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در روزهـای اخیـر رونـد نزولـی قیمـت جهانـی طـا، بـازار را 

بـه طـوری کـه در روزهـای مشـابه هفتـه  ملتهـب کـرده اسـت؛ 

گذشـته منتهـی بـه جمعـه 24 تیـر 1401، قیمـت جهانـی ایـن فلـز 

ارزشـمند با رقم 17 هزار و 29 دالر داد و سـتد شـده اسـت که این 

میـزان در مقایسـه بـا قیمت کنونی طـا، کاهـش 0.78 درصدی یا 

13.3 دالری نسبت به مدت زمان مذکور را نشان می دهد.

باید در نظر داشت که قیمت جهانی طا تحت تاثیر عوامل 

داخلـی ازجملـه عرضـه، تقاضـا و رفتار سـرمایه گذاران و همچنین 

عوامـل خارجـی اعم از شـاخص دالر و متغیرهـای کان اقتصادی، 

ارزش دالر و شـاخص های جهانـی سـهام  نفـت،  جنـگ، قیمـت 

تعیین می شود. این در حالی است که همواره نوسانات ارزی به  

ویژه دالر آمریکا، یکی از تاثیرگذارترین عوامل بر قیمت طا بوده 

اسـت؛ بـه طـوری کـه اگر دالر آمریکا روند کاهشـی داشـته باشـد، 

تمایـل بـرای خریـد طـا افزایـش می یابد. همچنین عرضـه و تقاضا 

در بـازار طـا نیـز بـر قیمت هـا تاثیرگـذار اسـت. زمانـی کـه تقاضـا 

بـرای طـا بیشـتر باشـد، قیمـت آن افزایـش پیـدا می کنـد و عرضه 

بیش از حد آن، کاهش قیمت را به دنبال خواهد داشت. 

ایـن در حالـی اسـت کـه اگـر قیمـت نفـت و طـا بـا افزایـش 

مواجـه شـوند، قیمـت دالر برخـاف ایـن دو عمـل خواهـد کـرد. از 

سـوی دیگر، جنگ روسـیه و اوکراین نیز کم سـابقه ترین وضعیت 

را در نرخ اونس جهانی ایجاد کرده بود که اگر نرخ ارز در کشور 

پیـدا  افزایـش  بـه شـدت  سـکه  و  طـا  قیمـت  نمی شـد،  کنتـرل 

می کـرد امـا اکنـون تاثیـر منفی و کاهشـی در صنعت طا داشـته 

نمی توانیـم  گوناگـون،  متغیرهـای  دلیـل  بـه  بنابرایـن  اسـت. 

پیش بینی قابل قبولی از صنعت طا داشته باشیم؛ به طوری که 

همـواره شـاهد افـت و خیـز قیمـت ایـن فلـز گران بهـا هسـتیم. بـا 

وجود اینکه در حال حاضر با کاهش قیمت طای جهانی مواجه 

شـده ایم امـا در بلندمـدت نمی توانیـم کاهـش چشـمگیر قیمـت 

طا را متصور شویم؛ چراکه در سال گذشته، پیش بینی شده بود 

کـه قیمـت جهانـی طـا معـادل دو هـزار دالر بـه ازای هـر اونـس 

برسـد امـا متاسـفانه ایـن مهـم برخـاف انتظـارات پیـش رفـت و 

به جای افزایش، با کاهش قیمت جهانی طا روبه رو شده ایم.

نکتـه قابـل توجـه در بـازار طا و سـکه این اسـت کـه هم اکنون 

ارزشـمند روال عـادی خـود را طـی می کنـد. در  فلـز  ایـن  بـازار 

زیـورآالت  و  سـرمایه گذاری  گـروه  دو  بـه  طـا  بـازار  حقیقـت 

بـه  توجـه  بـا  طـا  زیـورآالت  بـازار  کـه  می شـود  تقسـیم بندی 

مناسـبت ها به ویژه ایام خاص در کشـور، با تقاضای افزایشـی و یا 

کاهشـی روبه رو اسـت. همچنین در بخش سـرمایه گذاری نیز به 

دلیل نوسانات نرخ ارز و عرضه و تقاضا، بدون هیچ گونه تغییری 

نسـبت بـه ایـام سـال بـه فعالیـت خـود ادامـه می دهـد. بـر همیـن 

اسـاس، بـا توجـه بـه نزدیک شـدن به ایام ماه محـرم و صفر ، تقاضا 

بـرای خریـد طـا و سـکه رو بـه افزایـش اسـت کـه در نتیجه قیمت 

طـا و انـواع سـکه حبـاب باالیـی دارد و کاهـش قیمت جهانی طا 

نتوانسـته اسـت بـر رشـد تقاضـا تاثیـر بگـذارد و تنهـا در ایـن ایـام 

تقاضـا بـرای خریـد طـا کاهش می یابد. در نهایـت می توان گفت 

هیـچ برنامـه مشـخصی را نمی توانیـم برای صنعت طـا به صورت 

100 درصـدی تضمیـن کنیـم؛ چراکـه رونـق بـازار داخلـی، در گـرو 

درآمـد عمومـی مـردم اسـت تـا چـه انـدازه قـدرت خریـد و توانایی 

برای خرید طا را در آن زمان داشته باشند.

دوراندیشی غیرقابل تصور

محمد کشتی آرای
نایب رئیس هیئت مدیره 

اتحادیه تولیدکنندگان طال و 
جواهر ایران
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نایب  رئیس هیئت مدیره 

شرکت صنایع هفت الماس:

حکمـرانی
 در معـدن
شفاف نیست

شـرکت هفـت المـاس در سـال 
گذشـته، بـه رغـم تمـام چالش های 
موجـود از جملـه قطعـی بـرق و گاز، 
تحریم های داخلی و خارجی توانسـت 
طرح هـای توسـعه ای خـود، شـامل 
تولید ورق قلع اندود و ورق سیلیکونی 
را محقـق کند. ایـن موفقیت ماحصل 
اسـتراتژی و تصمیمـات بـه موقـع 
مدیران ارشـد این شـرکت است. در 
ایـن خصوص خبرنـگار پایگاه خبری 
و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بـا نوید 
ایزد  پنـاه، نایب رئیـس هیئت مدیره 
این شـرکت گفت وگویی انجـام داده 
اسـت کـه متـن کامـل آن را در ادامه 

خواهید خواند: 
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ساز و کار پیچیده تاالر شیشه ای بورس، هیچ  گونه 

تشابهی با سایر بورس ها در دنیا ندارد. قیمت گذاری 

دسـتوری مانند تقسـیم غنائم اسـت. متاسـفانه این 

سـاز و کار غلـط، ماننـد ابـزاری در دسـت حاکمیـت 

تلقی می شـود که فاتحان جنگ هر کدام به تقسـیم 

غنائم به دست آمده، می پردازند.

هـر نـوع سیاسـت جدیـدی در بازارها بـه عنوان 

بـه شـیوه قیمت گـذاری  آن هـم  مداخلـه دولتـی، 

دستوری، شکست حکمرانی اقتصادی را تشدید و 

همچنـان دولـت را در آینـده بیـش از پیـش گرفتـار 

مسـائل ایـن بازارهـا خواهـد کرد که تنهـا از امروز به 

آن زمان موکول شده اند.

هـدف اصلـی نظـام اقتصـاد دسـتوری برخـاف 

نظام اقتصادی آزاد، به افزایش رساندن رفاه اجتماعی 

بـه جـای حداکثـر کردن سـود اقتصـادی اسـت. نظام 

صـورت  بـه  گاهـی  نمی تـوان  را  کشـور  اقتصـادی 

دسـتوری و گاهـی بـه صـورت آزاد مدیریـت کـرد؛ بـه 

طوری که هیچ گونه تناسبی با یکدیگر ندارند.

در  معامـات  موجـود،  چالش هـای  دیگـر  از 

بـورس کاال اسـت؛ چراکـه بـورس فضایی برای خرید 

و فـروش محصـوالت اسـت کـه تولیدکننـدگان بایـد 

محصـوالت خـود را بـه صـورت آزاد در آن عرضـه 

کنند اما متاسفانه زمانی که قیمت، حجم فروش، 

میـزان خریـد و دامنـه نواسـان بـه صـورت دسـتوری 

تعیین شـود، محصوالت با قیمت واقعی به دسـت 

مصرف کننده نهایی نخواهد رسید.

بـرای حـل ایـن مشـکل، اگـر بتوانیـم از مکانیـزم 

قیمت گذاری دستوری عبور کنیم، قطعا مهم ترین 

معضل صنایع فلزی کشور برطرف خواهد شد.

تولیدکننـده    عنـوان  بـه  شـما  انتظـار 
بخش خصوصی از دولت چیست؟

انتظار می رود دولت تکلیف تولیدکننده را در 

قیمت گـذاری، مشـخص و از صـدور دسـتورالعمل 

شتاب زده و ناگهانی خودداری کند. از آنجایی که 

ایران دارای چهار منابع طبیعی است که معدن در 

زنجیـره فـوالد، یکـی از مـوارد را تشـکیل می دهـد. 

جالـب اسـت کـه دولـت در بخـش معـدن بر اسـاس 

با توجه بـه چالش های موجـود عملکرد   
شـرکت هفت الماس در سـال جاری چگونه 

بوده است؟
تمـام  وجـود  بـا  جـاری،  سـال  در  خوشـبختانه 

مشـکات و چالش هـای پیـش رو، خـط تولیـد ورق 

قلع انـدود بـا ظرفیـت 120 هـزار تـن بـه بهره بـرداری 

خواهـد رسـید؛ بـه طـوری کـه اکنـون تولیـد آن در 

دوره آزمایشـی اسـت و قطعـات محـدودی را بـرای 

ارزیابـی بـه مشـتریان ارائـه داده ایـم. همچنیـن ایـن 

خـط تولیـد، قابیلـت افزایش تولید تـا 140 هـزار تن را 

ثبـت  بـا  امیـدوارم هسـتیم  ایـن اسـاس،  بـر  دارد. 

رسـمی پروانـه بهره بـرداری خـود در وزارت صمـت، 

تنوع و افزایش تولید را در پیش داشـته باشـیم. در 

همین راستا، ورق سیلیکون استیل مورد استفاده در 

موتورهـای الکتریکـی، از جملـه محصـول مهـم دیگـر 

بـه  کـه  المـاس محسـوب می شـود  هفـت  شـرکت 

بهره بـرداری رسـیده اسـت و اکنـون در حـال تولیـد 

محصوالت آن هستیم. در واقع ورق فوالد سیلیکونی 

مغناطیسـی غیرجهـت دار )non-oriented( مـورد 

ورق  اسـت.  الکتروموتـور  سـاخت  در  اسـتفاده 

سیلیکون استیل در ترانسفورماتور، جزو پروژه های 

جداگانـه شـرکت هفـت المـاس اسـت کـه در ایـن 

زمینـه تاکنـون رونـد فیزیکـی ثبت نشـده اسـت. از 

دیگـر اقدامـات ایـن شـرکت، احـداث پروژه نیـروگاه 

بـرق اسـت کـه امیدوار هسـتیم تـا پایان سـال جاری 

ایـن نیـروگاه بـه بهره بـرداری رسـد و بـرای تامین برق 

مورد نیاز خود، بتوانیم وارد مدار تولید شویم.

چالـش    اصلی تریـن  حاضـر  حـال  در 
تولیدکنندگان چیست؟

مشـکل  مهم تریـن  دسـتوری،  قیمت گـذاری 

تولیدکنندگان است. در حال حاضر، هم در تامین 

مواد اولیه و هم در فروش محصوالت با چالش های 

متعـددی مواجـه هسـتیم. قیمت گذاری دسـتوری 

ضمـن از بیـن بـردن شـفافیت از بـازار کاال و افزایش 

تـا  می شـود  باعـث  مختلـف،  بازارهـای  در  رانـت 

ورود  بـرای  برنامه ریـزی  بـه  قـادر  سـرمایه گذار 

سـرمایه های خـود بـه بخـش تولید نباشـد. در واقع 

دولت باید با شناخت 
مشکالت، تعیین اولویت ها 

و هدف گذاری درست، 
مسائل را یکی پس 

از دیگری حل کند اما 
متاسفانه سیاست گذاران 
تاکنون تکلیف خود درباره 

مسائل مهم و اساسی 
اقتصادی و صنایع 

مشخص نکرده اند و در 
کالف سردرگمی مانده اند



گفت و گوی ویژه

شماره  226          مرداد ماه  1401

هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

8

تمرکـز اصلـی شـرکت معطـوف بـر افزایـش کیفـی 

محصوالت و رشد صادرات است.

همچنیـن در راسـتای اقتصـاد شـناوراز دولـت 

محتـرم درخواسـت می شـود تـا بـرای ایجـاد سـاز و 

کاری مشـخص جهـت وحـدت و یـک صـدا شـدن 

صنعـت فـوالد، اقدامـات الزم را انجام دهد؛ چراکه 

ایـن الـزام وجـود دارد کـه تکلیـف بـا بانک هـای کـه 

تمـام سـرمایه آن هـا از بیـن رفتـه اسـت، مشـخص 

شود. در ایران، به ازای هر 20 بانک، 10 بانک مطابق 

قانـون ورشکسـته هسـتند و ایـن بانک ها بایـد اعام 

ورشکستی کنند و از اقتصاد کشور حذف شوند تا 

بیـش از ایـن بـه اقتصـاد صدمه هـای جبران ناپذیـر 

وارد نکنند. زمانی که برخی از بانک ها با مدیریت 

غلط در یک دوره زمانی، تبدیل به نماد سـرطان در 

اقتصاد کشور شده اند، باید هر چه زودتر مشکات 

اقتصـادی کشـور برطـرف شـود کـه راه حـل رفـع این 

یـاد شـده  بانک هـای  اعـام ورشکسـتگی  معضـل، 

اسـت. بـه عنـوان مثـال، در اقتصـاد آمریکا طـی بازه 

زمانـی مشـخص، چنـد بانـک و موسسـه اعتبـاری 

فاسـد به وجود آمدند که دولت آمریکا، به سـرعت 

به رفع مشکل پرداخت.

بـه نظر می رسـد بانک مرکزی به انـدازه کافی از 

حمایت هـای الزم برخـوردار نباشـد؛ چراکـه عملکرد 

ایـن پناهـگاه امـن اقتصـادی بـه گونـه ای نشـان داده 

شده است که موقعیت اقتصادی بانک ها را بهبود 

شـدن  بسـته  سـبب  اسـت  ممکـن  و  نبخشـیده 

شـریان های اقتصـادی کشـور شـود. بانـک مرکـزی، 

هسـته اصلـی و قلـب اقتصـاد کشـور اسـت و زمانـی 

که یکی از بانک ها دچار فساد شوند، قطعا موقعیت 

اقتصاد کشور نیز نامطلوب می شود که باید هر چه 

سریع تر برای بهبود آن چاره ای اندیشید.

به نظر شـما بـا توجه به شـرایط موجود   
آیـا تولید 55 میلیون تن فوالد در سـه سـال 

آینده امکان پذیر است؟
مشکات بزرگ مهم اقتصادی از جمله کمبود 

چالش هـای  بـروز  عامـل  بـرق،  به ویـژه  زیرسـاخت 

صنایـع فلـزی و معدنـی ایـران اسـت. متاسـفانه بـا 

مواجـه  کشـور  در  اقتصـادی  جـدی  معضـل  چنـد 

ابزارهایی همچون قیمت گذاری دستوری، عوارض 

صادراتی و... سنگ اندازی شود.

در شـرایطی کـه در تولیـد شـمش فـوالدی مازاد 

بـر نیـاز داخـل وجـود دارد، بایـد صادرات در کشـور 

صورت گیرد و دلیلی برای نگرانی نسبت به میزان 

صـادرات فـوالد وجـود نـدارد اما متاسـفانه دولت با 

دستورالعمل های ناگهانی و یک شبه، سبب کاهش 

متاسـفانه  کـه  شـده  کشـور  بـه  ارزآوری  حـذف  و 

تاکنون بازارهای صادراتی ایران در شـرایط مطلوبی 

قـرار نـدارد و همـواره در حال نوسـان اسـت. با توجه 

به مشکل صادرات، شرکت هفت الماس تثبیت بر 

کیفیت و جایگاه فروش به ویژه صادرات را در سال 

جاری در دستور کار خود قرار داده است. علی رغم 

اینکـه رشـد تنـاژ تولیـد و افزایش ظرفیت اسـمی در 

سال آینده را نخواهیم داشت اما طی دو سال آتی، 

نظـام اقتصـاد آزاد پیـش می رود اما در ادامه مسـیر 

زنجیـره فـوالد، اقدام به قیمت گذاری دسـتوری در 

شـیوه  اگـر  کـه  صورتـی  در  می کنـد.  کاال  بـورس 

مدیریـت در بخـش معـدن بـه صـورت اقتصـاد آزاد 

پیش  رود، اجازه قیمت گذاری دستوری برای مواد 

اولیه را نخواهیم داشت.

ایمیدرو به عنوان یک سازمان  دولتی در زمینه 

واگـذاری معـادن، فعالیـت و اقـدام مثبتـی را آغـاز 

کـرده اسـت؛ بـه طـوری کـه بـا قیمت گـذاری، حـق 

واگـذاری معادن به شـرکت های خصوصـی را صادر 

بـا برگـزاری مناقصه هـا، حـق  می کنـد. زمانـی کـه 

اسـتخراج از معـادن بـه بخـش خصوصـی اختصـاص 

درصـد  بـا  نیـز  خصوصـی  بخـش  و  می شـود  داده 

مشـخصی، سـنگ آهن مورد نیاز کشـور را استخراج 

می کنـد، منطقـی نیسـت کـه بـرای ادامـه مسـیر با 
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هسـتیم کـه در باتکلیفـی بـرای حل این مشـکات 

بـه سـرمی بریم. مشـکات اقتصـادی کشـور، عامل 

بـروز چالش هـای متعـدد در صنایـع فلزی اسـت؛ به 

طوری که با مشـکل کمبود زیرسـاخت به  ویژه برق 

در کشور مواجه هستیم.

تعییـن  مشـکات،  شـناخت  بـا  بایـد  دولـت 

اولویت هـا و هدف گـذاری درسـت، مسـائل را یکـی 

پس از دیگری حل کند اما متاسفانه سیاست گذاران 

تاکنـون تکلیـف خود درباره مسـائل مهم و اساسـی 

اقتصـادی و صنایـع مشـخص نکرده انـد و در کاف 

کـدام  در  کشـور  مکانیـزم  مانده انـد.  سـردرگمی 

مسـیر حرکت می کند؟ مسیر کمونیسـم یا اقتصاد 

آزاد حاکم شده است؟

 اگر مکانیزم ایران بر اسـاس اقتصاد کمونیسـم 

تعیین شـده اسـت، باید تمامی تولید نفت کشـور و 

قیمت گذاری ها توسط یک مرجع مشخص همچون 

شـرکت ملـی نفـت تعیین شـود امـا اگـر بخواهیم به 

صـورت اقتصـاد آزاد عمـل کنیـم، بایـد بـه سـمت 

الگوی حکمرانی بهره وری در کشور حرکت کنیم.

واگـذاری    خصـوص  در  شـما  دیـدگاه 
معادن دولتی به بخش خصوصی چیست؟

همـان گونـه کـه در فقـه اسـامی بـه اموالی که 

مالـک شـخصی نـدارد و در نظام هـای مختلـف در 

اختیار دولت ها قرار دارد، انفال تلقی می شـود نیز 

باید با ایجاد درصدبندی، بخشـی از معادن کشـور 

را بـه بخـش خصوصـی واگـذار کنیـم. ایـران تاکنون 

در ایـن زمینـه اقـدام مثبتـی انجام نداده اسـت؛ به 

کشـور  در  بودجـه  کسـری  مکانیـزم  کـه  طـوری 

مشخص نیست. آیا دولت قصد ایجاد محدودیت 

برای اقتصاد و کاهش کسـری بودجه و نقدینگی و 

سـاختار تورم و کسـری بودجه را در پیش دارد؟ در 

ایـن خصـوص اگـر روش انفـال در بخـش معـدن را 

بپذیریـم، عـاوه بـر مشـکات موجـود متاسـفانه به 

دلیـل نداشـتن زیرسـاخت انـرژی اعـم از نفـت، گاز 

و...، صنعتگر با چالش جدیدی مواجه می شود که 

در نهایت از مسیر توسعه صنعت فوالد باز خواهیم 

مانـد. در حـال حاضـر صنعـت فـوالد بـا دو نظـام 

اقتصادی آزاد و کمونیسم مدیریت می شود.

همچـون  متعـددی  مشـکات  بـا  اولیـه،  مـواد 

قیمت گذاری دستوری، محدودیت توزیع منابع و 

بازار رانت و سیاه مواجه خواهند شد که در نتیجه 

باعث عدم تعادل در کل زنجیره فوالد می شود.

چگونـه    تولیـد  در  را  تحریم هـا  تاثیـر 
ارزیابی می کنید؟

نظـام  سـاختار  کـه  هسـتیم  بـاور  ایـن  بـر  مـا 

اقتصـادی ایـران تـا حـدودی بـه تحریم هـای خارجی 

مقـاوم شـده  اسـت. اگـر 20 سـال گذشـته را مـورد 

بررسـی قـرار دهیـم، از مقاومـت اقتصـادی بسـیار 

پایینـی برخـوردار بوده ایـم امـا اکنون اقتصـاد ایران، 

ایـن  بـا  را  و خـود  پذیرفتـه  را  تحریم هـای خارجـی 

شـرایط تطبیـق داده اسـت. در حـال حاضـر تاثیـر 

تحریم هـای خارجـی در صنعت فوالد زیـر 10 درصد 

اسـت؛ بـه طـوری کـه در گذشـته ایـن تحریم هـا تـا 

40درصـد در ایـن صنعـت تاثیرگـذار بـود امـا اکنـون 

دارای مشـتریان ثابتـی اسـت کـه شـرایط تحریمـی 

بـا  تولیدکننـدگان  پذیرفته انـد. متاسـفانه  را  ایـران 

تحریم های داخلی مواجه هسـتند؛ به طوری که با 

معضـل بزرگـی به نام بورس کاال یعنی سـاختار های 

نظارتی نامتعادل روبه رو هستند که با دستورالعمل ها 

و بخشـنامه های بدون منطق، صنعت فوالد کشـور 

را تحریم می کند.

از آنجایـی کـه  فـوالد، فرزنـد صنعت و معدنی 

است که از سنگ آهن، گاز و نفت متولد شده، تا 

درسـتی  بـه  معـــادن  ایـن  سـاختار  کـه  زمانـی 

مشـخص و تعریـــف نشـــده باشـــد، ادامـه زنجیـره 

فـوالد نیـز بـا تاطـم مواجـــه می شــــود. در واقـــع 

تمـام زنجیـره فـوالد به یکدیگر متصل هسـتند که 

در حـــال حاضــــر، متاسفانـــه صنعـــت فـــوالد بـــا 

مشـکات قطعی و کمبود برق، گاز و زغال سـنگ 

دست وپنجه نرم می کند.

