غلتک دوم میلگرد برش خورده را 

گـرد می کنـد. در نهایـت مجـدد عملیـات حرارتـی 

روی گلوله اعمال می شـود و پس از سـرد شـدن آن، 

محصـول آمـاده بارگیـری و حمـل بـه سـمت مقاصـد 

فروش خواهد بود.

کاهش تقاضا برای گلوله فوالدی  
سـرخوش تاکیـد کـرد: همـه صنایـع معدنی که 

با سـایش سـر و کار دارند، از گلوله فوالدی به ویژه 

بـرای خردایـش و آسـیاب کـردن سـنگ های معدنی 

با همه ابعاد، اسـتفاده می کنند. در کشـور ما طی 

قابـل  توسـعه  معدنـی  صنایـع  گذشـته  سـال های 

مالحظه ای داشتند و با توجه نیاز همه این صنایع 

همچـون آهـن، مـس، سـرب و روی و... به خردایش 

سـنگ های معدنـی هـم در مراحـل اولیـه و هـم در 
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نیـاز  فـراوری  مرحلـه  در  هـم  و  اسـتخراج  مرحلـه 

همـواره  فـوالدی  گلولـه  بـرای  رو،  ایـن  از  اسـت. 

تقاضای نسبتا مناسبی وجود داشت که البته در 

بـازار، تقاضـا  بـه شـرایط  بـا توجـه  چنـد مـاه اخیـر 

کاهش یافته است.

شـرایط  کـه   1398 سـال  تـا  شـد:  یـادآور  وی 

مسـاعد بـود، صـادرات هـم انجـام می دادیـم امـا از 

سـال 1399 بـه بعـد دیگـر محصـول خـود را صـادر 

نکردیـم. در سـال جـاری نیـز بـه صـورت مسـتقیم 

طریـق  از  امـر  ایـن  و  نداده ایـم  انجـام  صـادرات 

واسـطه ها صـورت گرفتـه اسـت. البتـه اگـر بتوانیم 

ماننـد گذشـته بخشـی از محصـول خـود را صـادر 

کنیم، این امر روی میزان تولید و شرایط شرکت ما 

اثـر مثبـت خواهـد گذاشـت زیـرا گلوله فـوالدی در 

بازارهـای جهانـی حـدود 10 درصـد گران تـر از بـازار 

داخلی خرید و فروش می شـود. قطعا اگر مشـتری 

خوبی وجود داشته باشد، صادرات مستقیم را در 

دسـتور کار قرار خواهیم داد و صادرات نسـبت به 

فروش داخلی صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

سرمایه در گردش، بزرگ ترین مشکل   
تولیدکنندگان

مدیرعامل شرکت تعاونی دانش بنیان فیروزه سازان 

کـوی در خصـوص مهم تریـن چالش های این شـرکت، 

تصریح کرد: بر همگان روشن است که صنعت فوالد 

کشور سال بسیار سختی را در پیش دارد. با افزایش 

جـاری،  سـال  در  خصوصـی  بخـش  بـرای  حقـوق 

هزینه های زیادی به این بخش تحمیل شـده اسـت؛ 

ایـن موضـوع بـه ویـژه بـرای تولیدکنندگانـی کـه در 

شـیفت شـب نیـز فعالیت می کننـد و کارکنـان زمان 

زیادی را اضافه کاری دارند، بیشتر صدق می کند و 

حدود 100درصد حقوق ها بعضا افزایش یافته است.

سـرخوش اضافه کرد: هزینه های اقالم مصرفی 

شرکت ما با نرخ ارز رابطه مستقیم دارند و نرخ ارز 

نیز به صورت روزانه در نوسان بوده و طی چند ماه 

اخیر نیز افزایش یافته اسـت. در این رابطه می توان 

برخی اقالم مصرفی همچون غلتک ها، الکترودهای 

جوشکاری، نسوز و... را نام برد که قیمت آن ها نیز 

در سال جاری به طور قابل توجهی افزایش یافت.

وی ادامـه داد: دیگـر مشـکل مهـم، نقدینگـی و 

سـرمایه در گردش اسـت. از سـال 1394 تاکنون باید 

سرمایه در گردش شرکت ما بیش از 15 برابر افزایش 

می یافـت. الزم بـه یـادآوری اسـت کـه در آن زمـان 

قیمت میلگرد آلیاژی حدود یک هزار و 400 تومان به 

ازای هر کیلوگرم بود اما اکنون قیمت آن به بیش از 

25 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسـیده اسـت. با 

توجه به ظرفیت تولید شرکت، ماهانه به یک هزار و 

200 تن میلگرد آلیاژی به عنوان ماده اولیه نیاز داریم 

کـه بـا توجـه بـه قیمـت کنونـی میلگـرد، بایـد حداقل 

سـرمایه در گـردش شـرکت بـرای خریـد مـاده اولیـه و 

پوشش هزینه های تولید حدود 40 میلیارد تومان در 

مـاه باشـد. قطعـا بـا تولیـد محصـول و عرضـه آن بـه 

مشـتری، بالفاصلـه هزینه هـا بازنمی گـردد. بـه طـور 

مثال هنگامی که به یک مشتری ثابت محصول خود 

را می فروشـیم، معمـوال 20 روز تـا یـک مـاه زمـان نقـد 

شـدن فـروش بـه طول خواهد انجامید. ایـن در حالی 

است که باید در انبار شرکت ماده اولیه به میزان دو 

مـاه موجـود باشـد کـه هزینـه تامیـن آن در شـرایط 

کنونی حدود 70 میلیارد تومان خواهد بود. متاسفانه 

یکـی از علـل اصلـی کاهـش میـزان تولیـد نسـبت بـه 

ظرفیت، افزایش قیمت ها و به تبع آن کاهش سرمایه 

در گردش است.

دانش بنیــــان  تعــــاونی  شرکــــت  مدیرعامـــل 

فیروزه سـازان کـوی تاکیـد کـرد: در شـرایط کنونـی 

و  اسـت  نابـودی  بـه  محکـوم  تولیـد  اقتصـادی، 

دورنمای روشـن و افق واضحی نمی توان از صنعت 

طـرح  هیـچ  دلیـل  همیـن  بـه  شـد.  متصـور  فـوالد 

توسعه ای را در دستور کار قرار نداده ایم و به بقا در 

این شرایط فکر می کنیم.
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مدیرعامل شـرکت نیک ذوب سـپاهان گفـت: افت و خیز قیمت مواد اولیـه و محصوالت فوالدی 
بـه تعویـق برنامه هـا و زیـان تولیدکنندگان منجر می شـود و به دلیل نبـود تقاضای واقعـی در بازار 

و قطعی برق، نمی توانیم به میزان ظرفیت اسمی خود فعالیت کنیم.

افت و خیز قیمت، عامل زیان تولیدکننده
مدیرعامل شرکت نیک ذوب سپاهان مطرح کرد:

حسین محققیان در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

کـرد:  عنـوان  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

شـرکت نیـک ذوب سـپاهان، تولیدکننـده قطعـات 

فوالدی مورد نیاز کارخانه های فوالدی و سـیمانی و 

همچنیـن اسـلب و شـمش آلیـاژی در ابعـاد کوچـک 

اسـت؛ در واقـع بـا توجـه به سـفارش مشـتریان فوالد 

آلیاژی CK45 و شـمش فوالدی با گریدهای 3SP و 

5SP تولید می کنیم.

مدیرعامل شرکت نیک ذوب سپاهان در ادامه 

عنوان کرد: در فرایند تولید بیشتر از آهن اسفنجی 

اسـتفاده می کنیـم و در ایـن رابطـه مـواد اولیـه مورد 

تامیـن  کارخانه هـا  از  مسـتقیم  صـورت  بـه  نیـاز 

اعتمـاد  تولیـد،  مسـیر  در  خوشـبختانه  می شـود. 

مشتریان خود را جلب کرده ایم و با همان شرکت ها 

به معامله می پردازیم.  

بازار خرید و فروش از رونق افتاد  
محققیـان بـا بیـان اینکه هم اکنـون بازار فوالد 

راکـد اسـت، خاطرنشـان کـرد: متاسـفانه خریـد و 

رونـق  گذشـته  همچـون  کاال  بـورس  در  فـروش 

ثابـت خـود را نـدارد. در حقیقت تقاضای واقعی 

بـرای خریـد آهـن اسـفنجی و فروشـنده ای بـرای 

شمش فوالدی دیده نمی شود.

مدیرعامـل شـرکت نیـک ذوب سـپاهان تصریـح 

کـرد: هم اکنـون بـه دلیـل نبـود تقاضـای واقعـی در 

بـازار و قطعـی بـرق، بـا 25 درصـد ظرفیـت تولیـدی 

فعالیـت می کنیـم. اگـر بـا حجـم فعلـی بـه فعالیـت 

بپردازیم، ماهیانه یک هزار تن تولید داریم.

کارخانه هـای  و  نـوردکاران  کـرد:  مطـرح  وی 

سـیمان، بیشـترین مشـتریان نیـک ذوب سـپاهان 

هسـتند. بـا توجـه بـه اینکـه بیشـتر محصـوالت مـا 

قطعـات فـوالدی بـا حجم تولید پایین اسـت، الزامی 

بـه عرضـه محصـول خـود در بـورس کاال نداریـم و به 

همین دلیل در بورس عرضه نکرده ایم.

محققیـان بـه تشـریح وضعیـت بـازار فـوالد در 

آینده پرداخت و گفت: اکنون با کمبود مواد اولیه 

دلیـل  بـه  آینـده  در  امـا  نیسـتیم  مواجـه  بـازار  در 

نامتعـادل بـودن بـازار فوالد و مشـکل کمبـود گاز در 

فصـل زمسـتان، قطعـا بـا کمبود مـواد اولیـه در بـازار 

مواجه می شویم.

بالتکلیفی برای خرید مواد اولیه  
مدیرعامـل شـرکت نیـک ذوب سـپاهان اظهـار 

کـرد: میـزان مصـرف مـواد اولیـه مجموعـه مـا بـا 

احتسـاب تولیـد مطلـوب، ماهیانـه یـک هـزار و 200 

تـن اسـت. اکنـون بـا توجـه به وضعیـت بازار فـوالد، 

در بالتکلیفی برای خرید مواد اولیه یعنی دو هزار 

و 200 تـن دیگـر مانده ایـم کـه آیـا قیمـت مـواد اولیـه 

نسبت به ماه آینده، گران تر یا ارزان تر می شود.

وی خاطرنشـان کـرد: تـا 20 روز گذشـته، قیمـت 

آهـن اسـفنجی 10 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم 

قیمـــت  بـا  اسـفنجی  آهـــن  هم اکنـــون  امـــا  بـود 

هشـت هزار و 800 تومـان در بـازار عرضـه می شـود و 

ایـن یعنـی قیمـت ایـن مـاده اولیـه تنهـا در 20 روز، 

بیـش از 10 درصـد کاهـش یافـت. بـه تبـع آن قیمـت 

اگر قیمت مواد اولیه تثبیت 
شود، تولیدکنندگان نیز 

ترغیب می شوند با اشتیاق 
بیشتر نسبت به تولید 
محصوالت فوالدی با 

برنامه ریزی هوشمند و دقیق 
برای سودآوری کسب و کار 

خود اقدام می کنند
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شمش فوالدی نیز با کاهش مواجه شده است. اگر 

تولیدکننده در این مدت ماده اولیه مورد نیاز خود 

را در انبار دپو کرده باشد و محصول تولید نکند، با 

توجـه بـه کاهش قیمت محصوالت فـوالدی، با زیان 

مواجه خواهد شـد. هرچند که همه تولیدکنندگان 

باید حجم مشخصی از مواد اولیه را به صورت دپو 

داشته باشند.

محققیـان مطـرح کـرد: تجربه هـای گذشـته در 

مـورد عـدم فروش محصول در زمان مناسـب باعث 

شده است که نیازی خریداری حجم باالیی از مواد 

بـا  رو  ایـن  از  و  نباشـد  یکجـا  صـورت  بـه  اولیـه 

محدودیت های فراوانی به فعالیت می پردازیم.

مشکالت تولیدکنندگان  
مدیرعامـل شـرکت نیـک ذوب سـپاهان، نبـود 

سرمایه در گردش را عمده ترین مشکل تولیدکنندگان 

عنوان کرد و گفت: سرمایه در گردش بر سودآوری 

را  تاثیـر  بیشـترین  تولیـــد محصـــوالت،  میــــزان  و 

باشـد،  فـــوالد راکـد  بـازار  کـــه  می گـــذارد. زمانـی 

تولیدکننـده بایـد تا خـروج از موقعیت فعلی خود با 

سـرمایه حداقلی محصول تولید کند که به محض 

بهبود بازار و رفع مشکالت بازار، بتواند محصوالت 

خـود را در بـازار بـه فـروش برسـاند. بـا اجـرای ایـن 

فرایند، حداقل قادر به حفظ اشـتغال و عدم تعدیل 

نیروهای انسانی خواهیم بود.

از  فوالدی هـا  کـه  خسـارت هایی  دربـاره  وی 

قطعـی بـرق متحمل شـده اند، گفت: کمبـود انرژی 

به ویـژه قطعـی بـرق از دیگـر چالش هـای فوالدسـازان 

است. امسال نیز همانند سال گذشته، از 15 خرداد 

مـاه بـا خاموشـی و محدودیـت مصـرف بـرق روبـه رو 

شـدیم. کمبـود بـرق یکـی از موانـع اساسـی تولیـد 

فـوالد در تابسـتان سـال  جـاری اسـت. بـدون شـک 

اهـداف بسـیاری از فوالدسـازان بـه  دلیل قطعی برق 

بـه تعویـق خواهـد افتـاد. محدودیت هـای ناشـی از 

قطعـی بـرق واحدهـای فوالدسـازی، بـا پیامدهایـی 

همچون کاهش میزان تولید و شـیفت کاری همراه 

اسـت؛ به طوری که برخی اوقات به صورت شـبانه 

فعالیـت و تولیـد می کنیم. همچنین فوالدسـازان با 

آغاز فصل زمستان با کمبود گاز مواجه می شوند.

این تولیدکننده فوالد تعطیالت رسـمی موجود 

در تقویم را یکی دیگر از مشکالت خود عنوان کرد 

و افزود: متاسـفانه زمانی که با یک تعطیلی رسـمی 

مواجه شویم، بازار ایران ناپایدار می شود و از قبل تا 

چنـد روز پـس از پایـان تعطیالت رسـمی، بـازار فوالد 

در حالت راکد باقی می ماند.

در  سـپاهان  ذوب  نیـک  شـرکت  مدیرعامـل 

خصوص چالش حمل و نقل در صنعت فوالد، اظهار 

کـرد: یکـی از مشـکالت اساسـی کـه بـه معضـالت 

حمـل و نقـل بـرای فوالدی هـا اضافـه شـده، افزایـش 

کرایـه حمـل و نقـل اسـت؛ طـی یـک مـاه گذشـته بـه 

مـدت یـک هفتـه، رانندگان حمـل و نقل جـاده ای به 

و  بودنـد  کـرده  اعتصـاب  خـود  مشـکالت  دلیـل 

خواسـتار بهبـود وضعیـت ناپایـدار و رفـع مشـکالتی 

همچون نبود تایر و... شدند.

وی عنـوان کـرد: افزایـش حقـوق در سـال جـاری 

منجر به دوچندان شدن مشکالت مجموعه شد؛ به 

طوری که در پی تعدیل تعدادی از نیروهای انسانی 

شـرکت بودیـم امـا در نهایـت از ایـن کار صـرف نظـر 

کردیم تا بتوانیم مشکالت کارگران را کاهش دهیم.

هیچ برنامه توسعه نداریم  
محققیـان در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلزات 

آنالین« درباره برنامه و اولویت شـرکت نیک ذوب 

بـه  توجـه  بـا  متاسـفانه  کـرد:  تصریـح  سـپاهان 

مشـکالت متعـدد صنعـت فـوالد و نبـود ثبـات در 

بازار، نمی توانیم برنامه  توسعه در دستور کار خود 

داشـته باشـیم. افـت و خیـز قیمـت مـواد اولیـه و 

برنامه هـا  تعویـق  بـه  منجـر  فـوالدی  محصـوالت 

می شـود و بـه دلیـل مشـکالت قطعی بـرق از تولید 

باز می مانیم.

صنعت فوالد، بهترین بازار برای دالالن  
مدیرعامل شرکت نیک ذوب سپاهان در پایان 

سـازوکار  ایجـاد  خواسـتار  دولـت  از  کـرد:  عنـوان 

مناسـب بـرای تثبیـت قیمـت مـواد اولیـه در بـازار 

شـود،  تثبیـت  اولیـه  مـواد  قیمـت  اگـر  هسـتیم. 

اشـتیاق  بـا  ترغیـب می شـوند  نیـز  تولیدکننـدگان 

بـا  فـوالدی  محصـوالت  تولیـد  بـه  نسـبت  بیشـتر 

سـودآوری  بـرای  دقیـق  و  هوشـمند  برنامه ریـزی 

ایـن  کسـب و کار خـود اقـدام می کننـد امـا اگـر 

مشـکالت برطرف نشـود، تولیدکننده با مشـکالت 

بیشـتری مواجه خواهد شـد. اکنون صنعت فوالد، 

بهتریـن بـازار بـرای دالالن شـده اسـت، بـه طـوری 

طـی پنـج مـاه آینـده، دالالن بـا سـرمایه گذاری در 

بـازار فـوالد می توانـد سـرمایه اولیـه خـود را چندین 

برابـر کننـد امـا در عـوض تولیدکننـده در ایـن برهه 

زمان با زیان مواجه می شود.
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رئیس هئیت مدیره شرکت فوالد آذران گستر تبریز گفت: دولت با اعمال بخشنامه ها و دستورالعمل های 
متعدد و دخالت در بازار، رمقی برای تولیدکنندگان بخش خصوصی باقی نگذاشته است.

قیمت گذاری دستوری، کمر بخش خصوصی را شکست

بـا  گفت و گـو  در  خانه سـر  داودی  اصغـر  علـی 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان 

کـرد: شـرکت مـا پـس از تالش های دوچنـدان و با رفع 

مشـکالت خـود بیلـت فـوالدی در ابعـاد 150 در 150 

میلی متر تولید می کند. فعالیت فوالد آذران گستر 

تبریـز بـه دلیـل مشـکالت درون سـازمانی طـی هفت 

سـال متوقـف شـده بـود و پـس از گذرانـدن تمامـی 

مشـکالت، توانسـت ظرفیت خود را توسـعه دهد اما 

متاسفانه از شهریور ماه سال 1400 در همه زمینه ها با 

چالش مواجه شده است.

وی در خصـوص وضعیـت بازار فوالد عنوان کرد: 

در حـال حاضـر صنعـت فـوالد در سـردرگمی بـه سـر 

می برد و نمی توانیم هیچ گونه پیش بینی برای آینده 

صنعت فوالد داشـته باشـیم. در گذشـته، با توجه به 

آسـانی  بـه  تولیـد،  پاییـن  شـده  تمـام  هزینه هـای 

می توانستیم هم خرید و هم فروش خود را متعادل و 

متـوازن کنیـم امـا طی سـالیان اخیر، دولـت با اعمال 

بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد، رمقی برای 

تولیدکنندگان بخش خصوصی باقی نگذاشته است.

مهم ترین چالش فوالدسازان  
رئیـس هئیـت مدیـره شـرکت فـوالد آذران گسـتر 

تبریـز، تامیـن مـواد اولیـه را مهم تریـن چالش شـرکت 

فوالد آذران گسـتر تبریز دانسـت و گفت: متاسـفانه 

قیمت گـذاری دسـتوری باعـث شکسـته شـدن کمر 

بخش خصوصی شد. این سازوکار یک تصمیم بسیار 

غلط اسـت؛ به طوری که شـرکت های کوچک بخش 

خصوصی را نباید با شرکت های بزرگ فوالدی در یک 

سطح قرار داد و بررسی کرد.

اینکـه دولتمـردان معتقـد  بـه  اشـاره  بـا  داودی 

هسـتند ذوب القایی هـا ضـررده هسـتند، افـزود: بـا 

و  صمـت  وزارت  بـا  متعـدد  جلسـات  برگـزاری 

انجمن های تخصصی، خواستار رفع مشکالت واحد 

تولیدی خود شدیم اما متاسفانه هیچ ثمری نداشت. 

وزارت صمت به تولیدکنندگان شمش القایی اعالم 

کـرد بـرای رفـع مشـکالت، سـرمایه خـود را بـه دیگـر 

سـایر  در  کـه  در صورتـی  دهنـد.  انتقـال  کشـورها 

از  خصوصـی  بخـش  تولیدکننـدگان  کشـورها، 

حمایت های دولت برخوردار می شوند. چرا در مسیر 

تولید بخش خصوصی سنگ اندازی می شود؟ اکنون 

تمامـی کارخانه هـای القایـی بـا توجـه بـه مجمـوع 

هزینه هـا و شـرایط درون سـازمانی خـود در زیـان بـه 

سـرمی برند؛ بـه طـوری از 500 تومـان تـا دو هـزار و 

500تومان به ازای هر کیلوگرم با زیان مواجه هستند.

رئیـس هئیـت مدیـره شـرکت فـوالد آذران گسـتر 

تبریـز تصریـح کـرد: تولیدکننـدگان هیـچ مشـکلی بـا 

خروج سرمایه خود از کشور ندارد اما ضروری است 

بـا توجـه به میـزان قیمـت  کارخانـه، وزارت صمت به 

بتواننـد  تـا  کنـد  اعطـا  تسـهیالت  تولیدکننـدگان 

تاحدودی زیرساخت مناسب برای سرمایه گذاری در 

دیگر کشورها را تامین کنند. در این رابطه شرکت ما 

به هفت مگاوات برق و یک هزار مترمکعب گاز نیاز 

دارد. سـوالی کـه در ایـن زمینـه مطـرح می شـود ایـن 

اسـت کـه تولیدکننـدگان بایـد بـرق و گاز خـود را در 

دیگـر کشـورها از کجـا تامین کند؟ هیچ تولیدکننده 

راضی به خروج هنر و سرمایه خود از کشور نیست.

دولت در آشفتگی و سردرگمی به سر   
می برد

داودی ضمـن انتقـاد از قیمت گـذاری دسـتوری 

در بـورس کاال، گفـت: فراینـد قیمت گذاری و تعیین 

سـقف رقابـت بـرای محصـوالت فـوالدی در بـورس، 

نتیجه ای جز توزیع رانت نخواهد داشت. مشخص 

نیست، مبنای قیمت گذاری دستوری بر چه اساسی 

تعیین می شود؟ متاسفانه دولت بدون در نظر گرفتن 

و  خــــود، دستورالعمل هــــا  تصمیم گیــــری  پیامــــد 

بخشنامه های متعدد صادر می کند. در واقع دولت 

نیز در آشفتگی و سردرگمی به سر می برد.

رئیـس هئیـت مدیـره شـرکت فـوالد آذران گسـتر 

بـر  را  فشـار  بیشـترین  دولـت  کـرد:  بیـان  تبریـز 

شـرکت های بخـش خصوصـی بـه ویـژه شـرکت های 

ذوب  اینکـه  علی رغـم  می کنـد.  تحمیـل  کوچـک 

القایی هـا بـا اشـتغال زایی 20 هـزار نفـر، تامین کننـده 

هفت تا هشت میلیون تن فوالد خام کشور هستند، 

چـرا بایـد بـا نصـف و یـا یک سـوم ظرفیت اسـمی خود 

تولید داشته باشند؟

ذوب کردن آهن اسفنجی در کوره   
القایی، هنر است

داودی با تاکید بر اینکه آهن اسفنجی مورد نیاز 

شـرکت را از بـورس کاال تامیـن می کنیـم، اظهـار کرد: 

قیمـت شـمش  میـان  مناسـبی  تناسـب  متاسـفانه 

فوالدی و مواد اولیه وجود ندارد.

وی یـادآور شـد: در گذشـته تعـداد محـدودی از 

کارخانه های احیا مستقیم در کشور وجود داشت که 
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تولیدکننـدگان آهـن اسـفنجی بودنـد. ایـن کارخانه ها 

خـود اقـدام بـه جذب مشـتری می کردنـد و تـا آن زمان 

کارخانه ذوب نداشتند که برای مصرف مجموعه خود 

استفاده کنند. به همین جهت نیاز داخلی را تامین و 

مازاد حاصل از فروش آن را صادر می کردند.

این تولیدکننده شـمش فـوالدی تصریح کـرد: در 

گذشـته بـا کمبـود قراضه آهنـی نیز مواجـه نبودیم و 

ایـن مـاده اولیـه بـا قیمـت مناسـبی در داخـل کشـور 

تامین می شد. در واقع اکثر ذوب القایی ها 50درصد 

قراضـه آهنـی و 50 درصـد آهـن اسـفنجی در فراینـد 

تولید خود استفاده می کردند.

آذران  فـوالد  شـرکت  مدیـره  هئیـت  رئیـس 

گسـتر تبریـز دربـاره کمبود آهن اسـفنجی، اظهار 

کرد: متاسـفانه این رویه تغییر یافت و با توجه به 

رونـد تولیـد و مصـرف آهـن اسـفنجی در کشـور از 

ابتــــدا مشخـــص بــــود کـــه ایـن واحدهــــا امـکان 

اسـتفاده طوالنی مـدت از آهـن اسـفنجی ندارند و 

حتـی در برخـی پروانه هـای بهره بـرداری آن ها آهن 

قراضـه بـه عنـوان مـاده اولیه درج شـده اسـت. به 

ذوب  کـرد  اعـالم  صمـت  وزارت  دلیـل  همیـن 

القایی هـا بایـد از قراضـه آهنـی بـرای تولید شـمش 

فوالدی استفاده کنند.

داودی بـا انتقاد به تصمیـم وزارت صمت عنوان 

کرد: با یک جسـت وجوی سـاده می توان زمان عرضه 

تولیدکنندگان القایی و قوس الکتریکی را به بازار را به 

دسـت آورد. اگر این فرایند غلط بود، چرا در گذشـته 

کارخانه هـای آهـن اسـفنجی محصـوالت خـود را بـه 

القایی ها می فروختند؟

وی با بیان اینکه ذوب کردن آهن اسـفنجی در 

کوره القایی یک هنر است، تاکید کرد: کوره القایی 

مصـرف  بـرق  کیلـووات   500 تـن،  یـک  هـر  بـرای 

می کنـد، در صورتـی کـه ایـن میـزان در کوره هـای 

قـوس الکتریکـی هـر یـک تـن، یـک مـگاوات اسـت. 

یعنی میزان مصرف برق قوس الکتریکی نسبت به 

ذوب القایـی بـه دلیـل اسـتفاده از آهـن اسـفنجی 

دوبرابـر اسـت. از طرفـی حکـم می کننـد بـا توجـه به 

اینکـه در پیـک اوج مصرف برق هسـتیم، کـوره خود 

را خامـوش کنیـد و در سـاعت شـب بـه فعالیـت 

بپردازیـد. متاسـفانه بخـش خصوصـی محکـوم بـه 

رعایت دستورالعمل شده است.

رئیـس هئیـت مدیـره شـرکت فـوالد آذران گسـتر 

تبریـز اضافـه کـرد: بـرای تامیـن بـرق هـم مشـکالتی 

وجـود دارد و در قبـض برقـی کـه صـادر می شـود، بـه 

نوعی برق ترانزیت را هم حسـاب می کنند. هرچند 

کـه در کارخانه هـای ذوب القایـی از گاز بـرای تولیـد 

محصـول اسـتفاده نمی شـود امـا ایـن تولیدکننـدگان 

بـرای کوره هـای پیش گـرم بـرای کانتینرهـای ذوب 

کارخانه هـای  حـال  همیـن  در  می کننـد.  اسـتفاده 

نـوردی 90 درصـد از انـرژی گاز اسـتفاده می کننـد اما 

قیمت گاز آنان 1.3 برابر فوالدسازان حساب می شود.

ایـن تولیــدکننـــده بیــــان کــــرد: متاسفانـــــه 

تولیدکننـدگان آهـن اسـفنجی بـا وجـود کمبـود این 

ماده اولیه در بازار داخلی، اقدام به صادرات کردند. 

در یـک بـازه زمانـی خـاص، وزارت صمـت بـا توجـه بـه 

ظرفیـت تولید شـرکت های فـوالدی، میـزان خرید هر 

شـرکت را مشـخص و مشمول سهمیه بندی کرد. در 

همیـن حـال بـرای تولیدکنندگانـی آهن اسـفنجی که 

بـه  از از حـد اسـتاندارد  توانسـتند محصـول باالتـر 

مشتریان عرضه کنند، پاداش عیار تعیین کردند. در 

حالی که برای محصول پایین تر از حد استاندارد هیچ 

جریمه ای در نظر گرفته نشد.

وضعیت نابه سامان بازار ضایعات آهنی  
داودی بـا انتقـاد از وضعیـت نابه سـامان بـازار 

ضایعـات آهنـی، بیـان کـرد: همان طـور کـه پیـش از 

ایـن بیـان شـد، کارخانه هـای القایـی  از ترکیـب آهن 

اولیـه  مـواد  بـه  عنـوان  آهـن  قراضـه  و  اسـفنجی 

اسـتفاده می کننـد. بـا توجـه بـه وضعیـت صنعـت 

فـوالد، تامیـن مـواد اولیـه بـه  ویـژه آهـن اسـفنجی و 

قراضـه آهنـی بـه یکـی از چالش هـای فوالدسـازان 

تبدیـل شـده اسـت. در حـال  حاضـر بـازار قراضه در 

کشـور به دلیل اینکه متولی مشـخصی ندارد و در 

ایـن زمینـه هیچ گونـه نظارتـی صـورت نمی پذیـرد، 

بسیار آشفته شده است.

وی ادامه داد: اکثر فروشندگان قراضه به منظور 

فـرار مالیاتـی و کسـب سـود بیشـتر، خواهـان فـروش 

قراضـه آهنـی بـدون فاکتـور بـه فوالدسـازان هسـتند. 

بـازار قراضـه آهنـی دارای تالطـم بـوده و با افت و خیز 

قیمتـی همـراه اسـت. اکنـون قراضـه آهنـی را از بـازار 

داخلـی تامیـن می کنیـم و تامیـن ایـن مـاده اولیـه از 

خارج از کشور صرفه اقتصادی ندارد.

این تولیدکننده افزود: اگر تولیدکننده مواد اولیه 

مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین کند، باید مالیات 

بـر ارزش افـزوده آن را هـم پرداخـت کنـد و در مقابـل، 

تامیـن مـواد اولیـه از بـورس کاال نیـز بـا مشـکالت 

فراوانی همراه شده است.

داودی تصریـح کـرد: واردات ضایعـات آهنـی بـه 
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دلیل اینکه اکثر تولیدکنندگان کشـورهای همسـایه 

همچون عراق، آذربایجان و... به سمت تولید شمش 

فوالدی با کوره القایی سوق پیدا کرده اند، به سختی 

انجـام می شـود. ایـن یعنـی کشـورهای واردکننـده 

قراضه آهنی به دلیل نیاز داخلی خود از صادرات این 

مـاده اولیـه بـه ایـران صرفـه نظـر و بـه تناسـب وجـود 

قراضه آهنی، شمش فوالدی تولید می کنند.

ذوب القایی ها وابسته به خارج نیستند  
رئیـس هئیت مدیره شـرکت فـوالد آذران گسـتر 

تبریز عنوان کرد: تمامی ملزومات استفاده شده به 

جـز قطعـات کوچـک بـرای تولیـد شـمش فـوالدی بـا 

کـوره القایـی در داخـل کشـور تامیـن می  شـود امـا 

شرکت های بزرگ فوالدی قطعات و موادی همچون 

تامیـن  کشـور  از  خـارج  از  را  و...  نسـوز  الکتـرود، 

می کننـد. در حالـی کـه القایی هـا بـه طـور کامـل 

وابسته به داخل کشور هستند اما حمایتی از طریق 

دولت صورت نمی پذیرد.

کوچـک  تولیدکننـدگان  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

چگونـه بایـد بـا شـرکت های بـزرگ فـوالدی کـه تولیـد 

ثبـت  روز  یـک  در  را  تولیـدی  واحـد  یـک  سـالیانه 

می کنند، رقابت داشـته باشـند؟ این در حالی اسـت 

که شـرکت های بزرگ با مراودات مناسـب و حمایت 

دولـت، اقـدام بـه تولیـد کـرده بـه آسـانی می تواننـد 

محصـوالت  صـادرات  بـه  معطـوف  را  خـود  تمرکـز 

فوالدی کنند. در کنار آن، تولیدکنندگان القایی نیز 

قادر به تامین نیاز داخل هستند. حتی اگر القایی ها 

پتانسیل و توانایی صادرات داشته باشند، می توانند 

اقدام به صادرات شمش فوالدی کنند اما به شرطی 

بـرای  رقابـت  سـقف  تعییـن  از  خبـری  دیگـر  کـه 

محصوالت فوالدی در بورس نباشد.

صادرات فوالد منوط به عرضه فوالد  
داودی بیان کرد: در سال های گذشته، قیمت 

فـوالد  شـمش  قیمـت  درصـد   50 اسـفنجی  آهـن 

خوزستان در بورس کاال تعیین شده بود اما اکنون 

این میزان تغییر کرده اسـت. ضمن اینکه  شـرکت 

فوالد آذران گستر تبریز تولیدکننده بیلت فوالدی 

اسـت و بـه هیـچ عنـوان تختـال تولیـد نمی کنـد. 

توسعه مجموعه ما مسکوت ماند.

وی عنوان کرد: با 30 نفر نیروی انسانی فعالیت 

خـود را آغـاز و هم اکنـون نیـز با 100 نفر نیروی انسـانی 

مشـغول بـه کار هسـتیم. در طـرح توسـعه مجموعـه 

همچنیـن برنامـه افزایـش ظرفیـت تعـداد نیروهـای 

انسـانی را در دسـتور کار خود داشـتیم که تا دی ماه 

1401، 100 نفـر بـه نیـروی انسـانی فـوالد آذران گسـتر 

تبریز افزوده شـود اما با بروز مشـکالتی اعم از برنامه 

اجبـاری عرضـه محصـوالت در بـورس، ایـن فراینـد 

امکان پذیر نخواهد بود.

بخش خصوصی یک مهارکننده است  
رئیـس هئیت مدیره شـرکت فـوالد آذران گسـتر 

تبریـز اظهـار کرد: متولی و کنترل کننده بـازار فوالد 

بایـد نسـبت بـه صنعت فـوالد کامـال آگاه باشـد و از 

صفـر تـا صـد ایـن حـوزه را بشناسـد. متولـی بخـش 

معـدن نبایـد بـرای تولیدکننـدگان شـمش فـوالدی 

بخـش  سـازوکار  در  دولـت  کنـد.  تصمیم گیـری 

خصوصی مداخله نکند.

وی اضافـه کـرد: وزارت صمـت بایـد در ابتـدا 

هزینه هـای تولیـد فوالدسـازان را رصـد و پـس از آن 

تصمیم گیـری کنـد. متاسـفانه وزارتخانـه بـا توجه به 

اجرای سیاست گذاری های خود خبری از هزینه های 

تولید ندارد و باید مشخص شود که آیا تولید شمش 

فوالدی در بازه های زمانی مشخص توجیه اقتصادی 

دارد یا خیر.

داودی در پایـان عنـوان کـرد: بـه نظـر می رسـد 

بخـش خصوصـی یـک مهارکننـده بیـکاری در کشـور 

اسـت. متاسـفانه تمامـی دولتمـردان شـعار مبـارزه با 

بیـکاری را سـر می دهنـد امـا در نهایـت بـا اجـرای 

دسـتورالعمل ها و بخشـنامه های متعـدد خـود عامل 

نقض این شعارها می شوند. تولیدکننده نمی خواهد 

دست در جیب دولت کند؛ بلکه انتظار دارد دست 

دولت نیز در جیب بخش خصوصی نباشد. در واقع 

مسئولیت بزرگ مدیریت صنعت فوالد را باید به یک 

کاردان سـپرد. در ایـن رابطـه ضـروری اسـت میـان 

شـرکت های کوچـک بخـش خصوصی با شـرکت های 

هـر چـه زودتـر بخـش  و  قائـل شـد  تفـاوت  دولتـی 

خصوصی از بالتکلیفی در آید.

تولیـد تختـال مخصوص شـرکت های بـزرگ فوالدی 

اسـت امـا ضریـب قیمتـی شـمش فـوالدی و تختـال 

آهـن  حاضـر  حـال  در  می شـود.  تحمیـل  مـا  بـه 

اسفنجی به طور متوسط 65 درصد شمش فوالدی 

قیمت گذاری می شود.

رئیس هئیت مدیره شـرکت فوالد آذران گسـتر 

تبریـز عنـوان کـرد: متاسـفانه بـه دلیـل قطعـی بـرق 

سـه مـاه در فصـل تابسـتان بایـد تولید خـود را کاهش 

دهیـم. همچنیـن در فصل زمسـتان نیز باید ظرفیت 

تولیدی مجموعه را کم کنیم. در واقع تولیدکنندگان 

در طـول 6 مـاه می توانـد بـا تمـام ظرفیـت خـود تولید 

داشـته باشـند امـا متاسـفانه در ایـن بـازه زمانی نیز با 

مشـکالت محیـط زیسـتی، تعزیـرات حکومتـی و ... 

بالتکلیفـی  در  حاضـر  حـال  در  می شـویم.  روبـه رو 

مانده ایـم چراکـه از تولیـد خود بازماندیـم و امیدی به 

آینـده بهتـر بـرای صنعـت فـوالد نداریـم. بـا تمـام این 

تفاسـیر شـبانه روز بـه دلیـل حفـظ اشـتغال در حـال 

فعالیت هستیم، چراکه نیروهای انسانی اصلی ترین 

سرمایه کارخانه هستند.

داودی در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری و 

تحلیلی »فلزات آنالین« مبنی بر برنامه و اولویت های 

خـود اظهـار کرد: برنامه افزودن دو کوره القایی دیگر 

و  زیرسـاخت  تمامـی  زمینـه  ایـن  در  و  داشـتیم  را 

مقدمات این فرایند فراهم شـده بود اما متاسـفانه با 

توجـه بـه وضعیـت نابه سـامان صنعـت فـوالد، طـرح 

متاسفانه وزارتخانه 
با توجه به اجرای 

سیاست گذاری های خود 
خبری از هزینه های تولید 
ندارد و باید مشخص شود 
که آیا تولید شمش فوالدی 
در بازه های زمانی مشخص 
توجیه اقتصادی دارد یا خیر
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مدیـر کارگاه ریخته گـری صالحـی گفـت: همزمان بـا افزایش بی رویـه هزینه هـای تولید طی 
ماه هـای اخیـر، بسـیاری از واحدهـای کوچک صنعتی در آسـتانه تعطیلی قـرار گرفته انـد و این در 

حالی است که شاهد محقق نشدن وعده های مسئوالن مبنی بر حمایت از تولید هستیم.

جای خالی حمایت از تولید

بـا  گفت وگـو  در  محمدصالحـی  امیرحسـین 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« عنوان 

کرد: ذوب، نورد و ریخته گری فلز آلومینیوم اسـاس 

فعالیت این مجموعه اسـت. به منظور تولید ورق و 

ظـروف آلومینیومـی، از شـمش بـه عنـوان مـاده اولیه 

مـورد نیـاز خـود اسـتفاده می کنیـم. اگرچـه امـکان 

بهره گیری از ضایعات نیز در این زمینه وجود دارد اما 

از آنجایـی کـه ممکـن اسـت ضایعـات آلومینیومـی 

حاوی مقادیر کمی ناخالصی باشد و همچنین میزان 

قراضه آلومینیومی در اسـتان قم ناچیز اسـت و باید 

هزینه هنگفتی را برای حمل و نقل ضایعات از سایر 

شـهرها بپردازیـم، ترجیـح می دهیـم از شـمش بـرای 

تولید محصول استفاده کنیم.

وی در خصـوص تامیـن مـواد اولیـه و چالش هـای 

موجود در این زمینه، افزود: شمش آلومینیومی را از 

بازار آزاد خریداری می کنیم. قیمت شـمش در بازار 

آزاد از بـورس کاالی ایـران کمتـر اسـت و بـر همیـن 

اسـاس تمایـل چندانـی بـه خریـد از بـورس نداریـم. 

متاسـفانه قیمـت مـواد اولیـه طـی ماه هـای اخیـر، 

همـواره بـا نوسـان همـراه بـوده اسـت و تولیدکننـده 

نمی تواند برنامه ریزی مشخصی برای تولید محصول 

در  روز گذشـته  آلومینیـوم  شـمش  باشـد.  داشـته 

بــــه ازای هرکیلــوگـــرم  بــــورس، 64 هــــزار تومــــان 

قیمت  گذاری شـد که با اعمال ارزش افزوده، قیمت 

نهایی آن در حدود 72 هزار تومان خواهد شد. این در 

حالـی اسـت کـه واسـطه ها در بـازار آزاد، شـمش را بـا 

قیمـت 82 هـزار تومـان به ازای هر کیلوگرم به فروش 

می رسـانند و  اختـالف قیمـت 10 هـزار تومانـی ایجاد 

ضـرر  بـه  نهایـت  در  بـازار،  و  بـورس  بیـن  شـده 

تولیدکنندگان واقعی می شود. به نظر می رسد ساز و 

کار عرضـه شـمش در بـورس مناسـب نیسـت و بایـد 

نظارت هـای الزم جهـت عرضـه مـواد اولیـه در سـطح 

بازار انجام شود.

قطعی برق به تولید ضربه خواهد زد  
مدیـر کارگاه ریخته گـری صالحـی در ارتبـاط بـا 

کـرد:  تصریـح  انـرژی،  حامل هـای  قطعـی  چالـش 

تولیدکننـدگان بـا معضـل قطعـی گاز در زمسـتان و 

قطعی برق در تابستان دست و پنجه نرم می کنند. 

در  گازسـوز  کوره هـای  از  مـا  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 

ریخته گـری آلومینیـوم اسـتفاده می کنیـم، افزایـش 

بی رویـه قیمـت گاز بر ظرفیت تولید محصول تاثیر 

مستقیم گذاشته است و در حال حاضر با 60 درصد 

ظرفیت فعالیت می کنیم. متاسفانه برق مجموعه 

در روزهای اخیر، بدون اطالع قبلی قطع می شود و  

از کوره هـا هسـتیم،  اسـتفاده  کـه در حـال  زمانـی 

قطعـی بـرق باعـث خواهد شـد ناچـار به اسـتفاده از 

انـرژی سـه برابـری بـرای ادامـه فعالیـت خود شـویم. 

در حـال حاضـر بـرق کارگاه در روزهـای دوشـنبه و 

چهارشـنبه هر هفته به صورت کامل قطع می شـود 

کـه بـه دنبـال آن، مـا دو روز کامـل کاری خـود را بـه 

دنبال این معضل از دسـت خواهیم داد. متاسـفانه 

مشـکالت تولید در سـال جاری به شـدت رشد پیدا 

کـرده اسـت و بسـیاری از تولیدکننـدگان تصمیـم به 

توقف ادامه فعالیت خود گرفته اند.

محمدصالحـی سـپس به معضـل کاهش نیـروی 

گفـت:  و  کـرد  اشـاره  تولیـد  بخـش  در  انسـانی 

ریخته گری، یکی از مشـاغل سـخت به شـمار می آید 

و کارگـر بایـد دمـای حـدود یـک هـزار و 500 درجـه 

سانتی گراد را حین فرایند ذوب تحمل کند. با توجه 

به اینکه تورم روزبه روز در حال افزایش اسـت و رشـد 

57 درصدی حقوق نیروی انسانی نیز چندان کارساز 

نخواهد بود، بر همین اساس بسیاری از افراد تمایلی 

به فعالیت در بخش تولید ندارند و به نظر می رسـد 

در آینده نزدیک کمبود نیروی انسانی، به یک معضل 

جـدی در ایـن زمینـه تبدیـل شـود. در حـال حاضـر 

یـا  تولیـدی  کوچک مقیـاس  واحدهـای  از  بسـیاری 

تعطیل شده اند و یا در آستانه ورشکستگی هستند. 

چراکه کارفرمایان توانایی مالی الزم جهت پرداخت 

هزینه  هـای تولیـد اعـم از دسـتمزد، بیمه و مالیـات را 

ندارنـد و در ایـن بیـن تنهـا شـرکت هایی که بـه دولت 

وابسته اند، می توانند به فعالیت خود ادامه بدهند.

حمایت از تولید، یک شعار است!  
وی ضمـن انتقـاد از عملکـرد دولـت در راسـتای 

حمایت نکردن از بخش تولید، تصریح کرد: متاسفانه 

وعده های مسئوالن مبنی بر حمایت از تولید در حد 

شـعار اسـت و هیـچ حمایتـی از تولیدکننـدگان بخش 

فـروش  تسـهیالت  نمی آیـد.  عمـل  بـه  خصوصـی 

اقسـاطی مواد اولیه در سـال های گذشـته، به راحتی 

در اختیـار تولیدکننـدگان قـرار می گرفت امـا در حال 

حاضـر، شـرایط دریافـت وام بـه شـدت دشـوار شـده 

است و اخذ تسهیالت بانکی نیز نمی تواند چاره ساز 

مشـکالت باشـد. مـا چهـار مـاه اسـت کـه بـه دنبـال 
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نمی توانیم آینده روشنی را برای این صنعت متصور 

شـویم. بخـش تولیـد، بـا کاهـش چشـمگیری نیـروی 

انسـانی متخصـص طـی ماه هـای اخیـر مواجـه شـده 

اسـت و این معضل می تواند زنگ خطری برای آینده 

شـرایط  بایـد  باشـد. همچنیـن  آلومینیـوم  صنعـت 

واردات تجهیزات و ماشین آالت جدید تسهیل شود 

بـا  تـا تولیدکننـدگان بتواننـد محصـوالت جدیـد را 

اسـتفاده از تکنولوژی هـای روز دنیـا تولیـد کننـد. 

اگرچه این مهم، نیازمند سرمایه گذاری کالن توسط 

فعاالن صنعتی به ویژه شرکت های دولتی و خصولتی 

اسـت و به نظر می رسـد با توجه به شـرایط اقتصادی 

حاکم در کشـور، واردات دسـتگاه های جدید چندان 

مقرون به صرفه نخواهد بود اما اگر به دنبال توسعه 

و پیشرفت در صنعت آلومینیوم هستیم، چاره ای جز 

تحقق این امر نداریم.

امیـدوار  شـد:  یـادآور  پایـان  در  محمدصالحـی 

هستیم دولت و مسئوالن به وعده های خود مبنی بر 

حمایـت از تولیـد عمـل کننـد. زمانـی کـه قیمـت 

آلومینیـوم طـی یـک سـال اخیـر حـدود 10 برابـر شـده 

اسـت، یـک تولیدکننـده باید بتواند مـواد اولیـه مورد 

نیـاز خـود را تامیـن کند تا پس از فروش، سـود نسـبی 

در این زمینه حاصل شود. ضمن اینکه ضرورت دارد 

تمهیداتـی در خصـوص کاهـش قیمـت بـرق و گاز 

تولیدکنندگان کوچک صنعتی و همچنین تامین مواد 

اولیه کافی و رفع چالش های مالیاتی اندیشیده شود 

تا آن ها بتوانند با وجود شرایط دشوار تولید، همچنان 

به فعالیت خود ادامه دهند.