بـه دلیـل اینکـه از ابتـدای زنجیـره فـوالد، سـاز و 

کار مشخصی برای این صنعت تعیین نشده است، 

بخش هـای  در  دولـت  سـرمایه گذاری  هنـگام  بـه 

متفاوت زنجیره، نبود توازن و سرمایه گذاری مازاد 

ایجـــاد می شـود. حتـــی اگر بخشـــی از مسائـــل به 

بخــش خصوصـی واگـــذار شـــود، بـــاز هـــم برخـی 

مشـکات بـه نوبـه خـود رخ نمایـی  می کننـد. البته 

بخـش خصوصـی با قـدرت و دسترسـی هایی که در 

اختیـار دارد، می توانـد مـواد اولیه مورد نیـاز خود را 

با قیمت کمتری خریداری کند اما این بخش برای 

تامیـن مـواد اولیـه، سـنگ آهن مـورد نیـاز خـود را بـا 

عیـار پاییـن تامیـن می کند که این فراینـد، باعث از 

دسـت رفتـن بخشـی از معـادن پایین دسـت کشـور 

می شـود. متاسـفانه چالش هـای صنعتگـران بـه ایـن 

مرحله ختم نمی شود و تولیدکنندگان پس از تامین 
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صادرات، ناجی تولیدکنندگان

بحران سرمایه گذاری در صنعت ریخته گری
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از ابتـدای سـال جـاری صنعت فوالد گریبان گیـر چالش های داخلـی و خارجی بوده کـه هر کدام 
بـه نوبـه خـود، مانع مرتبط بـا صنعت فوالد برای رسـیدن به ظرفیـت 55 میلیون تن فوالد در سـال 
شـده اسـت. در این رابطه »فلزات آنالین«، با محمدحسـین بصیری، مدیرعامل شـرکت گسـترش 

صنایع و معادن ماهان گفت وگویی انجام داده ایم که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

صادرات، ناجی تولیدکنندگان
محمدحسین بصیری، مدیرعامل شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان در گفت وگو با »فلزات آناین«:

در حـال حاضـر وضعیـت بـازار فـوالد و   
صنایع معدنی را چگونه ارزیابی می کنید؟

بـا توجـه بـه رکـود اقتصـادی پیـش روی جهـان و 

کشورهـــای  در  انقبـــاضی  سیاست هـــای  اتخـــاذ 

توسـعه یافته بـرای مهـار تـورم، شـرایط مسـاعدی در 

کوتاه مـدت بـرای بـازار داخـل و معامات مشـاهده و 

پیش بینـی نمی شـود. از دیـدگاه بـازار خـارج، قیمـت 

فـوالد می توانـد بـه دلیـل تـداوم رکـود گفتـه شـده و 

کاهـش تقاضـا دچـار سـقوط شـود. قطعـا بـازار داخـل 

سیاست خارجی و بهای ارز در هفته های آتی دچار 

تغییـر و تحـول شـود. در هـر حـال بـا توجـه به شـرایط 

کنونی و وضعیت جهانی و داخلی، می توان احتمال 

رکود بازار در کوتاه مدت را پیش بینی کرد.

قطعا نبود منابع و مشکات زیادی در تامین انرژی 

طـی ماه هـای گـرم سـال در کشـور در وضعیـت بـازار 

فـوالد و صنایـع معدنـی مزیـد بـر علـت خواهـد بـود. 

عقب ماندگی توسعه زیرساخت های تولید با چاشنی 

تحریم هـا در طـول سـال های گذشـته نیـز بـا شـدت 

بیشـتری بـر عملکـرد صنایـع سـایه افکنـده اسـت. در 

چنین شرایطی، تولیدکنندگان برای واردات و صادرات 

هزینه هـای بیشـتری را متحمـل خواهنـد شـد و از 

رقابت پذیری آن ها در بازار جهانی کاسته می شود.

بـرای    فـوالد  صنعـت  شـما  نظـر  بـه 
دسـتیابی به 55 میلیون تن در افـق 1404 با 
چـه چالش هایی مواجه اسـت و چـه تاثیری 
بر شـرکت گسـترش صنایع و معادن ماهان 

گذاشته است؟
در حـال حاضـر توسـعه زیرسـاخت ها در زمینـه 

تامیـن انـرژی همـگام بـا رشـد تکنولـوژی در صنعـت 

کشور نیز در نتیجه شرایط بین المللی دچار نوساناتی 

خواهـد شـد. البتـه بایـد مشـکات عدیـده در بخـش 

تولیـد را نیـز اضافـه کـرد؛ به طوری که این مشـکات 

طـی ماه هـای جـاری موجـب شـده اسـت کـه بـازار 

فوالد از روند ثبات خود خارج شود.

آسیب های ناشی از فعالیت  نداشتن شرکت ها 

در زمینه صادرات باعث بی میلی تولیدکنندگان به 

رونق کارخانه ها و رکود در بازار داخلی شـده اسـت. 

قطعـا شـرایط فعلـی بـازار می توانـد متاثـر از مسـائل 
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فـوالد، می توانـد مهم تریـن چالـش پیـش روی تولیـد 

کشـور باشـد. همان  طور که مشـکل تامین برق و گاز 

در فصل هـای مختلـف سـال بـه چالش هـای اساسـی 

تولیدکننـدگان کشـور تبدیـل شـده، ایـن امر ناشـی از 

توسـعه نیافتـن پایـدار زیرسـاخت ها و جامانـدن از 

تخصیص به موقع منابع است. 

ازجملـه  سـنگ آهن  ماننـد  اولیـه  مـواد  تامیـن 

نیازمنـد  کـه  اسـت  پیـش رو  اساسـی  چالش هـای 

برنامه ریزی منسجم و توسعه راهبردهای اکتشافی 

در سـطح کشـور اسـت کـه در ایـن امـر، دولـت بایـد 

بخـش  صحیـح،  سـازوکارهای  تدویـن  بـا  بتوانـد 

خصوصـی را بـا حفـظ منافـع ملـی فعـال کننـد. ایـن 

توسـعه منجـر بـه کاهـش خام فروشـی سـنگ آهن و 

افزایش بازدهی تولید می شود. اگرچه داشتن رویکرد 

صحیحـی بـه واردات در مواقـع نیـاز نیـز می توانـد 

نرخ این بازدهی را ارتقا بخشد.

همچنیـن مسـئله سـرمایه گذاری متناسـب بـا 

راهبردهـای تدویـن شـده در افـق 1404، از چالش های 

عمده در راه تولید فوالد کشور است. تامین سرمایه 

مورد نیاز برای توسعه در زمینه های مانند اکتشاف، 

تکنولوژی و زیرساخت در شرایط تحریم و مشکات 

نظـر  بـه  سـخت  و  دشـوار  بسـیار  امـری  اقتصـادی 

می رسـد. در هـر حـال تحقـق ایـن مهـم، نیازمنـد 

به کارگیری دیپلماسی اقتصادی و تغییر نگرش های 

سیاســـی در سطــــح کشــــور و بیــــن الملل اســـت. 

فقـدان ارتباطـات منسـجم بیـن سیاسـت گذاران و 

تولیدکننـدگان نیـز رونـد اصاحـات و بـه کار گیـری 

تصمیمات صحیح را به منظور جبران کاستی های 

پیـش آمـده دچـار انفعـال کـرده که ایـن امر نیازمند 

و  تسـهیل  هـدف  بـا  دولـت  نقـش صحیـح  ایفـای 

ترغیب است.

یکـی دیگـر از چالش هـای زنجیره فوالد این اسـت 

کـه در داخـل کشـور بـا مـازاد عرضـه روبه رو هسـتیم؛ 

چـرا کـه تقاضـا در داخـل کشـور همـراه بـا رکـود اعام 

شـده و بـه همیـن جهـت نیـز، صـادرات محصـوالت 

سـطح  در  بازاریابـی  و  برندینـگ  نیازمنـد  فـوالدی، 

بین المللی است. به طور حتم، صادرات محصوالت 

فوالدی راهکاری برای اطمینان از وجود بازار مطمئن 

جهـت رسـیدن بـه ظرفیـت 55 میلیـون تـن فـوالد در 

سال است، در این راستا نیازمند برندینگ و بازاریابی 

در سطح بین المللی هستیم که باید از تجربیات سایر 

حوزه هـا جهـت بازاریابـی و برندینـگ اسـتفاده کرد تا 

بتوان محصوالت تولیدی را در به بازارهای بین المللی 

صادر و ارزآوری مطلوبی به دست آورد.

بـا توجـه بـه موارد یاد شـده، مکانیزم هـای اصاح 

ایـن کاسـتی ها، خـود بـه چالـش اساسـی تبدیل شـده 

اسـت کـه البتـه بـا نـگاه توسـعه ای تـا حـدودی قابـل 

از  بهره منـدی  مثـال،  بـرای  بـود.  خواهـد  جبـران 

فرصت های جهانی و نیاز بازارهای بین المللی با توجه 

بـه تنش هـای ایجـاد شـده در زمینه مسـائل انـرژی به 

دلیل تغییرات سیاسی در اروپا و آمریکا و نگاه مثبتی 

که به ایفای نقش ایران در برطرف ساختن کمبودهای 

بـازار جهانـی وجـود دارد. بـه همیـن منظـور بایـد بـا 

نجـات بخـش  بـه  ایـن فرصـت،  از  بهینـه  اسـتفاده 

خصوصـی از رکـود اقـدام کنیـم. اگرچـه تاکنـون ایـن 

مهم با توجه به تضاد آرا در سطح کان محقق نشده 

امـا بـا ایـن وجـود ایـران می توانـد بـا اتخـاذ راهبردهای 

صحیـح شـتاب توسـعه خـود را افزایـش دهـد و بـه 

اهداف مورد نظر خود دست یابد.

ارزیابی شـما از عملکرد شرکت ماهان در   
نیمه نخست سال مالی جاری چیست؟

در شش ماه اخیر، مجموعه ماهان با همکاری و 

 صادرات محصوالت 
فوالدی راهکاری برای 
اطمینان از وجود بازار 

مطمئن جهت رسیدن به 
ظرفیت 55 میلیون تن 
فوالد در سال است، در 

این راستا نیازمند برندینگ 
و بازاریابی در سطح 
بین المللی هستیم

تـاش  زیرمجموعه هـای خـود، بـا وجـود بـروز موانـع 

فعالیت هـای  بلندمـدت  توقـف  ازجملـه  داخلـی 

بـرق و گاز،  بـه واسـطه قطعی هـای مکـرر  تولیـدی 

نوسـانات بسـیار شـدید بازارهای داخلی و خارجی و 

رکـود بـازار صنایـع فـوالدی، بـا تاش تمامـی کارکنان، 

توانست در مسیر حرکت رو به رشد خود که از سال 

گذشته آغاز شده بود، گام بردارد. هلدینگ ماهان با 

رویکـرد علمـی و نظام منـد بـه ایجـاد »سـودآوری« و 

شـرکت های  کلیـه   در  سـرمایه«  و  کار  »بهـره وری 

زیرمجموعه خود و با تمرکز بر تقویت نظام حاکمیت 

شرکتی، اصاح ساختار تامین مالی، توسعه کسب و 

ایجـاد کسـب و کارهـای جدیـد،  کارهـای فعلـی و 

گام هـای مهمـی را در تحقـق اهـداف کان صنعـت 

کشور برداشته است.

اجـرای موفـق پروژه هـای توسـعه ایـن هلدینـگ 

ازجمله، کارخانه آهن اسـفنجی با ظرفیت 800  هزار 

تـن، آغـاز پـروژه احـداث فـرآوری کنسـانتره با ظرفیت 

کارخانـه  احـداث  پـروژه  آغـاز  تـن،  میلیـون   2.5

گندله سازی با ظرفیت 2.5 میلیون تن، بهره برداری از 

آغـاز  و  برنامه ریـزی  مجلسـی،  خورشـیدی  نیـروگاه 

اجـرای پروژه هـای توسـعه ذوب و نـورد و پروژه هـای 

زیرسـاختی مجتمـع فـوالد صنعـت بنـاب، بررسـی 

فرصت هـای سـرمایه گذاری و برنامه ریـزی به منظور 

ورود بـه صنعـت پتروشـیمی، انـرژی، زنجیـره مـس، 

سـرب، روی و کـروم و طـا از اقدامـات ایـن هلدینـگ 

بوده است.

در بخش تولید، تحقق بیش از 90 درصد اهداف 

یعنی تولید یک میلیون و 370 هزار تن سنگ آهن در 

شـرکت های ماهان سـیرجان، تولید 440 هزار تن آهن 

اسفنجی در کارخانه احیا استیل بافت، تولید بیش از 

310 هزار تن شمش و نورد در مجتمع فوالد بناب که 

بـا اسـتفاده از حداکثـر ظرفیـت تولیـد مجموعه احیا 

و کاهـش میـزان  اسـفنجی  آهـن  تولیـد  اسـتیل در 

توقفـات مجتمـع فوالد صنعـت بناب در شـش ماهه 

اخیـر ازجملـه دسـتاوردهای ایـن مجموعـه در مـدت 

زمـان یـاد شـده اسـت. هلدینـگ ماهـان بـه منظـور 

خدمـات  فرایندهـا،  برون سـپاری  ریسـک  کاهـش 

کلیـدی و نیـز هم افزایـی و افزایـش بهـره وری از منابـع 

خود، نسبت به ایجاد تمرکز فعالیت های بازرگانی در 
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شـرکت بازرگانـی دانـا، مدیریـت پروژه هـای توسـعه 

مجتمـع بنـاب در شـرکت گسـترش فـوالد شـهریار، 

تخصصی سـازی خدمـات انـرژی در شـرکت الوان و 

مدیریـت متمرکـز حمـل و نقـل مجموعـه در شـرکت 

حمل و نقل پرچم بار اقدام کرده است.

پروژه احداث کارخانه کنسانتره در دو بخش در 

حال انجام اسـت. در بخش اول، پروژه احداث واحد 

سنگ شـکنی و کوبینگ خشـک با ظرفیت یک هزار 

تـن در مجمـوع و بـا تجهیـز کارگاه توسـط پیمانـکار و 

خرید بخشی از تجهیزات ازجمله سنگ شکن و انجام 

بخشـی از عملیـات راه سـازی و سـاختمانی، حـدود 

40درصد پیشـرفت فیزیکی داشـته اسـت. در بخش 

دوم، جهت احداث واحد فرآوری و تولید کنسانتره، 

آزمایش هـای فـرآوری بـر روی نمونـه معـرف معـدن 5 

گل گهـر بـه اتمـام رسـیده اسـت. بـا تعییـن ظرفیـت 

بهینه خطوط تولید فرآوری، انجام طراحی مفهومی و 

پایه کارخانه فرآوری و نهایی سازی Site Plan، کلیه 

اطاعات مورد نیاز جهت اخذ پیشنهاد فنی و مالی 

از پیمانـکار تهیـه شـده و اسـتعام خریـد تجهیـزات 

اصلی کارخانه فرآوری در دست اقدام است.

چـه عواملـی مانـع توسـعه فرصت های   
رشـد و توسـعه فـوالد و سـرمایه گذاری در 

هلدینگ ماهان طی سالیان اخیر شده است؟
اکتشاف و توسعه معادن، یکی از عواملی است 

کـه در سـال های اخیـر مغفـول باقـی مانـده و باعـث 

اولیـه  تامیـن مـواد  بـرای  شـده چشـم انداز روشـنی 

باشـد. در دوره هـای  نداشـته  فـوالد وجـود  زنجیـره 

مختلف و بنا به شـرایط، در سـایر بخش های زنجیره 

عواملـی سـبب افزایـش فشـار بـر برخـی از بخش های 

زنجیره فوالد شده که در عوض در برخی از بخش ها 

مثـال،  بـه عنـوان  مـازد عرضـه مواجـه هسـتیم.  بـا 

فوالدسـازان به ویـژه تولیدکننـدگان ذوب القایـی بـا 

توجـه بـه اینکـه در شـرایط کنونـی اسـتفاده از آهـن 

اسـفنجی نسـبت به قراضه آهنی، مقرون به صرفه  و 

اقتصادی تر است، در فرایند تولید خود بیشتر از این 

مـاده اولیـه اسـتفاده می کننـد. ایـن موضـوع باعـث 

افزایش تقاضای شدید آهن اسفنجی در بازار و به هم 

خـوردن تـوازن بخـش آهـن اسـفنجی شـده کـه در 

نهایت به یک گلوگاه تبدیل شده است. در گذشته و 

زمانی که تولید کنسـانتره و گندله، صرفه اقتصادی 

باالیی داشته، تعدادی زیادی از تولیدکنندگان که به 

ماده اولیه )سنگ آهن( دسترسی داشته اند، اقدام به 

توسعه فعالیت خود کرده اند که باعث مازاد ظرفیت 

در ایـن بخش هـا شـده اسـت. بنابرایـن بـه دلیـل نبـود 

برنامه بلندمدت، شـرکت ها بر اسـاس عواملی نظیر 

دسترسـی بـه مـواد اولیـه یا اقتصـادی بـودن طـرح در 

زمان شروع طرح بدون در نظر گرفتن محدودیت های 

آتی در تامین مواد اولیه و وجود بازار مطمئن، اقدام 

باعـث شـده  بـه سـرمایه گذاری هایی کرده انـد کـه 

است توازن در زنجیره برقرار نشود.

علی رغم اینکه در دو سـه سـال اخیر، بسـیاری از 

طرح هـا سـودده بـه نظر می رسـد و انتظار مـی رود که 

این طرح ها بازده باالیی را به همراه داشته باشند، این 

شـرکت نگاهی بلندمدت به سـرمایه گذاری داشـته 

اسـت. در واقـع هلدینـگ تـا از تامیـن مـواد اولیـه در 

بلندمـدت با قیمت اقتصـادی، وجـود بازار و داشـتن 

مزیـت در تولیـد جهـت فـروش محصـول اطمینـان 

حاصـل نکند، اقدام به سـرمایه گذاری نمی کنـد. در 

طرح هایی که این شرکت عملیات اجرایی آن را آغاز 

کـرده و بـه دلیـل تکمیـل زنجیـره فـوالد از وجـود مـاده 

اولیه و بازار اطمینان دارد، پیشرفت قابل ماحظه ای 

حاصل شـده اما برخی از عوامل می تواند این روند را 

مختل کند که به شرح زیر است:

• ادامـه یافتـن تحریم هـا می توانـد هزینـه تامیـن 

تجهیزات و ماشین آالت با کیفیت و تکنولوژی های 

مدرن و به روز را دچار چالش کند.

• افزایش هزینه های نیروی انسانی باعث شده تا 

بسیاری از پیمانکاران و سازندگان تجهیزات در اجرای 

قراردادهایـی کـه قبـا منعقـد کرده اند، دچـار چالش 

شوند و این افزایش هزینه ها نهایتا به کارفرما منتقل 

می شـود. این موضوع پیش بینی جریان نقدی را در 

شرکت ماهان و شرکت های زیرمجموعه که مجری 

پروژه هستند، دچار اختال می کند.

• با افزایش هزینه گمرکی، هزینه تامین و واردات 

تجهیزات نیز تا حدودی افزایش یافته و باعث رشـد 

هزینـه پـروژه و اختـال در تامیـن نقدینگـی پروژه هـا 

خواهد شد.

• تامین مالی برخی از طرح ها از طریق دریافت 

فراهـم  خارجـی  فاینانـس  یـا  و  بانکـی  تسـهیات 

می شـود که به دلیل مشـکات ناشـی از تحریم ها و 

ریسـک افزایـش نـرخ ارز، در عمـل گزینـه دوم بـا 

محدودیت جدی مواجه بوده و دست سرمایه گذار 

بـرای تامیـن مالـی بسـته اسـت. در این راسـتا تامین 

مالـی از طریـق بانک هـای داخلـی نیـز بسـیار گـران 

قیمـت خواهـد بـود کـه تامیـن نقدینگـی بـه موقـع 

جهـت اجـرای پروژه هـا می توانـد در آینـده مانـع از 

تکمیل سرمایه گذاری ها شود.

• ریسک آزادسازی نرخ انرژی باعث می شود که 

بسیاری از شرکت ها، مزیت قیمتی خود را از دست 

دهند. بنابراین در زمان انجام مطالعات این ریسـک 
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موضوع نیز می تواند بر کاهش هزینه ها و در نتیجه 

رقابت پذیر ماندن محصوالت تولیدی موثر باشد. در 

بازار داخل نیز باید صنایع پایین دست توسعه یابد تا 

بتـوان بـه خـروج بـازار از رکـود امیـدوار بـود. به عنوان 

مثـال، صنعـت سـاختمان یکـی از صنایعی اسـت که 

می تواند باعث ایجاد تقاضا در صنعت فوالد شود.

هلدینـگ ماهـان نیز جهت بهبـود بازار بـه دنبال 

صـادرات محصـول بـه بازارهایـی اسـت که در شـرایط 

مناسـبی از نظـر اقتصـادی بـه سـر می بـرد. بـه عنـوان 

مثـال، صـادرات میلگـرد به عراق که بـه دلیل افزایش 

قیمـت نفـت، رشـد اقتصـادی قابـل ماحظـه ای را 

داشـته اسـت، دنبـال می شـود. همچنیـن در سـایر 

زنجیـره فـوالد نیـز محصـوالت تولیـدی در زنجیـره 

هلدینـگ ماهـان مصـرف شـود تا محصـول نهایی که 

ارزش افزوده و سود باالتری به دنبال دارد، به مشتری 

فروخته شود.

هلدینـگ    آتـی  چشـم انداز  و  اولویـت 
ماهان چیست؟

اولویت شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان، 

رسـیدن میـزان تولیـد شـرکت های زیرمجموعـه بـه 

ظرفیت کارخانه، تاش برای کاهش هزینه های تولید 

و بهبـود کیفیت محصـوالت تولیدی جهـت افزایش 

همچنیـن  و  زیرمجموعـه  شـرکت های  سـودآوری 

سرمایه گذاری جهت اجرا و تکمیل طرح های توسعه 

به منظور تکمیل زنجیره فوالد اسـت. این شـرکت به 

عنـوان متولـی سـرمایه گذاری در بخـش صنعـت و 

معـدن هلدینـگ گـروه مالـی گردشـگری، در تـاش 

اسـت تـا بـا بهره گیـری از روش هـای فنـی، نویـن و 

و  توانمنـد  مجـرب،  انسـانی  نیـروی  از  اسـتفاده 

متخصـص بـه یکـی از 10 شـرکت برتـر کشـور در میان 

هلدینگ هـای تخصصـی متمرکـز بـر معـدن و صنایع 

معدنی تا سال 1404 شمسی تبدیل شود. به موازات 

تکمیل زنجیره و ایجاد توازن در آن و افزایش بهره وری 

و کیفیـت محصـوالت، ایـن شـرکت به دنبال توسـعه 

فعالیت هـای خـود در حوزه هایی نظیـر مـس و روی و 

همچنیـن فروآلیاژهـا اسـت تـا از ایـن طریـق بـه تنـوع 

محصوالت تولیدی خود بیافزاید.