اوکرایـن بر صنعت آلومینیوم، اظهـار کرد: این جنگ 

منجر به افزایش قیمت آلومینیوم تا حدود سه هزار 

و 800 دالر به ازای هر کیلوگرم در بورس فلزات لندن 

شد اما در حال حاضر قیمت این فلز تا دو هزار و 400 

دالر به ازای هر کیلوگرم کاهش یافته و به یک ثبات 

و آرامش نسبی رسیده است. مشخص نیست زمانی 

کـه قیمـت جهانـی ایـن فلـز کاهـش یافتـه اسـت، چرا 

بایـد در بـازار داخلـی بـا افزایـش قیمـت آن مواجـه 

ایـن  بـه نظـر می رسـد نقـش واسـطه ها در  باشـیم؟ 

خصـوص پررنـگ باشـد و بایـد تمهیـدات الزم در ایـن 

خصوص از جانب مسئوالن ذی ربط اندیشیده شود.

وی ضمن اشاره به اهمیت به کارگیری از دانش 

و تکنولـوژی روز در تولیـد محصـوالت آلومینیومـی، 

اذعـان کـرد: مادامـی کـه امـکان دسترسـی بـه دانـش 

فنـی و تجهیـزات روز دنیـا فراهـم نباشـد، نمی توانیم 

حضور موفقی در بازارهای بین المللی داشته باشیم. 

در حال حاضر تولیدکنندگان محصوالت آلومینیومی، 

قـادر بـه رقابـت بـا ترکیـه نیسـتند و شـاید بتواننـد بـا 

برخـی از کشـورهای همسـایه ماننـد عـراق، سـوریه، 

تاجیکستان و یا ارمنستان رقابت کنند. البته در این 

میان نباید نقش تحریم های خارجی را نادیده گرفت 

و خوشـبختانه بـازار فـروش و صـادرات محصـوالت 

آلومینیومـی بـه کشـورهای هم جـوار در ایـن شـرایط 

رونق گرفته است.

مدیر کارگاه ریخته گری صالحی ضمن اشاره به 

اهمیت صنعت استراتژیک آلومینیوم، تصریح کرد: 

اگـر شـرایط تولیـد بـه همیـن شـکل ادامـه پیـدا کنـد، 

دریافـت وام از یکـی از بانک هـا هسـتیم و بـه قـدری 

طی این مدت رفت و آمد داشته ایم که دیگر تمایلی 

برای گرفتن آن نداریم. مسئوالن وعده های بسیاری 

در خصوص حمایت از تولید می دهند و در عین حال 

به هیچ  کدام از آن ها جامه عمل نمی  پوشانند.

ایـن فعـال صنعت آلومینیـوم در خصوص فرایند 

تولید ورق آلومینیومی، اذعان کرد: شمش به عنوان 

مـاده اولیـه در داخـل کـوره ذوب و مـذاب حاصـل در 

یـک سـری قالب هـای مخصـوص ریختـه می شـود. 

سـپس عملیـات نـورد بـه وسـیله غلتک هـای خـاص 

صـورت می پذیـرد و در ادامـه نـازک کاری بـه منظـور 

دستیابی به ابعاد مدنظر ورق انجام می شود. تولید 

ورق آلومینیومی بر اساس سفارش مشتری در کارگاه 

ریخته گـری صالحـی انجـام شـده و بـه اسـتان های 

مختلف کشور ارسـال می شود. ظروف آلومینیومی 

تولیدی نیز در آشپرخانه مورد استفاده قرار می گیرد 

و متاسفانه نمونه های مشابه این محصوالت به داخل 

کشـور وارد می شـود؛ در حالـی کـه ایـن محصـول بـا 

کیفیت عالی در این کارگاه و یا توسط سایر همکاران 

تولید شده است. ضمن اینکه ما از تجهیزات داخلی 

در خـط تولیـد اسـتفاده می کنیـم و گاهـی اوقـات 

بـه  واسـطه ها  بعضـی  توسـط  تولیدشـده  ورق هـای 

کشورهای عراق و افغانستان صادر می شود.

قیمت جهانی آلومینیوم به ثبات   
رسیده است

محمدصالحی در ارتباط با تاثیر جنگ روسـیه و 
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مدیر کارگاه ریخته گری ثابت قدم گفت: نوسـان قیمت شـمش آلومینیوم در بازار، باعث شـده 
اسـت بـا ضـرر مالی پـس از فروش محصـول نهایی مواجه شـویم و چـاره ای جز توقـف تولید در 
ایـن شـرایط نداریم. ایـن خطر متوجـه بسـیاری از تولیدکنندگان ورق آلومینیومی شـده اسـت و 

امیدوار هستیم شرایط بازار بهبود پیدا کند.

لزوم ثبات قیمت مواد اولیه در بازار
مدیر کارگاه ریخته گری ثابت قدم عنوان کرد:

تولیدکننـده نیسـت. این معضـل، گریبان گیر اکثر 

و   اسـت  شـده  آلومینیومـی  ورق  تولیدکننـدگان 

چـاره ای جـز توقـف تولیـد بـا ایـن شـرایط نداریـم. 

نوسـان نـرخ ارز، شـرایط تولیـد و بـازار را تحت تاثیر 

قـرار داده اسـت و بایـد اقدامـات الزم جهـت ثبات 

نرخ ارز در داخل انجام شود.

مدیـر کارگاه ریخته گـری ثابت قـدم بیان کرد: 

بـرق واحدهـای صنعتـی یـک روز در هفتـه بـه طـور 

علـی اکبـر ثابـت قـدم در گفت وگـو بـا خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« عنـوان 

کـرد: شـرایط تولیـد در سـال جـاری بـه هیـچ وجـه 

مناسـب نیسـت و وضعیـت بـه مراتـب دشـوارتر از 

سـال گذشـته شـده اسـت. به همین دلیل، در حال 

حاضـر فعالیـت خـود را متوقف کرده ایـم و امیدوار 

هستیم با بهبود شرایط طی روزهای آینده، بتوانیم 

تولید را از سر بگیریم.

وی افزود: نوسان قیمت ماده اولیه، مهم ترین 

ورق  تولیدکننـدگان  اکثـر  کـه  اسـت  چالشـی 

آلومینیومی با آن دسـت و پنجه نرم می کنند. ما 

شـمش مـورد نیـاز خـود را با قیمـت 75 هـزار تومان 

خریـداری  آزاد  بـازار  از  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه 

می کنیم و  با احتسـاب 8 هزار تومان اجرت تولید 

ورق آلومینیومـی، قیمـت تمـام شـده هـر کیلوگرم 

محصـول در حـدود 83 هـزار تومـان می شـود. در 

حالـی کـه ایـن محصـول را یـک ماهـه بـه مشـتریان 

خـود می فروشـیم، قیمـت شـمش طی ایـن مدت تا 

85 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم رشـد پیـدا 

هـزار  دو  قیمـت  اختـالف  ایجـاد  بـا  و  می کنـد 

تومانی، در واقع قیمت مواد اولیه از قیمت نهایی 

محصـول پیشـی می گیـرد کـه ایـن مسـئله بـه نفـع 
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داخلی هستیم!

مدیـر کارگاه ریخته گـری ثابـت قـدم در ادامـه 

و  کـرد  اشـاره  آلومینیومـی  ورق  بـازار  شـرایط  بـه 

گفـت: در حـال حاضـر بـا توجـه به نوسـان نـرخ ارز، 

شـرایط بازار چندان مناسـب نیسـت و میزان خرید 

و فـروش ورق آلومینیومـی کاهـش یافته اسـت. در 

ورق  تولیـد  در  مرغـوب  شـمش  از  مـا  کـه  حالـی 

اسـتفاده می کنیـم و می توانیـم محصوالت خـود را 

بـه سـایر کشـورها صـادر کنیـم، امـکان تحقـق ایـن 

زمانـی  نیسـت.  فراهـم  تحریم هـا  وجـود  بـا  مهـم 

کشورهای همسایه مانند ترکیه، از جمله خریداران 

ورق های آلومینیومی تولیدکنندگان داخلی بودند 

ایـن کشـور،  فعـاالن صنعتـی  امـا در حـال حاضـر 

صادرکننـده ایـن محصـول بـه شـرکت های مطـرح 

اروپایی هستند.

حقـوق  افزایـش  بـه  اشـاره  ضمـن  قـدم  ثابـت 

نیروی انسـانی در سـال جاری، تصریح کرد: زمانی 

کـه یـک تولیدکننـده قادر بـه تامین نقدینگی مورد 

نیـاز خـود نباشـد، ناچـار بـه تعدیـل نیـروی انسـانی 

ایـن در حالـی  شـاغل در مجموعـه خواهـد شـد. 

قیمـت  جامعـه،  در  تـورم  افزایـش  بـا  کـه  اسـت 

کاالهـای اساسـی نیـز رشـد پبـدا کـرده اسـت و بـه 

نظـر می رسـد افزایـش 57 درصـدی دسـتمرد نیز به 

نفع نیروی انسانی نخواهد بود.

وی در خصوص فرایند تولید ورق آلومینیومی، 

اذعـان کـرد: پـس از ریخته گـری مـذاب آلومینیـوم 

در قالب هـای مخصـوص، عملیـات نـورد انجـام و 

ورق تولیـد می شـود. مـا از تجهیـزات خارجـی در 

تولیـد ورق اسـتفاده می کنیـم و  همـواره بـه دنبـال 

تولید محصول با کیفیت هستیم.

پایـان  در  آلومینیومـی  ورق  تولیدکننـده  ایـن 

یادآور شد: مسئوالن ذی ربط تولید را به حال خود 

ایـن  در  نیـز  تسـهیالت  دریافـت  و  کرده  انـد  رهـا 

بـا  بـود. در  حالـی کـه  شـرایط چاره سـاز نخواهـد 

دشـوارتر شـدن شـرایط تولید در سـال جاری، ناچار 

بـه توقـف تولیـد شـده ایم، امیـدوار هسـتیم قیمت 

مواد اولیه در بازار به یک ثبات نسبی دست پیدا 

کند تا بتوانیم به فعالیت خود ادامه دهیم.

شرایط تولید در سال 
جاری به هیچ وجه مناسب 
نیست و وضعیت به مراتب 
دشوارتر از سال گذشته 

شده است. به همین دلیل، 
در حال حاضر فعالیت خود 
را متوقف کرده ایم و امیدوار 
هستیم با بهبود شرایط طی 
روزهای آینده، بتوانیم تولید 

را از سر بگیریم

کامل قطع می شود و متاسفانه اطالع رسانی دقیق 

نیـز در ایـن زمینـه صورت نمی پذیـرد. در حالی که 

بنـا بـر اعـالم قبلـی، قـرار اسـت بـرق مجموعـه روز 

دوشـنبه قطع شـود، این اتفاق در روز یکشـنبه رخ 

تولیـد محصـول در روز  بـه  نسـبت  مـا  می دهـد. 

و  کرده ایـم  را  الزم  برنامه  ریزی هـای  شـده  اعـالم 

قطعی ناگهانی برق، آسـیب شـدیدی به تجهیزات 

مجموعـه وارد خواهـد کـرد و در نهایـت منجـر بـه 

فراوانـی می شـود. همیـن معضـل در  مالـی  ضـرر 

خصـوص قطعـی گاز در زمسـتان سـال گذشـته نیز 

وجـود داشـت و تعـدادی از کوره هـای مجموعـه به 

اینکـه  اتفـاق خسـارت دیدنـد. ضمـن  ایـن  دنبـال 

قیمـت حامل هـای انـرژی نیـز بـه شـدت رشـد پیـدا 

بـر چـه اساسـی  کـرده و مشـخص نیسـت دولـت 

بهـای بـرق و گاز واحدهـای تولیدی را چندین برابر 

افزایش داده است.

در  تحریـم  نقـش  خصـوص  در  قـدم  ثابـت 

بـر  بسـزایی  تاثیـر  تحریـم،  کـرد:  صنعـت، مطـرح 

و  اسـت  داشـته  کشـور  صنعـت  بحرانـی  شـرایط 

جدیـد  دور  از  مطلـوب  نتیجـه  هسـتیم  امیـدوار 

مذاکـرات برجـام حاصـل شـود تـا وضعیـت کمـی 

بهبـود پیـدا کنـد. بـرای مثـال، هم اکنـون در بـازار 

فلـزات گران بهـا بـه ویـژه طـال، هیـچ فـردی خریـدار 

نیسـت و همـه بـه دنبـال فـروش طـال هسـتند. در 

پیـش، همـه خریـدار  کـه حـدود دو هفتـه  حالـی 

فلـز  ایـن  فـروش  بـه  تمایلـی  هیچکـس  و  بودنـد 

ارزشـمند نداشـت. رفـع تحریم هـا، نـه تنها به سـود 

صنعـت آلومینیـوم بلکـه بـه نفـع اقتصـاد و تمامـی 

امیـدوار هسـتیم  کـه  بـود  صنایـع کشـور خواهـد 

هرچه زودتر این مهم به وقوع بپیوندد.

قیمـت  جهانـی  کاهـش  بـا  ارتبـاط  در  وی 

آلومینیـوم، تصریـح کـرد: اگرچـه بـه دنبـال جنـگ 

روسـیه و اوکـران، قیمـت آلومینیـوم تـا مـرز چهـار 

هـزار دالر نیـز رشـد پیـدا کـرد امـا هم اکنـون قیمت 

ایـن فلـز اسـتراتژیک بـه حـدود دو هـزار و 400 دالر 

اینکـه  بـا وجـود  رسـیده اسـت. مشـخص نیسـت 

قیمـت جهانـی آلومینیـوم کاهش یافته اسـت، چرا 

همچنان شـاهد افزایش قیمت شـمش در بازارهای 
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مـــسمـــس

تیشه به ریشه تولید زده اند

چاره ای جز رونق صادرات نداریم
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مدیرعامـل شـرکت سـیم تـاب زنجان گفـت: در حالی کـه به نظر می رسـید شـرایط تولید در 
سـال جـاری، بـا توجه به تاکید مسـئوالن مبنی بـر حمایت از تولیـد بهبود پیدا کند امـا هزینه های 
تولیـد اعـم از قیمـت مـواد اولیـه، حامل های انـرژی و حقوق نیروی انسـانی به شـدت رشـد پیدا 

کرده و کارفرمایان را در شرایط دشوار اقتصادی قرار داده است.

حال تولید خوب نیست

علی نجفی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: شـرایط صنعت 

سـیم و کابل به هیچ وجه مناسـب نیسـت. تولید در 

سـال 1400، به شـدت با رکود مواجه شـد و این شـرایط 

طـی سـه ماهـه ابتدایـی سـال جـاری نیـز ادامـه پیـدا 

کـرد. از آنجایـی کـه قیمـت مـس بـا توجـه بـه بـورس 

فلـزات لنـدن تعییـن می شـود و نـرخ دالر نیـز بـا رشـد 

از  بسـیاری  حاضـر  حـال  در  اسـت،  بـوده  همـراه 

تولیدکننـدگان سـیم و کابـل مسـی بـا نوسـان قیمـت 

مـاده اولیـه در سـطح بـازار مواجـه هسـتند. اگرچـه 

قیمت مس طی روزهای اخیر روند کاهشی داشته و 

بـه مـرز هشـت هـزار دالر رسـیده اسـت امـا تفـاوت 

چندانـی در بـازار داخلـی ایجـاد نشـده اسـت. چراکه 

همزمان با کاهش قیمت جهانی مس، ارزش دالر در 

حـال افزایـش اسـت و بـر همیـن اسـاس بسـیاری از 

تولیدکننـدگان سـردرگم شـده اند. گاهـی اوقـات بـا 

توجه به شرایط بازار و قیمت مواد اولیه، هیچ یک از 

تولیدکنندگان سیم و کابل اقدام به فروش محصول 

خـود نمی کننـد و زمانـی کـه قیمـت مـس رشـد پیدا 

کـرد، اقـدم بـه فـروش آن می کننـد تـا بـه سـودآوری 

بیشتری دست پیدا کنند.  متاسفانه ثبات اقتصادی 

الزم در سـطح بـازار دیـده نمی شـود و همیـن مسـئله 

تولید را دشوار ساخته است.

افزایش بی رویه قیمت حامل های انرژی  
وی افـزود: بـرق کارخانـه یکشـنبه هـر هفتـه از 

ساعت هشت صبح تا 20 بعد از ظهر قطع می شود 

و اطالع رسانی آن در روز شنبه از جانب شرکت برق 

صـورت می پذیـرد. بـه نظر می رسـد این اقـدام تاثیر 

باشـد؛  نداشـته  بـرق  بـر کاهـش مصـرف  چندانـی 

چراکـه برخـی از شـرکت های منطقـه، مشـغول تولید 

طی سـه شـیفت کامل کاری هسـتند که این امر در 

نهایـت منجـر بـه افزایـش مصـرف بـرق خواهـد شـد. 

بنابراین اگر به دنبال کسب نتیجه مطلوب از قعطی 

بـرق طـی روزهـای گـرم سـال کـه مصـرف برق بـه اوج 

شـرکت ها  تمامـی  بایـد  هسـتیم،  می رسـد  خـود 

برنامه ریزی هـای الزم جهـت مصـرف بهینـه بـرق را 

داشته باشند و همکاری دوطرفه بین تولیدکنندگان و 

سازمان های ذی ربط شکل بگیرد. در فصل زمستان، 

از یـک سـری گرم کننـده برقـی در داخـل مجموعـه 

اسـتفاده می کنیـم تـا هزینـه گاز مصرفـی بـه حداقـل 

میـزان ممکـن کاهـش پیـدا کنـد. در حالـی کـه مبلغ 

ماهانـه گاز مصـرف شـده در حـدود 150 هـزار تومـان 

بـود، ایـن رقـم چنـد برابـر در سـال گذشـته رشـد پیـدا 

کـرد و مـا ناچـار بـه روشـن کـردن تنهـا دو گر م کننـده 

برقـی بـه جـای 14 عدد از این دسـتگاه شـدیم. از سـوی 

دیگر، در حالی که عمده انرژی مورد نیاز تولیدکنندگان 

سیم و کابل برق و گاز است، جدیدترین قبض ماهانه 

آب کارخانـه در حـدود 6  میلیـون و 500 هزار تومان در 

ماه صادرشده است. ما اعتراض خود را نسبت به این 

شـرکت  هسـتیم  امیـدوار  و  کرده ایـم  اعـالم  امـر 

شهرک های صنعتی استان زنجان نیز اقدامات الزم را 

در این خصوص انجام بدهد.

مدیرعامل شـرکت سـیم تاب زنجان در خصوص 
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اهمیت نیروی انسانی در تولید، عنوان کرد: افزایش 

57 درصـدی حقـوق نیـروی انسـانی در سـال جـاری، 

فشـار مضاعفـی را بر دوش تولیدکننـدگان وارد کرده 

است. در حالی که شاهد رشد تورم و گرانی قیمت 

کاالهـای اساسـی در جامعـه هسـتیم، بنابرایـن ایـن 

افزایش دسـتمزد نه تنها گره ای از مشـکالت موجود 

باز نخواهد کرد بلکه شرایط ادامه فعالیت کارفرمایان 

را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. چراکه هزینه های 

تولید طی چند ماه گذشته به شدت رشد پیدا کرده 

است و اگر در چنین شرایطی تولیدکنندگان نتوانند 

نقدینگـی مـورد نیـاز خـود را تامیـن کننـد، بنابرایـن 

چـاره ای جـز تعدیـل نیروی انسـانی و یا تعطیـل کردن 

مجموعـه نخواهنـد داشـت. در حالـی کـه مـا تمـام 

تـالش خـود را جهـت حفـظ آرامـش نیروهـای انسـانی 

شـاغل در مجموعـه می کنیـم و  سـرویس رفت وآمـد 

برای آن ها در نظر گرفته ایم اما متاسفانه هزینه حمل 

و نقل نیز در سال جاری به شدت افزایش یافته است 

و بـر همیـن اسـاس نمی توانیـم برنامه هـای خـود را در 

این راستا محقق کنیم.

جای خالی استانداردسازی در صنعت   
سیم و کابل

نجفی در ارتباط با تولید سیم و کابل های تقلبی 

و غیراستاندارد، تصریح کرد: به نظر می رسد تولید و 

فروش سـیم  و کابل های تقلبی که از اسـتاندارد الزم 

نیـز برخوردار نیسـتند، مهم تریـن چالش این صنعت 

طی سالیان اخیر بوده است. متاسفانه توجه چندانی 

بـه مقولـه استانداردسـازی در صنعـت سـیم و کابـل 

نمی شـود و نظارت هـای الزم جهـت مقابلـه بـا عرضه 

محصوالت غیر اسـتاندارد در سـطح بازار نیز صورت 

نمی پذیرد. ما هفته گذشته بنا به درخواست یکی از 

مسئوالن صنعتی استان کرمان، چند نمونه از سیم و 

کابل های تولیدشده را آنالیز کردیم و پس از آن متوجه 

شدیم که حجم مس استفاده شده در این محصوالت 

به شـدت کاهش یافته اسـت. نکته قابل تامل اینکه 

همین محصوالت با قیمتی کمتر از سیم و کابل های 

باکیفیت در بازار به فروش می رسـند و به دنبال آن، 

بسـیاری از خریـداران نسـبت بـه قیمـت محصـوالت 

استاندارد معترض هستند. در حالی که تولیدکنندگان 

واقعی سیم و کابل، تمام استانداردهای الزم در تولید 

را در نظـر گرفته انـد و بایـد محصـول نهایـی خـود را با 

قیمـت مقطـوع در بـازار بفروشـند. قیمت کاتد طی 

هفته گذشته تا 300 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم 

قیمـت  بایـد  اسـاس  همیـن  بـر  و  کـرد  پیـدا  رشـد 

محصـوالت مسـی نیـز افزایـش یابـد امـا چـون عرضـه 

سـیم و کابل هـای تقلبـی ارزا ن قیمـت در سـطح بـازار 

طی ماه های اخیر رشد یافته است، بنابراین مشتریان 

بـه دنبـال خریـد چنیـن محصوالتـی هسـتند و توجـه 

خاصی به کیفیت و اسـتاندارد محصول نمی  کنند. 

همزمـان بـا افزایـش قیمـت کاتـد، مـا موفق بـه خرید 

ماده اولیه نشده ایم و امیدواریم شرایط بازار به ثبات 

برسـد تـا بتوانیـم مفتـول مسـی مـورد نیـاز خـود را بـه 

مقدار کافی تامین کنیم.

وی ضمن انتقاد از عملکرد واحدهای نظارتی در 

ایـن صنعـت، اذعـان کـرد: کارشناسـان سـازمان ملـی 

اسـتاندارد ایـران، دو بـار در مـاه، کیفیت و اسـتاندارد 

محصـوالت تولیـدی شـرکت سـیم تـاب زنجـان را در 

آزمایشگاه های تخصصی مورد بررسی قرار می دهند. 

در حالـی کـه بخـش عمـده ای از سـیم و کابل هـای 

تقلبـی در واحدهـای زیرپلـه ای و غیرمجـاز تولیـد 

صـورت  زمینـه  ایـن  در  نظارتـی  هیـچ  و   می شـود 

ایـن  گسـترده  عرضـه  شـاهد  همچنـان  نمی پذیـرد، 

محصـوالت در سـطح بـازار هسـتیم. متاسـفانه ایـن 

معضل، عملکرد تولیدکنندگان دلسوز و واقعی سیم و 

کابل را تحت تاثیر قرار داده است و به نظر می رسد 

خصـوص  ایـن  در  چـاره ای  بایـد  ذی ربـط  مسـئوالن 

بیندیشند. محصوالت تولیدی ما با برند رسمی سیم 

تاب زنجان در بسـیاری از اسـتان های کشـور فروخته 

و  تقلبـی  نمونـه  یـک  باشـد  قـرار  اگـر  و  می شـود 

بی کیفیـت بـا همیـن برنـد در سـطح بـازار بـه فـروش 

برسـد، به اعتبار چندین سـاله مجموعه خدشـه وارد 

خواهد شـد و بر همین اسـاس ضرورت دارد از عرضه 

بـازار  و فـروش سـیم و کابل هـای تقلبـی در سـطح 

جلوگیری شود.

می توانیم با شرکت های معتبر   
رقابت کنیم

این تولیدکننده سـیم و کابل مسـی در پاسـخ به 

از آنجایی که قیمت مس 
با توجه به بورس فلزات 
لندن تعیین می شود و 

نرخ دالر نیز با رشد همراه 
بوده است، در حال حاضر 
بسیاری از تولیدکنندگان 

سیم و کابل مسی با نوسان 
قیمت ماده اولیه در سطح 

بازار مواجه هستند
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اینکـه  بـر  مبنـی  آنالیـن«  »فلـزات  سـوال خبرنـگار 

بـا  مقایسـه  در  شـرکت  ایـن  محصـوالت  کیفیـت 

نمونه های مشابه داخلی و خارجی را چطور ارزیابی 

می کنید، اظهار کرد: حقیقت امر این است که در 

کنار چند واحد تولیدکننده سـیم و کابل در اسـتان 

زنجـان، از کیفیـت محصـوالت تولیدشـده رضایـت 

کامـل داریـم و نسـبت بـه مشـتریان خـود، احسـاس 

مسـئولیت می کنیم. بر همین اسـاس همواره مواد 

اولیه مرغوب را در تولید سـیم و کابل اسـتاندارد به 

کار می بریـم و خوشـبختانه توانسـته ایم مشـتریان 

خـود را حـدود یـک دهه فعالیت حفظ کنیم. عمده 

کاریـرد محصـوالت مـا در صنعـت ساختمان سـازی 

است و بر همین اساس تمام تالش خود را در تولید 

سـیم و کابـل باکیفیـت بـه کار گرفته  ایـم تـا مشـکل 

در  محصـوالت  ایـن  از  اسـتفاده  از  پـس  خاصـی 

سیم کشـی واحدهـای سـاختمانی رخ ندهـد. ضمن 

اینکه اگر حمایت های الزم از تولیدکنندگان سیم و 

نیـز   صنعتـی  واحدهـای  و  پذیـرد  صـورت  کابـل 

همکاری متقابل با یکدیگر داشته باشند، می توانیم 

خـوش  و  کنیـم  رقابـت  بین المللـی  بازارهـای  در 

بدرخشـیم. چراکـه شـرکت های مطرحـی در داخـل 

کشـور، سـیم و کابـل تولیـد می کننـد و اگـر از آن هـا 

حمایت شـود، بدون شـک به موفقیت های فراوانی 

دست خواهیم یافت.

نجفـی در ادامـه اثـر تحریم ها در صنعت سـیم 

و کابـل را ناچیـز دانسـت و تاکیـد کـرد: در حـال 

حاضـر مـا بـا کمتـر از 50 درصـد ظرفیـت اسـمی 

مشـغول تولیـد هسـتیم و بـا توجـه بـه شـرایط بـازار، 

نمی توانیم برنامه ریزی مشخصی برای تولید خود 

داشـته باشـیم. چراکـه قیمـت مـواد اولیـه همـواره 

نوسـان داشـته اسـت و اگر نتوانیم مفتول مسـی و 

گرانـول مـورد نیـاز خـود را بـه میـزان کافـی تامیـن 

کنیـم، تولیـد محصـول در شـرکت بـا افـت مواجـه 

خواهـد شـد. از سـوی دیگـر، مشـتریان اقـدام بـه 

از  خریـد  ازای  در  مـدت دار  چک هـای  صـدور 

مجموعه می کنند و اگر این چک ها در زمان مقرر 

نقدینگـی  تامیـن  در  بنابرایـن  نشـود،  نقـد  خـود 

مجموعـه بـا چالـش روبـه رو خواهیـم شـد. ایـن در 

حالـی اسـت کـه تعـدادی از فروشـندگان سـیم و 

کابـل نیـز نسـبت بـه تولیدکننـدگان ایـن محصـول 

در  را  شـده  خریـداری  محصـوالت  و  کم لطفـی 

افزایـش  از  پـس  تـا  دپـو می کننـد  خـود  انبارهـای 

قیمـت محصـول، نسـبت به فـروش آن اقدام کنند 

کـه ایـن امـر در نهایت به چرخه تولید سـیم و کابل 

آسیب خواهد رساند.

برای دریافت تسهیالت، باید از   
هفت خان رستم گذشت!

وی آینـده صنعـت سـیم و کابـل را مبهـم ارزیابی 

کـرد و گفـت: بـا ایـن شـرایط، نمی توانیـم پیش بینـی 

باشـیم و  ایـن صنعـت داشـته  آینـده  از  مشـخصی 

انتظـار  در  سرنوشـتی  چـه  نیسـت  مشـخص 

تولیدکننـدگان سـیم و کابـل اسـت. در حالـی کـه مـا 

برای تامین سـرمایه در گردش مورد نیاز خود، اقدام 

بـه دریافـت تسـهیالت از یکـی از بانک هـای دولتـی 

کرده ایـم، بایـد از هفـت خـان رسـتم عبـور کنیـم تـا 

کنیـم.  دریافـت  را  خـود  نیـاز  مـورد  وام  بتوانیـم 

بروکراسی های اداری در این زمینه و درخواست سند 

ملکـی شـهری بـه عنـوان وثیقـه، باعـث شـده اسـت 

دریافـت  بـه  تمایلـی  تولیدکننـدگان  از  بسـیاری 

تسهیالت نداشته باشند و افرادی هم که نسبت به 

دریافـت وام اقـدام کرده انـد، تصمیـم خـود را تغییـر 

دهنـد. حـال ایـن سـوال مطـرح اسـت کـه سـند یـک 

کارخانه با زیربنای یک هزار و 200 متر نسبت به سند 

ملکـی شـهری چـه تفاوتـی دارد کـه بانک هـا آن را بـه 

عنوان وثیقه قبول نمی کنند و شرایط را برای دریافت 

وام دشوار ساخته اند؟ در حالی که تاکید مسئوالن و 

سـازمان های دولتـی بـر مبنـای اعطـای تسـهیالت 

جهـت اجـرای طـرح توسـعه و حمایت از تولید اسـت 

اما متاسـفانه بانک ها زیر بار این مسـئله نمی روند و  

همکاری های الزم را با تولیدکنندگان ندارند.

 مدیرعامـل شـرکت سـیم تـاب زنجـان در پایان 

یـادآور شـد: امیـدوار هسـتیم شـرایط تولیـد طـی 

روزهـای آینـده بهبـود پیـدا کنـد تـا بـا ایجـاد ثبات 

بـه  بتوانیـم همچنـان  بـازار،  سـطح  در  اقتصـادی 

هیـچ  از  و  دهیـم  ادامـه  خـود  قانونمنـد  تولیـد 

تالشـی بـرای جلـب رضایـت مشـتریان خـود دریـغ 

نخواهیم کرد.

به نظر می رسد تولید و 
فروش سیم  و کابل های 
تقلبی که از استاندارد 

الزم نیز برخوردار نیستند، 
مهم ترین چالش این 

صنعت طی سالیان اخیر 
بوده است
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مدیرعامـل شـرکت تعاونـی زرنـد فوالد جـوش گفـت: افزایش قیمت گاز باعث شـده اسـت 
بسـیاری از تولیدکنندگان شـمش مسـی، در آسـتانه تعطیلی قرار بگیرند و یا ناچار به ادامه تولید 

با حداقل میزان ظرفیت شوند.

افزایش قیمت گاز به تولید ضربه زد

احمـد اکبـرزاده در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« عنوان کرد: سرباره 

و ته پاتیـل بـه  عنـوان ضایعـات مـس از مجتمـع مـس 

سرچشـمه، خریداری و سـپس به شـمش مس با عیار 

مشخص تبدیل می شود و از آنجایی که این مجتمع، 

یکـی از بزرگ تریـن تولیدکنندگان مس کشـور اسـت، 

خوشـبختانه چالـش خاصـی در تامیـن مـواد اولیـه 

نداریـم. البتـه باید توجه داشـت که کیفیت شـمش 

مس تولید شـده باید آنقدر مرغوب باشـد که توسـط 

مجتمـع مـس سرچشـمه برگشـت داده نشـود. ایـن 

مجتمع عدد آنالیز مشخصی را برای شمش تولیدی 

در نظـر می گیـرد و بـر همیـن اسـاس مـا موظـف بـه 

تولید شمش با آنالیز معین هستیم.

وی در خصـوص فراینـد تولیـد شـمش مسـی، 

افـزود: ضایعـات مسـی بـا عیـار 15 تـا 20 درصـد وارد 

صـورت  اولیـه  ذوب  و  می شـود  دوار  کوره هـای 

می پذیـرد. در ادامـه، عملیـات سـرباره گیری انجـام 

شـده و پـس از جداسـازی تفالـه، مـات مـس شـکل 

می گیـرد. مـات مس به دسـت آمـده در مرحله بعد 

بـا  و  می شـود  هوادهـی  و  بلیسـتر  کوره هـای  وارد 

دمیـدن اکسـیژن، خالص سـازی صورت می پذیـرد و 

وسـیله  بـه   ناخالصی هـا  جداسـازی  بـا  پایـان  در 

فیلترهای مخصوص، شمش مس به دست می آید.  

مدیرعامـل شـرکت تعاونی زرند فوالد جـوش در 

ارتباط با معضالت بخش تولید، بیان کرد: در حالی 

کـه مـا دغدغـه خاصی در تامیـن مواد اولیـه نداریم 

و   1400 سـال  در  تولیـد  مشـکالت  متاسـفانه  امـا 

همچنین طی سه ماهه ابتدایی سال جاری افزایش 

یافتـه و شـرایط را بـرای ادامـه فعالیـت واحدهـای 

کوچک مقیـاس دشـوار سـاخته اسـت. قیمـت مـس 

همواره در حال نوسان بوده و نمی توانیم برنامه ریزی 

مشخصی برای تولید داشته باشیم. از سوی دیگر، 

قیمـت گاز بـه شـدت رشـد پیـدا کـرده و هزینـه هـر 

مترمکعـب گاز مصرفـی مجموعـه از ابتـدای سـال 

1400 از قیمـت 600 تومـان بـه حـدود یـک هـزار و 250 

تومـان افزایـش یافتـه اسـت. با توجـه به اینکه عمده 

انرژی مصرفی در مجموعه، گاز است و از کوره های 

دوار گازسوز در تولید شمش استفاده می کنیم، در 

مشـغول  ظرفیـت  درصـد  بـا 30  تنهـا  حاضـر  حـال 

فعالیت هستیم.  الزم به ذکر است که قطعی برق، 

تاثیـر چندانـی بـر رونـد تولیـد مـا نگذاشـته اسـت و 

مشکلی در این زمینه نداریم.

اکبـرزاده در ادامـه بـه افزایـش حقـوق نیـروی 

انسـانی در سـال جاری اشـاره کرد و گفت: افزایش 

57 درصدی دستمزد در سال جاری هم کارفرمایان 

و هم نیروهای انسانی را در تنگنای اقتصادی قرار 

داده اسـت. چراکه از یک سـو، کارفرمایان با رشـد 

مالیـات  و  بیمـه  ماننـد  تولیـد  هزینه هـای  سـایر 

مواجه هستند و از سوی دیگر، افزایش تورم منجر 

بـه افزایـش قیمـت کاالهـای اساسـی، اجـاره بهـای 

مسکن و... شده و معیشت کارگران را تحت تاثیر 

قـرار داده اسـت. بـر همیـن اسـاس بـه نظر می  رسـد 

ایـن افزایـش حقـوق نـه تنهـا بـه نفـع نیروی انسـانی 

نبـوده اسـت بلکـه شـرایط را بـرای ادامـه فعالیـت 

واحدهـای صنعتـی کوچـک، بیـش از پیـش دشـوار 

ساخته است.

وی ضمـن اشـاره بـه شـرایط بازار شـمش مسـی، 

مطرح کرد: با توجه به عملکرد مثبت شرکت ملی 

صنایـع مـس ایـران و مجتمع هـای زیرمجموعه این 

واحـد عظیـم صنعتـی، بـازار محصـوالت مسـی در 

شـرایط خوبی قرار دارد و اگر قراضه مسـی از سـوی 

مجتمـع مـس سرچشـمه در اختیـار مـا قـرار نگیـرد، 

در تولید شـمش مسـی دچار مشـکل خواهیم شـد. 

بنابراین همواره تالش می کنیم مواد اولیه کافی و 

مـورد نیـاز خـود را در اختیـار داشـته باشـیم کـه بـا 

چالش خاصی روبه رو نشویم.

مدیرعامـل شـرکت تعاونی زرند فوالد جـوش در 

خصوص تاثیر تحریم، تصریح کرد: با توجه به اینکه 

 )LME( لنــــدن فلــــزات  بـورس  بـــر اســـاس  مــــس 

قیمت گـذاری می شـود و تحریـم باعث شـده اسـت 

همزمان با نوسان نرخ دالر، قیمت مس نیز افزایــش 

یابـــد، ایـــن مسئلـــه تاثیـــر مستقیـــم بـر عملکـــرد 

تولیدکننـدگان بـزرگ محصـــوالت مســی گذاشتـــه 

اسـت و امیـدوار هسـتیم تحریم هـا در آینـده نزدیک 

لغو شود تا بازار صادراتی محصوالت مسی و آلیاژی 

رونق پیدا کند.

مـس  شـد: صنعـت  یـادآور  پایـان  در  اکبـرزاده 

می توانـد شـرایط را بـرای سـرمایه گذاری در داخـل 

کشور به ویژه استان کرمان فراهم کند و اگر دولت 

حامـی سـرمایه گذاران باشـد، می توانیـم نسـبت بـه 

آینده این صنعت مهم خوش بین باشیم.
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مدیرعامـل شـرکت پگاه روی گفت: تامین نشـدن خاک معدنـی با عیار مناسـب و افزایش قیمت 
ناگهانی اسـید سـولفوریک، باعث شـده اسـت متحمل ضرر مالـی فراوانی تنهـا در تامین مـاده اولیه 

بشویم و اگر شرایط تولید به همین شکل ادامه پیدا کند، ناچار به تعطیلی مجموعه خواهیم شد.

تولیدکننده به فردای خود امیدی ندارد
مدیرعامل پگاه روی:

تومانی به ازای خرید 10 هزار تن خاک روی شده ایم 

و ایـن ضـرر کالن مالـی، تنهـا در زمینـه خریـد مـاده 

اولیـه بـه مجموعـه وارد شـده اسـت. در حـال حاضر 

نمی دانیـم چطـور بایـد ایـن زیـان هنگفـت را جبـران 

کنیـم و همچنـان پیگیـر رفـع ایـن مشـکل هسـتیم. 

نوسـان قیمت اسید سـولفوریک، از دیگر معضالت 

تولیدکنندگان شـمش روی به شـمار می آید. قیمت 

ایـن مـاده اولیـه طـی یـک سـال، همـواره دسـتخوش 

تغییـر می شـود کـه بـه دنبـال آن، قیمـت تمام شـده 

محصـول نیـز افزایـش خواهـد یافـت. ضمـن اینکـه 

تولیدکننـده  کـه  اسـت  نحـوی  بـه  بـازار  شـرایط 

نمی تواند پیش بینی کند که آیا امکان خرید اسـید 

سولفوریک طی یک هفته آینده وجود دارد یا خیر.

مدیرعامل شرکت پگاه روی در خصوص افزایش 

کـرد:  عنـوان  انـرژی،  حامل هـای  قیمـت  ناگهانـی 

افزایـش ناگهانی قیمـت گاز، نه تنها تولیدکنندگان 

شـمش روی بلکـه تمـام فعـاالن صنعتـی را غافل گیر 

کـرد. ایـن اتفـاق منجـر به کاهش تولید اکثـر فعاالن 

صنعتـی شـده اسـت و در حـال حاضـر درگیـر ایـن 

معضـل هسـتیم. مبلـغ قبـض گاز صادرشـده بـرای 

کارخانـه تـا بهمـن مـاه سـال گذشـته، حـدود 10 تـا 

15میلیـون تومـان در مـاه بـود اما ایـن رقم به یک باره 

به 980 میلیون تومان در پایان سـال رشـد پیدا کرد. 

اسـتان،  گاز  اداره  از  فـراوران  پیگیری هـای  از  پـس 

متوجـه شـدیم کـه ایـن مبلـغ بابـت اختـالف قیمت 

گاز مصرفـی کارخانـه از مـرداد ماه تا پایان بهمن ماه 

شـاهپور امیـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین« مطرح کرد: تامین 

چالش هـای  بزرگ تریـن  از  یکـی  اولیـه،  مـواد 

تولیدکننـدگان شـمش روی طـی ماه هـای اخیـر بـوده 

اسـت. خـاک معدنـی در بـورس کاالی ایـران، بـا عیـار 

آن،  اسـاس  بـر  کـه  می شـود  عرضـه  مشـخصی 

تولیدکننـده اقـدام بـه خریـد مـاده اولیـه می  کنـد اما 

اختـالف عیـار خـاک عرضـه شـده در بـورس بـا خـاک 

خریـداری شـده بـه قـدری اسـت کـه هیـچ توجیهـی 

برای آن وجود ندارد و سازمان مشخصی نیز پاسخگو 

نیسـت. مـا به تازگـی اقدام به خرید 10هـزار تن خاک 

روی بـا عیـار 10 درصـد از بـورس کاالی ایـران کرده ایـم 

کـه بـر اسـاس قـرارداد، بـه ازای یـک درصد تفـاوت در 

عیـار خـاک، قیمـت خریـد نیـز 10 درصـد کاهـش و یـا 

افزایش پیدا خواهد کرد.

لزوم افزایش نظارت بر عرضه خاک   
روی در بورس

وی افـزود: در حـال حاضـر فاکتـور فـروش خـاک 

روی بـا عیـار 11 درصـد از طـرف بـورس کاال بـرای مـا 

صـادر شـده اسـت امـا عیـار ایـن خـاک در حـدود 

عیـار  اختـالف  میـان  ایـن  در  و  بـوده  8درصـد 

محصـول  قیمـت  درصـد   30 معـادل  3درصـدی 

خریـداری شـده شـکل گرفتـه اسـت. پـس از بـرآورد 

کلـی، متوجـه اختـالف قیمـت پنـج تـا 6 میلیـارد 
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صـادرات را بیـش از پیـش دشـوار سـاخته اسـت و بر 

همین اساس تولیدکننده نمی تواند یک برنامه ریزی 

مشـخص در کوتاه مدت داشـته باشد. واقعیت امر 

ایـن اسـت کـه تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان امید 

چندانـی بـه فـردای خـود ندارند و مشـخص نیسـت 

که چه آینده ای در انتظار آن ها است.

وضع دستورالعمل های دست وپاگیر   
صادراتی

ایـن تولیدکننـده شـمش روی در ادامه به وضع 

عـوارض صادراتـی بـر محصـوالت معدنـی و فلـزی 

اشاره کرد و گفت: وضع قوانین و دستورالعمل های 

لحظه ای و خلق السـاعه، باعث سـردرگمی بسیاری 

از تولیدکننـدگان شـده اسـت. دولـت در اقدامـی 

غیرکارشناسـانه در ابتـدای سـال جـاری ، اقـدام بـه 

وضـع عـوارض صادراتـی بـر محصـوالت معدنـی و 

فلـزی، آن هـم بـه مـدت دو مـاه آزمایشـی کـرد کـه 

همیـن مسـئله، منجـر بـه زیـان مالـی فراوانـی بـرای 

صادرکنندگان شمش روی شد. این اتفاق در حالی 

رخ داد کـه بسـیاری از تولیدکننـدگان نسـبت بـه 

صادرات محصول خود اقدام کرده بودند و پس از 

کـردن  متوقـف  بـه  ناچـار  بخشـنامه،  ایـن  ابـالغ 

صـادرات شـدند. اگرچـه ایـن دسـتورالعمل پـس از 

پیگیـری و اعتـراض صادرکننـدگان لغـو شـد امـا بـه 

نظـر می رسـد دولـت بایـد پیـش از اجـرای چنیـن 

مسائل مهمی، عواقب آن را هم در نظر بگیرد.

کنسـانتره  فـرآوری  دانـش  گسـترش  امیـری 

سـولفوره روی را امـری ضـروری دانسـت و اذعـان 

کرد: با توجه به اینکه ذخایر اکسیدی معدن سرب 

و روی انگـوران رو بـه پایـان اسـت، بنابرایـن ضـرورت 

دارد تـا تکنولـوژی فـرآوری کنسـانتره سـولفوره در 

اختیار تولیدکنندگان شمش قرار بگیرد تا در آینده 

چراکـه  نشـویم.  اولیـه  مـواد  تامیـن  بحـران  دچـار 

واحدهـای  دسـتگاه های  و  ماشـین آالت  طراحـی 

کنسـانتره  اسـاس  بـر  روی،  شـمش  تولیدکننـده 

اکسـیدی صورت پذیرفته اسـت و امیدوار هسـتیم 

تمـام  در  سـولفوره  کنسـانتره  فـرآوری  شـرایط 

شرکت های فعال در این صنعت فراهم شود. ما به 

دلیـل تامیـن نشـدن مـاده اولیه مـورد نیـاز، ناچار به 

افزایش ناگهانی قیمت 
گاز، نه تنها تولیدکنندگان 
شمش روی بلکه تمام 

فعاالن صنعتی را غافل گیر 
کرد. این اتفاق منجر به 
کاهش تولید اکثر فعاالن 
صنعتی شده است و در 
حال حاضر درگیر این 

معضل هستیم

سـال پیـش بـوده اسـت. در حالـی کـه مـا تولیـد را بر 

انجـام  مـاه  یـک  طـی  مشـخص  گاز  نـرخ  اسـاس 

می دهیم و حاال باید هزینه چندین برابری گاز را در 

کمال تعجب و پس از حدود چند ماه از تولید همان 

محصول پرداخت کنیم. متاسـفانه با توجه به زیان 

حاصـل از خریـد مـاده اولیه، هنوز موفق به پرداخت 

این قبض نشـده ایم و چندین بار هشـدار قطعی گاز 

مجموعه ابالغ شده است اما نقدینگی کافی برای 

پرداخت این مبلغ هنگفت را نداریم و این مسئله را 

سـازمان  و  گاز  اداره  بـا  مربوطـه  انجمـن  طریـق  از 

صمـت اسـتان در میـان گذاشـته ایم کـه امیـدوار 

هستیم مشکل ما در آینده نزدیک رفع شود.

از قطعی های مکرر برق متضرر خواهیم شد  
امیری در همین راستا اضافه کرد: قطعی های 

مکرر برق، آسیب جدی به تجهیزات و ماشین آالت 

مجموعـه وارد کـرده اسـت و برای مثـال، زمانی که 

مـا در حـال اسـتفاده از محلـول در چرخـه تولیـد 

هستیم، قطعی برق منجر به سردسازی آن می شود. 