در شرایطی که کل دنیا دچار تورم شده و هزینه 

انـرژی نیـز بـه شـدت رشـد کـرده اسـت، کشـورهای 

مختلـف بـه دنبـال سیاسـت های انقباضـی جهـت 

کنتـرل تـورم هسـتند کـه این مسـئله باعث رکـود در 

صنایعی نظیر فوالد می شود. ایران می تواند با اتخاذ 

سیاستی صحیح به مواجهه با این پدیده بپردازد و از 

مزیت خود در دسترسی به انرژی استفاده کند. در 

تحمیـل  از  سیاسـت گذار  اسـت،  الزم  شـرایط  ایـن 

هزینه هـای اضافـی نظیر افزایـش هزینه های گمرکی 

افزایـش  صادراتـی،  عـوارض  وارداتـی،  محصـوالت 

یک شـبه قیمت های عوامل تولیـد و... بپرهیـزد و در 

راستای گذر شرایط دشوار پیش رو گام بردارد.

همواره باید مدنظر قرار گیرد و طرح هایی که ممکن 

اسـت با آزادسـازی قیمت دچار ضرر و زیان شـوند، با 

دقت بیشتری مورد ماحظه قرار  گیرند.

بحـث قدیمـی بـودن و فرسـودگی ماشـین آالت 

معدنی یکی از مواردی است که بسیار به آن پرداخته 

شـده اسـت. در حالـی کـه در دنیـا تکنولوژی هایـی 

نظیر کنترل از راه دور و ماشین آالت بدون سرنشین، 

ماشین  آالت الکتریکی، ارتباطات ماشین به ماشین و 

تحلیل اطاعات جهت بهینه کردن عملیات در حال 

توسـعه هسـتند، فرسـودگی ماشـین آالت معدنی در 

کشـور عـاوه بـر ایجـاد چالـش در تامیـن قطعـات و 

افزایش مصرف سوخت، روغن و هزینه های سرویس 

و نگهداری، قیمت تمام شده بهره برداری از معادن را 

افزایش داده اسـت. بنابراین عاوه بر سـرمایه گذاری 

تولیدکننـده  صنعتـی  واحدهـای  نوسـازی  جهـت 

ماشین آالت معدنی در داخل و به روز کردن تجهیزات 

جهـت ارتقـای کیفیت محصـوالت تولیـدی، نیـاز به 

وارد کردن ماشین آالت معدنی نیز وجود دارد، البته 

تامیـن مالی خرید این ماشـین آالت ضروری بـوده و و 

بـاز شـدن درهای جهان و عرضه تجارت جهانـی روی 

ایـران، سـبب خواهـد شـد تـا تامیـن ماشـین آالت بـا 

قیمت مناسب از تولیدکنندگان به نام همراه با تامین 

مالی با شرایط مناسب صورت پذیرد.

در شرایط کنونی خرید مستقیم از تولیدکنندگان 

مطـرح امکان پذیـر نبـوده و در عمـل تجهیـزات بـا 

واسـطه و بـدون خدمـات پـس از فـروش بـا قابلیـت 

ایـن  کـه  کـرد  خریـداری  می تـوان  را  بـاال  اطمینـان 

موضوع ریسک خرید تجهیزات را افزایش می دهد.

راهـکار پیشـنهادی شـما بـرای خـروج   
بازار از رکود چیست؟

با کاهش قیمت های جهانی فوالد و تا زمانی که 

قیمـت انـرژی در دنیـا بـاال باشـد، بـه دلیـل کاهـش 

امـکان  تمـام شـده محصـوالت در کشـور،  قیمـت 

صـادرات محصـول بـا قیمـت رقابتـی به بـازار جهانی 

بخشـنامه های  اینکـه  شـرط  بـه  اسـت؛  میسـر 

خلق الساعه، مانعی بر سر راه صادرات ایجاد نکنند. 

همچنیـن تامیـن پایـدار انـرژی باعث خواهد شـد که 

شرکت ها با حداکثر ظرفیت خود تولید کنند که این 
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رئیـس هیئت مدیره شـرکت تولیدی و صنعتی طـوس آلم گفت: در حـال حاضر کمبود نقدینگی، 
بزرگ ترین معضل صنعت قطعه سـازی محسـوب می شـود کـه تولیدکننـدگان را ناچار بـه دریافت 

تسهیالت برای کاهش مشکالت موجود کرده است.

بحران سرمایه گذاری در صنعت ریخته گری
رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی و صنعتی طوس آلم مطرح کرد:

محمدحسـین آرزومند در گفت وگو با خبرنگار 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آناین« در خصوص 

و  تولیـدی  شـرکت  کـرد:  بیـان  شـرکت،  فعالیـت 

صنعتـی طـوس آلـم در سـال 1368 خریـداری شـده 

اسـت و اکنـون بـه عنـوان یکـی از تولیدکننـدگان 

پیشـرو در صنعت بوش  سـیلندر انواع ماشـین آالت 

بخش هـای  در  سـبک  و  نیمه سـنگین  سـنگین، 

کامیونی، اتوبوسی، سـواری، راهسازی، کشاورزی، 

ریلی و دریایی فعالیت می کند.

وی افزود: شـرکت ما تولیدکننده بوش سـیلندر 

برای انواع موتورهای پژو در بخش سواری، موتورهای 

ولـوو، اسـکانیا، بنـز، مـان، داف، Dang Feng، رنـو در 

بخش کامیونی، موتورهای یانمار، میتسوبیشـی در 

بخـش دریایـی، موتورهـای پرکینـز، رومانـی، جاندیر، 

بـاروس در بخـش کشـاورزی و موتورهـای یانمـار، 

میتسوبیشـی در بخـش ریلی، موتورهـای کاترپیار، 

کوماتسو، کامینز، بین المللی و فیات آلیس در بخش 

راهسازی است. در حال حاضر این شرکت با داشتن 

دو کـوره بـا ظرفیـت دو تـن و یـک کوره با ظرفیت سـه 

تن، در سـه شـیفت کاری در واحد ماشـین کاری و دو 

شیفت کاری در واحد ریخته گری، روزانه 12 تا 15 تن 

قطعـات ریخته گری تولیـد می کند. همچنین بوش 

سیلندر از جمله قطعات چدنی است که نسبت به 

سـاختار زمینـه بسـیار حسـاس بـوده و ویژگی هـای 

ساختاری قطعه، تعیین   کننده عمر و دوام و سامت 

موتور اتومبیل را نشان می دهد.

اسـتفاده  بـا  فلـز  آلـم،  طـوس  کارخانـه  در  گفـت: 

عملیـات حرارتـی بـه صـورت کنتـرل شـده و منظـم 

بـا  شـرکت  ایـن  می شـود.  خنک سـازی  و  گـرم 

استفاده از کادری مجرب و با تجربه، امکان تولید 

انـواع قطعـات صنعتـی و بـوش سـیلندر از مراحـل 

ابتدایی مهندسی معکوس و تهیه نقشه مکانیکی 

عملیـات  و  ریخته گـری  نهایـی  مراحـل  تـا  و... 

حرارتـی را داراسـت. بـا توجـه بـه تنـوع محصـوالت 

بایـد  خـاص،  تکنولـوژی  از  اسـتفاده  بـا  تولیـدی 

اسـتاندارهای فنـی و بین المللـی را رعایـت کنیـم؛ 

چراکـه بـا اجـرای ایـن سـاز و  کار، موفـق بـه تحقـق 

اهـداف از پیـش تعییـن شـده می شـویم و قـدرت 

رقابت خود را با سایر شرکت ها ارتقا می دهیم. در 

همین راسـتا، شـرکت تولیدی و صنعتی طوس آلم 

در  تاخیـر  از  اعـم  متعـددی  مشـکات  دلیـل  بـه 

پرداخـت و تسـویه کاالی خریـداری شـده و تبعـات 

بـا خودروسـازان  بـه همـکاری  تمایلـی  آن،  از  پـس 

داخلـی نـدارد و به همین خاطر محصـوالت خود را 

در بازارهای خارجی عرضه می کنیم.

رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت تولیـدی و صنعتی 

از  اینکـه هم اکنـون 67 درصـد  بیـان  بـا  آلـم  طـوس 

ظرفیـت اسـمی مجموعه فعال اسـت، تاکید کـرد: با 

رایزنی هـای انجـام شـده با شـرکت توزیع برق اسـتان، 

واحـد  در  چهارشـنبه  یعنـی  هفتـه  طـی  روز  یـک 

ایـن  بـا خاموشـی مواجـه هسـتیم کـه  ریخته گـری 

موضوع منجر به کاهش تولید مجموعه شده است.

روش تولید  
رئیس هیئت مدیره شـرکت تولیدی و صنعتی 

بـا  فروآلیـاژ  تامیـن  بـرای  کـرد:  آلـم مطـرح  طـوس 

ایـن مـاده  و  مشـکات متعـددی مواجـه هسـتیم 

اولیه را از واردکنندگان فروسیلیس تهیه می کنیم. 

همچنیـن کربـن، منگنـز، فسـفر و کـروم، ازجملـه 

مواد اولیه وارداتی شرکت است که از کشور چین 

وارد می شود.

اذعـان  تولیـد،  روش  خصـوص  در  آرزومنـد 

بـاالی  پتانسـیل  و  توانایـی  بـه  توجـه  بـا  کـرد: 

انجـام  تولیـد در کارخانـه  تـا 100  کارکنـان، صفـر 

می شود. نخست ضایعات آهن و چدن را خریداری 

می کنیـم و پـس از آن، ضایعـات سـفاله چـدن را 

ذوب کرده و به روش گریز از مرکز یا سانتریفیوژ 

می شـود.  ریخته گـری  داکتیـل  چـدن  لوله هـای 

پـس از ماشـین کاری بـا اسـتفاده از دسـتگاه های 

CNC، قطعات مورد نیاز را تولید و دسته بندی و 

در نهایـت در بـازار فـوالد عرضـه می کنیم. در این 

بـه سـرعت در قالبـی کـه در حـال  روش مـذاب 

گردش است، شکل می گیرد.

ایـن فعـال صنعتـی در پاسـخ بـه سـوال خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنایـن« مبنـی بر 

نهایـی  پرداخـت  و  حرارتـی  عملیـات  آیـا  اینکـه 

قطعـات ریختـه شـده، در شـرکت طـوس آلـم انجام 

می شـود یا وابسـته به نوع سـفارش خریدار ممکن 

اسـت که این عملیات توسـط خریدار انجام شـود، 
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توسعه در دستور کار است  
رئیـس هیئـت مدیره شـرکت تولیدی و صنعتی 

طوس آلم در خصوص برنامه و اولویت های شرکت، 

مطـرح کـرد: شـرکت طـوس آلـم، افزایـش ظرفیـت 

یـا  مرکـــز  از  گریـــز  روش  بـه  ریخته گــــری  تولیــد 

سانتریفیوژ را در دستور کار خود قرار داده است و 

امیـدوار هسـتیم بـه اهـداف از پیـش تعییـن شـده 

یعنی تولید 25 هزار تن در سال با اشتغال زایی 500 

تـا 600 نفـر دسـت پیـدا کنیـم. همچنیـن شـرکت 

طـوس آلـم بـه  منظـور دسـتیابی بـه اهـداف کیفـی 

سـازمان و حضـور در بازارهـای جهانـی در راسـتای 

بهبود مستمر فرایندها، موارد زیر را به عنوان خط 

مشـی کیفیت خود مدنظر قرار داده اسـت: تمرکز 

و  مشـتریان  خواسـته های  و  الزامـات  اجـرای  بـر 

افزایـش رضایتمنـدی آن هـا، اقـدام جهـت رشـد و 

بهبـود  فرهنـگ  ایجـاد  سـازمانی،  دانـش  ارتقـای 

مسـتمر و اثربخشـی سیسـتم مدیریـت کیفیـت و 

مدیریـت مناسـب منابـع موجـود بـا بهبـود کلیـه 

فرایندها، توجه به عوامل زیست محیطی، ایمنی و 

بهداشت کارکنان، بهبود مستمر مدیریت کیفیت 

و دستیابی به نقص صفر، تحویل به  موقع و ترویج 

فرهنگ پیشگیری به  جای کنترل و اصاح.

سازمـــانی  فرهنـگ  خصــــوص  در  آرزومنــــد 

مجموعـه، مطـرح کرد: مدیریـت و تمامی کارکنان 

اصـول  رعایـت  بـه   موظـف  آلـم،  طـوس  شـرکت 

رفتـاری و سیاسـت های اخاقـی، در همـه سـطوح 

سـازمانی هسـتند و جاری شـدن فرهنگ ضد ارتشا 

تحقـق  راسـتای  در  را  سـازمان  در  افشـاگری  و 

ارزش ها و فرهنگ سازمانی مد نظر قرار می دهند. 

همچنیـن خـود را ملـزم بـه نگهداری، اجـرا و بهبود 

کاری  فعالیت هـای  و  فرایندهـا  تمامـی  مسـتمر 

سازمان می دانند.

توسـعه،  طرح هـای  اجـرای  خصـوص  در  وی 

گفـت: هم اکنون زمینی با متـراژ 33 هزار مترمربع 

در شـهرک صنعتـی چنـاران خریـداری کرده ایـم کـه 

امیـدوار هسـتیم با توجه بـه برنامه ریزی های انجام 

شـده و در صـورت حـل معضـات مالـی شـرکت، 

هرچـه زودتـر اقدامـات الزم بـرای سـاخت و سـاز را 

انجـام دهیـم. مهم تریـن موانعـی کـه راه انـدازی و 

احداث واحد را با تاخیر همراه کرده اسـت، شـرایط 

سـاخت و سـاز، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و 

آهن آالت است.

ضرورت حمایت دولت از شرکت های   
تولیدی و صنعتی

رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت تولیـدی و صنعتی 

از  بایـد  دولـت  شـد:  یـادآور  پایـان  در  آلـم  طـوس 

شرکت های صنعتی و تولیدی که سبب اشتغال زایی 

برای جوانان کشور می شوند، حمایت های الزم را به 

عمل آورد؛ به طوری که در این زمینه صنعت کشور 

پیشـرفت کنـد. طـوس آلـم بـا توجه بـه تجربه، علـم و 

تکنولوژی منحصربه فرد خود، توانایی تعلیم نیروهای 

متخصص که در این حرفه فارغ التحصیل شده اند را 

دارد. با وجود اینکه سالیان طوالنی از فعالیت ما در 

ایـن صنعـت می گـذرد و توانایـی پیش بینـی آینـده 

صنعـت کشـور را داریـم امـا در حـال حاضـر تعـداد 

صنعـت  در  سـرمایه گذاری  بـه  اقـدام  محـدودی 

ریخته گـری می کننـد؛ چراکـه ایـن افـراد اقـدام بـه 

مالـی  موسسـات  یـا  و  بانک هـا  در  سـرمایه گذاری 

می کننـد و اطمینـان خاطـر دارنـد کـه از ایـن طریـق، 

سود کافی به دست خواهند آورد.

در سال جاری، کمبود 
نقدینگی بزرگ ترین معضل 
صنعت قطعه سازان شده 
است؛ به طوری که امروز 

کمبود سرمایه در گردش به 
عنوان مانعی برای توسعه 
کارخانه ما بدل شده که 

باید با دریافت تسهیالت، 
تا حدودی مشکالت خود را 

کاهش دهیم

کمبود نقدینگی، مشکل بزرگ   
قطعه سازان است

آرزومند با اعام اینکه مشکات مالی و سرمایه 

در گردش به چالش های مجموعه اضافه شده است، 

نقدینگـی  کمبـود  جـاری،  سـال  در  کـرد:  تصریـح 

بزرگ ترین معضل صنعت قطعه سازان شده است؛ به 

طوری که امروز کمبود سـرمایه در گردش به عنوان 

مانعـی بـرای توسـعه کارخانـه ما بدل شـده که باید با 

دریافـت تسـهیات، تـا حـدودی مشـکات خـود را 

کاهـش دهیـم. از سـوی دیگـر، فروش محصـوالت به 

صـورت نقـدی امکان پذیـر نیسـت. در همیـن راسـتا، 

چالـش   بزرگ تریـن  دولـت،  سـوی  از  حمایـت  نبـود 

تمامی فعاالن صنعت ریخته گری اسـت. بازار فوالد 

مانند روزهای قبل، همچنان با رکود بسـیار سـنگین 

مواجه است. در واقع ریخته گری، یک صنعت مادر 

به شمار می آید که سومین سهم تجاری بین المللی را 

پـس از نفـت و فـوالد دارد. صنعـت ریخته گـری در 

ایـران در چنـد دهـه گذشـته و بـا وجـود شـرکت های 

کوچک و بزرگ، موفق شده است روند رو به رشدی را 

طـی کنـد. البتـه هم اکنـون ظرفیـت ایـن صنعـت در 

کشور بیش از نیاز بازار است.

رئیس هیئت مدیره شـرکت تولیدی و صنعتی 

صنعـت  چشـم انداز  بـا  ارتبـاط  در  آلـم  طـوس 

ریخته گـری در بـازار داخلـی، اظهـار کرد: تحریم ها 

و مشـکات واردات قطعات، باعث شـده اسـت تا 

کارخانه هـا بـه تولیـد ملـی اعتمـاد کننـد و بـرای 

تامین قطعات، خرید خود را از شرکت های داخلی 

و  رونـق  بـه  منجـر  ایـن مسـئله  کـه  انجـام دهنـد 

پیشـرفت روزافـزون صنعـت ریخته گری در کشـور 

شـده اسـت. در حـال حاضـر واردات قطعـات بـه 

داخـل کشـور برای صادرکننـدگان توجیه اقتصادی 

ندارد و به همین علت واردات کاهش یافته است 

و محصوالت در بازار داخلی با 1.3 قیمت قطعات 

وارداتی عرضه می شود.

شـرکت،  فـروش  وضعیـت  خصـوص  در  وی 

اضافه کرد: در حال حاضر محصوالت ما در سراسر 

کشـور بـه فـروش می رسـد. قطعـات ریخته گیـری 

طـوس آلـم تـا حـدودی بـا محصـوالت شـرکت های 

ترکیه ای رقابت می کند.
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مدیرعامـل شـرکت کافل صنعت سـپاهان گفـت: اگرچـه افزایش قیمت مـواد اولیـه و حامل های 
انرژی به ویژه گاز منجر به کاهش تولید و تعطیلی بسـیاری از واحدهای تولیدکننده قطعات آلومینیومی 

شده است اما همچنان امیدوار هستیم با بهبود شرایط تولید، بتوانیم فعالیت خود را از سر بگیریم.

امیدوار به ادامه تولید هستیم
مدیرعامل شرکت کافل صنعت سپاهان:

خلیـل عطاپـور در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

کـرد:  بیـان  آنایـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

تولیـد قطعـات  بـه منظـور  آلومینیـوم  ریخته گـری 

انجـام  سـپاهان  کافـل صنعـت  شـرکت  در  خـودرو 

می شـود. در حال حاضر، شـرایط تولید بیش از پیش 

دشـوار شـده اسـت و بسـیاری از واحدهـای تولیـدی 

تعطیـل شـده و یـا در آسـتانه ورشکسـتگی هسـتند. 

نوسـان قیمـت مـواد اولیـه، مهم تریـن چالشـی اسـت 

اکثر تولیدکنندگان با آن دست و پنجه نرم می کنند 

و ثبات مشخصی در این زمینه وجود ندارد. قیمت 

آلومینیـوم همزمـان بـا آغـاز جنـگ روسـیه و اوکرایـن، 

افزایـش چشـمگیری پیـدا کـرد و در ادامـه بـا کاهـش 

مواجـه شـد. در حـال حاضر قیمت این فلـز در حدود 

دو هـزار و 400 دالر بـه ازای هـر تـن در بـورس فلـزات 

لندن است و  مشخص نیست چرا قیمت آلومینیوم 

در بازارهای داخلی ثبات ندارد.

وی افزود: بازار در انحصار محصوالت بی کیفیت 

چینـی اسـت و ایـن مسـئله، تاثیـر منفـی بـر عملکـرد 

تولیدکنندگان داخلی گذاشته است. ما شمش مورد 

نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می کنیم و از آنجایی که 

واردات بی رویـه قطعـات خودرویـی از چیـن و سـایر 

کشـورها بـه داخـل کشـور انجـام می شـود، بنابرایـن 

چاره ای جز توقف تولید نداریم.

مدیـــرعامــــل شرکـــت کافـــل صنعــت سپاهان 

عنـوان کـرد: افزایش قیمت حامل های انرژی، یکی 

دیگـر از مشـکات تولیدکننـدگان بـه شـمار می آید 

کـه طـی یـک تـا دو سـال اخیر، با رشـد قابل توجهی 

همـراه بـوده اسـت. قیمـت گاز مجموعـه مـا، در 

حـدود 10 برابـر افزایـش یافتـه اسـت و بـا توجـه بـه 

اسـتفاده  تولیـد  خـط  کوره هـای  در  گاز  از  اینکـه 

می کنیـم، بنابرایـن چـاره ای جـز کاهش تولیـد و در 

نهایت خاموش کردن کوره ها نداریم. ضمن اینکه 

قیمـت بـرق واحدهـای صنعتـی نیـز افزایـش یافتـه 

اسـت و بـرق ایـن واحدها به مـدت یک روز طی هر 

هفته قطع می شود.

بـا ریخته گـری آلومینیـوم،  عطاپـور در ارتبـاط 

مطـرح کـرد: فراینـد ریخته گـری آلومینیـوم، تحـت 

فشـار یـا همـان دایکسـت اسـت. اولیـن مرحلـه در 

سـاخت قطعـه بـه روش ریخته گـری تحـت فشـار، 

آماده سازی قطعات قالب است. این فرایند به ابعاد 

و  قالـب  ابعـاد  هرچقـدر  و  دارد  بسـتگی  قطعـات 

بـرای  نیـاز  مـورد  زمـان  باشـد،  بزرگ تـر  دسـتگاه 

تمیـزکاری و روان کاری افزایـش پیـدا می کنـد. در 

ادامه، فلز مذاب از درون کوره به محفظه دسـتگاه 

منتقل می شود و پس از انجام فرایند انتقال، تزریق 

فلـز مـذاب بـه درون قالـب تحـت فشـار بـاال انجـام 

می گیـرد. بـا ورود مـواد مـذاب بـه درون حفره هـای 

قالب، این مواد شروع به خنک شدن می کنند و از 

حالـت مایـع بـه جامـد تغییـر فـاز می دهنـد. پـس از 

گذشـت زمـان خنـک شـدن قطعـه، امـکان بـاز کردن 

بخـش متحـرک قالـب و خـارج کـردن قطعـه فراهـم 

می شـود و در نهایـت بـرش کاری بـه منظـور حـذف 

مواد مزاحم روی سـطح قطعه انجام می شـود.