بـه همیـن منظـور ناچـار هسـتیم دوبـاره محلـول را 

گـرم کنیـم کـه ایـن مسـئله باعـث اتـالف انـرژی 

خواهـد شـد و بـه نظـر می رسـد قطعـی بـرق در ایـن 

شرایط صرفه اقتصادی چندانی نیز ندارد.

وی در ارتباط با برگشت ارز حاصل از صادرات، 

روی،  شـمش  تولیدکننـدگان  اکثـر  کـرد:  تصریـح 

محصـول خـود را صـادر می کنند و بنـا بر قانون باید 

معـاف از پرداخـت 9 درصد مالیات بـر ارزش افزوده 

باشند. در حالی که ما همواره مالیات خود را طبق 

قانون پرداخت کرده ایم، اداره مالیات از سـال 1396 

تـا کنـون نسـبت بـه اجـرای ایـن مهم اقـدام نکـرده و 

سـال،  پنـج  حـدود  گذشـت  از  پـس  اینکـه  جالـب 

همچنـان در دسـت بررسـی اسـت. در حـدود یـک 

میلیارد تومان از این اداره طلبکار هستیم و در حالی 

کـه می توانسـتیم بـا ایـن مبلـغ نسـبت بـه اجـرای 

طرح هـای توسـعه اقـدام کنیـم، بـه منظـور تامیـن 

نقدینگی الزم ناچار به دریافت تسهیالت شدیم و 

در حال حاضر باید اقساط وام را با سود 18 درصدی 

پرداخت کنیم. در حالی که دولت باید مشوق  هایی 

را برای صادرکنندگان در نظر بگیرد، شرایط تولید و 
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توقـف تولیـد در بهمـن ماه سـال گذشـته شـدیم اما 

همزمـان بـا آغـاز سـال 1401، تصمیـم بـه راه انـدازی 

دوباره مجموعه گرفتیم. متاسفانه این اقدام با ضرر 

چند میلیارد تومانی تنها در زمینه تامین مواد اولیه 

همـراه شـد و بـه نظـر می رسـد اگـر شـرایط بـه همیـن 

شـکل ادامـه پیـدا کنـد، چـاره ای جـز تعطیـل کـردن 

مجموعه نخواهیم داشت. در چنین شرایطی، بعضی 

از تولیدکنندگان شـمش روی اقدام به واردات خاک 

و مراکـش  ترکیـه  ماننـد  از سـایر کشـورها  معدنـی 

می کننـد کـه از عیـار بهتر و قیمت کمتر نسـبت به 

خاک عرضه شـده در بورس برخوردار اسـت و به نظر 

می رسد مقرون به صرفه تر نیز خواهد بود.

 57 افزایـش  خوانـدن  غیرضـروری  ضمـن  وی 

اظهـار کـرد: در  انسـانی،  نیـروی  درصـدی حقـوق 

حالـی کـه هزینه هـای تولیـد بـه ویـژه گاز طـی یـک 

اسـت،  کـرده  پیـدا  افزایـش  بـه شـدت  اخیـر  سـال 

بنابراین تولیدکننده با رشد دستمزد نیروی انسانی، 

در فشـار اقتصـادی بیشـتری قـرار خواهـد گرفـت. 

تـورم و قیمـت کاالهـای اساسـی همـواره در حـال 

افزایش اسـت و ما از هیچ تالشـی برای حفظ نیروی 

انسـانی شـاغل در مجموعـه دریـغ نخواهیـم کـرد و 

امیدوار هستیم بتوانیم به تولید ادامه بدهیم.

حمایت دولت به رقابت پذیری مطلوب   
خواهد انجامید

بـه  ادامـه  در  روی  پـگاه  شـرکت  مدیرعامـل 

رقابت پذیری تولیدکنندگان شمش روی اشاره کرد 

از  را  الزم  حمایت هـای  دولـت  اگـر  گفـت:  و 

تولیدکنندگان شمش روی به عمل آورد، به راحتی 

می توانیم بازارهای منطقه را در دست بگیریم و با 

صـادرات شـمش بـه کشـورهای مختلـف، ارزآوری 

مطلوبی را به داخل داشته باشیم اما اگر مسئوالن 

با تولیدکنندگان همکاری نکنند و شرایط را بیش از 

بـه  نسـبت  نمی توانیـم  بسـازند،  دشـوار  پیـش 

موفقیـت در عرصـه بین المللـی خوش بیـن باشـیم. 

در حالـی کـه حـدود پنـج سـال پیـش می خواسـتیم 

شـمش خـود را بـه کشـور ترکیـه صـادر کنیـم، ایـن 

امـکان از اسـتان کرمانشـاه فراهـم نشـد و مـا ناچـار 

شـدیم صـادرات را از طریـق گمـرک اسـتان زنجـان 

دارد  ضـرورت  اسـاس  همیـن  بـر  بدهیـم.  انجـام 

و  واردات  قوانیـن  تسـهیل  بـه  نسـبت  دولـت 

صـادرات اقـدام کنـد و شـرایط الزم را برای فعالیت 

بی دغدغه صادرکنندگان فراهم بسازد.

و  دسـتگاه ها  از  اسـتفاده  بـه  اشـاره  بـا  امیـری 

ماشـین آالت داخلـی در شـرکت پـگاه روی، تصریـح 

کـرد: 90 درصـد تجهیزاتـی کـه در خط تولیـد به کار 

گرفتـه شـده اند، تولیـد داخـل و تنهـا 10 درصـد از آن 

خارجی هسـتند. طراحی و سـاخت بخش عمده ای 

از قطعات مورد نیاز، در داخل مجموعه انجام شده 

است و خوشبختانه چالش خالصی در این خصوص 

نداریم. ضمن اینکه فرایند تولید شمش به صورت 

هیدرومتالورژی است. به این صورت که در مرحله 

اسـید  از  اسـتفاده  بـا  روی  اکسـید  لیچینـگ، 

سولفوریک از سایر ناخالصی ها جداسازی می شود. 

در ادامـه اکسـید سـرب در اسـید حـل شـده و آهـن 

رسوب می کند و سرب و نقره به صورت حل نشده 

و معلـق باقـی می مانـد. با ایـن وجود، محلـول دارای 

ناخالصی هـای حـل نشـده ای اسـت کـه بایـد از آن 

بـه  پـودر روی  افـزودن  بـا  کار  ایـن  و  خـارج شـوند 

محلـول در حوضچه هـای الکترولیز انجام می شـود. 

سپس محلول خالص به دست آمده در این مرحله، 

در مجاورت آندهای سرب و کاتدهای آلومینیومی 

قرار گرفته و با عبور جریان الکتریسیته، فلز خالص 

روی جداسـازی می شـود. در ادامـه بـا اعمال جریان 

الکتریسـیته ، فلـــز روی بر سـطح کاتد آلومــینیومی 

جمع می شـود و در پایان فلز روی جمع آوری، خشک 

و ذوب شـده و از طریـق ذوب در کـوره، بـه شـکل 

شمش در می آید.

وی در ارتبـاط بـا صـادرات شـمش روی، بیـان 

کـرد: صـادرات بـه کشـورهای هنـد، چیـن، ترکیـه، 

امـارات متحـده عربـی و دیگر کشـورهای همسـایه 

کنـد،  پیـدا  بهبـود  شـرایط  اگـر  و  انجـام می شـود 

می توانیم صادرات خود را گسترش دهیم.

 مدیرعامـل شـرکت پـگاه روی در پایـان یـادآور 

شـد: واقعیـت امـر ایـن اسـت کـه اگـر دولـت در 

مسـائل مرتبـط بـا تولیدکننـدگان بخـش خصوصـی 

دخالـت نکنـد، ما می توانیم به فعالیت خود ادامه 

دهیم و به راحتی بر مشکالت غلبه کنیم.

 در حالی که دولت باید 
مشوق  هایی را برای 

صادرکنندگان در نظر بگیرد، 
شرایط تولید و صادرات را 

بیش از پیش دشوار ساخته 
است و بر همین اساس 
تولیدکننده نمی تواند یک 
برنامه ریزی مشخص در 

کوتاه مدت داشته باشد
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بورس و اقتصادبورس و اقتصاد

توسعه پایدار و فراگیر در راستای منافع مشترک و ثروت آفرینی
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هلدینگ میدکو در راسـتای ثروت آفرینی و همگرایی منافع اقتصادی، اجتماعی و محیط زیسـتی 
در فرآیندهـای تصمیم گیـری خـود در سـطوح مختلف، توسـعه پایـدار و فراگیر را بـه صورت یک 
مفهـوم بنیـادی دنبال می کنـد و این مهم را هم در منحنـی اول و هم در منحنـی دوم در فرآیندهای 

کسب و کار و به صورت یک نظام یکپارچه در شرکت های زیرمجموعه پیاده سازی کرده است.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، یکی از عمیق ترین مفاهیمی که 

برای توسـعه در جوامع از سـال های گذشته مطرح 

 Sustainable( پایـدار«  »توسـعه  مفهـوم  شـده، 

development( اسـت. ایـن مفهـوم پـس از آن در 

کشـورهای پیشـرفته بـه ویـژه در رابطـه بـا مسـائل 

اقتصادی مطرح شـد که در برخی جوامع، توسـعه 

به صورت ناهمگون صورت گرفت و عدم توازن را 

انقـالب  زمـان  در  ویـژه  بـه  کشـورها  برخـی  در 

صنعتـی بـه وجـود آورد. در آن زمـان تنهـا توسـعه 

اقتصـادی از طریـق سـاخت و تولیـد مـد نظـر بـود و 

محیـط  همچـون  مباحثـی  توسـعه  ایـن  در  ایـن 

زیسـت، مسـائل اجتماعی، سیاسـی، فرهنگی و... 

مورد توجه قرار نگرفت.

کشـورهای  در  داده  رخ  اقتصـادی  توسـعه  بـا 

صنعتـی بـه ویـژه در اواخـر قـرن 18 و اوایـل قـرن 19، 

ناهنجاری هـای قابـل توجهی به وجود آمـد. به ویژه 

آنکـه ایـن توسـعه ها اغلـب بـدون الگـو بودنـد و بـه 

همین دلیل سال ها بعد نخستین عواقب اجتماعی، 

فرهنگی و زیست محیطی این توسعه ها نمایان شد 

و فاصله بزرگی را میان طبقات جوامع ایجاد کرد.

در دوره هـای بعـدی به دیگر ابعاد توسـعه توجه 

شـد زیـرا توسـعه بـه معنـی گسـترش و بهبـود هـم 

کمی و هم کیفی اسـت. توسـعه فرآیندی اسـت که 

طی آن تحوالت و تغییرات بنیادی در سـاختارهای 

اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی و سیاسـی جامعـه 

از  باالتـری  مراحـل  بـه  جامعـه  و  می افتـد  اتفـاق 

پیشرفت می رسد.

از آنجـا کـه برخی منابـع در کشـورهای اروپایی و 

غربـی رو بـه اتمـام رفـت و عدم توجه به تمام جهات 

توسـعه در ایـن جوامـع خـود را نمایـان کـرد، به تدریج 

نخسـتین  در  یافـت.  رواج  پایـدار  توسـعه  مفهـوم 

تعاریفـی کـه از توسـعه پایـدار در ابتـدای سـال 1970 

آمده، توسـعه پایدار یک فرایند برای کسـب پایداری 

در هر فعالیتی است که در آن به منابع و جایگزینی 

سـریع و یکپارچـه نیـاز وجـود دارد. از ایـن رو، توسـعه 

پایدار می تواند در کنار رشد اقتصادی در یک جامعه 

یـا یـک اقتصـاد، به دنبال رسـیدن به توسـعه مسـتمر 

عالوه بر توسعه اقتصادی باشد. در ادامه، سال 1987 

بـرای اولیـن بـار رسـما مجموعـه ای از پیشـنهادها و 

اصول قانونی جهت دستیابی به توسعه پایدار برای 

کشورهای در حال توسعه ارائه شد. 9 هدف اولیه ای 

کـه بـرای توسـعه پایـدار در نظـر گرفتـه شـد شـامل، 

تجدیـد حیـات رشـد اقتصـادی، تغییر کیفیت رشـد 

اقتصـادی، بـرآورده سـاختن نیازهـای ضـروری اولیـه، 

اطمینان از سطح پایداری جمعیت، حفاظت از منابع 

طبیعـی و ارتقـای منابـع، جهت گیـری مجـدد دانش 

فنـی )دانـش بومـی(، محیـط زیسـت و تصمیم گیری 

توسعه پایدار و فراگیر در راستای منافع 
مشترک و ثروت آفرینی



بورس و اقتصاد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

57         تیر ماه  1401        شماره  223

وضعیت ایران در توسعه پایدار  
جمهـوری  کشـور  هـای  فعالیـت  خصـوص  در 

اسـالمی ایـران در راسـتای توسـعه پایـدار، فـارغ از 

اقدامات گذشته می توان به نهادسازی برای توسعه 

پایـدار یـک سـال پـس از اجـالس ریـو در سـال 1373 

اشـاره کـرد کـه کمیتـه ملـی توسـعه پایـدار مصـوب 

شورای عالی محیط زیست، متشکل از وزارتخانه ها و 

دستگاه های اجرایی مرتبط تشکیل و در طی دو دهه 

از تاسـیس آن، سـعی بر نهادینه سازی مفهوم توسعه 

پایدار در فعالیت های توسعه ای کشور داشته است. 

در جمهـوری اسـالمی ایـران بـا بعـد از تصویـب سـند 

2030 و حضـور ریاسـت جمهـوری در اجـالس توسـعه 

رویکـردی   )2015 )سـپتامبر  ملـل  سـازمان  پایـدار 

واقع بینانـه و قوی تـر از گذشـته و بـا تکیـه بـر اسـناد 

باالدستی از جمله سیاست های کلی محیط زیست 

ابالغی مقام معظم رهبری موضوع توسـعه پایدار را 

در دستور کار خود قرار داده است. در کشور ما برای 

هـر یـک از اصـول 17گانـه توسـعه پایـدار، متولیانـی 

وجـود دارد کـه ایـن متولیـان بـرای مفاهیـم توسـعه 

 12 کرده انـد.  اجـرا  و  ارائـه  را  برنامه هایـی  پایـدار، 

وزارتخانـه و سـازمان بـه نوعی با توسـعه پایـدار درگیر 

هستند. همچنین در برنامه های توسعه ای کشور، به 

ویژه در برنامه های چهارم، پنجم و ششم، موضوعات 

مرتبـط بـا توسـعه پایـدار و حفاظـت از محیط زیسـت 

برای نسل های آینده مورد توجه قرار گرفته است. 

با توسعه اقتصادی رخ 
داده در کشورهای صنعتی 

به ویژه در اواخر قرن 
۱۸ و اوایل قرن ۱9، 

ناهنجاری های قابل توجهی 
به وجود آمد. به ویژه آنکه 
این توسعه ها اغلب بدون 

الگو بودند

اقتصـادی، جهت گیـری مجـدد روابـط اقتصـادی و 

بین المللـی و در نهایـت اقـدام در جهـت مشـارکتی 

ساختن توسعه شده است.

در حال حاضر توجه به مفهوم توسعه پایدار به 

بـــاال از ســـوی بسیـــاری از محافـــل  دلیـل تمایـــل 

مختلـــف  سطـــوح  و  بیـــن المللی  سازمان هـــای 

سیاست گذاری، به عنوان یکی از مهم ترین مباحث 

روز دنیـا مطـرح شـده اسـت. ایـن مفهـوم، دورنمای 

پیـش  تـازه ای در سیاسـت گذاری و تصمیم گیـری 

روی دولت ها می گذارد.

توجه سازمان های بین المللی به مفهوم   
توسعه پایدار

نخسـتین همایـش جهانـی در رابطـه بـا توسـعه 

پایدار سال 1972 در استکهلم سوئد برگزار شد. پس 

از آن شـهر ریودوژانیرو برزیل در سـال 1978 میزبان 

توسـعه پایـدار بـود کـه در آن یـک بیانیـه بـا عنـوان 

»بیانیـه ریـو« منتشـر شـد و توسـعه پایـدار از سـوی 

کشـورها بیـش از گذشـته مـورد توجـه قـرار گرفت. 

در ایـن بیانیـه 27 بنـد در رابطـه بـا توجـه بـه اصـول 

توسـعه بـا رعایـت الزامـات حقـوق و رفتار کشـورها 

حیـات  تضمیـن  و  زیسـت  محیـط  بـه  نسـبت 

نسـل های آتـی بشـر و سـایر موجـودات زنـده وجـود 

دارد. همچنیـن در ادامـه »دسـتور کار 21« بـرای 

قرن 21 نیز مطرح شده است.

توافـق  جهـان  رهبـران   ،20+ ریـو  اجـالس  در 

کردنـد کـه سـال 2015، پایـان اهـداف توسـعه هـزاره 

باشـد و اهداف توسـعه پایدار )SDGs( و دسـتورکار 

در  بنابرایـن  شـود.  آن  جایگزیـن  توسـعه،  جدیـد 

تـا سـال 2015، کشـورهای عضـو  ریـو +20  فاصلـه 

فراگیـر،  بین الدولـی  فرآینـد  یـک  شـدند  متعهـد 

شـفاف و بـاز را بـرای تمـام ذی نفعـان درخصـوص 

اهـداف توسـعه پایـدار، بـا رویکرد گسـترش و بسـط 

اهداف جهانی توسـعه پایدار، ایجاد کنند. حاصل 

تالش و مشـارکت همه ذی نفعان در سراسـر جهان 

پـس از جلسـات و گردهمایـی هـای بسـیار، سـند 

پایـدار اسـت کـه  بـرای توسـعه  دسـتور کار 2030 

الگـوی عمـل و فعالیـت همـه کشـورها در هشـت 

سال آتی خواهد بود.

معدن و توسعه پایدار  
یکـی از منابـع محـدود مصرفـی بـرای توسـعه 

معدنـی  ذخایـر  و  معـادن  صنعتـی،  و  اقتصـادی 

سـایر  سـرآغاز  عنـوان  بـه  معـدن  بخـش  هسـتند. 

فعالیت هـای اقتصـادی، نیـاز بـه توجـه بیشـتری در 

حـوزه توسـعه پایـدار دارد. همان طور که پیش تر نیز 

به آن اشاره شد، در ابتدای انقالب صنعتی، معادن 

مـورد  سـرعت  بـه  توسـعه  پیشـران های  عنـوان  بـه 

بهره بـرداری و اسـتفاده قـرار گرفتند تـا کارخانه های 

صنعتی بتوانند با تمام توان محصوالت صنعتی را 

تولیـد کننـد. در ادامـه کـه ذخایر معدنـی در برخی 

کشـورهای اروپایـی رو بـه کاهـش رفـت و یا به اتمام 

ایجـاد  باعـث  اولیـه معدنـی  مـواد  رسـید، کمبـود 

مفهوم توسعه پایدار به ویژه در رابطه با منابع شد. 

از ایـن رو، توجـه بـه ذخایـر و حفظ آن برای نسـل های 

آتـی بخـش معـدن و صنعت را به سـمت بازفـراوری، 

اسـتفاده از روش هـای نویـن و تکنولـوژی برای تولید 

جهت ایجاد آلودگی کمتر محیط زیستی و بازیافت 

زباله ها در جهت کاهش آالینده های زیست محیطی 

بـه ویـژه پسـماندهای سـمی و صنعتـی، سـوق داد. 

همچنیـن تکنولـوژی بـرای بخـش معـدن و صنایـع 

از  کـه  اسـت  کـرده  فراهـم  را  امـکان  ایـن  معدنـی 

کمتریـن منابع، بیشـترین بهـره را ببرنـد و به عبارت 

بهتـر، دورریـز یا باطله کمتـری از فعالیت معدنی و 

صنعتی برای محیط زیسـت باقی بماند. همچنین 

در توسـعه پایـدار بخـش معـدن و صنایـع معدنـی بر 

از معـدن، صنایـع  متعـادل  و  متـوازن  بهره بـرداری 

معـدن و صنایـع فلـزی در یـک زنجیـره تاکیـد شـده 

است. همچنین از آنجا که معدن بر محیط اطراف 

خـود تاثیر مسـتقیم می گـذارد، ایجـاد رابطه مثبت 

میان معدن و جوامع محلی هم از نظر اشتغال و هم 

از نظـر انجـام مسـئولیت های اجتماعـی و محیـط 

زیستی می تواند توسعه پایدار را رقم بزند.

یکی از مجموعه های فعال در این حوزه شورای 

 )ICMM( فلـزات  و  معـدن  بین المللـی  شـورای 

تاسـیس شـده اسـت.  می باشـد کـه در سـال 2001 

رسـاندن  حداکثـر  بـه  بـرای   ICMM سـاختار 

فرصت هـای همـکاری بیـن رهبران صنایـع معدنی و 

تولید فلزات طراحی شـده اسـت و توسـط یک شـورا 
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و دو  از همـه شـرکت های عضـو  ارشـد  از مدیـران 

نماینده از انجمن های عضو خود اداره می شود.

موارد ذیل به عنوان اهداف تاسیس این انجمن 

بین المللی عنوان شده است:

محیـط  زمینـه  در  اعضـا  عملکـرد  بهبـود   •

زیست و توسعه پایدار در معادن، صنایع معدنی 

و تولید فلزات.

• تعریـف سـاز و کار چگونگـی رسـیدن معـادن، 

صنایع معدنی و فلزی به توسعه پایدار.

• ایجـاد فرصت هـای جدیـد در بخـش معـدن و 

از  بسـیاری  بـر  غلبـه  همچنیـن  و  فلـزات  تولیـد 

چالش های پیش روی این صنعت در آینده.

• یافتن راه هایی اثربخش برای بهبود مسـتمر و 

بـرای حـل چالش هایـی  پیشـرو  راهکارهـای  ایجـاد 

نظیـر محیـط زیسـت پایـدار، فرصت هـای شـغلی، 

مسئولیت های اجتماعی، ایمنی و... در آینده.

• ایجـاد شـرایطی کـه اعضـا به ایـن دریافت نایل 

آینـد کـه بـه سـبب ایجـاد یک هویـت واحـد در کنار 

سـایر شـرکت های فعـال در حـوزه معـادن و صنایـع 

معدنـی، وجهـه عمومـی بهتـری از خـود بـه نمایـش 

گذاشـته اند و ایـن موضـوع بـه تحقـق اهـداف آن هـا 

کمک می کند.

ایـران یکـی از کشـورهای غنـی از منابـع معدنـی 

است و به همین دلیل باید موضوع توسعه پایدار در 

بخش معدن و صنایع معدنی مورد توجه قرار گیرد. 

به ویژه آنکه این منابع محدود هستند و در صورتی 

که ایران به سمت صنعتی شدن پیش برود، ضرورت 

دارد الزاماتـی در رابطـه بـا توسـعه پایـدار در بخـش 

معـدن و صنایـع معدنـی تنظیـم شـود. متاسـفانه در 

کشـور مـا تاکنـون اقـدام موثـری برای تبیین شـاخص 

جهت رسیدن به توسعه پایدار در بخش معدن انجام 

نشـده اسـت و دیـر یـا زود بایـد بـه ایـن سـمت حرکت 

کنیم زیرا غفلت از توسعه پایدار، با توجه به برداشت 

سریع ذخایر معدنی می تواند صدمات جبران ناپذیری 

را بـه کشـور وارد کنـد. در وهلـه اول، تعریـف یـک 

چارچوب مشخص از توسعه پایدار در معادن، تبیین 

هـم  و  تئـوری  نظـر  از  هـم  چارچـوب  ایـن  کامـل 

تدویـن  دوم  گام  در  همچنیـن  مصداق پذیـری، 

پایـدار جهـت  توسـعه  بـا  دسـتورالعمل های مرتبـط 

و  »یادگیـری  منظـور  ایـن  بـرای  را  خـود  شـعار  و 

ثروت آفرینـی در جهـت توسـعه پایـدار و فراگیـر« 

انتخـاب کـرده اسـت. ایـن شـرکت رویکـرد تولیـد و 

توسـعه خـود را مبتنـی و هماهنـگ بـا ارزش هـای 

توسعه پایدار و فراگیر بنا نهاده و به عنوان یک اصل 

در تمامـی ارکان کسـب و کار مـورد توجـه قـرار داده 

است. همچنین مدل توسعه پایدار و فراگیر کسب 

و کار میدکـو بـه عنـوان مدلـی پیشـگام در توسـعه 

جهـت  راسـتای  در  نـو  مسـتندی  شـرکتی،  پایـدار 

بخشیدن به فعالیت های کنونی و آینده این شرکت 

در انطبـاق بـا اهـداف توسـعه پایـدار جهانـی خواهد 

بود. این شرکت هفت اصل و 38 هدف را در رابطه 

بـا توسـعه پایـدار تعریـف کـرده اسـت که ایـن اصول 

شامل موارد زیر هستند:

سـامت، ایمنی و محیط زیسـت: تالش 
و  ایمنـی  ارتقـای  و  بهبـود  منظـور  بـه  افـزون  روز 

سـالمت و بررسـی جامع تاثیرات احتمالی کسـب و 

کارهـا بـر اکوسیسـتم مناطـق تحـت فعالیـت قبـل و 

بعد از اجرای طرح ها و اتخاذ رویکردهای حفاظتی، 

دستیابی به نتیجه مطلوب می تواند چراغ راه معادن 

جهـت تـالش بـرای توسـعه پایدار تلقی شـود. به طور 

حتـم بخـش معـدن و صنایـع معدنـی می توانـد نقش 

نخسـت را در توسـعه اقتصادی کشـور ما ایفا کند و 

تدویـن نقشـه راه معدنـی بـا رعایـت الزامـات توسـعه 

پایـدار، باعـث خواهـد شـد عـالوه بـر دسـتیابی بـه 

توسعه پایدار، منافع متعددی هم برای معدن کاران و 

هم برای جامعه مرتبط با آن ایجاد شود.

برنامه میدکو برای توسعه پایدار و فراگیر  
توسـعه  از شـرکت های سـرآمد در حـوزه  یکـی 

پایـدار و فراگیـر در کشـور، شـرکت مادرتخصصـی 

)هلدینگ( توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه 

)میدکـو( اسـت کـه طـی سـال هـا فعالیـت خـود، بـا 

مشارکت کلیه ذی نفعان دستیابی به توسعه پایدار 

و فراگیر را در چشم انداز، ماموریت و استراتژی های 

خـود قـرار داده و از مسـئولیت اجتماعـی بـه سـمت 

توسـعه پایـدار و فرارگیـر حرکـت کـرده اسـت. ایـن 

شرکت یک سند در رابطه با توسعه پایدار تهیه کرد 
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پیشگیرانه و اصالحی در این زمینه. هلدینگ میدکو 

در رابطـه بـا اصـل نخسـت یعنـی سـالمت، ایمنـی، 

و  ایمنـی  ارتقـای  هـدف  هفـت  زیسـت  محیـط 

سالمت، اخالق حرفه ای کسب و کار، مدیریت آثار 

احتمالی محیط زیستی، توسعه آموزش و یادگیری، 

حفاظت از محیط زیست در رویکرد و عمل، حفظ و 

بهبود اکوسیستم منطقه و توازن در اختصاص زمان 

به کار و خانواده را دنبال می کند.

توسـعه و تعامل با جوامـع محلی: اتخاذ 
رویکردهـای توسـعه گرایانه، مشـارکتی و حمایتـی 

مبتنـی بـر پایـداری در ارتبـاط بـا جوامـع محلـی. 

احتمالـی  تاثیـرات  مدیریـت  و  بررسـی  میدکـو 

درک  محلـی،  جوامـع  بـر  شـرکت  فعالیت هـای 

ارزش هـا و حفاظـت از میـراث فرهنگـی، همکاری و 

مشارکت بی طرفانه، شفاف و صادقانه با ذی نفعان 

محلـی، افزایـش مزایای اقتصـادی در جوامع محلی 

و ارتبـاط بـا جوامـع را بـه عنوان هـدف در این زمینه 

دنبال می کند.

سـودآوری با رویکـرد پایـداری: حفـظ و 

بهبـود سـودآوری کسـب و کارهـا در هماهنگـی بـا 

اهداف توسعه پایدار جهانی. در این زمینه نیز این 

هلدینـگ معظـم رویکـرد تمرکـز بـر تامیـن و تولیـد 

پایـدار، بهبـود عملکـرد اقتصادی، بهبـود فرایندها و 

فناوری هـای تولیـد و توسـعه پایـدار کسـب و کار را 

دنبال می کند.

حرکت به سـوی فناوری هـای کم کربن: 
گسترش استفاده از فناوری ها و راهکارهای نوآورانه 

کم کربـن در توسـعه کسـب و کار. میدکـو در ایـن 

حـوزه پیگیـری کاهـش انتشـار کربـن، هوشـمندی 

در  کشـور  کالن  سیاسـت های  بررسـی  فناورانـه، 

راستای مدیریت کردن کربن، برآورد انتشار کربن و 

جهـت  الزم  فرایندهـای  پیاده سـازی  اسـتراتژی 

مدیریت انتشار کربن را در دست اقدام دارد.

مدیریت مواد و انرژی: توسـعه فعالیت های 
مورد نیاز در راسـتای مدیریت بهینه منابع موجود 

بـا تکیـه بـر بازیابـی منابـع. در ایـن رابطـه نیـز ایـن 

شرکت مدیریت مصرف مواد اولیه، مدیریت تامین 

و مصـرف آب، مدیریـت تامیـن و مصـرف انـرژی و 

مدیریـت مصـرف را بـه عنـوان اهـداف خـود در نظر 

گرفته است.

سـازمان های  و  نهادهـا  بـا  همـکاری 
متولی: همکاری با سـازمان های جهانی و نهادهای 
دولتـی و غیـر دولتـی در جهـت مقابلـه بـا تغییـرات 

اقلیمـی. میدکـو همـکاری و مشـارکت بـا نهادهـای 

ملی و بین المللی و شبکه سازی در راستای تعامل با 

سایر بازیگران عرصه هدف گیری کرده است.

حمایـت از مشـتریان و تامین کنندگان 
متعهـد: تشـویق و حمایـت از تامین کننـدگان و 
دوسـتدار  فناوری هـای  و  فراینـد  دارای  مشـتریان 

تشـویق  و  حمایـت  شـرکت  ایـن  زیسـت.  محیـط 

مشتریان و تامین کنندگان به رعایت توسعه پایدار و 

جهت گیـری و الـزام تامین کننـدگان و مشـتریان بـه 

سمت توسعه پایدار را مبنا قرار داده است.

گزارشات عملکرد: رعایت شـفافیت و ارائه 
مستمر گزارشات پایش. در این زمینه نیز هلدینگ 

میدکـو ارائـه گزارش هـای مدون، ایجاد سـاختارهای 

نظارتـی، تدویـن آیین نامه هـا و دسـتورالعمل ها در 

مسـیر شـفافیت عملکـرد کسـب و کار بـه منظـور 

مسـتمر  ارائـه  بـا  عملکـرد  ارتقـای  بـه  دسـتیابی 

گزارشـات پایـش و برنامه هـای بهبـود، ایجـاد مـدل 

شرکتی در توسعه پایدار با استانداردهای جهانی با 

انتشار گزارشات عمومی و ایجاد انگیزه عمومی در 

سطح ملی به منظور افزایش اقدامات در دستیابی 

به اهداف پایداری را به عنوان اهداف اصلی لحاظ 

کرده است.

میدکـو بـرای سـال 1401 خـود در ادامـه مسـیر 

موفقیت و ثروت آفرینی به ویژه برای منحنی دوم، 

اقدام به تهیه و تدوین رویکرد و مدل توسعه پایدار 

و فراگیر کسب و کار خود کرده است که در تمامی 

شـرکت، جـاری خواهـد بـود. مـدل توسـعه پایـدار و 

فراگیـر اکوسیسـتم کسـب و کار میدکـو بـه عنـوان 

مدلی پیشـگام در توسـعه پایدار شـرکتی، مستندی 

بـه فعالیت هـای  نـو در راسـتای جهـت بخشـیدن 

حاضر و آتی شرکت، منطبق با اهداف توسعه پایدار 

جهانی اسـت. از این رو، در سـال جاری پیاده سـازی 

رویکرد توسعه پایدار و فراگیر هم در منحنی اول و 

هم دوم میدکو در دستور کار قرار دارد.
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امـروز یکشـنبه پنجـم تیـر مـاه ۱40۱، مرکز نـوآوری نویـن  آمپر بـه  منظور جـذب طرح های 
نوآورانـه در حـوزه حمـل  و نقل هوشـمند و لجسـتیک با هدف تقویت اکوسیسـتم شـتاب دهی، به 

همت هلدینگ بزرگ ارزش افتتاح شد.

افتتاح مرکز نوآوری نوین آمپر

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

مجموعه هـای  افتتاحیـه  آییـن  آنالیـن«،  »فلـزات 

نـوآوری و صنایـع خـالق آمپـر و نویـن ارزش با حضور 

علـی آقامحمـدی، عضو مجمع تشـخیص مصلحت 

اقتصـاد  کمیتـه  رئیـس  توانگـر،  مجتبـی  نظـام، 

دیجیتال مجلس شورای اسالمی، شهباز حسن پور، 

نایـب رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای 

اسالمی، حسن رحیمی نژاد، مدیرعامل شرکت نوین 

ارزش، مهدی اکبرشاهی، مدیرعامل مرکز نوآوری و 

صنایع خالق آمپر و جمعی از مدیران هلدینگ های 

ارزش و رایزکو در محل مرکز نوآوری و صنایع خالق 

آمپر برگزار شد.

نویـن  حسـن رحیمی نـژاد، مدیرعامـل شـرکت 

ارزش در ابتـدای ایـن مراسـم، عنـوان کـرد : نویـن 

آمپـر بـا هـدف تجمیـع ظرفیت هـای دو هلدینـگ 

بـزرگ صنعتـی در حـوزه نـوآوری، ارائـه راه حل هـای 

نوآورانه و توجه به زنجیره ارزش، ایجاد زیرساخت 

بـا  بلندمـدت  همـکاری  و  جـذب  حمایـت،  بـرای 

نخبگان، سرمایه گذاری هدفمند، ایجاد ساز و کار 

و  دانشـگاه ها  بـا  همـکاری  بـرای  کارآمـد  اجرایـی 

نخبگان دانشگاهی و حمایت از طرح ها و ایده های 

شـرکت های  راه انـدازی  هـدف  بـا  نوآورانـه 

دانش بنیان شکل گرفته است.

موقـع  بـه  و  درسـت  تشـخیص  افـزود:  وی 

فرصت هـای سـرمایه گذاری، جـذب و همـکاری بـا 

متخصصـان جـوان و بـا انگیزه، انتقـال پایدار تجربه 

و توانمندی و مهارت و پیاده سازی و تجاری سازی 

ایده هـای نوآورانـه، از جملـه فعالیت هـای کلیـدی 

شـناخت  بـا  داریـم  نظـر  در  اسـت.  آمپـر  نویـن 

فرصت ها، تربیت سرمایه انسانی کارآمد، راهبری 

و هدایت کسب و کار و خلق ارزش افزوده، حضور 

موثری در این بخش داشته باشیم.

مزیت های رقابتی نوین آمپر در یک نگاه  
مدیرعامـل شـرکت نویـن ارزش بیـان کـرد: نوین 

آمپـر از مزیت هـای رقابتـی فراوانـی برخوردار اسـت 

کـه از جملـه آن هـا می تـوان بـه اسـتفاده از شـبکه 

و  مجهـز  نمونه سـازی  آزمایشـگاهی،  خدمـات 

زیرساخت نرم افزاری، تسهیل در ارتباط موسسات 
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 OEM ،حمـل و نقـل اشـتراکی، زیرسـاخت و انـرژی

سنتی و بیمه کاربرد دارد.

 IOT وی در ادامه از برگزاری رویداد تخصصی

مـاه سـال  مهـر  اول  نیمـه  در  در صنعـت خـودرو 

هـدف  بـا  رویـداد  ایـن  گفـت:  و  داد  خبـر  جـاری 

هوشمندسـازی خدمـات خـودرو از طریـق IOT در 

زمینه هایـی همچـون بیمـه هوشـمند، بهینه سـازی 

نگهـداری خـودرو،  و  تعمیـرات  مصـرف سـوخت، 

خودروسـازی متصـل و... برگـزار خواهـد شـد که از 

صاحبـان ایـده در ایـن حـوزه دعـوت می کنیـم در 

این رویداد حضور بهم رسانند.

سپس علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص 

حـوزه  اهمیـت  بـه  اشـاره  نظـام، ضمـن  مصلحـت 

دانش بنیان، اظهار کرد: برای به روز شـدن اقتصاد 

کشـور، بایـد در راسـتای اقتصـاد جهانـی حرکـت 

کنیـم کـه ایـن مهـم نیازمنـد همـکاری سـازنده و 

مشـترک شـرکت های دانش    بنیـان و اسـتارت آپ ها 

اسـت. چراکـه حـوزه دانش بنیـان، از لحـاظ نیـروی 

انسـانی و منابـع مالـی دانش بـر اسـت و بـه منظـور 

توسـعه هرچه بیشـتر آن، نباید فرصت را از دسـت 

بیـن  مشـترک  همـکاری  دارد  ضـرورت  و  بدهیـم 

فعاالن این بخش شکل بگیرد.

تشخیص درست و 
به موقع فرصت های 

سرمایه گذاری، جذب و 
همکاری با متخصصان 
جوان و با انگیزه، انتقال 
پایدار تجربه و توانمندی 
و مهارت و پیاده سازی و 
تجاری سازی ایده های 

نوآورانه، از جمله فعالیت های 
کلیدی نوین آمپر است

و نهادهای قانون گذاری، دسترسی به بازار و امکان 

توسـعه فنـی مشـترک بـا هـدف تجاری سـازی، تـوان 

بـاالی سـرمایه گذاری از مرحلـه ایده تا تبدیل شـدن 

بـه کسـب و کار پایـدار و ظرفیـت مناسـب در حـوزه 

توسـعه نرم افزار، سـخت افزار و دسترسـی به شـبکه 

متخصصان اشاره کرد.

در ادامـه مهـدی اکبرشـاهی، مدیرعامـل مرکـز 

نـوآوری و صنایـع خـالق آمپـر بـه ارتبـاط موثـر نویـن 

آمپر با فضای نوآوری اشاره کرد و گفت: نوین آمپر 

به دنبال ارتباط سـازنده با فضای نوآوری اسـت و به 

همین منظور مشارکت و همکاری با مراکز علمی و 

دانشگاهی، مراکز تحقیق و توسعه و آزمایشگاه های 

تحقیقاتـی را در برنامـه خـود قـرار داده اسـت. در 

همین راستا بررسی چالش ها و مشوق های نوآوری، 

سـرمایه گذاری خطرپذیر و کسـب و کارهای نوپا را 

در دستور کار خود قرار داده ایم.

وی اضافـه کـرد: ارتبـاط موثـر با فضای نـوآوری، 

توسـعه کسـب و کارهای نوین، انتخاب پروژه برتر، 

پـروژه،  اسـتقالل  ایـده،  تحلیـل  و  شناسـایی 

سـرمایه گذاری در طـرح و تجاری سـازی بـه مظـور 

شـتاب دهی در فراینـد راه  انـدازی نویـن آمپـر را مـد 

نظر قرار داده ایم.

مدیرعامـل مرکـز نـوآوری و صنایـع خـالق آمپـر 

در خصـوص حـوزه فعالیـت نویـن آمپـر در صنعـت 

حمل و نقل، تصریح کرد: حوزه فعالیت نوین آمپر 

در صنعـت حمـل و نقـل، حمـل و نقـل هوشـمند، 

هوشمندسـازی خـودرو و کاهش تولید خودروهای 

تالش هـای  نـوآوری  مرکـز  ایـن  کـه  بـوده  آالینـده 

فراوانی را در این زمینه داشته است.

 جذب طرح های نوآورانه در حوزه حمل    
و نقل هوشمند

اکبرشـاهی در ارتبـاط بـا کاربردهـای IOT در 

صنعـت حمـل و نقـل، اذعـان کـرد: ایـن بخـش در 

صنعـت حمـل و نقـل از اهمیـت باالیـی برخـوردار 

اسـت و در لجسـتیک، هوشمندسـازی خودروهای 

محرکـه  قـوای  بیمـه،  شخصی سـازی،  خـودران، 

 ،IT خدمـات  پیشـرفته،  کمک راننـده  الکتریکـی، 

خودروهای متصل، خدمات مالی، رسـانه و خرید، 

نیازمند توسعه کسب و کارهای نوین   
هستیم

وی تصریـح کـرد: در حـوزه دانش بنیـان، بایـد 

تمام سازمان ها و بخش های مرتبط در راستای یک 

هـدف مشـترک کـه همـان توسـعه اسـت، حرکـت 

کننـد و بایـد برنامه ریـزی بلندمـدت در راسـتای 

باشـیم.  داشـته  نویـن  کارهـای  و  کسـب  توسـعه 

پیشرفت و توسعه در آینده، نیازمند تغییر و تحول 

اسـت و ما نمی توانیم مانند گذشـته در این مسـیر 

شـرکت های  مشـترک  همـکاری  کنیـم.  حرکـت 

دانش بنیـان و اسـتارت آپ ها، می تواند گام مهمی 

در ایـن زمینـه باشـد و بایـد از فرصت هـای پیـش رو 

به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.

معظـم  مقـام  دفتـر  اقتصـادی  گـروه  رئیـس   

رهبـری ضمـن تاکیـد بـر اهمیـت نیـروی انسـانی، 

یـادآور شـد: بحـران نیـروی انسـانی نزدیـک اسـت و 

اشـتغال زایی توسـط دانش بنیان ها و استارت آپ ها 

می توانـد در ایـن حـوزه چاره سـاز باشـد و بایـد مورد 

توجه ویژه فعاالن این بخش قرار بگیرد.

در ادامـه ایـن مراسـم، از خـودروی پـژو 206 بـا 

از  اسـتفاده  و  داخلـی  تجربـه  و  تـوان  بـر  تکیـه 

نمونه هـای خارجی رونمایی شـد کـه حداقل میزان 

سـوخت و انـرژی را داشـته و از مزیـت کاهـش صدا 

بـرای سرنشـینان داخلـی خـودرو برخـوردار اسـت. 

نویـن،  تکنولـوژی  از  بهره گیـری  بـا  ایـن محصـول، 

برای تمام خودروها قابل اسـتفاده اسـت که میزان 

استفاده از انرژی را به حداقل می رساند.

سپس تفاهم نامه ای با عنوان »خانه های خالق« 

میان مرکز نوآوری آمپر و همچنین مرکز نوین ارزش 

بـا حضـور پرویـز کرمـی، رئیـس مرکـز و دبیـر سـتاد 

فناوری هـای نـرم و توسـعه صنایـع خـالق معاونـت 

علم و فناوری ریاست جمهوری، امضا شد.

اهمیت دانش بنیان ها در اقتصاد دیجیتال  
در ادامه مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در 

مجلـس شـورای اسـالمی، ضمـن اشـاره بـه اهمیـت 

کـرد:  عنـوان  دیجیتـال،  اقتصـاد  در  دانش بنیان هـا 

امسـال بـه نـام »تولید، دانش بنیـان و اشـتغال آفرین« 

نام گـذای شـده اسـت. بـا توجـه بـه ایـن مهم، توسـعه 
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دانش بنیان ها از مدت ها قبل در دستور کار مجلس 

شورای اسالمی قرار داشته و نمایندگان مجلس تمام 

تالش خود را به این منظور به کار خواهند گرفت.

وی افـزود: مجلـس شـورای اسـالمی همـواره به 

دنبـال رفـع موانـع تولیـد بـوده اسـت و زمانـی کـه 

باشـد،  نداشـته  وجـود  اشـتغال زایی  در  مانعـی 

بـه توسـعه کسـب و کارهـای  می توانیـم امیـدوار 

نوین و استارت آپ ها باشیم.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شـورای 

اسـالمی مطـرح کـرد: تسـهیل صـدور مجوزهـای 

کسـب و کارهـای نویـن و دانش بنیـان در دسـتور 

کار مجلـس قـرار دارد و از ایجـاد کسـب و کارهـای 

دیجیتال و استارت آپ ها حمایت می کنیم. ضمن 

اینکـه دولـت و مجلـس شـورای اسـالمی بـه دنبـال 

روابط سـازنده با فعاالن بخش خصوصی هسـتند و 

ایــــن زمینــــه صــــورت  ریل گـذاری هـــای الزم در 

پذیرفته است.

سپس شهباز حسن پور، نایب رئیس کمیسیون 

اقتصادی مجلس شـورای اسـالمی، ضمن تاکید بر 

و  نویـن  و کارهــــای  از کســـب  حمایـت مجلـــس 

اسـتارت آپ ها، گفـت: در راسـتای توسـعه برنامـه 

نـگاه  اسـالمی  شـورای  مجلـس  اقتصـادی،  هفتـم 

دانش محـور  و  دانش بنیـان  مشـاغل  بـه  ویـژه ای 

داشته است.

وی افزود: یکی از مشکالت اصلی امروز اقتصاد 

کشـور، در اختیـار داشـتن بیـش از 80 درصـد اقتصاد 

توسط دولت و شرکت های خصولتی بوده و متاسفانه 

دولت به رقیب اصلی بخش خصوصی طی سـالیان 

اخیر تبدیل شده است. به همین منظور، کمیسیون 

اقتصـادی مجلـس شـورای اسـالمی طـی سـه هفتـه 

گذشته، جلسات و نشست های تخصصی را با فعاالن 

اقتصادی و تولیدکنندگان بخش خصوصی در چهار 

استان کشور برگزار کرده است.

ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی  
مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  رئیـس  نایـب   

شورای اسالمی مطرح کرد: در حال حاضر نیازمند 

همکاری و تعامل مشترک با فعاالن بخش خصوصی 

و دانش بنیان هـا بـه منظـور توسـعه هرچـه بیشـتر 

برنامه هفتم اقتصادی کشور هستیم. باید امکانات 

و  خصوصـی  بخـش  فعالیـت  توسـعه  جهـت  الزم 

شـورای  مجلـس  و  کنیـم  فراهـم  را  اسـتارت آپ ها 

دریـغ  خصـوص  ایـن  در  تالشـی  هیـچ  از  اسـالمی 

نخواهد کرد.

بخـش  اهمیـــت  بـه  اشـــاره  ضمـــن  حسـن پور 

خصوصـی در اقتصـــاد، تصریـح کــــرد: کشـورهای 

توسـعه یافته جهـان همـواره نـگاه ویـژه ای بـه بخـش 

مجلـس  دارد  ضـرورت  و  داشـته اند  خصوصـی 

ریل گذاری های الزم را در این بخش انجام دهد و 

دولت بر اجرای آن نظارت کند تا بتوانیم زمینه را 

برای رشد و توسعه بخش خصوصی فراهم کنیم.

الزم به ذکر است که نشست مطبوعاتی رویداد 

افتتاحیه مجموعه های نوآوری و صنایع خالق آمپر و 

نویـن ارزش در پایـان بـا حضـور حسـن رحیمی نـژاد، 

مدیرعامـل شـرکت نویـن ارزش و مهدی اکبرشـاهی، 

مدیرعامـل مرکـز نـوآوری و صنایـع خـالق آمپـر برگـزار 

شـد که خبرنگاران و فعاالن حوزه رسـانه پرسـش های 

خود را در این زمینه مطرح کردند.