صنعـت  در  تحریـم  نقـش  خصـوص  در  وی 

آلومینیـوم، اذعـان کـرد: تحریـم، تاثیـر بسـزایی در 

تمامـی صنایـع بـه ویـژه آلومینیوم داشـته اسـت و به 

نظـر می رسـد اگـر تحریم هـا رفـع شـود، همزمـان بـا 

کاهـش قیمـت مـواد اولیـه، می توانیـم در بازارهـای 

صادراتی حضور موفقی داشته باشیم.

این تولیدکننده قطعات آلومینیومی در ادامه به 

انتقاد از عملکرد دولت در حمایت از تولید و بخش 

اینکـه  علی رغـم  گفـت:  و  پرداخـت  خصوصـی 

وعده هـای فراوانـی در  زمینـه حمایـت از تولیـد داده 

می شود اما متاسفانه تمامی آن ها در حد شعار باقی 

می مانـد و  هیـچ حمایتـی از تولیـد نمی شـود. در این 

آینـده  از  مشـخصی  پیش بینـی  نمی تـوان  شـرایط، 

صنعـت آلومینیـوم داشـت و همـه چیـز را بایـد بـه 

دست زمان سپرد.

مدیرعامل شرکت کافل صنعت سپاهان تصریح 

بـه شـدت  تولیـد،  بخـش  در  کـرد: سـرمایه  گذاری 

بـه دنبـال  کاهـش یافتـه اسـت و بسـیاری از افـراد 

فعالیت در شغل های غیرمولد هستند. ضمن اینکه 

مـا بازارهـای صادراتـی را طـی ایـن مـدت از دسـت 

داده ایـم و کشـوری ماننـد ترکیه کـه روزی واردکننده 

از  یکـی  بـوده اسـت،  فلـزی  محصـوالت معدنـی و 

قطب های صادراتی در سطح منطقه و حتی قاره سبز 

محسوب می شود.

وی در پایـان یـادآور شـد: اگـر شـرایط تولیـد در 

ادامـه بهبـود پیـدا کنـد، قـادر بـه راه انـدازی دوباره 

خـط تولیـد خواهیـم بـود. امیدوار هسـتیم حمایت 

دولـت از تولیدکننـدگان افزایـش بابـد تـا واحدهای 

کوچـک صنعتـی بتوانند ضمن تامین مـواد اولیه و 

سـرمایه در گـردش کافـی، همچنـان بـه فعالیـت 

خود ادامه دهند.
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مدیرعامـل شـرکت سـیم کان فـارس گفت: با توجه به اهمیت نوسـازی شـبکه انتقـال برق در 
کشـور، ضـرورت دارد توسـعه صنعت سـیم و کابل بـه ویژه کابل هـای خودنگهـدار آلومینیومی در 

دستور کار سازمان های دولتی مرتبط و تولیدکنندگان بخش خصوصی قرار بگیرد.

آینده روشن برق در گرو توسعه صنعت سیم و کابل

محمـود اسـامی نژاد در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنایـن« بیـان کـرد: 

کابل هـای خودنگهدار آلومینیومی به منظور انتقال 

جریان برق در شرکت سیم کان فارس تولید می شود. 

شـمش آلومینیومـی بـه عنـوان مـاده اولیـه مـورد نیاز 

خـود را از بـورس کاالی ایـران خریـداری می کنیـم و از 

آنجایـی کـه شـمش بـه مقـدار کافـی در ایـن تـاالر 

صنعتی عرضه می شود، چالش خاصی در این زمینه 

نداریـم. اگرچـه کاهـش قیمـت آلومینیـوم در بـورس 

فلـزات لنـدن همزمـان بـا قیمـت سـایر کامودیتی ها، 

باعـث رقابـت 15 درصـدی در تامین شـمش از بورس 

شده  است و همین مسئله، منجر به افزایش قیمت 

کاذب ماده اولیه می شـود. بر همین اسـاس ضرورت 

دارد بازنگری در نحوه ساز و کاز عرضه مواد اولیه در 

بورس کاالی ایران نیز صورت پذیرد تا تولیدکنندگان 

کوچک مقیـاس بتواننـد بـه آسـانی شـمش مـورد نیـز 

خود را تامین کنند.

پروژه هـای  اجـرای  کـه  آنجایـی  از  افـزود:  وی 

بـا  اخیـر  ماه هـای  طـی  کشـور  داخـل  در  عمرانـی 

کاهـش همـراه بـوده اسـت، بـازار فـروش کابل هـای 

خودنگهـدار چنـدان مناسـب نیسـت و بسـیاری از 

تولیدکننـدگان بـا چالـش تامیـن سـرمایه در گـردش 

مواجه هستند. ضمن اینکه برق واحدهای صنعتی 

طی یک روز در هفته قطع می شود و  همین مسئله 

راندمـان تولیـد محصـول را کاهـش می دهـد. بـا این 

وجود، بعضی از تولیدکنندگان نسبت به تولید در 

روز جمعـه هـر هفتـه اقـدام می کننـد کـه بـه نظـر 

می رسـد ایـن مسـئله نیـز چنـدان اثرگـذار نباشـد؛ 

کافـی جهـت  پتانسـیل  از  انسـانی  نیـروی  چراکـه 

و  نیسـت  برخـوردار  تعطیـل  روزهـای  فعالیـت در 

ترجیـح می دهـد کـه ایـن روزهـا را در کنـار خانـواده 

سپری کند.

ضرورت حمایت از نیروی انسانی   
متخصص

مدیرعامل شـرکت سـیم کان فارس مطرح کرد: 

در حالـی حقـوق نیـروی انسـانی در سـال جـاری، 

57درصد افزایش یافته است که کارفرمایان نیز با 

رشد چشمگیر هزینه های تولید روبه رو هستند. به 

نظـر می رسـد اگـر تولیدکننـدگان بتواننـد بـا تامیـن 

نقدینگـی مـورد نیـاز، تولیـد و فـروش محصـوالت 

خـود را افزایـش دهنـد، قـادر بـه پرداخـت این میزان 

ایـن  غیـر  در  شـد؛  خواهنـد  دسـتمزد  افزایـش  از 

صـورت، بـا مشـکل مواجـه و ناچار به تعدیـل نیروی 

انسـانی شـاغل در مجموعه می شـوند. الزم به ذکر 

اسـت کـه قیمـت گاز طـی یـک تا دو سـال گذشـته، 

رشد چشمگیری پیدا کرد و متاسفانه اطاع رسانی 

قبلـی نیـز در ایـن خصـوص انجـام نشـد. افزایـش 

قیمـت حامل هـای انـرژی، ضربـه سـختی بـه تولیـد 

وارد کـرد و بـه نظـر می رسـد رشـد قیمـت در ایـن 

زمینه، همچنان ادامه داشته باشد.

اسامی نژاد در ادامه به اهمیت استانداردسازی 

در صنعت سیم و کابل اشاره کرد و گفت: تولید و 

توزیـع سـیم و کابـل اسـتاندارد، یکـی از مهم تریـن 

مسـائلی اسـت کـه جـای خالـی آن بـه شـدت در 

صنعت سـیم و کابل احسـاس می شـود. انواع سـیم 

شـهرک های  از  یکـی  در  اسـتاندارد  غیـر  کابـل  و 

صنعتـی اطـراف تهران تولیـد و در ادامـه در خیابان 

اللـه زار بـه فـروش می رسـد. متاسـفانه نظارت هـای 

الزم در سـطح بـازار بـه منظـور مقابلـه بـا توزیـع و 
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و  نمی شـــود  انجــام  تقلبــی  محصـــوالت  فـــروش 

سـازمان های مختلـف نیـز یکدیگـر را در ایـن زمینـه 

مقصـر می داننـد.  مشـکات صنعـت سـیم و کابـل 

بسـیار زیـاد اسـت کـه در نهایـت بـه صنعـت بـرق 

کشور آسیب خواهد زد.

وی در همیـن راسـتا اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه 

اینکه سیم و کابل های تقلبی با قیمت مناسب در 

سـطح بـازار بـه فـروش می رسـد، بنابرایـن مشـتریان 

بـدون دانـش و اطاعـات کافـی نسـبت بـه خریـد 

آن هـا اقـدام می کنند و در ادامه شـاهد اسـتفاده از 

ایـن محصـوالت در سیم کشـی واحدهـای اداری، 

تجاری و مسکونی هستیم. در چنین شرایطی، یک 

اتصال ساده در جریان برق منجر به آتش سوزی های 

گسـترده ای خواهـد شـد کـه ممکـن اسـت تعـدادی 

انسان بی گناه، جان خود را به دلیل نبود نظارت از 

دسـت بدهنـد. متاسـفانه سـفارش هایی مبنـی بـر 

بـه  اسـتاندارد  غیـر  کابل هـای  و  سـیم  تولیـد 

تـا  تولیدکننـدگان واقعـی و دلسـوز داده می شـود 

ضمن افزایش تولید محصوالت بی کیفیت، نسبت 

بـه صـادرات آن هـا بـه کشـوری ماننـد عـراق اقـدام 

کننـد؛ در حالـی کـه هیـچ تفاوتـی میـان مشـتریان 

داخلـی و خارجـی وجـود ندارد و اسـتفاده از سـیم و 

کابل های غیر استاندارد می تواند در هر موقعیتی 

خطرآفریـن باشـد. در واقـع عـده ای تـاش می کنند 

تـا بـا وعـده سـفارش های گران قیمـت بـر پایـه دالر، 

تولیدکننـدگان را وادار بـه انجـام چنین کاری کنند 

که خوشبختانه ما هیچ گاه چنین اقدامی را انجام 

توزیـع  و  تولیـد  دنبـال  بـه  همـواره  و  نداده ایـم 

محصوالت باکیفیت و استاندارد هستیم.

نقش اساسی کابل های خودنگهدار   
آلومینیومی در صنعت برق

مدیرعامل شـرکت سـیم کان فارس در خصوص 

فراینـد تولیـد کابل هـای خودنگهـدار آلومینیومـی، 

تصریـح کـرد: ابتدا مفتول یا همـان راد آلومینیومی 

قـرار  کشـش  عملیـات  تحـت  آمـده،  دسـت  بـه 

می گیـرد و بنـا بـه سـفارش مشـتری، بـه سـایزهای 

مختلف تبدیل می شـود. سـپس رشـته مفتول های 

حاصـل بـا توجـه بـه ابعـاد کابـل مـورد نظـر تابانـده و 

فشـرده می شـود. در ادامـه، پـس از روکـش کاری، 

محصول نهایی به صورت قرقره، بسته بندی و برای 

مشـتریان به نقاط مختلف کشـور ارسـال می شـود. 

ضمـن اینکـه عمـده کاربـرد کابل هـای خودنگهـدار 

آلومینیومـی، در شـبکه توزیـع بـرق کشـور اسـت. 

استفاده از این کابل ها در شبکه توزیع نیروگاه های 

بـرق، ضمـن جلوگیـری از سـرقت سـیم  و کابل هـای 

مسـی، میـزان تلفـات و خسـارت های مالـی و جانی 

ناشـی از ایـن امـر را کاهـش می دهـد. بـا توجـه بـه 

کابل هـای  ایـن  آلومینیـوم،  قیمـت  بـودن  ارزان تـر 

بـرای  مناسـبی  جایگزیـن  می تواننـد  خودنگهـدار 

انواع کابل های مسی گران قیمت باشند.

نکـردن  بـه حمایـت  اشـاره  اسـامی نژاد ضمـن 

دولت از تولید، تاکید کرد: به منظور تامین سرمایه 

در گردش، اقدام به دریافت تسهیات از بانک های 

دولتـی می کنیـم امـا فراینـد دریافـت وام بـه قـدری 

دشـوار و زمان بر شـده اسـت که تمایلی به دریافت 

بـه  کوتاه مـدت  تسـهیات  اعطـای  نداریـم.  آن 

تولیدکننـدگان، کمتریـن حمایتـی اسـت کـه دولت 

می توانـد در ایـن شـرایط سـخت اقتصـادی از آن هـا 

داشـته باشـد و متاسفانه بروکراسـی های فراوان، این 

امکان را سلب کرده است. همچنین حوزه صادرات 

طـی ماه هـای اخیـر، بـا چالش هـای فراوانـی مواجـه 

شـده اسـت و بـر همیـن اسـاس، دولـت بایـد بـرای 

تولیدکنندگانی که اقدام به صادرات محصول خود 

بگیـرد.  نظـر  در  را  ویـژه ای  تسـهیات  می کننـد، 

کاهش و یا معافیت از پرداخت عوارض صادراتی و 

مالیاتـی، می توانـد منجـر به تشـویق تولیدکنندگان 

بـرای فعالیـت در حـوزه صـادرات باشـد. کشـورهای 

تمـام  اسـترالیا،  ماننـد  جهـان  صنعتـی  پیشـرفته 

فراهـم  را  تولیدکننـده  بـرای  الزم  زیرسـاخت  های 

می کنند و با حمایت های الزم، انگیزه تولیدکنندگان 

را برای ادامه فعالیت افزایش می دهند.

قادر به تامین ماشین آالت نو نیستیم  
وی اذعان کرد: اگر شـرایط تولید به همین شـکل 

از  را  دولـت حمایت هـای الزم  و  کنـد  پیـدا  ادامـه 

تولیدکنندگان به عمل نیاورد، بدون شـک تا 20 سـال 

صنعتـی  ماشـین آالت  و  تجهیـزات  تمـام  آینـده، 

فرسوده تر از قبل خواهند شد و تولید صرفه اقتصادی 

نخواهـد داشـت. در حـال حاضـر قیمـت واقعـی یـک 

دسـتگاه متوسـط چینـی، 100 میلیـون تومـان اسـت و 

تولیدکننـده بایـد 10 برابـر هزینه کند تا موفق بـه وارد 

کردن آن به داخل کشور شود. ما ماشین آالت چینی 

مورد اسـتفاده را با قیمت 70 تا 80 میلیون خریداری 

کرده ایـم و قیمـت ایـن تجهیـزات در حـال حاضـر بـه 

حـدود 500 میلیـون تومـان رسـیده اسـت. ایـن مبلـغ، 

جوابگوی نیاز مالی ما برای تهیه قالب هم نیست و 

بر همین اساس سود چندانی عاید تولید نمی شود.

این تولیدکننده کابل خودنگهدار آلومینیومی 

یـادآور شـد:  ایـن محصـول،  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا 

ایـران، قدیمی تریـن تولیدکننـده سـیم و کابـل در 

سـطح خاورمیانـه اسـت و اگر دولـت همکاری های 

باشـد،  داشـته  صنعـت  ایـن  فعـاالن  بـا  را  الزم 

می توانیم جایگاه خود در بازارهای بین المللی را از 

سایر کشورها به ویژه ترکیه پس بگیریم. این مهم، 

نیازمنـد حمایـت واقعـی دولـت در عمـل اسـت و 

نبایـد در حـد شـعار باقـی بمانـد. دولـت بایـد از 

تولیدکنندگان قدیمی که سالیان طوالنی است در 

حوزه سیم و کابل فعالیت دارند، حمایت بیشتری 

تـا  کنـد  توسـعه  و  نقدینگـی  تامیـن  راسـتای  در 

همچنان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

 ایران، قدیمی ترین 
تولیدکننده سیم و کابل در 

سطح خاورمیانه است و اگر 
دولت همکاری های الزم را 
با فعاالن این صنعت داشته 
باشد، می توانیم جایگاه 

خود در بازارهای بین المللی 
را از سایر کشورها به ویژه 

ترکیه پس بگیریم
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مـــسمـــس

تعطیلی روزافزون کارگاه های تولیدی شمش مس

ضرورت بازنگری در سیاست های رفع تعهد ارزی

توسعه منابع انسانی با فرهنگ سازی در سازمان
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مدیـر کارگاه ریخته گـری پیرمحمـدی گفت: کاهش چشـمگیر قیمـت مس در بـورس فلزات 
لنـدن و قطعـی بـرق در روزهای اخیر، تولید شـمش مـس در کارگاه های کوچک ریخته گـری را به 
شـدت با مشـکل مواجـه کرده اسـت و بـه نظر می رسـد اگر تغییـری در شـرایط حاصل نشـود، 

شاهد تعطیلی این واحدها در آینده نزدیک خواهیم بود.

تعطیلی روزافزون کارگاه های تولیدی شمش مس

بهروز پیرمحمدی در گفت  وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آناین« عنوان کرد: شمش 

مس در کارگاه ریخته گری پیرمحمدی با استفاده از 

خـاک مـس و خـاک برنـج تولیـد می شـود. بـه منظـور 

تولیـد شـمش مـس بـا عیـار 97 درصـد، بـه سـمت 

اسـتفاده از ضایعـات تولیدی کارخانجـات رفته ایم تا 

بتوانیـم در چنیـن شـرایطی کـه امـکان دسترسـی بـه 

ماده اولیه بیش از پیش دشوار شده است، همچنان 

فعالیت خود را ادامه دهیم.

کاهش چشمگیر قیمت مس در بورس   
فلزات لندن

وی افزود: مهم  ترین چالشی که در حال حاضر با 

آن مواجه هسـتیم، نبود مواد اولیه کافی برای تولید 

شـمش مس اسـت. به دنبال جنگ روسـیه و اوکراین، 

قیمت مس رشد چشمگیری در بازارهای جهانی پیدا 

کـرد امـا در ادامـه بـه دلیـل افزایـش نـرخ بهـره بانـک 

مرکزی آمریکا، قیمت اکثر کامودیتی ها به ویژه مس 

بـا افـت قابـل توجهـی همـراه شـد. در حـال حاضـر، 

قیمت مس در بورس فلزات لندن به شـدت کاهش 

یافتـه و بـه مـرز هفت هـزار دالر به ازای هر تن رسـیده 

است که به دنبال آن، شاهد کاهش عرضه و افزایش 

تقاضـای کاتـد مـس در بـورس کاالی ایـران هسـتیم. 

زمانی که عرضه مواد اولیه در بورس با نوسان همراه 

می شود، کلیه زنجیره مس از باالدست تا پایین دست 

بـا مشـکل تامیـن مـواد اولیـه مواجـه خواهـد شـد و بر 

همین اساس، میزان تولید شمش و محصوالت مسی 

نیـز کاهـش خواهـد یافـت؛ چراکـه رقابـت 10 تـا 15 

درصدی ایجاد شده در بورس به منظور خرید کاتد، 

باعـث رقابت پذیـری و افزایـش قیمـت کاذب مـاده 

اولیه می شود و به دنبال آن، قیمت مس در بازار آزاد 

نیز با نوسان همراه خواهد شد.

مدیـر کارگاه ریخته گـری پیرمحمـدی تصریـح 

کـرد: افزایـش قیمت حامل هـای انرژی، یکی دیگـر از 

معضـات تولیدکننـدگان طـی ماه هـای اخیـر بـوده 

اسـت. قیمت گاز بدون اطاع رسـانی قبلی از اواخر 

سـال 1399 رشـد پیـدا کـرد و تولیـد شـمش مـس در 

دوار  کوره هـای  از  کـه  را  ریخته گـری  کارگاه هـای 

اسـتفاده می کنند، با مشـکل روبه رو کرد. اساس کار 

این کوره ها، گاز است که به دنبال افزایش قیمت آن، 

مـا ناچـار بـه خامـوش کـردن تعـدادی از کوره هـای 

مجموعـه شـدیم. از سـوی دیگـر، بـا قطعـی گاز در 

روزهای سـرد سـال مواجه هسـتیم که این مسئله نیز 

باعث کاهش تولید خواهد شد. در کنار گاز، قیمت 

بـرق نیـز افزایـش یافتـه اسـت و در حـال حاضـر بـرق 

بـرق  کارگاه روزهـای شـنبه قطـع می شـود. اگرچـه 

مجموعه در سـال گذشـته بدون اطاع رسـانی قبلی 

قطـع می شـد امـا در سـال جـاری، در خصوص زمـان و 

روز قطعـی بـرق اطاع رسـانی شـده اسـت. زمانی که 

بـرق کارگاه بـه یک بـاره قطع شـود، مـذاب درون کوره 

سـرد خواهـد شـد و بایـد زمـان بسـیاری را برای تخلیه 

مـذاب صـرف کنیـم که همین مسـئله باعـث خرابی 

کـوره می شـود. ایـن اتفـاق سـال گذشـته بـرای مـا رخ 

داد و متحمل خساراتی نیز در این خصوص شدیم.

سازمان محیط زیست از تولیدکنندگان   
شمش حمایت نمی کند

 پیرمحمدی در ادامه به مشکات زیست محیطی 

تولیدکنندگان شمش اشاره کرد و گفت: یکی دیگر 

از معضات، درگیری های مداوم با سـازمان محیط 

زیست استان زنجان است؛ چراکه ما ضمن رعایت 

تمام اصول و استانداردهای اباغ شده از جانب این 

سـازمان، همچنـان نتوانسـته ایم نظـر مثبت آن هـا را 

جلب کنیم و به دنبال رفع بهانه های موجود جهت 
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ادامـه تولیـد هسـتیم. متاسـفانه تمـام شـرکت های 

فعـال در شـهرک صنعتـی ناجـی، بـا سـازمان محیـط 

زیسـت درگیـر هسـتند و ایـن در حالـی اسـت کـه 

مجوزهای الزم جهت تولید در این شهرک از جانب 

خـود ایـن سـازمان صـادر شـده اسـت امـا مشـخص 

نیسـت کـه بـر چـه اساسـی همـواره بـا فعالیت هـای 

تولیـدی ایـن واحدهـا مخالفـت می کننـد. ما مجوز 

تولید اکسید روی را در کارگاه دریافت کرده ایم اما 

این سازمان با تولید آن مخالفت می کند و ما ناچار 

به کاهش سبد محصوالت تولیدی خود هستیم.

وی در همیـن راسـتا اضافـه کـرد: تمـام کوره های 

مورد استفاده در کارگاه، مجهز به سیستم فیلتراسیون 

هسـتند و هیـچ آالینـده ای وارد هـوا و محیـط زیسـت 

نمی شـود و مـا تمـام تـاش خـود را جهـت کاهـش 

آالیندگی به کار گرفته ایم. از یک سـو، آسیب رسـانی 

به محیط زیسـت مطرح اسـت و از سـوی دیگر، سود 

حاصـل از تولیـد اکسـید روی مناسـب بـه حسـاب 

می آید. بر همین اسـاس تاش می کنیم تا جایی که 

ممکـن اسـت، تمام اکسـید تولید شـده را جمـع آوری 

کنیم و به نقدینگی تبدیل کنیم اما سـازمان محیط 

زیسـت بـه شـدت مخالـف فعالیـت مجموعه هـای 

تولیدکننـده شـمش مـس به ویـژه تولید اکسـید روی 

است و برای ارائه مجوز تولید اکسید روی مشکات 

فراوانـی را ایجـاد می کنـد. در حالـی کـه دانش تولید 

ایـن محصـول متعلـق بـه یکـی از کشـورهای اروپایـی 

اسـت و در اختیـار تولیدکننـدگان شـمش در اسـتان 

زنجان قرار دارد اما سازمان محیط زیست همکاری های 

الزم را با این افراد به عمل نمی آورد.

ایـن تولیدکننـده شـمش مسـی تصریـح کـرد: در 

صورت استمرار شرایط فعلی و کاهش بی رویه قیمت 

مـس در بـازار جهانـی و نوسـان قیمـت مـس در بـازار 

تعـداد  و کاهـش  نیـرو  تعدیـل  بـه  داخلـی، مجبـور 

کوره هـای کارگاه خواهیـم شـد و ناچـار هسـتیم بـه 

انـدازه مـواد اولیـه موجـود، شـمش تولیـد کنیـم و بـا 

حداقل میزان ظرفیت به فعالیت خود ادامه خواهیم 

داد. بـر همیـن اسـاس، نمی توانیـم آینـده روشـنی را 

برای تولید شـمش مس در کشـور متصور شـویم و به 

از  بسـیاری  شـرایط،  ایـن  ادامـه  بـا  می رسـد  نظـر 

تولیدکننـدگان شـمش ناچـار بـه تعطیلـی و یـا تعدیل 

نیروی انسانی خواهند شد.

از  مالیـات  اخـذ  بـا  ارتبـاط  در  پیرمحمـدی 

کارگاه هـای  کـرد:  اذعـان  ریخته گـری،  کارگاه هـای 

ریخته گری مس به شیوه سنتی فعالیت می کنند و 

تنهـا چنـد کارگـر در آن ها مشـغول فعالیت هسـتند. 

مگـر درآمـد ایـن واحدهـای کوچـک تولیـدی چقـدر 

اسـت کـه بایـد 9 درصـد مالیـات بـر ارزش افـزوده نیز 

پرداخـت کننـد؟ ضمـن اینکه مـاده اولیـه بـدون ارائه 

فاکتـور فـروش رسـمی تامیـن می شـود و بـاز هـم در 

مالیـات  پرداخـت  بـه  موظـف  مـا  شـرایطی  چنیـن 

هسـتیم. ای کاش مسـئوالن همـان طـور کـه در اخـذ 

مالیات جدی و قانونمند هستند، در ارتباط با حمایت 

از تولیدکنندگان نیز همین  قدر مصمم بودند.

کاهش نیروی انسانی در بخش تولید  
وی در خصـوص افزایـش حقـوق نیـروی انسـانی 

در سال جاری، تاکید کرد: اگرچه دستمزد کارگران 

بیـش از 50 درصـد در سـال جـاری افزایـش یافتـه 

هـم  تولیـد،  هزینه هـای  رشـد  و  تـورم  امـا  اسـت 

کارفرمایـان و هـم کارگـران را در تنگنـای اقتصـادی 

شـدیدی قـرار داده اسـت. در حـال حاضـر دریافـت 

تسهیات بانکی نیز صرفه اقتصادی ندارد و شرایط 

دریافـت وام بـه دلیـل بروکراسـی های اداری فـراوان 

دشوار شده است. بر همین اساس، می توان گفت 

شـرایط تولیـد بیـش از پیـش دشـوار شـده اسـت و 

نمی توانیم امید چندانی به آینده تولید شمش در 

کشور داشته باشیم.

مدیـر کارگاه ریخته گـری پیرمحمـدی در پایـان 

یادآور شـد: اکسـید روی کاربرد فراوانی در صنایعی 

همچون سرامیک سازی، الستیک سازی، داروسازی و 

تولیـد لـوازم آرایشـی و بهداشـتی دارد امـا متاسـفانه 

سازمان های ذی ربط حمایت و همکاری نمی کنند و 

هر روز شـرایط و قوانین دشـوارتر از قبل می شـود. در 

چنین شرایط اقتصادی، دولت و سازمان های دولتی 

باید از تولیدکنندگان حمایت کنند که در وضعیت 

تحریم بتوانیم بدون توجه به سایر کشورها، صنعت و 

تولیـد کشـور را پویـا نگـه داریـم امـا متاسـفانه شـاهد 

حمایـت نکـردن دولـت و رشـد مشـکات در بخـش 

تولید هستیم.

در چنین شرایط اقتصادی، 
دولت و سازمان های 

دولتی باید از تولیدکنندگان 
حمایت کنند که در وضعیت 
تحریم بتوانیم بدون توجه 
به سایر کشورها، صنعت 
و تولید کشور را پویا نگه 
داریم اما متاسفانه شاهد 
حمایت نکردن دولت و 

رشد مشکالت در بخش 
تولید هستیم
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مدیرعامل شـرکت افالک الکتریک خراسـان گفـت: با توجه به کاهش قیمت مـس در بازارهای 
جهانـی و رکـود حاکم بر صنعت سـاختمان کشـور، می توانیم نسـبت به توسـعه صادرات سـیم و 
کابـل اقـدام کنیـم که بـا وجـود موانع مختلفی ماننـد رفع تعهـد ارزی، شـرایط صـادرات بیش از 

پیش دشوار شده است.

ضرورت بازنگری در سیاست های رفع تعهد ارزی
مدیرعامل شرکت افاک الکتریک خراسان عنوان کرد:

پایـگاه  بـا  گفت وگـو  در  محمدیـان  حسـین 

خبـری و تحلیلی»فلـزات آنایـــن« مطـــرح کـرد: 

شرایط صنعت سیم و کابل کشــور را می تــوان در 

دو حــــوزه تامیــــن مواد اولیـــه و مصـــرف بررسی 

کـرد. مـواد اولیـه مـورد نیـاز تولیدکننـدگان سـیم 

 PVC و کابـل شـامل مـس، آلومینیـوم و گرانـول

اسـت کـه فعـاالن ایـن صنعـت از نیمـه دوم سـال 

زمینـه  ایـن  در  فراوانـی  مشـکات  بـا  گذشـته، 

مواجه شدند. ما مفتول مسی را با اعتبار اسنادی 

پنـج ماهـه در نیمـه اول سـال گذشـته خریـداری 

می کردیـم کـه در ادامـه، مـدت زمـان اعتبارنامـه 

بـه سـه مـاه و در نهایـت در سـال جـاری بـه دو مـاه 

کاهش پیدا کرد.

وی افـزود: ایـن مسـئله، در حالـی شـرایط تامیـن 

مـواد اولیـه را بـه شـدت دشـوار کرده اسـت که اکثر 

کشـورهای پیشـرفته صنعتی جهان در زمان رکود و 

تورم، تسهیات بیشتری را در اختیار تولیدکنندگان 

قـرار می دهنـد تـا بازپرداخـت اقسـاط نیـز در مـدت 

زمـان طوالنی تـری صـورت پذیـرد؛ چراکـه صنعـت 

ساختمان سـازی به عنـوان بزرگ ترین مصرف کننده 

سیم و کابل طی ماه های اخیر، با رکود مواجه شده 

و همچنیـن تامیـن مالـی پروژه هـای عمرانـی دولـت 

نیـز بـرای دو تـا سـه سـال آینـده در نظـر گرفتـه شـده 

اسـت. در این شـرایط، یک واحد تولیدکننده سـیم و 

کابـل چگونـه می توانـد مواد اولیـه مورد نیاز خـود را 

نیـاز  رفـع  منظـور  بـه  کوتاه مـدت  زمانـی  بـازه  در 

بازارهای داخلی تامین کند.
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قیمت مس در بورس 
فلزات لندن)LME( با ریزش 

شدیدی مواجه شده و به 
هفت هزار دالر به ازای 
هر تن رسیده است اما 

متاسفانه ساز و کار عرضه 
کاتد در بورس کاالی 

ایران، به نحوی است که 
تولیدکنندگان با کاهش 

عرضه و افزایش تقاضا و 
در نهایت رقابت پذیری 10 
تا 15 درصدی در این تاالر 

صنعتی مواجه هستند

بروکراسی های اداری در دریافت   
تسهیالت بانکی

مدیرعامل شرکت افاک الکتریک خراسان بیان 

کرد: همزمان با افزایش قیمت مواد اولیه از اواسط 

سـال 1400، شـرایط دریافـت وام نیـز بسـیار دشـوار 

شـده اسـت. ایـن مهـم مغایـر بـا تاکیـد مقـام معظـم 

توسـعه و  تولیـد،  از  رهبـری در خصـوص حمایـت 

بـوده اسـت و ضـرورت دارد مسـئوالن  کارآفرینـی 

مرتبـط، توجـه ویـژه ای بـه حمایـت از تولیدکننـدگان 

داشته باشند. از سوی دیگر، مصرف داخلی سیم و 

کابل به دلیل رکود و تورم حاکم در سـاخت و سـاز، 

توسعه پیدا نکرده است که به دنبال آن، می توانیم 

برنامه ریزی هـای الزم را در زمینـه صـادرات سـیم و 

کابل داشـته باشـیم. از آنجایی که امکان دسترسـی 

به مس با خلوص باال و همچنین آلومینیوم و گرانول 

کافـی در بـازار داخلـی وجود دارد و همچنیـن ارزش 

پـول ملـی در سـطح بین المللـی، روز بـه روز کاهـش 

بـه  نسـبت  بایـد  اسـاس  بـر همیـن  پیـدا می کنـد، 

توسـعه صـادرات سـیم و کابـل بـرای ارزآوری بیشـتر 

اقدام کنیم.

محمدیـان در خصـوص چالش هـای موجـود در 

حـوزه صـادرات، عنـوان کرد: صادرات سـیم و کابل 

از ابتـدای سـال گذشـته، بـا مشـکاتی همـراه بـوده 

اسـت و رفـع تعهـد ارزی، یکـی از مهم تریـن مسـائل 

در ایـن زمینـه محسـوب می شـود. تولیدکننـدگان 

سـیم و کابـل، جلسـات فراوانـی را بـا مدیـران بانـک 

بـه  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت  و  مرکـزی 

منظـور رفـع ایـن معضـل برگـزار و اعـام کرده انـد بـا 

بـه  صـادرات  تحریـم،  شـرایط  در  اینکـه  بـه  توجـه 

عمـده  و  نیسـت  امکان پذیـر  اروپایـی  کشـورهای 

سـیم و کابل هـای تولیـدی بـه دو کشـور همسـایه 

یعنی عراق و افغانستان صادر می شود، صادرکنندگان 

سـیم و کابـل نبایـد دغدغـه رفع تعهد ارزی داشـته 

باشـند؛ چراکه با توجه به شـرایط سیاسـی حاکم در 

افغانسـتان، صادرات سـیم و کابل به این کشـور به 

صورت ریالی انجام می شود و زمانی که صادرات 

بر پایه دالر نیست، تولیدکننده بر چه اساسی باید 

نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کند.

و  ترکیـه  کـرد:  اضافـه  راسـتا  همیـن  در  وی 

کشورهای حاشیه خلیج فارس، رقیبان صادراتی ما 

در عـراق هسـتند کـه دولـت در ایـن کشـورها، یـک 

تعرفه ترجیحی را برای صادرات سیم و کابل تعیین 

کرده است و آن ها از هرگونه مالیات گمرگی معاف 

هسـتند. در حالی که مشـتریان عراقی، باید هزینه 

گمرگی بیشتری را برای واردات سیم و کابل از ایران 

شـرایطی،  چنیـن  در  اسـت  مشـخص  و  بپردازنـد 

نسـبت بـه خریـد از رقیبـان تولیدکننـدگان داخلـی 

اقـدام خواهنـد کـرد. طبـق آمـار گمـرک، صـادرات 

سـیم و کابـل از اسـتان خراسـان رضـوی بـه کشـور 

افغانستان در سه ماه ابتدایی سال جاری، با کاهش 

حداقـل 40 درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

گذشـته روبه رو بوده اسـت و در حال حاضر، شـرایط 

تولید و صادرات سیم و کابل مساعد نیست.

ریزش قیمت کامودیتی ها در   
بازارهای جهانی

مدیرعامـل شـرکت افـاک الکتریک خراسـان در 

ارتبـاط بـا کاهـش جهانـی قیمـت مـس، اذعـان کـرد: 

قیمـت مـس در بورس فلزات لنـدن)LME( با ریزش 

شـدیدی مواجـه شـده و بـه هفـت هـزار دالر بـه ازای 

هر تن رسـیده اسـت اما متاسـفانه سـاز و کار عرضه 

کاتـد در بـورس کاالی ایـران، بـه نحـوی اسـت کـه 

تولیدکنندگان با کاهش عرضه و افزایش تقاضا و در 

نهایـت رقابت پذیـری 10 تـا 15 درصـدی در ایـن تـاالر 

صنعتی مواجه هستند. این مسئله، تاثیر مستقیم 

در بازارهـای صادراتـی خواهد گذاشـت و مشـتریان 

خارجی نیز رغبت چندانی به خرید از تولیدکنندگان 

داخلـی نشـان نمی دهنـد و بـه دنبـال خریـد سـیم و 

کابـل از کشـور ترکیـه کـه قیمت تمام شـده کمتری 

دارد، خواهنـد رفـت؛ چراکـه بـا افزایـش رقابـت در 

بـورس کاالی ایـران، قیمـت نهایـی سـیم و کابـل در 

و  شـد  خواهـد  بیشـتر  صادراتـی  از  داخلـی  بـازار 

از کشـورهای  مشـتریان خارجـی، خریـد محصـول 

رقیـب را بـه صادرکننـدگان داخلـی ترجیـح خواهنـد 

داد. متاسفانه ساز و کار عرضه مواد اولیه در بورس 

کاالی ایران مناسـب نیسـت و رقابت پذیری کاذب 

ایجـاد شـده، شـرایط تولیـد سـیم و کابـل را دشـوار 

سـاخته اسـت. نکتـه قابـل توجه اینکـه، واسـطه ها با 
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توجـه بـه اختـاف قیمـت ارز آزاد و نیمایی، نسـبت 

بـه خریـد کاتـد مـس از بـورس و صـادرات آن اقـدام 

می کننـد کـه ایـن معضـل نیـز بـه شـدت بـه ضـرر 

صادرکنندگان واقعی محصوالت مسی مانند سیم 

و کابل تمام شده است.

محمدیـان در ادامـه بـه عرضـه مفتول مسـی در 

بورس کاالی ایران اشاره کرد و گفت: عرضه مفتول 

در بـورس کاالی ایـران بـا تقاضـای چندانـی مواجـه 

نمی شود زیرا صادرکنندگان بزرگ مفتول مسی در 

کشور، حجم زیادی از کاتد عرضه شده در بورس را 

به منظور تامین مواد اولیه خریداری می کنند و در 

اختیار تولیدکنندگان مفتول قرار می دهند و سپس 

نسبت به صادرات این محصول اقدام می کنند. بر 

همیـن اسـاس، مفتـول مسـی بیشـتر در بـازار آزاد 

معامله می شود که به دنبال آن، سود بیشتری عاید 

تولیدکنندگان این محصول خواهد شد.

وی ضمـن اشـاره بـه اهمیـت نیـروی انسـانی در 

بخـش تولیـد، تصریـح کـرد: تـورم، سـرعت بیشـتری 

نسـبت بـه افزایـش حقـوق نیـروی انسـانی در سـال 

جـاری داشـته اسـت و نگهداشـت نیـروی انسـانی 

بـزرگ  معضـات  از  یکـی  مجموعـه،  در  شـاغل 

تولیدکننـدگان طـی روزهـای اخیـر به شـمار می آید. 

ضمـن اینکـه کارفرمایـان، توانایـی مالـی الزم بـرای 

پرداخت افزایش 57 درصدی دستمزد را ندارند و از 

سوی دیگر، نیروی انسانی نیز قادر به رفع نیازهای 

معیشـتی خـود بـا ایـن میـزان حقـوق نیسـت. ایـن 

نیروهـای  از  بسـیاری  اسـت  شـده  باعـث  معضـل 

انسـانی متخصـص بـه خـارج از کشـور مهاجـرت 

در  آن هـا  فعالیـت  شـاهد  متاسـفانه  و  کننـد 

کشـورهای همسـایه ماننـد اقلیـم کردسـتان عـراق 

هستیم. دولت ترکیه به منظور کمک به کارفرمایان 

و کارگـران، میـزان دسـتمزد را دو تـا سـه مرتبـه طـی 

یـک سـال افزایـش می دهد تـا ضمن کنترل و بهبود 

شـرایط اقتصادی، تولید را همچنان سـرپا نگه دارد 

امـا حمایت هـای الزم از تولیدکننـدگان داخلـی به 

منظـور کاهـش هزینه هـای تولیـد بـه ویـژه بیمـه و 

ایـران  دولـت  جانـب  از  انسـانی  نیـروی  حقـوق 

صورت نمی پذیرد.

زیرساخت های تامین برق واحدهای   
صنعتی فراهم شود

این تولیدکننده سـیم و کابل مسـی اذعان کرد: 

راهکار مدیریت و رفع این معضل، در دست دولت 

اسـت و بایـد بسـته های حمایتـی بـه منظـور کاهـش 

حداقـل مشـکات نیـروی انسـانی در نظـر گرفتـه 

شـود. در واقع دولت باید تسـهیات مناسـبی را در 

بتواننـد  آن هـا  تـا  دهـد  قـرار  کارفرمایـان  اختیـار 

زمینه های الزم برای فعالیت نیروی انسانی کارآمد 

را فراهـم کننـد و نبایـد شـرایط بـه گونـه ای باشـد که 

کارفرمایـان و کارگـران در مقابـل هـم قـرار بگیرنـد. 

قطعـی بـرق، یکـی دیگـر از معضاتـی اسـت کـه در 

حال حاضر تمام تولیدکنندگان با آن مواجه هستند 

و برق مجموعه ما نیز در روزهای چهارشنبه به طور 

برگـزاری  بـا  خوشـبختانه  می شـود.  قطـع  کامـل 

جلسـات منظم و پیگیری های الزم از شـرکت توزیع 

نیـروی بـرق اسـتان خراسـان رضـوی، بـرق واحدهـای 

صنعتـی در شـهرک صنعتـی خیـام بـا اعـام قبلی و 

طبـق جـدول زمان بنـدی شـده قطـع می شـود.  البته 

اگـر کارشناسـی های الزم در خصـوص قطعـی بـرق 

صنایـع مختلـف نیـز انجام شـود، آسـیب کمتری به 

تولیـد در روزهـای گـرم سـال وارد خواهـد شـد و 

ضـرورت دارد تـا زیرسـاخت های الزم بـرای تامیـن 

بـرق واحدهای صنعتی طـی روزهای پیش رو فراهم 

شود تا تولید از رونق نیفتد.

محمدیـان در ارتبـاط بـا اهمیـت تولیـد و توزیـع 

سـیم و کابل های اسـتاندارد، اظهار کرد: بیش از 50 

درصـد آتش سـوزی های اخیـر در کل کشـور طبـق 

اعام سازمان آتش نشانی، به دلیل استفاده از سیم 

ضعـف  اسـت.  بـوده  اسـتاندارد  غیـر  کابل هـای  و 

مدیریـت و نظـارت نکـردن بـر تولیـد و توزیـع ایـن 

ایـن  دلیـل  مهم تریـن  بـازار،  سـطح  در  محصـوالت 

معضـل اسـت و متاسـفانه در نبـود نظـارت، قوانیـن 
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تورم، سرعت بیشتری 
نسبت به افزایش حقوق 
نیروی انسانی در سال 
جاری داشته است و 

نگهداشت نیروی انسانی 
شاغل در مجموعه، 

یکی از معضالت بزرگ 
تولیدکنندگان طی روزهای 

اخیر به شمار می آید

توسعه صنعت سیم و کابل، مستلزم   
حمایت دولت است

محمدیـان چشـم انداز صنعـت سـیم و کابـل را 

مثبـت ارزیابـی کـرد و گفـت: کاربرد مس در سـایر 

صنایـع در آینـده نزدیـک، به شـدت افزایـش خواهد 

بـا صنعـت نفـت  یافـت و می تـوان اهمیـت آن را 

مقایسه کرد. افزایش تولید خودروهای هیبریدی و 

جایگزینـی انرژی هـای تجدیدپذیـر بـا سـوخت های 

فسـیلی، حاکـی از اهمیـت ویـژه فلـز مـس در آینده 

صنعت و جهان اسـت. به دنبال این مهم، صنعت 

سـیم و کابل نیز با رونق چشـمگیری مواجه خواهد 

شد و در کشوری مانند ایران که حدود 7 درصد از 

ذخایر مس دنیا را دارا اسـت و صنعت پتروشـیمی 

نیـز بـه عنـوان یکـی از صنایـع برجسـته بـه شـمار 

می آید، بنابراین می توانیم نسبت به آینده صنعت 

سـیم و کابل خوش بین باشـیم. البته باید اقدامات 

الزم جهـت مقابلـه بـا خام فروشـی انجـام شـود تـا 

ضمـن افزایـش تولیـد محصـوالت نهایـی، بتوانیـم 

صـادرات سـیم و کابـل را بـه کشـورهای همسـایه 

افزایـش دهیـم. در حـال حاضـر کشـورهایی ماننـد 

اردن، عربستان و ترکیه، در حالی گوی سبقت را از 

تولیدکننـدگان داخلـی ربوده انـد کـه ایـن کشـورها 

مـس و گرانـول کافـی ندارنـد و امیـدوار هستیــــم 

مسئــوالن ذی ربــط در ادامـــه بــا سیاست گذاری های 

بـا فعـاالن بخـش خصوصـی و  صحیـح و مشـورت 

صـادرات  توسـعه  شـرایط  تخصصـی،  انجمن هـای 

بیشتر سیم و کابل را فراهم سازند تا بتوانیم دوباره 

بازارهای منطقه ای را در دست بگیریم.