 حسن رحیمی نژاد، مدیرعامل شرکت نوین ارزش 

در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنی بر 

اینکـه این شـرکت چه برنامه هایـی را در حوزه معـدن و 

صنایع معدنی در دستور کار خود قرار داده است، بیان 

کرد: معدن و صنایع معدنی، یکی از حوزه های مهمی 

آن هـا  بـرای  اسـتارت آپ های خـاص  بایـد  اسـت کـه 

تعریف شود. با توجه به اهمیت بخش معدن و صنایع 

معدنی، فرایند اجرا برای تعریف استارت آپ، متفاوت 

است و بر همین اساس باید دانش و تخصص کافی در 

ایـن بخـش وجـود داشـته باشـد. بـر همیـن اسـاس، بـه 

دنبال آن هستیم تا پایان سال جاری، به این حوزه ورود 

کنیـم و رایزنی هـای الزم در ایـن زمینـه نیـز صـورت 

پذیرفتـه اسـت. عناویـن رویـدادی در بخـش معـدن و 

صنایع معدنی تعریف شده است که پس از برگزاری 

سمینار تخصصی در حوزه حمل و نقل در مهر ماه سال 

جاری، سرمایه گذاری و اقدامات الزم در حوزه معدن 

انجام خواهد شـد تا بتوانیم حضور موثری نیز در این 

عرصه داشته باشیم.

پیشرفت و توسعه در 
آینده، نیازمند تغییر و تحول 
است و ما نمی توانیم مانند 

گذشته در این مسیر 
حرکت کنیم. همکاری 
مشترک شرکت های 

دانش بنیان و استارت آپ ها، 
می تواند گام مهمی در 
این زمینه باشد و باید 
از فرصت های پیش رو 
به بهترین شکل ممکن 

استفاده کنیم
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چین و هند، پیش قراوالن تولید زغال سنگ در جهان

 عقب افتادگی ایران از بازارهای بین المللی

در هم شکستن تعادل بازار توسط چین و آمریکا
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چیـن بزرگ تریـن تولیدکننـده و مصرف کننده کک در جهان شـناخته می شـود که بـا توجه به پیش بینـی افزایش 
تولیـد فـوالد در چین، تقاضای این کشـور برای زغال سـنگ و بالطبع کک نیز افزایش خواهد داشـت. در سـال ۲0۲0 
و در پـی همه گیـری ویـروس کرونـا، تولیـد و تقاضـای زغال سـنگ به  دلیل تعطیلـی واحدهـای تولیدی این کشـور، 
کاهش داشـت. افزایش جمعیت موجب رشـد صنایع زیرسـاختی، ساختمان سـازی و خودروسازی می شـود. بنابراین 
افزایـش جمعیـت در تولید فوالد، نقش تعیین کننـده ای دارد. تولیـد و تقاضای کک متالورژیکی نیز ریشـه در تقاضای 
فـوالد داشـته اسـت و پیش بینی می شـود فـارغ از کاهش تقاضـای کک متالورژیکی در شـرایط همه گیـری کرونا، در 

سال های آتی تولید و تقاضای کک روندی افزایشی داشته باشد.

چین و هند
پیش قراوالن تولید زغال سنگ در جهان

بررسی تولید جهانی زغال سنگ  

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومی شـرکت مشـاوره 

اقتصادی آرمان آتورپات، طبقه بندی زغال سنگ به 

انجـام  فـرار  مـواد  محتـوای  اسـاس  بـر  کلـی  طـور 

می شود اما مهم ترین تمایز بین زغال سنگ حرارتی 

کـه بـه زغال سـنگ بخـار نیـز معـروف اسـت و بـرای 

تولید برق به کار می رود، با زغال سنگ متالورژیکی 

که به عنوان زغال سـنگ کک شـو شـناخته می شود، 

این است که امکان سوختن زغال سنگ متالورژیکی 

در دمـای بـاال فراهـم بـوده و همیـن ویژگـی سـبب 

شـده اسـت تـا ایـن نـوع زغال سـنگ در تولیـد فـوالد 

مورد استفاده قرار بگیرد.



تحلیــل
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

69         تیر ماه  1401        شماره  223

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

آرمـان آتورپـات، جهـان بـه دنبـال حرکـت بـه سـمت 

انرژی های پاک بوده و تالش بر این اسـت که کمتر 

انـرژی  منبـع  و  سـوخت  عنـوان  بـه  زغال سـنگ  از 

اسـتفاده  شـود. بنابرایـن تاکیـد ایـن گـزارش بـر کک 

متالورژیکـی اسـت کـه در صنایـع فوالدسـازی مـورد 

استفاده قرار می گیرد.

نمودار 1 روند تولید زغال سنگ را طی سال های 

گذشته مورد بررسی قرار داده است. همان طور که 

در ایـن نمـودار مشـخص اسـت، رونـد تولیـد جهانی 

زمانـی  بازه هـای  در  و  نبـوده  ثابـت  زغال سـنگ 

مختلـف، فـراز و فرودهایـی را تجربه کرده اسـت اما 

تولیـد  رونـد  کـه  گفـت  می تـوان  کلـی،  طـور  بـه 

زغال سـنگ در جهـان رونـدی صعـودی بـوده اسـت 

سـاالنه  رشـد   ،2020 تـا   2010 سـال های  بیـن  کـه 

2.3درصـدی را تجربـه کـرده و از حـدود 600 میلیون 

تن در سـال 2010، به حدود 750 میلیون تن در سـال 

بررسـی،  مـورد  سـال های  در  اسـت.  رسـیده   2020

بیشترین میزان تولید کک در سال 2019 بوده است؛ 

بـه  طـوری  کـه تولیـد آن بـا 24 درصد افزایش نسـبت 

بـه سـال 2018، بـه حـدود 800 میلیـون تـن رسـیده 

تولیـد،  افزایـش  واسـطه  بـه  سـال  ایـن  در  اسـت. 

موجـودی انبارهـای زغال سـنگ افزایـش یافـت و بـه 

بیان دیگر، بازار دچار مازاد عرضه شد.

بـا توجـه بـه بررسـی های صـورت گرفتـه، بـرآورد 

می شود که به طور متوسط 86 درصد از زغال سنگ 

تولید شـده در جهان مربوط به زغال سـنگ حرارتی و 

بـه  مربـوط  درصـد   14 حـدود  و  قهـوه ای  سـنگ 

عنـوان  بـه  چیـن  باشـد.  متالورژیکـی  زغال سـنگ 

بزرگ ترین تولیدکننده زغال سنگ در جهان شناخته 

می شـود و در سـال 2020، حـدود 50 درصـد از تولیـد 

جهانـی زغال سـنگ را بـه خـود اختصـاص داد. تولیـد 

زغال سنگ در کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه به 

ویـژه چیـن، هنـد، اندونـزی و اسـترالیا، طی سـال های 

گذشـته افزایش یافته اسـت؛ این در حالی اسـت که 

تولید زغال سنگ در ایاالت  متحده آمریکا و اتحادیه 

اروپا روندی کاهشی را دنبال کرده است.

جهانـی  تولیـد  کـه  می دهـد  نشـان  آمارهـا 

زغال سـنگ در سـال 2020، در درجـه اول بـا توجـه بـه 

کاهـش تقاضـای سـال قبـل و همچنیـن همه گیـری 

ویـروس کرونـا و قرنطینه هـای دولتـی، حـدود 6.5 

درصد کاهش یافته است. تولید زغال سنگ با هدف 

صادراتی متاثر از هزینه ها، کیفیت و موقعیت مکانی 

در بـازار، بـه دلیـل تغییـر چشـم اندازهای تولیـد بـرق، 

کاهـش یافتـه اسـت؛ در حالـی کـه تولیـد زغال سـنگ 

بـرای مصـارف داخلـی، تـا حـد زیـادی بـه میـزان تاثیر 

مصرف کنندگان زغال سنگ تولیدشده بستگی دارد.

برآورد می شود که بازار زغال سنگ متالورژیکی 

بـازار جهانـی کک  یـک ششـم سـهم  اروپـا، حـدود 

متالورژیکـی را بـه خـود اختصـاص داده و تقاضـای 

زغال سـنگ در اتحادیـه اروپـا، بـه  شـدت در حـال 

اتخـاذ  بـه  توجـه  بـا  همچنیـن  اسـت.  کاهـش 

سیاسـت های حمایتی دولت ایاالت  متحده آمریکا 

و اجـرای قوانیـن ضد دامپینگ در خصـوص واردات 

فـوالد در سراسـر ایـن کشـور، انتظـار مـی رود تقاضـا 

برای کک متالورژیکی در آمریکای شمالی در آینده 

نزدیک رشد پیدا کند.

زغال سنگ متالورژیکی و کک در محصوالتی به 

و  مقـاوم  بـاال،  کیفیـت  بـا  کربـن  کـه  مـی رود  کار 

انعطاف پذیـر مـورد نیـاز اسـت. بنابرایـن بـا توجـه بـه 

اهمیت زغال سنگ متالورژیکی و کاربرد آن در تولید 

فـوالد، چـدن و آلومینیـوم، در ایـن بخـش بـه صـورت 

اختصاصی به بررسی زغال سنگ متالورژیکی و کک 

پرداختـه می شـود. نمـودار 2 تولیدکننـدگان کک در 

سال 2020 و سهم هر یک از این کشورها را از بازار کک 

در جهان نشان می دهد.

کک در درجـه اول بـه عنـوان یک ماده اولیه برای 

تولید آهن و فوالد استفاده می شود. بنابراین مصرف 
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بـازار در  کک تابعـی از تولیـد فـوالد اسـت و رونـد 

صنعـت فوالدسـازی، بـه طـور مسـتقیم بـر بـازار کک 

تاثیـر می گـذارد. انتظـار مـی رود کـه رشـد روزافـزون 

تولیـد فـوالد خـام در سراسـر جهـان، باعـث افزایـش 

استفاده از کک در کاربردهای متالورژی شود.

نمـودار 2 تایید کننـده نقـش پررنـگ چیـن در 

تولیـد زغال سـنگ متالورژیکـی اسـت و ایـن کشـور 

بیشترین سهم تولید را از این بازار در اختیار دارد. 

چیـن بـا دارا بودن بیشـترین میـزان تولید و مصرف 

و  تولیـد  بـر  متالورژیکـی،  و  حرارتـی  زغال سـنگ 

تقاضای کک در سطح جهانی تسلط دارد. این امر 

و  تولیـد  در  تغییـر  هرگونـه  کـه  می شـود  سـبب 

مصـرف ایـن کشـور، تاثیـر معنـاداری بـر تولیـد و 

تقاضای این محصول داشـته باشـد. شیوع ویروس 

کرونـا در اوایـل سـال 2020، وضعیـت دشـواری را 

برای تولید و مصرف کک در کشـور چین به وجود 

افزایـش  و  شـرایط  بهبـود  بـا  حـال،  ایـن  بـا  آورد؛ 

امیـدواری در جهـت کنتـرل ایـن بیمـاری، احتمـال 

بهبود بازار پیش بینی می شود.

با توجه به گسترش صنعت فوالدسازی در هند، 

ایـن کشـور بـا سـهم 10 درصـدی از تولیـد زغال سـنگ 

متالورژیکـی جهـان، در رتبـه بعـدی پـس از چیـن قرار 

گرفتـه اسـت. چیـن و هند برخالف سـایر کشـورهای 

جهـان کـه مـروج روش نویـن فوالدسـازی بـدون کک 

هستند، همچنان از روش BOF که کک ماده اصلی 

اسـتفاده  فـوالد  تولیـد  بـرای  اسـت،  روش  ایـن  در 

می کننـد کـه در ایـن روش، کک مـاده اصلـی تولیـد 

فـوالد قلمـداد می شـود. بـا توجـه به گسـترش صنایع 

فوالدسـازی در دو کشـور چین و هند، میزان مصرف 

کک در این کشورها صعودی پیش بینی شده است.

مطابق با پیش بینی های انجام شده، از سال 2021 

تا سال 2026 به طور متوسط ساالنه 5 درصد بر تولید 

کک افزوده خواهد شد که با توجه به مطالب عنوان 

شده، بیشترین تقاضا در آینده برای کک در منطقه 

آسـیا پیش بینی شـده اسـت. بـه دلیـل فعالیت هـای 

زیربنایی روزافزون در جهت اصالحات اقتصادی در 

کشـورهایی ماننـد هنـد، چیـن و سـنگاپور و نیـاز ایـن 

فعالیت هـای زیربنایـی بـه فـوالد بـا اسـتحکام بـاال، 

جهـت افزایـش اسـتحکام و سـختی در طـول سـاخت 

در  کک  مصـرف  تـا  اسـت  شـده  موجـب  آن هـا، 

فوالدسازی افزایش یابد. عالوه براین، افزایش جمعیت 

نیـز منجـر بـه ایجـاد نیـاز بـه بخش هـای مسـکونی و 

تجاری می شود که عاملی موثر در این زمینه است.

پیش بینی می شود رشد صنعت ساختمان سازی 

در سـنگاپور بین 27 میلیارد دالر تا 34 میلیارد دالر 

در سـال های 2021 و 2022 و بیـن 28 میلیـارد دالر تـا 

35 میلیـارد دالر در سـال های 2023 و 2024 متغیـر 

بـر اسـاس گـزارش اداره تجـارت بین الملـل  باشـد. 

)ITA(، انتظار می رود صنعت ساختمان سازی چین 

نیـز بیـن سـال های 2020 تـا 2023 بـه طـور متوسـط 

سـاالنه 5 درصد توسـعه یابد. بر اسـاس سند توسعه 

هنـد کـه در سـال 2017 منتشـر شـد، هـدف تولیـد 

300میلیـون تـن فـوالد در سـال 2030 در دسـتور کار 

این کشـور قرار دارد. همچنین سـرانه مصرف فوالد 

بـه  کیلوگـرم   57.6 از  گذشـته،  سـال  پنـج  در 

74.1کیلوگرم افزایش یافته اسـت. بدیهی اسـت با 

افزایـش مصـرف فـوالد، تقاضـا برای کک نیـز افزایش 

پیدا می کند.

یکی دیگر از عوامل کلیدی رشد مصرف کک، 

افزایـش تولیـد و تقاضـا در صنعـت خودروسـازی 

اسـت. طبـق گـزارش انجمـن جهانـی فـوالد، صنایع 

فـوالد  مصـرف  از  درصـد  حـدود 12  خودروسـازی 

جهانـی را بـه خـود اختصاص داده اسـت. فـوالد در 

سـاخت سـازه های بدنـه خـودرو، قطارهـای محرک، 

اجـزای  و  فرمـان  سـوخت،  مخـازن  بـرای  چـدن 

مختلـف دیگـر خـودرو بـه کار مـی رود. تمـام ایـن 

و  آسـیا  در  فـوالد  صنعـت  رشـد  سـبب  عوامـل 

اقیانوسـیه شـده اسـت کـه در نهایـت، منجـر بـه 

پویایـی صنعـت کک متالورژیکـی و افزایـش تقاضـا 

برای این ماده خواهد شد.

با توجه به مطالب بیان شده در گزارش و سهم 

قابـل توجـه چیـن در تولیـد و مصـرف زغال سـنگ 

کک شو، تبعیت تقاضای کک از صنعت فوالدسازی 

و افزایش تقاضای فوالد در کشورهای درحال توسعه، 

آینـده ایـن مـاده مصرفـی در صنایـع تولیـد فـوالد در 

مناطـق آسـیا و اقیانـوس آرام، روشـن خواهـد بـود و 

آینـده  را در  ایـن محصـول رونـد رو به رشـدی  بـازار 

تجربه خواهد کرد.

آمارها نشان می دهد که 
تولید جهانی زغال سنگ در 
سال ۲0۲0، در درجه اول 
با توجه به کاهش تقاضای 

سال قبل و همچنین 
همه گیری ویروس کرونا 
و قرنطینه های دولتی، 

حدود 6.5 درصد کاهش 
یافته است
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تکنولـوژی نویـن تولیـد ایـن محصـول، در اختیار کشـورهای چین، آمریـکا و هند بوده اسـت که در ایـن بین چین با 
احتسـاب سـهم حـدود 66 درصدی، در جایگاه نخسـت از صادرات پرمنگنات پتاسـیم در جهان قـرار دارد. هند و آمریکا 
بعـد از چیـن در رتبه دوم و سـوم صادرکننـدگان جهان قـرار گرفته اند. ایران تاکنـون جزو کشـورهای صادرکننده نبوده 
اسـت اما بـه دلیل برخوردار نبـودن از تولید کننده داخلی و تقاضای بازار، بزرگ ترین کشـور واردکننده پتاسـیم پرمنگنات 
اسـت. بعـد از ایران کشـورهای تایلند، بنـگالدش، بلژیک و ویتنام با نسـبت های متغیر در سـال های ۲0۱۱ تـا ۲0۲0، 

جزو بزرگ ترین واردکنندگان این محصول بوده اند.

عقب افتادگی ایران از بازارهای بین المللی
بررسی تجارت جهانی پرمنگنات پتاسیم  

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

ترکیـب  یـک  پرمنگنـات  پتاسـیم  آتورپـات،  آرمـان 

و  بی بـو   ،KMnO4 شـیمیایی  فرمـول  بـا  معدنـی 

پتاسـیم  صنعتـی  تهیـه  اسـت.  آب  در  محلـول 

پرمنگنـات از منگنـز دی اکسـید اسـت کـه خـود از 

سنگ معدن پیرولوسیت به  دست می آید. بسیاری 

از کاربردهـای پتاسـیم پرمنگنـات بـه دلیـل خـواص 

اکسیدکنندگی آن و همچنین عدم تولید محصول 

سـمی در فرایند اسـت. پتاسـیم موجود در پتاسـیم 

پرمنگنـات، یـک عامل اکسـیدکننده بـا ویژگی های 

ضدعفونی کننده، منقبض کننـده و برطرف کننده 

بـو اسـت. در حالـت خـام، ایـن ترکیـب بـه صـورت 

پودر بنفش تیره و بدون بو یا بلور سیاه رنگ است.

گستره کاربرد پتاسیم پرمنگنات متنوع است. 

از کاربردهای پتاسیم پرمنگنات می توان به صنایع 

پزشـکی به  عنوان ضدعفونی کننده، کشـاورزی در 

نیتـروژن موجـود در خـاک، نسـاجی بـا تولیـد نهایی 

جین برای ایجاد حالت رنگ در پارچه، تصفیه آب و 

کنتـرل  بـرای  بهداشـتی  و  فاضالب هـای صنعتـی 

رشـد  کنتـرل  و  رنـگ  حـذف  بـو،  و  طعـم  کـردن 

بیولوژیکی، صنعت رنگ سازی به علت رنگی بودن 

و... اشـاره کـرد. بـه  طـور کلـی می تـوان گفت بخش 

صنعـت  و  زیسـت  محیـط   در  مـاده  ایـن  عمـده 

کشاورزی و تصفیه آب مربوط به صنعت کشاورزی 

استفاده می شود. از مهم ترین صنایع مصرف کننده 

فـرآوری  بـه صنعـت  می تـوان  پرمنگنـات  پتاسـیم 

فلزات اشـاره کرد. پرمنگنات پتاسـیم در متالورژی 

به عنـوان کمک کننـده بـرای جدا کردن مولیبـدن از 

مـس، برطـرف کردن ناخالصی هـا از روی و کادمیم و 

اکسـید کـردن ترکیبـات فلوتاسـیون مـورد اسـتفاده 

تجـارت  در  اسـت  ذکـر  بـه  الزم  می گیـرد.  قـرار 

بین المللـی، بـرای ایـن مـاده، کـد تعرفـه 2841600 در 

نظر گرفته شده است.

در نمودار 1 صادرات جهانی پرمنگنات پتاسیم، 

بـه تفکیـک بزرگ تریـن کشـورهای صادرکننـده ایـن 

محصـول شـیمیایی طـی سـال های 2011 تـا 2020 بـه 

و  فـراز  علی رغـم  اسـت.  شـده  کشـیده  تصویـر 

فرودهایـی کـه صـادرات ایـن محصـول طـی 10 سـال 

گذشـته تجربـه کـرده اسـت امـا در نهایـت میـزان 

صادرات جهانی این محصول با کاهش رشد ساالنه 

0.5 درصـدی، از حـدود 26 هـزار تـن در سـال 2011 به 

حـدود 25 هـزار تـن در سـال 2020 رسـیده اسـت. 

همان گونـه کـه ذکر شـد، حجم صـادرات جهانی در 

سال 2020، حدود 25 هزار تن بوده است.
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بـر اسـاس نمـودار 1، چیـن، ایاالت  متحده آمریکا، 

هنـد و بلژیـک بزرگ تریـن صادرکننـدگان پرمنگنـات 

پتاسـیم در جهـان در سـال 2020 بوده انـد. چیـن بـا 

جایـگاه  در  درصـدی،   66 حـدود  سـهم  احتسـاب 

نخست از صادرات پرمنگنات پتاسیم در جهان قرار 

دارد که طی سال های 2011 تا 2020، رشد ساالنه 0.15 

درصـدی را تجربـه کـرده اسـت و صـادرات آن بیش از 

16 هزار تن در سال 2020 بوده است.

بعـد از چیـن، هنـد با سـهم حـدود 13 درصدی 

و میـزان صـادرات حـدود سـه هـزار تـن در رتبـه 

دوم از صادرات پرمنگنات پتاسیم در سال 2020 

بزرگ تریـن مقصـد  آمریـکا،  کـه کشـور  قـرار دارد 

صادراتی این کشـور محسـوب می شـود. آمریکا با 

سـوم  جایـگاه  در  درصـدی،   12 حـدود  سـهم 

صـادرات ایـن محصـول در سـال 2020 قـرار گرفتـه 

عنـوان  بـه  بنـگالدش  و  تایلنـد  ایـران،  اسـت. 

بزرگ ترین مقاصد صادراتی چین و بلژیک بزرگ ترین 

مقصـد صادراتـی ایـاالت  متحـده آمریـکا در سـال 

2020 شناخته شده اند.

بلژیـک نیـز بـا سـهم حـدود 4 درصـد و میـزان 

صـادرات حـدود یـک هـزار تنـی به عنـوان چهارمین 

صادرکنندگان این ماده شیمیایی در سال 2020 بوده 

است که بزرگ ترین مقاصد صادراتی آن، کشورهای 

ایتالیا، آلمان و فرانسه بوده اند.

تولیـد  پتاسـیم  پرمنگنـات  نیـز  ایـران  در 

نمی شـود و دانـش فنـی تولیـد ایـن محصـول بـه 

روش جدیـد در اختیـار سـه کشـور چیـن، آمریـکا و 

هنـد اسـت. بـا توجـه بـه مصـارف و کاربردهـای 

فـراوان ایـن محصـول و تولید نشـدن داخلـی، بازار 

پیش بینـی  کشـور  داخـل  در  آن  بـرای  مناسـبی 

می شـود. با توجه به اینکه واحد تولید کننده این 

محصـول در کشـور وجـود نداشـته اسـت، امـکان 

صادرات نیز فراهم نخواهد بود.

از دالیـل اختـالف بیـن رونـد صـادرات جهانـی 

بررسـی،  مـورد  سـال های  در  پتاسـیم  پرمنگنـات 

بـدون شـک ثبت نشـدن برخـی آمار و ارقـام مربوط 

همچنیـن  و  کشـورها  برخـی  توسـط  تجـارت  بـه 

خطاهای آماری است.