وی در پایـان یـادآور شـد: اگـر دولـت، بخـش 

خصوصـی را در کنـار خـود ببینـد و زمینـه را بـرای 

بخـش  کنـد،  فراهـم  بخـش  ایـن  توسـعه  و  رشـد 

عمـده ای از ایـن معضـات حـل خواهد شـد اما اگر 

دولـت بخـش خصوصـی را در مقابـل خـود فـرض 

کنـد، نـه تنهـا ایـن مسـائل رفـع نخواهـد شـد بلکـه 

شـرایط تولیـد بیـش از پیـش دشـوار می شـود کـه 

امیـدوار هسـتیم در ادامـه بـا همـکاری انجمن های 

کاهـش  شـاهد  معتبـر،  رسـانه های  و  تخصصـی 

مشکات موجود باشیم.

بازدارنده کافی برای مقابله با تولیدکنندگان سیم و 

کابل تقلبی نیز در نظر گرفته نشـده اسـت. قوانین 

موجـود در ایـن زمینـه نیـز مرتبـط بـا سـال های قبـل 

است که در نهایت، یک جریمه مالی بسیار اندکی 

خواهـد بـود. در واقـع اگـر می خواهیـم با این معضل 

در سـطح کان مقابلـه کنیـم، بایـد فضای ناامنـی را 

برای تولید و توزیع کنندگان سیم و کابل های تقلبی 

و غیـر اسـتاندارد ایجـاد کنیـم تـا ایـن افـراد متوجـه 

فضـای حاکـم و قوانیـن بازدارنـده موجـود در سـطح 

جامعه شوند.

و  بـه همیـن منظـور، دولـت  کـرد:  تاکیـد  وی 

بـا  الزم  همکاری هـای  بایـد  دولتـی  سـازمان های 

انجمن های تخصصی و تشکل های بخش خصوصی 

فعال در این صنعت را داشـته باشـند تا بتوانیم این 

مشـکل بـزرگ را بـه کمتریـن حالـت ممکـن کاهـش 

دهیم. تشـکیل یک کارگروه ویژه متشـکل از انجمن 

صنفـی و کارفرمایـی تولیدکننـدگان سـیم و کابـل 

ایـران، سـازمان ملـی اسـتاندارد، سـازمان تعزیـرات 

حکومتـی، سـازمان صـدا و سـیما و قـوه قضاییـه بـا 

همـکاری تولیدکنندگان بخـش خصوصی به منظور 

غیـر  کابل هـای  و  و شناسـایی سـیم  نمونه بـرداری 

اسـتاندارد می توانـد در ایـن زمینه بسـیار موثـر واقع 

شـود. تشـکیل یک واحد قضایی مسـتقل در سراسر 

کشـور به منظور تعیین جرم تولیدکنندگان سـیم و 

کابـل تقلبـی، از دیگـر اقداماتـی اسـت کـه می تواند 

نقش بسزایی در مقابله با این معضل داشته باشد و 

امیدوار هستیم بتوانیم به نتیجه مطلوبی در ادامه 

دست پیدا کنیم.

مدیرعامـل شـرکت افـاک الکتریک خراسـان در 

ادامـه بـه اهمیـت فرهنگ سـازی در مصـرف سـیم و 

کابل اسـتاندارد اشـاره کرد و گفت: سـازمان صدا و 

سیما می تواند با تولید فیلم های آموزشی، اقدامات 

انجـام دهـد و  را در زمینـه فرهنگ سـازی  موثـری 

سـازمان نظـام مهندسـی نیـز بایـد همزمـان بـا ایـن 

اقـدام، اسـتفاده از سـیم و کابل هـای اسـتاندارد و 

باکیفیـت در سـاخت و سـاز را در دسـتور کار قـرار 

دهد تا با همکاری تمامی بخش های مرتبط، بتوانیم 

با این چالش بزرگ مقابله کنیم.
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مدیرتولید شـرکت گلکار سـپاهان گفت: فرهنگ سـازی الزم در خصوص تکریـم جایگاه منابع 
انسـانی در جامعـه بـه شـکل مطلـوب صـورت نپذیرفتـه اسـت و علی رغـم اهمیت جایـگاه این 
سـرمایه ارزشـمند، بهای کافی به آن داده نشـده اسـت. این مهم با گذشـت زمان شـکل خواهد 
گرفـت کـه نیازمند آمـوزش، آگاهی و درک متقابل کارفرمایان و همچنین نیروهای انسـانی شـاغل 

در بخش تولید هستیم.

توسعه منابع انسانی با فرهنگ سازی در سازمان
مدیرتولید شرکت گلکار سپاهان بیان کرد:

علـی اصغـر شـیخ بهایی در گفت وگـو بـا خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آناین« عنـوان کرد: 

نیروی انسـانی، ارزشـمندترین سـرمایه هر شـرکت و 

سـازمانی بـه شـمار می آیـد و از جایـگاه مهمـی در این 

زمینه برخوردار است؛ چراکه هرگونه تحول اقتصادی، 

اجتماعـی و فرهنگـی در یـک سـازمان، وابسـته بـه 

مجموعـه نیـروی انسـانی آن خواهـد بـود. پیشـبرد 

اهـداف یـک سـازمان توسـط نیـروی انسـانی کارآمـد 

محقـق خواهـد شـد و بـه کارگیـری از تجهیـزات و 

ماشـین آالت یـک مجموعـه، تنهـا از طریـق نیـروی 

انسـانی متخصـص امکان پذیـر اسـت. بنابرایـن بایـد 

بهـره  وری کافـی از نیـروی انسـانی کارآزمـوده در یـک 

سازمان صورت پذیرد و کارفرمایان باید نگاه ویژه ای 

به این مقوله داشته باشند.

جای خالی آموزش در حوزه نیروی انسانی  
وی در خصـوص چالش هـای موجـود در حـوزه 

نیـروی انسـانی، بیـان کـرد: آگاهی نداشـتن دقیـق از 

از  یکـی  اسـتخدام،  دسـتورالعمل های  و  قوانیـن 

بزرگ ترین معضات در این زمینه است و کارفرمایان 

و نیروهـای انسـانی بایـد آگاهـی کامـل نسـبت بـه 

قوانین موجود داشـته باشـند تا رابطه سـازنده ای در 

این بین شکل بگیرد. همچنین تغییرات مدیریتی در 

یک سازمان، درمواردی با عکس العمل های غیرمعمول 

نیـروی انسـانی همـراه بـوده اسـت و بایـد توضیحـات 

الزم در خصـوص ایـن تغییـرات داده شـود تـا نیـروی 

انسـانی بتوانـد بـا شـرایط جدیـد حاکـم در سـازمان 

سـازگار شـود. آموزش، مقوله بسـیار مهمی است که 

احسـاس  حـوزه  ایـن  در  بـه شـدت  آن  خالـی  جـای 

می شـود؛ چراکـه آمـوزش، منجـر به آگاهـی و افزایش 

بهره وری نیروی انسانی و در نهایت توسعه و پیشرفت 

سـازمان خواهـد شـد. الزم بـه ذکر اسـت که برخـی از 

نیروهای انسـانی تمایل چندانی به پذیرش این مهم 

ندارنـد و بـه دانـش تجربـی بـه دسـت آمـده اکتفـا 

می کنند. در حالی که الزم اسـت همزمان با به روز 

شـدن دانـش و تکنولـوژی تولیـد، آموزش هـای الزم 

جهت به کارگیری از آن در دستگاه ها و تجهیزات یک 

مجموعـه صـورت پذیـرد امـا از آنجایـی کـه نیـروی 

انسانی از یک فناوری ثابت طی بازه زمانی مشخص 

استفاده کرده است، بنابراین رغبت و انگیزه کافی در 

برابر آموزش را ندارد و همکاری الزم را با  کارفرمایان 

بـه عمـــل نمـی آورد کـه ضـرورت دارد کارفرمایـــان 

تمهیدات الزم را جهت رفع این  معضل بیندیشند.

مدیرتولیـد شـرکت گلـکار سـپاهان تصریـح کـرد: 

یکی دیگر از چالش های مهم در این زمینه، پرداخت 

عملکـرد  کـه  می شـود  محسـوب  پـاداش  و  حقـوق 

کارفرمایان را تحت تاثیر قرار داده است. بسیاری از 

نیروهای انسـانی شـاغل در یک مجموعه، نسـبت به 

دارد  ضـرورت  و  هسـتند  حسـاس  موضـوع  ایـن 

کارفرمایـان بـه نحـو شایسـته و عادالنـه ای نسـبت به 

پرداخـت دسـتمزد و مزایـا اقـدام کننـد. نگهداشـت 

نیروی انسانی متعهد و متخصص، یکی از مهم ترین 

اسـاس  همیـن  بـر  و  اسـت  سـازمان  یـک  اهـداف 

کارفرمایان باید شرایط را برای تحقق آن فراهم کنند. 

و  برنامه ریـزی  سـازمان،  یـک  اسـت  همچنیـن الزم 

نیروهـای  آمـوزش  بـرای  بلندمـدت  سـرمایه گذاری 

انسانی داشته باشد تا بتواند این افراد را حفظ کند. 

چراکه اگر نیروی انسانی آموزش دیده پس از کسب 

دانـش و تجربـه الزم اقـدام بـه تـرک آن سـازمان کنـد، 

مدیریت مجموعه با چالش جدی مواجه خواهد شد 

و این معضلی اسـت که اکثر کارفرمایان با آن دسـت 

و پنجه نرم کرده اند.

نیروی انسانی دغدغه مند شده است  
شـیخ بهایی در ارتبـاط بـا افزایـش 57 درصـدی 

حقـوق در سـال 1401، مطـرح کـرد: دسـتمزد نیـروی 

انسانی، هر سال بر اساس قانون وزارت کار به میزان 

مشـخصی افزایـش پیـدا می کنـد که رقـم آن در سـال 

جـاری، 57 درصـد بـوده اسـت. اگرچـه بـا توجـه بـه 
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افزایـش تـورم و سـایر هزینه هـای معیشـتی، حقـوق 

نیروی انسانی باید رشد پیدا کند اما به نظر می رسد 

افزایـش 57 درصـدی دسـتمزد در سـال جاری، باعث 

شگفت زدگی بسیاری از کارفرمایان شده است.الزم 

تامیـن  بایـد ضمـن  بـه ذکـر اسـت کـه کارفرمایـان 

نقدینگـی الزم، برنامه ریـزی مدونـی بـرای پرداخـت 

حقـوق نیـروی انسـانی شـاغل در مجموعـه داشـته 

باشـند و اگر امکان پرداخت دسـتمزد به دنبال رشـد 

57 درصدی فراهم نباشد، کارفرمایان علی رغم میل 

باطنـی ناچـار بـه تعدیل نیروی انسـانی خود خواهند 

شد. در حال حاضر فشار مضاعفی بر دوش کارفرمایان 

همزمان با افزایش هزینه های تولید وارد شـده اسـت 

و اگـر آن هـا نتواننـد حقوق نیروی انسـانی را پرداخت 

کنند، مشکات بیش از پیش افزایش خواهد یافت؛ 

چراکـه هزینه هـای معیشـتی طـی چنـد مـاه اخیـر به 

شـدت رشـد پیـدا کـرده اسـت و بـه نظـر می رسـد این 

افزایـش حقـوق نـه تنهـا تاثیـر خاصـی در ایـن زمینـه 

نداشـته اسـت بلکـه منجر بـه افزایـش دغدغه مندی 

نیروی انسانی نیز شده است.

وی در ادامـه بـه چالـش مهاجرت نیروی انسـانی 

بـه کان شـهرها اشـاره کـرد و گفـت: متاسـفانه ایـن 

معضل در سطح جامعه طی سالیان اخیر شکل گرفته 

است و بسیاری از افراد میل به مهاجرت و اشتغال در 

شـهرهای بـزرگ صنعتی به ویژه تهـران دارنـد. امکان 

جایگزینـی نیروهـای انسـانی جدیـد در یـک سـازمان 

دشـوار شـده اسـت و اگر یک شـرکت نیروی انسـانی 

از  بسـیاری  بدهـد،  دسـت  از  را  خـود  متخصـص 

برنامه های مجموعه مانند اجرای طرح های توسـعه 

انسـانی یـک سـازمان فراهـم شـود کـه ایـن مسـئله، 

مستلزم مدیریت هوشمند کارفرمایان است.

در  کـرد:  اضافـه  راسـتا  همیـن  در  شـیخ بهایی 

بخش هایـی از شـرکت کـه نیازمنـد نیروهای انسـانی 

متخصـص هسـتیم، از فارغ التحصیـان دانشـگاهی 

اسـتفاده می کنیـم و اگـر شـرایط تولیـد اجـازه دهـد، 

اقدام به استخدام نیروهای متخصص جدید خواهیم 

کـرد. بایـد توجـه داشـت که اسـاس مدیریت شـرکت 

گلـکار سـپاهان، حفـظ و رعایـت قوانیـن موجـود در 

زمینه اسـتخدام بوده اسـت و همواره تاش کرده ایم 

در راسـتای قانونمنـد شـدن اهـداف مجموعـه قـدم 

انسـانی  نیـروی  جـذب  کلـی،  حالـت  در  برداریـم. 

بستگی به شرایط تولید در مجموعه دارد و این مهم 

در زمان مختص به خود رخ خواهد داد.

وی در پایـان یـادآور شـد: فرهنگ سـازی الزم در 

خصـوص تکریـم جایـگاه منابـع انسـانی در جامعـه به 

شـکل مطلـوب صـورت نپذیرفتـه اسـت و علی رغـم 

اهمیت جایگاه این سرمایه ارزشمند، بهای کافی به 

کـه  داشـت  توجـه  بایـد  اسـت.  نشـده  داده  آن 

فرهنگ سـازی بـا گذشـت زمان شـکل خواهـد گرفت 

که نیازمند آموزش، آگاهی و درک متقابل کارفرمایان 

و همچنین نیروهای انسانی است. متاسفانه در حال 

حاضـر شـاهد ایـن اتفـاق نیسـتیم و  خـاء فرهنـگ 

سـازمانی در جامعـه بـه شـدت احسـاس می شـود. 

اگرچه مجموعه گلکار سپاهان اقدامات مثبتی را در 

ایـن خصـوص انجـام داده اسـت امـا امیدوار هسـتیم 

شـاهد تکریم هرچه بیشـتر جایگاه منابع انسـانی در 

آینده نزدیک باشیم.

مختـل خواهـد شـد. در حـال حاضر با کاهش نیروی 

انسانی کارآمد مواجه هستیم و افزایش هزینه های 

معیشتی منجر به حاشیه نشینی افراد شده است. 

از سوی دیگــــر، شرایــــط جــــذب نیــــروی انســــانی 

متخصـص فراهـم نیسـت و کارفرمایـان را در تنگنـا 

قرار داده است.

با کاهش نیروی انسانی متخصص   
مواجه هستیم

مدیرتولیـد شـرکت گلـکار سـپاهان در خصـوص 

اسـتخدام  بـا  ارتبـاط  در  مجموعـه  ایـن  اسـتراتژی 

نیروهـای انسـانی، اذعـان کـرد: مهم تریـن سیاسـت 

مدیریتی شـرکت گلکار سـپاهان، حفظ و نگهداشت 

نیـروی انسـانی شـاغل در مجموعـه اسـت. همـواره 

تـاش کرده ایـم شـرایط را بـه گونـه ای فراهـم کنیم که 

نیروی انسـانی باتجربه و کارآمد، همکاری سـازنده و 

ادامه دار با این شرکت داشته باشند. در همین راستا، 

محیـط کار مناسـبی را بـرای نیـروی انسـانی در نظـر 

گرفته ایم تا از رفاه نسـبی مورد نیاز برخوردار شـوند. 

تجهیـزات گرمایشـی، سرمایشـی، وسـایل ایمنـی و 

همچنیـن ابـزارآالت کافـی بـرای افـراد تـدارک دیـده 

شـده اسـت تـا بتواننـد در بهتریـن شـرایط ممکـن بـه 

فعالیـت خـود ادامـه دهنـد؛ چراکـه معتقـد هسـتیم 

همـواره بایـد قـدر ایـن سـرمایه ارزشـمند را بدانیـم و 

همچنیـن سـعی شـده اسـت کـه متناسـب بـا انجـام 

کارهـا، پاداش هایـی را بـرای مجموعـه نیروی انسـانی 

خود در نظر بگیریم تا با قدرت و انرژی تمام به تولید 

بپردازند. البته باید تمامی ابعاد رضایت مندی نیروی 



سرب و روی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

شماره  226          مرداد ماه  1401 36



سرب و روی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

37         مرداد ماه  1401        شماره  226 

سرب و رویسرب و روی

به دنبال نیروی انسانی متخصص هستیم
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مدیرعامـل شـرکت مهسـان روی دلیجـان گفـت: در حالـی کـه بسـیاری از کارشناسـان و 
فارغ التحصیالن دانشـگاهی تا چند سـال گذشـته، بـه دنبال فعالیـت در بخش تولید بودنـد اما در 
حـال حاضر شـرایط به نحوی اسـت که کارفرمایـان باید به دنبال جذب نیروی انسـانی متخصص 

باشند و معضل کاهش نیروی انسانی روند روبه رشدی به خود گرفته است.

به دنبال نیروی انسانی متخصص هستیم
مدیرعامل شرکت مهسان روی دلیجان:

محمـد تقـی زاده در گفت  وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنایـن« بیـان کرد: شـرایط 

تولیـد در سـال جـاری، دشـوارتر از قبـل شـده اسـت و 

نوسـان قیمـت مـواد اولیـه، بـه مهم تریـن چالش اکثر 

تولیدکنندگان تبدیل شده است. اسید سولفوریک، 

یکی از مواد اولیه مهم در تولید ورق روی محسوب 

می شـود کـه قیمـت آن در سـال گذشـته، یـک هـزار و 

400 تومـان بـه ازای هـر کیلوگرم بـود و در حال حاضر 

ایـن رقـم بـه حدود سـه هزار و 900 تومان رشـد بـه ازای 

هر کیلوگرم پیدا کرده است. تامین کننده اصلی این 

محصول ، مجتمع مس سرچشـمه رفسـنجان اسـت 

کـه گاهـی اوقـات بـه دلیـل تعمیـرات دوره ای کـه در 

نیـاز  مـورد  اسـید  می شـود،  انجـام  مجموعـه  ایـن 

تولیدکنندگان روی را در اختیار آن ها قرار نمی دهد. 

اگرچـه ایـن مجتمـع اسـید سـولفوریک را بـا قیمـت 

تمام شـده ارزان تر نسـبت به بازار آزاد می فروشـد اما 

خرید از این مجموعه با یک سری شرایط خاص همراه 

اسـت و بر همین اسـاس ناچار به خرید اسـید از بازار 

هستیم. یعنی اگر قیمت اسید سه هزار و 900 تومان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم در بـازار باشـد، مـس سرچشـمه 

بـا قیمـت سـه هـزار و 300 تومـان  ایـن محصـول را 

بـرای  مجتمـع  ایـن  از  آن  خریـد  کـه  می فروشـد 

تولیدکنندگان روی کمی دشوار است.

وی در ارتباط با نوسان قیمت روی در بازارهای 

جهانـی، مطـرح کـرد: قیمت گـذاری روی بـر اسـاس 

بـورس فلـزات لنـدن انجام می شـود و شـاهد نوسـان 

قیمـت آن طـی چنـد مـاه اخیـر بوده ایـم. در روزهای 

پایانی سال گذشته، قیمت روی به حدود 105 هزار 

تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم رسـید و در حـال حاضر 

قیمـت آن بـه حـدود 75 هـزار تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگـرم کاهـش یافتـه اسـت. افزایـش نـرخ بهـره 

توسـط بانک هـای مرکـزی معتبـر جهـان، منجـر بـه 

کاهـش قیمـت کامودیتی هـا بـه ویـژه فلـزات شـده 

اسـت و از آنجایی که صنعت روی در داخل کشـور 

و  دارد  قـرار  خصوصـی  بخـش  فعـاالن  اختیـار  در 

سـازمان های دولتـی نقـش چندانـی در آن ندارنـد، 

افزایـش  و همچنیـن  روی  قیمـت جهانـی  کاهـش 

هزینه هـای تولیـد، شـرایط ادامـه فعالیـت را بیـش از 

پیش دشوار ساخته است.

کاهش چشمگیر نیروی انسانی   
متخصص در تولید

در  دلیجـان  روی  مهسـان  شـرکت  مدیرعامـل 

خصوص نقش نیروی انسانی در تولید، عنوان کرد: 

کاهش نیروی انسانی در بخش تولید، یکی دیگر از 

معضاتـی اسـت کـه بـا آن مواجـه هسـتیم. جالـب 

اسـت بدانیـد کـه تـا چند سـال گذشـته، بسـیاری از 

فارغ التحصیـان و نیروهـای جویـای کار، بـه دنبـال 

استخدام و فعالیت در واحدهای تولیدی بودند اما 

در حال حاضر شرایط تغییر کرده است و کارفرمایان 

بایـد بـه دنبـال جذب نیروهای انسـانی متخصص و 

غیـر متخصـص باشـند. افزایـش تـورم و هزینه هـای 

معیشـتی در جامعه طی سـالیان اخیر، باعث شـده 

اسـت تـا افـراد تمایـل چندانـی به فعالیـت در بخش 

بخش هـای  در  اشـتغال  و  باشـند  نداشـته  تولیـد 

غیرمولد را به این مهم ترجیح دهند. این در حالی 

است که حقوق نیروی انسانی در سال جاری، بیش 

از 50 درصد افزایش یافته است و ما تاش می کنیم 

بـا در نظـر گرفتـن یـک سـری پاداش ها و مشـوق های 

مالی، آن ها را دلگرم به ادامه فعالیت در مجموعه 

کنیـم امـا واقعیـت امـر ایـن اسـت کـه حقـوق پنـج 

 افزایش تورم و هزینه های 
معیشتی در جامعه طی 

سالیان اخیر، باعث شده 

است تا افراد تمایل چندانی 
به فعالیت در بخش تولید 
نداشته باشند و اشتغال در 
بخش های غیرمولد را به 

این مهم ترجیح دهند
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انسـانی غیـر  نیـروی  بـرای  میلیـون و 700 تومانـی 

متخصـص طی یـک ماه، به هیچ وجه جوابگوی نیاز 

مالـی ایـن فـرد نیسـت و تورم و مشـکات اقتصادی 

در جامعـه بـه قـدری افزایـش یافته اسـت کـه نیروی 

انسـانی انگیـزه الزم بـرای ادامـه فعالیـت در بخـش 

تولید را ندارد و اگر به فعالیت خود نیز ادامه دهد، 

نمی تواند تاثیرگذار واقع شود.

تقی زاده در همین راستا اضافه کرد: کارخانه ما 

اگـر  و  اسـت  شـده  واقـع  دلیجـان  شهرسـتان  در 

بخواهیـم طـرح توسـعه ای را اجـرا کنیـم و فضـای 

دنبـال  بـه  بایـد  دهیـم،  گسـترش  را  کارخانـه 

انسـانی جدیـد  نیـروی  به کارگیـری  اشـتغال زایی و 

باشـیم که متاسـفانه با مشـکل در این زمینه مواجه 

هسـتیم؛ چراکـه بـه دلیـل صنعتـی بـودن دلیجـان، 

بسـیاری از افـراد بـرای اشـتغال بـه ایـن شهرسـتان 

مهاجر ت می کنند و اگر بخواهیم نیروی جدیدی را 

اسـتخدام کنیـم، ایـن فـرد غیـر بومـی خواهـد بـود. 

تحقـق ایـن مسـئله، نیازمنـد تامیـن امکانـات الزم 

ماننـد مسـکن اسـت و در حـال حاضـر اجاره بهـای 

مسـکن نیـز بـه قـدری افزایـش یافتـه اسـت کـه کل 

حقـوق ماهیانـه کارگـر بایـد بـرای آن صـرف شـود. 

واقعیت امر این است که شرایط سکونت و اشتغال 

در شـهرهای بـزرگ صنعتـی بـه شـدت دشـوار شـده 

اسـت و بسـیاری از افـراد چـاره ای جـز بازگشـت بـه 

شهرهای اصلی زندگی خود ندارند.

وی در ادامـه بـه افزایش قیمت حامل های انرژی 

اشـاره کـرد و گفـت: تعرفـه گاز واحدهـای صنعتـی تا 

سـال گذشـته، 120 تومـان بـه ازای هرمترمکعـب بـود 

کـه در حـال حاضـر بـه حـدود 300تومـان بـه ازای هـر 

مترمکعـب افزایـش یافتـه اسـت. بهـای گاز مصرفـی 

مجموعه در حدود 6 تا هفت برابر شده  است و اگر 

پنـج میلیـون تومـان در مـاه بـرای هزینـه گاز در سـال 

پیـش پرداخـت می کردیـم، قیمـت آن بـه حـدود 30 

میلیون تومان در سـال جاری رشـد پیدا کرده اسـت. 

خوشبختانه قیمت برق تغییر چندانی نداشته است 

اما در حال حاضر با معضل قطعی برق مواجه هستیم 

و از آنجایـی کـه صنعـت روی یـک صنعـت پیوسـته 

است، باید فرایند الکترولیز مدام در حال انجام باشد 

تـا قسـمت های محلول سـازی بتواننـد محلـول را بـه 

عملیـات الکترولیزسـازی برسـانند. زمانـی کـه بـرق 

بـه  جـدی  آسـیب های  می شـود،  قطـع  مجموعـه 

تجهیزات و ماشین آالت مورد استفاده در خط تولید 

وارد خواهد شد. به همین منظور مبلغ چهار میلیارد 

تومـان را صـرف خریـد ژنراتـور بـرای تامین یک هـزار و 

نیـاز کارخانـه کرده ایـم و  100 کیلوولـت بـرق مـورد 

امیـدوار هسـتیم بتوانیـم شـرایط موجـود را مدیریـت 

کنیـم. اگرچـه سـرمایه گذاری چهـار میلیـارد تومانی 

بـرای واحدهـای کوچک مقیـاس صنعتـی در زمینـه 

تامیـن بـرق مبلـغ هنگفتـی اسـت امـا چـاره ای جـز 

استفاده از ژنراتور برق همزمان با قطعی برق نداریم 

و در تـاش هسـتیم همچنـان بـه تولید پیوسـته خود 

ادامه دهیم.

ضرورت بازنگری در واردات خاک   
اکسیدی

ایـن تولیدکننـده ورق روی در ارتبـاط بـا تامیـن 

خـاک روی، اذعـان کـرد: قراردادهـای شـرکت تهیـه و 

تولیدکننـدگان روی،  بـا  ایـران  تولیـد مـواد معدنـی 

یک طرفـه اسـت و شـاهد اختـاف عیـار خـاک عرضـه 

شده در بورس و خاک خریداری شده هستیم. خاک 

بـه  گذشـته،  سـال  تـا  سـهمیه ای  صـورت  بـه  روی 

تولیدکنندگان روی اختصاص پیدا می کرد و مشکلی 

در این زمینه نداشتیم اما نحوه آنالیز و فروش آن در 

ادامه تغییر پیدا کرد و ما ناچار به تامین خاک مورد 

نیـاز خـود از بـازار آزاد شـده ایم. ضمـن اینکـه میـزان 

خـاک اکسـیدی نیـز بـه شـدت کاهـش یافته اسـت و 

تعدادی از تولیدکنندگان نسبت به واردات خاک از 

کشور ترکیه اقدام می کنند. این در حالی است که 

عیار نیکل موجود در این خاک بسیار پایین است و از 

آنجایـی کـه مـا از ایـن فلـز در تولیـد نیـکل کادمیـم 

اسـتفاده می کنیم، بر همین اسـاس با مشـکاتی در 

ایـن زمینـه مواجـه شـده ایم. از سـوی دیگـر، دانـش 

فرآوری خاک سولفوره در داخل کشور گسترش پیدا 

نکرده است و بخش عمده ای از کنسانتره سولفیدی 

بـه کشـور چیـن صـادر می شـود. در حالـی کـه ایـن 
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دانش و تکنولوژی باید در اختیار تمام تولیدکنندگان 

قرار بگیرد تا بتوانیم از خاک سـولفوره در تولید روی 

استفاده کنیم.

روی  مهسـان  شـرکت  کـرد:  تصریـح  تقـی زاده 

دلیجان، یک شرکت دانش بنیان است و اگر همچنان 

توانسـته ایم بـه فعالیـت خـود ادامـه دهیـم، بـه دلیـل 

تولیـد همزمـان چند محصـول خاص بـوده اسـت. ما 

تنهـا تولیدکننـده نیـکل کادمیـم در داخـل کشـور 

هستیم که کادمیم را به کشور هند به عنوان یکی از 

بزرگ ترین اقتصادهای جهان صادر می کند. کادمیم 

با عیار 99.99 در مجموعه ما تولید می شود و کاربرد 

از  اسـت.  قابـل شـارژ  باتری هـای  تولیـد  آن،  اصلـی 

آنجایی که تولیدکننده اختصاصی باتری قابل شـارژ 

بـزرگ  شـرکت های  بـه  نداریـم،  کشـور  داخـل  در 

تولیدکننـده باتـری اعـام کردیـم که می توانیـم مواد 

اولیـه مـورد نیـاز را بـا عیـار عالـی در اختیـار آن هـا قرار 

دهیـم امـا اسـتقبالی از ایـن مسـئله نشـد و بـر همیـن 

اساس ما بیش از 95 درصد تولید خود را به خارج از 

کشور صادر می  کنیم.

از  حمایـت  اهمیـت  بـر  تاکیـد  ضمـن  وی 

شـرکت  کـرد:  تصریـح  دانش بنیـان،  شـرکت های 

دوم  سـطح  رده بنـدی  در  دلیجـان  روی  مهسـان 

مجموعه های دانش بنیان قرار گرفته و این در حالی 

است که می توانستیم با همکاری و حمایت بیشتر 

مسئوالن، جزو شرکت های سطح برتر باشیم؛ چراکه 

در این صورت بسیاری از معافیت های مالیاتی نیز 

شـامل حـال مـا می شـد و بـا توجـه بـه اینکـه عمـده 

می شـود،  صـادر  مجموعـه  تولیـدی  محصـوالت 

می توانسـتیم بـه بهتریـن شـکل ممکـن از ایـن مهـم 

استفاده کنیم. تنها مزیتی که به دنبال دانش بنیان 

بودن از آن سـود برده ایم، دریافت تسـهیات بانکی 

بوده است که در این زمینه نیز نسبت به پرداخت 

بـه موقـع اقسـاط اقـدام کرده ایـم. متاسـفانه در حال 

دانش بنیـان  شـرکت های  مهاجـرت  شـاهد  حاضـر 

هسـتیم و بـر همیـن اسـاس ضـرورت دارد حمایـت 

بیشـتر از ایـن مجموعه هـا در دسـتور کار مسـئوالن 

قرار بگیرد.

مدیرعامل شرکت مهسان روی دلیجان در ادامه 

به مسائل زیست محیطی در صنعت روی اشاره کرد 

و گفت: خوشبختانه صنعت روی آالیندگی چندانی 

نـدارد و مهم تریـن مسـئله در ایـن زمینـه، لیچینـگ 

کیـک فیلتـر اسـت کـه همـواره از سـوی مسـئوالن 

سازمان محیط زیست مطرح می شود. پس از فرایند 

لیچینگ، بخشی از فلزات که قابل انحال نیستند، 

بـه صـورت پسـماند جامد باقـی می مانند و ضـرورت 

دارد اقدامات الزم جهت دفع آن ها صورت پذیرد. ما 

یک زمین را اطراف کارخانه به منظور دپو و بازیافت 

کیک های لیچنیگ در نظر گرفته ایم که البته دانش 

فنـی در ایـن زمینـه در داخـل کشـور وجـود نـدارد و 

امیدوار هستیم در آینده بتوانیم ضمن دستیابی به 

تکنولـوژی مـورد نیاز، نسـبت بـه بازیافت و اسـتقاده 

دوباره آن اقدام کنیم.

سازمان محیط زیست سخت گیری های   
خود را کاهش دهد

در  موجـود  معضـات  بـه  اشـاره  بـا  تقـی زاده 

صادرات، بیان کرد: با توجه به اینکه ما تولیدکننده 

محصـوالت خـاص ماننـد نیـکل کادمیـم هسـتیم و 

نیسـت،  زیـاد  محصـوالت  ایـن  صـادرات  حجـم 

مشـکلی در حـوزه صـادرات نداریـم امـا بسـیاری از 

چالش هایـی  بـا  سـرب  کنسـانتره  تولیدکننـدگان 

همچـون وضـع قوانیـن و دسـتورالعمل های دسـت و 

ایـن زمینـه مواجـه هسـتند و مسـئوالن  پاگیـر در 

ایـن  رفـع  جهـت  را  الزم  اقدامـات  بایـد  ذی ربـط 

مشـکات انجـام دهنـد. اخـذ پروانـه بهره بـرداری 

شـرکت مهسـان روی دلیجـان، یـک سـال بـه طـول 

انجامیـد؛ در حالـی کـه ایـن زمـان بایـد بـه حداقـل 

نبایـد  تولیدکننـدگان  و  کنـد  پیـدا  کاهـش  میـزان 

دغدغه ای در این زمینه داشته باشند.   

وی در پایـان ضمـن اشـاره به فرایند تولید، یـادآور 

شـد: ورق روی بـه روش هیدرومتالـورژی در داخـل 

تولید می شود. البته ما برای تولید نیکل کادمیم، از 

روش هـای خاصـی اسـتفاده می کنیـم و بـا توجـه بـه 

شـرکت  یـک  دلیجـان  روی  مهسـان  شـرکت  اینکـه 

دانش بنیـان اسـت، تمـام قطعـات و تجهیـزات مـورد 

نیاز در مجموعه بومی سازی شده است که امیدوار 

هستیم بتوانیم گام های مثبتی را در راستای ارتقای 

صنعت روی کشور برداریم.

بسیاری از تولیدکنندگان 
کنسانتره سرب با 

چالش هایی همچون وضع 
قوانین و دستورالعمل های 
دست و پاگیر در این زمینه 
مواجه هستند و مسئوالن 
ذی ربط باید اقدامات الزم 
را جهت رفع این مشکالت 

انجام دهند
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بورس و اقتصادبورس و اقتصاد

»ومعادن«، حافظ منافع سهامداران
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هـر بنـگاه اقتصادی یا کسـب و کار، بـرای تعیین انواع اسـتراتژی های مختلف در سـطح کالن 
شـرکت یا سـازمان، باید چشـم انداز و ماموریت سـازمان و عوامـل محیطی و داخلـی آن را در نظر 
گیـرد و متناسـب با آن ها، اهداف سـازمان را به صورت شـفاف مشـخص کند که نتیجه آن، رشـد 
و ارتقای آن سـازمان به شـمار می آید. بر این اسـاس، سیاسـت هلدینگ توسـعه معادن و فلزات 
بـرای هـر یک از شـرکت  های زیرمجموعه متفاوت اسـت. در ایـن رابطه، خبرنگار پایـگاه خبری و 
تحلیلـی »فلـزات آنالین« با محمدحسـین قائمی راد، معـاون برنامه ریزی و نظارت بر شـرکت های 

»ومعادن« گفت وگویی انجام داده که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

»ومعادن«، حافظ منافع سهامداران
به دنبال تکمیل زنجیره ارزش و برقراری توازن هستیم  

معاون برنامه ریزی و نظارت بر امور شرکت های سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات:

هلدینـگ توسـعه معـادن و فلـزات چه   
جهت دهـی  و  سیاسـت گذاری  در  نقشـی 

شرکت های زیرمجموعه ایفا می کند؟
در استراتژی های سرپرستی و ساختار هلدینگ، 

ایجـاد ارزش و هم افزایـی در بیـن کسـب و کارهـای 

کـه  هلدینگ  هایـی  اسـت.  توجـه  مـورد  مختلـف 

فعالیت هـای مختلف انجام می دهنـد، از طریق این 

فعالیت ها می  توانند ارزش خلق کنند. هلدینگ  های 

مـادر می تواننـد در مقایسـه بـا رقبـای خـود، ارزش 

بیشـتری خلـق کننـد؛ بـه شـرط اینکـه مالکیـت آن 

فعالیـت در اختیـار آن هـا باشـد. در واقـع ایـن همـان 

بـر  بـا تمرکـز  مزیـت سرپرسـتی اسـت. سرپرسـتی 

شایسـتگی  های محـوری شـرکت مـادر و همچنیـن 

ارزش حاصـل از ارتبـاط بیـن شـرکت مـادر و کسـب و 

کارها انجام می  شود. وقتی هلدینگ مادری در چند 

مرکـز اصلی فعالیـت دارد، از قدرت زیـادی برخوردار 

است. اگر مهارت  ها و منابع هلدینگ مادر با نیاز ها 

و فرصت  های کسـب و کارها، تناسـب داشـته باشـد، 

در ایـن صـورت می توانـد ارزش خلـق کنـد امـا اگـر 

تناسـبی بیـن مهارت  هـا و منابع با نیاز هـا و فرصت  ها 

برقرار نباشد، ارزش  های ایجاد شده از بین می  روند.

ایـن نـوع نگـرش بـه اسـتراتژی هلدینـگ، بسـیار 

مفیـد اسـت زیـرا نـه تنهـا در تصمیم گیـری دربـاره 

انتخـاب فعالیت  های جدید کمک می  کند بلکـه در 

انتخاب روش مناسب مدیریت فعالیت  های موجود 

نیـز بـه هلدینگ کمـک خواهـد کـرد، بنابراین وظیفه 

اصلـی مراکـز اصلـی هلدینـگ، ایجـاد هم  افزایـی در 

کسب و کارها از طریق فراهم آوردن منابع الزم برای 

آن  هـا و توزیـع مهارت هـا و قابلیت  هـا میـان آن  هـا و 

هماهنگ کردن فعالیت  های واحد ها به  منظور ایجاد 

صرفه جویی هـای مقیـاس )مانندخریـد متمرکـز( در 

اسـتراتژی سرپرسـتی هم افزایـی از تلفیـق تـوان تمـام 

کسب و کارها ایجاد می شود.



بورس و اقتصاد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

45         مرداد ماه  1401        شماره  226 

سیاسـت گذاری های هلدینـگ توسـعه   
معادن و فلزات چه جهت گیری هایی دارد؟

سیاسـت هلدینگ توسـعه معـادن و فلـزات برای 

هـر یـک از شـرکت  های زیرمجموعه متفاوت اسـت. 

ایـن تفـاوت بـه دالیلـی همچـون میـزان سـها مداری، 

درجـه بلـوغ آن سـازمان و... بسـتگی دارد. بـه عنـوان 

مثـال، برخـورد مـا به  عنوان پدر، با فرزند دو سـاله و با 

فرزند 20 سـاله متفاوت اسـت یا اگر دو فرزند داشـته 

باشـیم که یکی از آن  ها، دچار معلولیت باشـد و توان 

یافتن شغل مناسب نداشته باشد، با فرزند دیگر که 

ضریـب هوشـی باالیـی دارد و در بـازار کار خواهـان 

بسیاری دارد، قطعا متفاوت خواهد بود. در هلدینگ 

نیـز بـه همین صـورت با شـرکت  ها برخـورد می  شـود. 

هنگامی که شرکتی به بلوغ کامل رسیده باشد، بازار 

محصول خود را به خوبی شناخته و مشتریان بالقوه و 

بالفعـل بسـیاری دارد. مـواد اولیـه را بـه پایین  تریـن 

قیمت و بهترین کیفیت خریداری می  کند و سود با 

کیفیت می  سـازد که حاشـیه سود مناسـبی دارد. به 

طور حتم دخالت در تصمیم های این بنگاه، جز زیان 

و آسیب، نتیجه دیگری به  دنبال نخواهد داشت اما 

پـا گرفتـه اسـت و هنـوز  بـه تازگـی  وقتـی شـرکتی 

مشـتریان خـود را پیـدا نکـرده، طبیعـی اسـت کـه 

هلدینـگ کمک می  کند کـه این شـرکت در گام های 

ابتدایی، مشـتریان خود را از میان شـرکت  های گروه 

پیدا کند.

تا امروز چه اندازه از سیاسـت گذاری های   
شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و 

فلزات محقق شده است؟
روند نظارت در هلدینگ سـرمایه  گذاری توسعه 

معـادن و فلـزات به  گونـه  ای انجام می  شـود که عاوه 

 بـر انتخـاب اعضـای هیئـت مدیـره خبـره و پاسـخگو، 

نظارت  هـای سـه ماهه بـه  طور منظم توسـط هلدینگ 

انجـام می  شـود. ایـن نظارت  هـا هـم از لحـاظ برنامـه و 

هم از نظر بودجه )به  عنوان برشی از برنامه(، بررسی 

اقدامـات صـورت گرفتـه در راسـتای تکالیف مجمع 

رشـد  اسـتراتژی  همچنیـن  می  شـود.  انجـام  و... 

شـرکت  ها نیـز بـه طـور کامـل مـورد نظـارت هلدینـگ 

قرار می گیرد.

سیاست اصلی هلدینگ سـرمایه  گذاری توسعه 

معادن و فلزات، تکمیل زنجیره ارزش و برقراری توازن 

در زنجیـره ارزش اسـت. بـه  عنـوان مثال، هر چند که 

تامیـن بـرق مـورد نیـاز صنایـع یـک وظیفـه حاکمیتی 

ا سـت امـا کمبـود و قطعـی مکـرر بـرق، باعث کاهش 

سودآوری و بهره شرکت های گروه می  شود. از این   رو 

هلدینگ خود را ملزم می  داند با تاسیس نیروگاه برق 

در حد توان، این مشـکل را کاهش دهد. همان گونه 

که یک هلدینگ تخصصی در حوزه برق تحت عنوان 

انـرژی ذیـل هلدینـگ سـرمایه  گذاری  پویـا  شـرکت 

توسعه معادن و فلزات ایجاد شده است.

همچنین با توجه به پیش  بینی کمبود سنگ  آهن، 

کـه  شـده  تاسـیس  صبـا  تجلـی  اکتشـاف  شـرکت 

ماموریـت اصلـی آن، اکتشـاف در پهنه  هـای جدیـد 

تـوازن  بـرای برقـراری  ایـن سیاسـت  ها  اسـت. تمـام 

زنجیـره صـورت گرفتـه و تمـام تاش ما این اسـت که 

رسالت خود را به  عنوان هلدینگ تخصصی در حوزه 

معـادن کشـور بـه درسـتی انجـام دهیـم تـا هم منافع 

سـهام داران حفـظ شـود و هـم گام موثـری در توسـعه 

کشور برداشته شود.

سیاسـت دیگـر هلدینـگ، بهینه  سـازی پرتفـوی 

همـواره  هلدینـگ  یعنـی  اسـت؛  سـرمایه  گذاری 

و  بازدهـی  و  از ریسـک  بهینـه  ای  می  کوشـد سـبد 

همچنین با نگاه هم  افزایی بین کسب  وکارها انتخاب 

کند تا در نهایت به پرتفوی بهینه  ای دست یابد.

برنامه هـای شـرکت توسـعه معـادن و   
فلـزات برای شـرکت های زیرگروه مجموعه 
بـا چـه  اهـداف  ایـن  پیشـبرد  و  چیسـت 

چالش هایی رو به رو است؟
در حال حاضر برنامه استراتژیک هلدینگ توسعه 

معادن و فلزات و همچنین استراتژی رشد شرکت  های 

زیرمجموعـه در حـال تدویـن اسـت. هدف اصلـی از 

تدویـن ایـن برنامـه، مشـخص شـدن نقـش هـر یـک از 

شرکت  ها در توسعه آتی هلدینگ، شناسایی ضعف  ها 

و برنامه  ریزی جهت رفع کاستی  های پیش رو است. 

مهم ترین ماموریت هلدینگ، نقش آفرینی در زنجیره 

باالدسـتی فـوالد و تامیـن پایـدار خـوراک بـرای صنایع 

فوالدی کشور است.

هلدینگ  »ومعادن« همواره 
می  کوشد سبد بهینه  ای از 

ریسک و بازدهی و همچنین 
با نگاه هم  افزایی بین کسب  

وکارها انتخاب کند تا در 
نهایت به پرتفوی بهینه  ای 

دست یابد
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تحلیـــلتحلیـــل

رشد 57 درصدی فروش صادراتی »فباهنر«

رشد 67 درصدی درآمد حاصل از فروش کاتد »فملی«

چین پرچم دار در صادرات مفتول فوالدی و آلمان بزرگ ترین متقاضی مفتول
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 بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنایـن«، عملکـرد سـه ماهـه سـال جـاری 

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر نشـان می دهـد 

بازارهـای  در  فلـزات  قیمـت  کاهـش  علی رغـم 

و  مسـی  محصـوالت  صـادرات  و  تولیـد  جهانـی، 

زمـان  مـدت  بـه  نسـبت  شـرکت  ایـن  در  آلیـاژی 

قابـل  و  بـا رشـد چشـمگیر  مشـابه سـال گذشـته، 

توجهی همراه بوده است.

مجموع فروش صادراتی شـرکت صنایع مس شـهید باهنر در سـه ماه ابتدایی امسـال، به یک 
هـزار و 263 تـن محصول رسـید که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته، حاکی 
از رشـد 57 درصدی اسـت. این شـرکت در سـه ماه نخست سـال 1400، توانسـته بود 803 تن 

محصول را روانه بازارهای صادراتی کند.