در نمـودار 2 واردات پرمنگنـات پتاسـیم طـی 

شـده  کشـیده  تصویـر  بـه   2020 تـا   2011 سـال های 

اسـت. بر اسـاس نمودار مذکور، واردات پرمنگنات 

بـا  تـا 2020  پتاسـیم در جهـان طـی سـال های 2011 

کاهش رشـد سـاالنه یک درصدی، از حدود 25 هزار 

تن در سـال 2011 به حدود 23 هزار تن در سـال 2020 

رسـیده اسـت. ایـران بـا سـهم 13 درصـد و تایلنـد بـا 

سـهم 12 درصـد، بزرگ تریـن واردکننـدگان جهانـی 

پرمنگنات پتاسیم در سال 2020 بوده اند.

بـا  ایـران  پتاسـیم  پرمنگنـات  واردات  میـزان 

کاهـش رشـد سـالیانه 4 درصـد، از حـدود 5.4 هزار 

تـن در سـال 2011 بـه سـه هـزار تـن در سـال 2020 

وارداتـی  مبـدا  بزرگ تریـن  چیـن  اسـت.  رسـیده 

پرمنگنـات پتاسـیم بـه کشـور را تشـکیل می دهـد 

کـه بـا توجـه بـه سـهم صـادرات چیـن، این امـر قابل 

توجیـه اسـت. همـان طـور کـه در بـاال ذکـر شـد، بـه 

دلیـل عـدم وجـود تولید کننـده داخلـی در کشـور، 

عمـده تقاضـای داخـل بـا واردات تامیـن می شـود. 

واردات تایلند با رشـد سـاالنه 2 درصدی به کشـور 

رو به رو بوده است و مقدار آن از حدود دو هزار تن 

بـه سـه هـزار تـن در سـال های مـورد بررسـی افزایش 

یافته است.

بـا  برزیـل  و  ژاپـن  آمریـکا،  بنـگالدش،  بلژیـک، 

نسـبت های متغیـر در سـال های مـورد بررسـی، در 

رتبه هـای بعـدی از واردات پرمنگنـات پتاسـیم قرار 

دارنـد. در مجمـوع ایـران، تایلنـد و بلژیـک حـدود 

31درصـد از کل واردات پرمنگنـات پتاسـیم را در 

سـال 2020 بـه خـود اختصـاص داده انـد. شـایان ذکـر 

اسـت که ویتنام با رشـد سـاالنه 20 درصدی، میزان 

واردات خـود را از سـال های 2011 تـا 2020 از حـدود 

500 تن به 5.3 هزار تن رسانده است.
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در حـدود ۳0 تـا 40 درصـد از تولیـد روی تصفیه شـده در جهان تجارت می شـود که کشـورهای کانـادا، کره جنوبی، 
اسـترالیا، هلنـد و هنـد به  عنـوان بزرگ ترین کشـورهای صادر کننـده و کشـورهای آمریکا، چیـن، هلند، آلمـان، ترکیه و 
بلژیـک به عنـوان بزرگ ترین کشـورهای واردکننده روی تصفیه شـده در جهان شـناخته می شـوند. با توجه به رشـد روز 
افـزون صنایـع مصرف کننده روی تصفیه شـده در جهان و به  خصوص تولید آهـن گالوانیزه، تقاضـای آن در حال افزایش 
اسـت. تنها برخی از کشـورها، از ذخایر غنی این ماده معدنی برخوردار هسـتند و به همین دلیل، تجارت روی تصفیه شده، 
یکـی از ابزارهـای مهـم در تامیـن روی تصفیه شـده اسـت. بـا توجه بـه پیش بینی هـای صـورت گرفته، تجـارت روی 

تصفیه شده در جهان در سال های آتی افزایش خواهد یافت.

در هم شکستن تعادل بازار توسط چین و آمریکا
بررسی تجارت جهانی روی تصفیه شده  

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

پرمصـرف  فلـز  چهارمیـن  روی،  آتورپـات،  آرمـان 

جهـان بعـد از فلـزات آهن، آلومینیوم و مس اسـت. 

با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی منحصربه فرد 

روی و خاصیـت ضـد خوردگـی ایـن فلـز، بیشـترین 

میزان روی در گالوانیزه کردن فوالد مورد اسـتفاده 

قـرار می گیـرد. از دیگـر کاربردهای این فلز می توان 

بـه اسـتفاده از آن در صنایـع آلیاژسـازی و بـه  ویـژه 

تولید آلیاژ برنج اشاره کرد. با توجه به موارد عنوان 

بـه صنایـع  تولیـد آن، می تـوان  شـده و جنبه هـای 

و  ساختمان سـازی  صنایـع  جملـه  از  متنوعـی 

صنایـع  اصلی تریـن  به عنـوان  زیرساخــت ها 

مصرف کننـده روی اشـاره کـرد. ذکـر این نکته حائز 

اهمیـت اسـت که صنعـت خودروسـازی در جایگاه 

سوم از میزان مصرف روی در صنایع مصرف کننده 

قـرار دارد. حـدود 90 درصـد از روی مـورد اسـتفاده 

در جهـان، از طریـق تولیـد معدنـی و 10درصـد از 

محل بازیافت تامین می شود. در سال 2020، تولید 

 12.1 حـدود  بـه  تصفیه شـده  روی  معـدن  جهانـی 

میلیـون تـن و تولیـد فلـز روی تصفیه شـده بـه 13.6 

میلیـون تـن رسـیده اسـت؛ ایـن در حالـی اسـت کـه 

تقاضای جهانی فلز روی تصفیه شده در سال 2020، 

حـدود 13.1 میلیـون تـن بـوده اسـت. بـرآورد شـده 

است که حدود 30 تا 40 درصد از روی تصفیه شده، 

در جهان تجارت شود.

در  تصفیه شـده،  روی  تجـارت  خصـوص  در 

و  محصـول  ایـن  صـادرات  بررسـی  بـه   1 نمـودار 

بزرگ تریـن صادر کننـدگان آن پرداختـه شـده اسـت. 

ایـن نمـودار، رونـد کلـی صـادرات روی  بـر اسـاس 

میـزان  و  اسـت  بـوده  نزولـی  رونـدی  تصفیه شـده 

صادرات این محصول با کاهش ساالنه یک درصدی 

از حـدود 4.6 میلیـون تـن در سـال 2011، بـه حـدود 

4.1میلیون تن در سال 2020 رسیده است.

بزرگ تریـن  کانـادا  کشـور  نمـودار،  ایـن  طبـق 

صادر کننـده فلـز روی در سـال 2020 بـوده کـه سـهم 

معادل 13 درصدی از صادرات جهان را در این سال 

به خود اختصاص داده اسـت. بعد از کانادا، کشـور 

کره جنوبـی بـا سـهم 12 درصـدی، اسـترالیا بـا سـهم 
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11درصدی، هلند با سـهم 8 درصدی و هند با سـهم 

میـزان  نظـر  از  بعـدی  جایگاه هـای  در  7 درصـدی 

صادرات روی تصفیه شده قرار گرفته اند.

بـه طـــور کلـی صــــادرات ایـــن محصـــول بیـــن 

سـال های 2013 تـا 2018، رونـد ثابتـی را طـی کـرده 

اسـت کـه ایـن امر می تواند به دلیل ثبات بـازار روی 

در این سال ها باشد.

در نمـودار 2 بـه بررسـی واردات جهانـی روی 

تصفیه شده پرداخته شده است. الزم به ذکر است 

و  واردات  داده هـای  بیـن  اختالفـی  همـواره  کـه 

صـادرات وجـود دارد کـه این امر ناشـی از خطاهایی 

اسـت کـه گمـرک کشـورها در ارائـه میـزان تجـارت 

دارنـد. بـر اسـاس ایـن نمـودار، رونـد واردات روی 

تصفیه شـده در جهـان بیـن سـال های 2011 تـا 2020، 

روندی صعودی بوده و با رشـد سـاالنه یک درصدی 

از 4.1 میلیون تن در سال 2011 به حدود 4.6 میلیون 

تن در سال 2020 رسیده است.

کشور آمریکا با سهم 17 درصدی در سال 2020، 

به عنوان بزرگ ترین واردکننده روی تصفیه شـده در 

جهان شناخته می شود. میزان واردات این کشور با 

رشد یک درصدی از حدود 670 میلیون تن در سال 

2011، به حدود 800 میلیون تن در سال 2020 رسیده 

اسـت. بـه  طـور کلـی میـزان واردات ایـن کشـور طی 

سـال های مورد بررسـی، روند با ثباتی را دنبال کرده 

توسـط  شـده  منتشـر  گـزارش  اسـاس  بـر  اسـت. 

»ILZG«، پیش بینـی می شـود کـه میـزان تقاضـای 

آمریـکا بـرای روی تصفیه شـده در سـال های آینـده 

رشـد  موجـب  امـر  ایـن  کـه  باشـد  داشـته  افزایـش 

واردات این کشور در سال های آتی خواهد شد.

چیـن بـا دارا بـودن 47 درصـد از تولیـد جهانـی، 

به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده روی تصفیه شده در 

جهان شناخته می شود. با این حال به دلیل گسترده 

بودن صنایع مصرف کننده در این کشور و همچنین 

بـاال بـودن تقاضـای داخلـی، میـزان تولیـد ایـن کشـور 

بنابرایـن واردات روی  نیسـت.  آن  نیـاز  پاسـخگوی 

مشـکل  ایـن  بـرای  حلـی  راه  به عنـوان  تصفیه شـده 

محسـوب می شـود؛ به طـوری کـه باعث شـده اسـت 

کـه ایـن کشـور بـه  عنـوان دومیـن واردکننـده روی 

تصفیه شـده در جهان شـناخته شـود. میزان واردات 

روی تصفیه شده در چین طی سال های 2011 تا 2020، 

رونـدی صعـودی را شـاهد بـوده و بـا رشـد سـاالنه 5 

درصـدی، از حـدود 350 میلیـون تـن در سـال 2011 بـه 

حـدود 550 تـن در سـال 2020 رسـیده اسـت. باالترین 

میـزان واردات ثبـت شـده بـرای کشـور چین در سـال 

2018، در حدود 720 میلیون تن بوده است اما پس از 

سال 2018 و با افزایش تولید روی تصفیه شده در چین، 

ایـن  اسـت.  داشـته  نزولـی  رونـدی  واردات  میـزان 

افزایـش تولیـد در چیـن بـه قـدری بـاال بـوده اسـت که 

علی رغـم تعطیـل شـدن و قرنطینه هـای دولتـی در 

سراسـر جهـان بـه واسـطه همه گیـری بیمـاری کرونا و 

کاهـش تولیـد در سراسـر جهـان، میـزان تولیـد روی 

تصفیه شـده در سـال 2020، تنهـا بـه واسـطه افزایـش 

تولید چین روندی صعودی را طی کرده است.

با توجه به گزارش های منتشر شده در پایان سال 

2020، تعطیلـی چنـد معـدن در چیـن موجـب کاهش 

تولید این کشور در سال های آتی خواهد شد که این 

امر با توجه به حجم تقاضای چین از روی تصفیه شده 

می تواند موجب افزایش واردات این فلز پراهمیت در 

چین شود. بعد از کشورهای آمریکا و چین، کشورهای 

هلنـد، آلمـان، ترکیـه و بلژیـک در رتبه هـای بعـدی از 

واردات روی تصفیه شده قرار گرفته اند که هر کدام 

بـه ترتیـب سـهم 7، 6، 6 و 5 درصـدی از کل واردات 

روی تصفیه شـده در سـال 2020 را بـه خـود اختصـاص 

داده انـد. به طـور کلـی و بـا توجـه بـه پیش بینی هـای 

صورت گرفته برای افزایش تقاضا جهت تولید فوالد 

گالوانیـزه در صنایـع مصرف کننـده آن، تقاضـا بـرای 

روی تصفیه شـده افزایـش خواهـد داشـت و ایـن امـر 

می توانـد بـه افزایـش تجـارت ایـن فلـز در سـال های 

آینده منجر شود.
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کشـورهای گینه، اسـترالیا، اندونزی و برزیل بزرگ ترین صادرکنندگان بوکسیت در جهان هسـتند که بیش از 95 درصد 
کل صـادرات آن را در اختیـار داشـته اند. در منطقـه خاورمیانـه نیـز به دلیـل نبود معادن بوکسـیت غنی و با عیار بـاال، عمده 
صادرات سـنگ معدن در کشـورهای این منطقه، کارآیی مناسـبی جهت تولید آلومینیوم را ندارند. سنگ معدن بوکسیت به 
دلیـل برخـورداری از مقادیـر باالی آلومینیوم، در سـطح جهان بسـیار مـورد توجه قرار گرفته اسـت. عمده معـادن و ذخایر 
بوکسـیت در جهان در سـه منطقه آفریقا، اقیانوسـیه و آمریکای جنوبی واقع شـده اسـت. از این رو سـایر کشـورها جهت 
تامیـن بوکسـیت موردنیـاز به تجارت این سـنگ معدنـی پرداخته  انـد. در حـوزه واردات نیز کشـور امارات متحـده عربی، 
بزرگ ترین واردکننده بوکسـیت در خاورمیانه به شـمار می رود؛ به طوری که در سـال ۲0۲0، حدود ۳.5 میلیون تن بوکسـیت 
وارد ایـن کشـور شـد. بعد از آن کشـورهای عمان، ترکیه و کویت با اختالف بسـیار زیـادی از امارات متحـده عربی از دیگر 

واردکنندگان بوکسیت در این منطقه بودند.

تجارت بوکسیت در جهان
ذخایر بوکسیت در انحصار کشورهای گینه، استرالیا و برزیل  

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، سنگ معدن بوکسیت از منابع مهم 

آلومینیوم به شـمار می رود. این سـنگ معدنی ابتدا 

طی مراحل شیمیایی به آلومینا تبدیل شده و سپس 

آلومینـای مـذاب نیـز در طی الکترولیز به آلومینیوم 

خالـص تبدیـل می شـود. بوکسـیت در عمق کمـی از 

نواحـی گرمسـیری و  و در  قـرار دارد  سـطح زمیـن 

نیمه گرمسـیری یافـت می شـود. بیشـترین ذخایـر 

بوکسـیت در مناطـق آفریقـا، اقیانوسـیه و آمریـکای 

طـی  دلیـل  همیـن  بـه  اسـت.  شـده  واقـع  جنوبـی 

سال های گذشته، تجارت بوکسیت در جهان بسیار 

مورد توجه قرار گرفته است.

از سـال 2011 تا 2020، متوسـط صادرات بوکسـیت 

در جهـان برابـر 101 میلیـون تـن برآورد شـد. این مقدار 

در سـال 2020 برابر 145 میلیون تن بود که نسـبت به 

سـال 2019، حدود 4.7 درصد رشـد داشـت. در طی 10 

سال گذشته، بزرگ ترین صادرکنندگان بوکسیت در 

جهـان، کشـورهای گینـه، اسـترالیا، اندونـزی، برزیـل، 

مجمـوع   ،2020 سـال  در  بودنـد.  غنـا  و  جامائیـکا 

صادرات آن ها برابر 139 میلیون تن بود که 95 درصد 

صـادرات کل جهـان به شـمار می آمـد. ایـن مقـدار در 

سـال 2019 برابـر 129 میلیـون تـن بـود کـه 92 درصـد 

صـادرات کل جهـان را بـه خود اختصـاص داد. به طور 

بوکسـیت در  کلـی در سـال 2020 حجـم صـادرات 

کشورهای نام برده، حدود 3 واحد درصد نسبت به 

سال 2019 رشد داشت.

گینـه بـا متوسـط صـادرات 32.6 میلیـون تـن در 

طی 10 سال گذشته، اولین کشور بزرگ صادرکننده 

بوکسـیت در جهـان بـوده اسـت. در سـال 2020 نیـز 

بـود کـه  تـن  حجـم صـادرات آن برابـر 72 میلیـون 

نسـبت به سـال پیش از آن، 14 درصد رشـد داشـت. 

کشـورهای  گینـه،  صادراتـی  مقاصـد  بزرگ تریـن 

ایرلند، اسپانیا، اوکراین، چین، آلمان و کانادا است. 

کشور گینه به تنهایی حدود 50 درصد از صادرات 

دسـت  در   2020 سـال  در  را  جهـان  در  بوکسـیت 

داشـت. دومین کشـور بزرگ صادرکننده بوکسـیت 

در جهـان، اسـترالیا اسـت کـه تنهـا کشـور منطقـه 

اقیانوسـیه به شـمار مـی رود کـه در حـوزه صنعـت 

حجـم  اسـت.  توانمنـد  بسـیار  آلومینیـوم  زنجیـره 

صادرات اسـترالیا در طول 10 سـال گذشـته برابر 23 

میلیـون تـن بـرآورد شـده اسـت. در سـال 2020، ایـن 

مقدار برابر 37.8 میلیون تن بود که نسبت به سال 

2019، حدود 4.7 درصد افت داشت. گفتنی است 

که معدن بوکسـیت ورسـلی در اسـترالیا بزرگ ترین 

معـدن ایـن کشـور اسـت که سـاالنه 3.8 میلیـون تن 

بوکسیت تولید می کند.

بـا 17  برابـر  بـا متوسـط صـادرات  نیـز  اندونـزی 

میلیون تن از سـال 2011 تا 2020، سـومین کشـور بزرگ 

صادرکننده بوکسیت در جهان است. در سال 2020، 

حجم صادرات آن برابر 19 میلیون تن بود که نسبت 

به سـال قبل از آن، 25 درصد رشـد داشـت. در ادامه 

برزیل، جامائیکا و غنا با متوسط صادرات برابر با 7.9 

میلیـون تـن، 3.4 میلیـون تـن و 1.3 میلیـون تـن، بـه 

ترتیب در رتبه های چهارم تا ششـم قرار گرفتند. در 

سال 2020، حجم صادرات برزیل و جامائیکا برابر 4.7 

میلیـون تـن، 3.4 میلیـون تـن بـود که نسـبت به سـال 

2019، به ترتیـب حـدود 33 درصـد افـت و 13 درصـد 

رشـد داشـت. گفتنـی اسـت کـه بزرگ تریـن معـدن 

بوکسـیت در برزیـل، پاراگومینـاس نـام دارد و سـاالنه 
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حجم تولید آن برابر 10 میلیون تن گزارش شده است.

در  بوکسـیت  بـزرگ  واردکننـدگان  همچنیـن 

ایـاالت  ایرلنـد،  اوکرایـن،  جهـان کشـورهای چیـن، 

آمریـکا و کانـادا هسـتند. حجـم واردات  متحـده 

بوکسیت از سال 2011 تا 2020، به طور متوسط برابر 

98.6 میلیون تن بود. چین با حجم واردات برابر با 

111 میلیـون تـن بوکسـیت در سـال 2020، حـدود 79 

درصـد از تجـارت جهـان را بـه خـود اختصـاص داد. 

 11 برابـر  چیـن  واردات  حجـم  نیـز   2019 سـال  در 

میلیون تن بود که در مقایسـه با سـال2020، حدود 

داد.  شـکل  را  جهـان  واردات  کل  از  درصـد   73

تـن  پنـج میلیـون  بـا  برابـر  بـا واردات  نیـز  اوکرایـن 

بوکسـیت، تنهـا 3.6 درصـد از واردات کل جهـان را 

در سال 2020 به خود اختصاص داد و در رتبه دوم 

ایـن فهرسـت قـرار گرفـت. همچنیـن در ایـن سـال 

کشـورهای ایرلنـد، ایـاالت متحـده آمریـکا و کانـادا 

نیـز بـه ترتیـب با حجـم واردات برابر بـا 4.7 میلیون 

تـن، 3.8میلیـون تـن و 3.5 میلیـون تن به ترتیب در 

رتبه های سوم تا پنجم قرار گرفتند.

از  عربـی  متحـده  امـارات  و  ترکیـه  کشـورهای 

صادرکننـدگان بوکسـیت در منطقـه خاورمیانـه بـه 

شـمار می روند. حجم صادرات بوکسـیت در منطقه 

خاورمیانـه از سـال 2011 تـا 2017 به طـور متوسـط برابـر 

337 هزار تن بود اما از سـال 2018 تا 2020، این مقدار 

به طور متوسط برابر یک میلیون و 269 هزار تن برآورد 

شـد. از دالیـل اصلـی افزایـش حجـم صـادرات در طی 

صـادرات  درصـدی   78 رشـد  گذشـته،  سـال  سـه 

بوکسـیت و انـواع سـنگ های معدنـی آلومینیومـی 

ترکیه در سال 2018 نسبت به سال 2017 بود و تا سال 

2020 ادامـه یافـت. در سـال 2020، حجـم صـادرات 

کشورهای خاورمیانه برابر یک میلیون و 280 هزار تن 

بـود کـه نسـبت بـه سـال 2019 حـدود 7 درصـد افـت 

داشت. حجم صادارات امارات متحده عربی نیز در 

طی 10 سال گذشته، برابر با یک هزار تن بود. در سال 

2020 این مقدار برابر 816 تن بود؛ درحالی که در سال 

2019، حجـم صـادرات 378 تـن گـزارش شـد. بـه طـور 

کلی 98 درصد صادرات بوکسیت در خامیانه توسط 

ترکیـه انجـام شـد. الزم بـه ذکـر اسـت بـه دلیـل عـدم 

وجود معادن غنی و مرغوب بوکسیت در این منطقه، 

بوکسـیت صادرشـده در منطقه خاورمیانه از عیار و 

کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و همچنین کارآیی 

الزم جهت تولید آلومینیوم را نخواهد داشت.

در حـوزه واردات نیـز می تـوان بـه کشـورهای 

امارات متحده عربی، عمان، ترکیه و کویت اشـاره 

در  بوکسـیت  اصلـی  واردکننـدگان  از  کـه  کـرد 

خاورمیانـه به شـمار می رونـد. از سـال 2011 تـا 2018، 

متوسـط واردات بوکسـیت در خاورمیانه برابر 748 

هزار تن بود اما از سال 2019 تا 2020 با جهش بزرگی 

بـه متوسـط 3.6 میلیـون تـن رسـید. ایـن میـزان در 

سـال 2020 برابـر 3.7 میلیـون تـن بـود کـه نسـبت به 

سـال 2019، حدود 1.3 درصد رشـد داشـت. امارات 

بـا حجـم واردات برابـر بـا 3.5 میلیـون تن بوکسـیت 

در سـال 2020، رتبـه اول واردکننـدگان ایـن سـنگ 

معدنـی در خاورمیانـه را در اختیـار داشـت. حجـم 

سـال 2019،  بـه  نسـبت  سـال 2020  در  آن  واردات 

حـدود 8.1 درصـد رشـد داشـت. کشـورهای عمـان، 

ترکیـه و کویـت نیز با حجـم واردات برابر بـا 60 هزار 

تـن، 52 هـزار تـن و 6 هـزار تـن، در رتبـه هـای دوم تـا 

چهارم این حوزه در سال 2020 قرار گرفتند.

یکـی از دالیـل افزایش میزان واردات بوکسـیت 

در کشـور امـارات متحـده عربـی، بهرهبـرداری از 

پاالیشـگاه الطویه بود. این پاالیشـگاه ظرفیت تولید 

سـاالنه دو میلیون تن تا اوخر سـال 2020 را داشـت. 

بنابرایـن بـا بهره بـرداری از ایـن مجموعـه و افزایـش 

ظرفیـت آن در سـال های آتـی، پیش بینـی می شـود 

افزایـش  بـه  رو  کشـور  ایـن  در  بوکسـیت  واردات 

تـا  بوکسـیت  تجـارت  نتیجـه  در  و  بـود  خواهـد 

کشـور  در  آلومینـا  تجـارت  جایگزیـن  حـدودی 

امارات خواهد شد.
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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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