رشد 57 درصدی فروش صادراتی »فباهنر«
طی سه ماهه نخست سال جاری محقق شد؛

»فباهنـر« طـی سـه مـاه ابتدایـی سـال جـاری، 

توانسـت 667 تن مقاطع مسـی تولید کند که این 

پیـش،  سـال  مـدت مشـابه  بـا  مقایسـه  میـزان در 

6درصد رشـد داشـته اسـت. این شرکت در سه ماه 

نخسـت مـاه سـال گذشـته، 627 تـن مقاطـع مسـی 

تولید کرده بود.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در سـه مـاه نخسـت 

امسـال، موفـق شـد دو هـزار و 11 تـن تسـمه و ورق 

مسی تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت 

مشـابه سـال گذشـته، 29 درصد رشـد داشته است. 

این شرکت در سه ماه ابتدایی سال پیش، یک هزار 

و 557 تن تسمه و ورق مسی تولید کرده بود.

همچنیـن »فباهنـر« در سـه مـاه ابتدایـی سـال 

جـاری، 208 تـن لولـه برنجـی تولیـد کـرده اسـت که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 

94 درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در سـه 

ماه نخسـت سـال 1400، موفق به تولید 107 تن لوله 

برنجی شده بود.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر طی سـه ماه 

ابتدایـی امسـال، دو هـزار و 165 تـن مقاطـع برنجـی 

تولید کرده اسـت که نسـبت به مدت مشـابه سال 

ایـن  اسـت.  درصـدی   36 رشـد  از  حاکـی  پیـش، 

رشد 36 درصدی تولید مقاطع برنجی  
نمـودار 1 نشـان می دهـد کـه شـرکت صنایـع 

مـس شـهید باهنـر در سـه مـاه ابتدایـی سـال 1401، 

توانسته است یک هزار و 176 تن لوله مسی تولید 

کنـد کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 

39درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 

مـدت مشـابه سـال قبـل، موفـق بـه تولیـد 847 تـن 

لوله مسی شده بود.
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شـرکت در سـه ماه نخسـت سـال گذشته، توانسته 

بود یک هزار و 586 تن مقاطع برنجی تولید کند.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در سـه مـاه ابتدایـی 

سال جاری، توانست دو هزار و 229 تن تسمه و ورق 

برنجی تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت 

مشابه سال پیش، 25 درصد رشد داشته است. این 

شـرکت در سـه مـاه ابتدایـی سـال 1400، یـک هـزار و 

779 تن تسمه و ورق برنجی تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد »فباهنـر« در سـه مـاه ابتدایـی 

تـن محصـول  و 526  هـزار  بـه هشـت  سـال 1401، 

رسـید کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سـال پیـش، 31 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شرکت در سه ماه نخست سال 1400، توانسته بود 

در مجموع 6 هزار و 503 تن محصول تولید کند.

فروش »فباهنر« 21 درصد رشد پیدا کرد  
نمـودار 2 حاکـی از آن بـوده کـه شـرکت صنایـع 

مـس شـهید باهنـر در سـه مـاه ابتدایـی سـال 1401، 

توانسـته اسـت 431 تن لوله مسـی را در بازار داخلی 

به فروش برسـاند که این میزان در مقایسـه با مدت 

مشابه سال پیش، 164 درصد افزایش داشته است. 

ایـن شـرکت در سـه مـاه نخسـت سـال قبـل، 163 تـن 

لوله مسی در بازار داخلی فروخته بود.

شـرکت مس شـهید باهنر طی سـه ماه نخست 

سـال جـاری، موفـق بـه فروش 412 تن مقاطع مسـی 

در بازار داخلی شده است که این میزان حاکی از 

رشـد 7 درصدی نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 

سـال  ابتدایـی  مـاه  سـه  در  شـرکت  ایـن  اسـت. 

گذشـته، 384 تـن مقاطـع مسـی در بـازار داخلی به 

فروش رسانده بود.

»فباهنر« در سـه ماه نخسـت امسال، توانسته 

اسـت یک هزار و 277 تن تسـمه و ورق مسـی را در 

بـازار داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته، 11 درصـد 

مـاه  سـه  در  شـرکت  ایـن  اسـت.  داشـته  افزایـش 

ابتدایـی سـال پیـش، یـک هـزار و 150 تـن تسـمه و 

ورق مسی در بازار داخلی فروخته بود.

باهنـر  همچنیـن شـرکت صنایـع مـس شـهید 

موفق شد طی سه ماه ابتدایی امسال، 98 تن لوله 

برنجی را در بازار داخلی بفروشد که این میزان در 

مقایسـه با مدت مشـابه سـال پیش، 5 درصد رشـد 

داشـته اسـت. این شـرکت در سه ماه نخست سال 

قبـل، موفـق بـه فـروش 93 تـن لولـه برنجـی در بـازار 

داخلی شده بود.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در سـه مـاه نخسـت 

سـال جـاری، یـک هـزار و 329 تـن مقاطـع برنجـی را 

میـزان،  ایـن  کـه  اسـت  فروختـه  داخلـی  بـازار  در 

حاکی از رشد 28 درصدی نسبت به مدت مشابه 

سـال 1400 اسـت. ایـن شـرکت در سـه مـاه ابتدایـی 

سـال پیـش، یـک هـزار و 39 تـن مقاطع برنجـی را در 

بازار داخلی معامله کرده بود.

»فباهنـر« طـی سـه ماه نخسـت امسـال، موفق 

بـه فـروش 804 تـن تسـمه و ورق برنجـی در بـازار 

داخلـی شـده اسـت کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مدت مشـابه سـال پیش، 45 درصد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در سـه مـاه ابتدایـی سـال 

گذشته، توانسته بود 554 تن تسمه و ورق برنجی 

را در بازار داخلی به فروش برساند.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر در سـه مـاه 

ابتدایی سال 1401، چهار هزار و 351 تن محصول را 

در بـازار داخلـی بـه فـروش رسـانده اسـت کـه ایـن 

بـه  نسـبت  درصـدی   28 رشـد  از  حاکـی  میـزان، 

مـدت مشـابه سـال گذشـته اسـت. ایـن شـرکت در 

سـه ماه نخسـت سـال گذشـته، سـه هزار و 382 تن 

محصول در بازار داخلی فروخته بود.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در سـه مـاه نخسـت 

سـال جـاری، 544 تـن لولـه مسـی را روانـه بازارهـای 

بـا  هم سـنجی  در  میـزان  ایـن  کـه  کـرد  صادراتـی 

مدت مشـابه سـال 1400، رشـد 76 درصدی داشـته 

سـال  ابتدایـی  مـاه  سـه  در  شـرکت  ایـن  اسـت. 

گذشـته، 309 تن لوله مسـی در بازارهای صادراتی 

معامله کرده بود.

امسـال،  ابتدایـی  مـاه  سـه  در  »فباهنـر« 

بازارهـای  را در  تـن مقاطـع مسـی  توانسـت 167 

صادراتـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان حاکی 

بـه مـدت مشـابه  از رشـد 135 درصـدی نسـبت 

سـال قبـل اسـت. ایـن شـرکت در سـه مـاه ابتدایی 

سـال 1400، موفـق بـه فـروش 71 تـن مقاطـع مسـی 

مجموع تولید »فباهنر« 
در سه ماه ابتدایی سال 
1401، به هشت هزار و 
526 تن محصول رسید 
که این میزان در مقایسه 
با مدت مشابه سال پیش، 
31 درصد رشد را نشان 
می دهد. این شرکت در 
سه ماه نخست سال 

1400، توانسته بود در 
مجموع 6 هزار و 503 تن 

محصول تولید کند
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در بازارهای صادراتی شده بود.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر طی سـه ماه 

نخست سال 1401، موفق شد 468 تن تسمه و ورق 

مسـی را در بازارهـای صادراتـی بـه فـروش برسـاند 

کـه ایـن میـزان در هم سـنجی با مدت مشـابه سـال 

پیـش، از رشـد 79 درصـدی برخـوردار بـوده اسـت. 
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سـال گذشـته،  ابتدایـی  مـاه  ایـن شـرکت در سـه 

261تـن تسـمه و ورق مسـی در بازارهـای صادراتـی 

فروخته بود.

مجمـوع فـروش صادراتـی شـرکت صنایـع مـس 

شـهید باهنـر در سـه مـاه ابتدایـی امسـال، بـه یـک 

هـزار و 263 تـن محصـول رسـید کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته، حاکـی از 

رشـد 57 درصـدی اسـت. ایـن شـرکت در سـه مـاه 

نخسـت سـال 1400، توانسـته بـود 803 تـن محصول 

را روانه بازارهای صادراتی کند.

همچنین »فباهنر« طی سـه ماه نخسـت سـال 

1401، توانسـته اسـت دو هـزار و 435 تـن محصـول 

و  مسـی  محصـوالت  انـواع  زمینـه  در  خدماتـی 

آلیاژی عرضه کند. این شرکت در سه ماه ابتدایی 

سـال گذشـته، دو هـزار و 439 تـن محصـول  تولیـد 

کرده بود.

مجمـوع فـروش شـرکت مـس شـهید باهنـر در 

سـه مـاه ابتدایـی سـال جـاری، بـه هشـت هـزار و 

49تـن محصـول رسـید کـه ایـن میـزان نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال قبـل، 21 درصـد رشـد داشـته 

اسـت. این شـرکت در سـه ماه نخسـت سـال 1400، 

توانسته بود 6 هزار و 642 تن محصول را به فروش 

رساند.

افزایش 49 درصدی درآمد »فباهنر«  
همان طـور کـه در نمودار 3 مشـاهده می شـود، 

مـاه  سـه  در  باهنـر  شـهید  مـس  صنایـع  شـرکت 

ابتدایی سـال 1401، توانسـته اسـت درآمد یک هزار 

و 138 میلیـارد و 407 میلیـون ریالـی از فـروش لولـه 

مسی در بازار داخلی به دست آورد که این میزان 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 215 درصد 

مـاه  سـه  در  شـرکت  ایـن  اسـت.  داشـته  افزایـش 

ابتدایـی سـال گذشـته، 361 میلیـارد و 29 میلیـون 

ریـال درآمـد از فـروش لولـه مسـی در بـازار داخلـی 

کسب کرده بود.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در سـه مـاه نخسـت 

سـال جـاری، موفـق بـه کسـب درآمـد یـک هـزار و 

66میلیـارد و 712 میلیـون ریالـی از فـروش مقاطـع 

مسـی در بـازار داخلـی شـده اسـت کـه ایـن میـزان، 
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حاکـی از رشـد 21 درصـدی نسـبت بـه مـدت زمـان 

مشـابه سـال 1400 اسـت. ایـن شـرکت در سـه مـاه 

نخسـت سـال پیـش، 881 میلیـارد و 194 میلیـون 

ریال درآمد از فروش مقاطع مسی در بازار داخلی 

به دست آورده بود.

امسـال،  ابتدایـی  مـاه  سـه  طـی  »فباهنـر« 

توانسته است سه هزار و 856 میلیارد و 56میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش تسـمه و ورق مسـی در بـازار 

داخلـی کسـب کنـد که ایـن میزان درهم سـنجی با 

مدت مشـابه سـال قبل، 32 درصد افزایش داشـته 

اسـت. این شـرکت در سـه ماه نخسـت سـال 1400، 

دو هزار و 918 میلیارد و 130میلیون ریال درآمد از 

فـروش تسـمه و ورق مسـی در بـازار داخلی کسـب 

کرده بود.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر طی سـه ماه 

درآمـد  کسـب  بـه  موفـق   ،1401 سـال  نخسـت 

303میلیـارد و 941 میلیـون ریالـی از فـروش لولـه 

برنجـی در بـازار داخلـی شـده اسـت کـه ایـن میزان 

در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل، 244 درصد 

رشـد را نشـان می دهـد . ایـن شـرکت در سـه مـاه 

درآمـد  بـود  توانسـته  گذشـته،  سـال  ابتدایـی 

لولـه  فـروش  از  ریالـی  میلیـون  و 261  88میلیـارد 

برنجی در بازار داخلی به دست آورد.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در سـه مـاه ابتدایی 

سـال جـاری، دو هـزار و 695 میلیـارد و 42 میلیـون 

بـازار  در  برنجـی  مقاطـع  فـروش  از  درآمـد  ریـال 

داخلـی کسـب کـرد کـه ایـن میـزان، حاکی از رشـد 

68 درصـدی نسـبت بـه مـدت زمـان مشـابه سـال 

گذشـته اسـت. ایـن شـرکت در سـه مـاه نخسـت 

سـال 1400، یـک هـزار و 598 میلیـارد و 379 میلیون 

بـازار  در  برنجـی  مقاطـع  فـروش  از  درآمـد  ریـال 

داخلی کسب کرده بود.

»فباهنر« در سه ماه ابتدایی امسال، موفق به 

کسب درآمد دو هزار و 193 میلیارد و 216 میلیون 

بـازار  در  برنجـی  ورق  و  تسـمه  فـروش  از  ریالـی 

داخلـی شـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال پیش، 81 درصد افزایش داشته است. 

سـال گذشـته،  نخسـت  مـاه  سـه  در  شـرکت  ایـن 

توانسـته بود یک هزار و 210 میلیارد و 342 میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش تسـمه و ورق برنجی در بازار 

داخلی به دست آورد.

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر توانسـت طی 

سه ماه نخست سال جاری، 11 هزار و 338 میلیارد 

و 311 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش محصـوالت 

خـود در بـازار داخلـی به دسـت آورد کـه این میزان 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 57 درصـد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در سـه مـاه 

ابتدایـی سـال قبـل، هفـت هـزار و 228 میلیـارد و 

35میلیـون ریـال درآمـد از فـروش محصـوالت خود 

در بازار داخلی کسب کرده بود.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در سـه مـاه ابتدایی 

سـال جـاری، توانسـت یـک هـزار و 373 میلیـارد و 

198 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش لولـه مسـی در 

بازارهـای صادراتـی کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته، 112 درصد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در سـه مـاه 

نخسـت سـال پیـش، 647 میلیـارد و 553 میلیـون 

بازارهـای  در  مسـی  لولـه  فـروش  از  درآمـد  ریـال 

صادراتی کسب کرده بود.

امسـال،  نخسـت  مـاه  سـه  طـی  »فباهنـر« 

414میلیـارد و 196 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

مقاطع مسـی در بازارهای صادراتی به دسـت آورد 

کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبل، 

172درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

سـه ماه ابتدایی سـال 1400، موفق به کسـب درآمد 

152میلیـارد و 215 میلیـون ریالـی از فـروش مقاطع 

مسی در بازارهای صادراتی شده بود.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر در سـه مـاه 

ابتدایـی سـال 1401، درآمـد یک هـزار و 158 میلیارد 

و 657 میلیون ریالی از فروش تسـمه و ورق مسـی 

در بازارهـای صادراتـی کسـب کـرد کـه ایـن میـزان 

در هم سـنجی با مدت مشـابه سـال پیش، نشـان از 

رشـد 112 درصـدی دارد. ایـن شـرکت در سـه مـاه 

نخسـت سال گذشـته، 546 میلیارد و 263 میلیون 

ریـال درآمـد از تسـمه و ورق مسـی در بازارهـای 

صادراتی به دست آورده بود.

مجمـوع درآمد فـروش صادراتـی »فباهنر« در 

سـه ماه نخسـت امسـال، به سـه هزار و 110 میلیارد 

و 619 میلیـون ریـال رسـیده اسـت کـه ایـن میـزان 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، 99 درصـد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در سـه مـاه 

و  هـزار  یـک  بـود  توانسـته   ،1400 سـال  ابتدایـی 

561میلیـارد و 711 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

صادراتی محصوالت خود کسب کند.

همچنین شرکت صنایع مس شهید باهنر طی 

و  میلیـارد   995 جـاری،   سـال  ابتدایـی  مـاه  سـه 

872میلیون ریال درآمد از ارائه خدمات در زمینه 

محصـوالت مسـی و آلیـاژی کسـب کـرد کـه ایـن 

میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 1400، 

نشان از رشد 18 درصدی دارد. این شرکت در سه 

ماه نخسـت سـال قبل، 841 میلیارد و 983 میلیون 

ریال درآمد از ارائه خدمات به دست آورده بود.

و  داخلـی  فـروش  از  حاصـل  درآمـد  مجمـوع 

صادراتـی و همچنیـن ارائـه خدمـات شـرکت مـس 

شـهید باهنـر در سـه مـاه ابتدایـی سـال 1401، بـه 

15هـزار و 448 میلیـارد و 802 میلیـون ریـال رسـیده 

اسـت کـه ایـن میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال 

گذشته، بیش از 49 درصد رشد را نشان می دهد. 

این شـرکت در سـه ماه نخست سال 1400، توانسته 

ریـال  میلیـون  و 729  میلیـارد  و 631  هـزار  بـود 9 

درآمد کسب کند.

مجموع درآمد فروش 
صادراتی »فباهنر« در سه 
ماه نخست امسال، به سه 
هزار و 110 میلیارد و 619 

میلیون ریال رسیده است که 
این میزان نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، 99 

درصد رشد را نشان می دهد
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رشد 67 درصدی درآمد حاصل از فروش کاتد »فملی«
طی سه ماه نخست امسال رقم خورد؛

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنایـن«، عملکـرد سـه ماهـه سـال جـاری 

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران نشـان می دهـد بـا 

بـورس  در  مـس  چشـمگیر  قیمـت  کاهـش  وجـود 

فلـزات لنـدن، تولیـد و صادرات کاتد در این شـرکت 

نسـبت به مدت زمان مشـابه سـال گذشـته، با رشد 

چشمگیر و قابل توجهی همراه بوده است.

رشد 13 درصدی تولید کنسانتره فلزات   
گران بها

نمودار 1 نشـان می دهد که شـرکت ملی صنایع 

شـرکت ملـی صنایع مـس ایران در سـه ماه ابتدایی سـال جاری، توانسـته اسـت 204 هزار و 
930 میلیـارد و 618 میلیـون ریـال درآمد از فروش کاتد مس در بازارهای داخلی و صادراتی کسـب 
کنـد کـه این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل، حاکی از رشـد 67 درصدی اسـت. این 
شـرکت در سـه ماه نخسـت سـال پیش، 122 هـزار و 818 میلیـارد و 600 میلیون ریـال درآمد از 

فروش کاتد مس در بازارهای داخلی و صادراتی کسب کرده بود.

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 

16درصد رشـد داشـته اسـت. این شرکت در سه ماه 

اسـید  تـن   71 و  هـزار   216  ،1400 سـال  ابتدایـی 

سولفوریک تولید کرده بود.

مـاه  سـه  در  ایـران  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت 

نخسـت سـال جاری، 327 هزار و 608 تن کنسـانتره 

مـس تولیـد کـرد کـه ایـن میـزان حاکـی از رشـد یـک 

درصـدی نسـبت بـه مـدت زمـان مشـابه سـال 1400 

اسـت. ایـن شـرکت در سـه مـاه ابتدایـی سـال پیـش، 

موفـق بـه تولیـد 322 هـزار و 818 تـن کنسـانتره مـس 

شده بود.

مـس ایـران در سـه مـاه نخسـت سـال 1401، توانسـته 

اسـت 75 هـزار و 489 تـن کاتـد مـس تولید کند. این 

شـرکت طـی سـه مـاه نخسـت سـال پیـش، موفـق بـه 

تولید 75 هزار و 579 تن کاتد مس شده بود.

شـرکت مـس در سـه مـاه نخسـت سـال جـاری، 

توانسـته اسـت 14 میلیـون و 589 هـزار تـن سـنگ 

سـولفور تولیـد کنـد. ایـن شـرکت در مـدت زمـان 

مشـابه سـال گذشـته، 14 میلیـون و 559 هـزار تـن 

سنگ سولفور تولید کرده بود.

»فملی« طی سـه ماه ابتدایی امسـال، توانسـت 

250 هزار و 547 تن اسید سولفوریک تولید کند که 
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ابتدایـی سـال  شـرکت ملـی مـس در سـه مـاه 

جاری، یک هزار و 838 تن کنسانتره مولیبدن تولید 

کرد. این شـرکت در مدت زمان مشـابه سـال پیش، 

توانسـته بـود دو هـزار و 26 تـن کنسـانتره مولیبـدن 

تولید کند.

»فملی« طی سـه ماه نخسـت امسـال، توانست 

241 تـن کنسـانتره طـا و نقـره تولیـد کنـد کـه ایـن 

پیـش،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در  میـزان 

13درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت در سه 

ماه ابتدایی سـال گذشـته، 213 تن کنسـانتره طا و 

نقره تولید کرده بود.

شـرکت مـس طـی سـه مـاه ابتدایـی سـال 1401، 

موفـق بـه تولیـد 196 تـن اکسـید مولیبـدن صادراتـی 

شـد. این شـرکت در سـه ماه نخسـت سـال گذشـته، 

285 تن اکسید مولیبدن صادراتی تولید کرده بود.

مجموع تولید شرکت ملی صنایع مس ایران در 

سـه مـاه نخسـت سـال جـاری، بـه 15 میلیـون و 258 

مـاه  ایـن شـرکت در سـه  تـن رسـید.  هـزار و 557 

ابتدایـی سـال 1400، توانسـته بـود در مجمـوع 15 

میلیون و 186 هزار و 160 تن محصول تولید کند.

فروش »فملی« 11 درصد رشد پیدا کرد  
نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت ملـی 

صنایـع مـس ایـران در سـه مـاه ابتدایـی سـال 1401، 

توانسـته اسـت 42 هـزار و 761 تـن کاتـد مـس را در 

بازارهای داخلی به فروش برسـاند که این میزان در 

مقایسـه با مدت مشـابه سـال پیش، 37 درصد رشد 

داشـته اسـت. این شـرکت در سـه ماه نخسـت سـال 

گذشـته، 31 هـزار و 92 تـن کاتـد در بازارهای داخلی 

فروخته بود.

»فملـی« در سـه مـاه نخسـت امسـال، توانسـته 

اسـت 220 هـزار و 660 تـن اسـید سـولفوریک را در 

بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، 18 درصـد 

افزایش یافته است. این شرکت در سه ماه ابتدایی 

سـال پیش، 186 هزار و 417 تن اسـید سـولفوریک در 

بازارهای داخلی فروخته بود.

شـرکت مـس در سـه مـاه ابتدایـی سـال جـاری، 

یک هزار و 451 تن کنسانتره مولیبدن را در بازارهای 

داخلـی بـه فـروش رسـانده اسـت کـه ایـن میـزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال پیش، رشد 4 درصدی 

را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در سـه مـاه نخسـت 

سال گذشته، یک هزار و 395 تن کنسانتره مولیبدن 

را در بازارهای داخلی فروخته بود.

»فملی« طی سـه ماه نخسـت سـال 1401، موفق 

بـه فـروش 140 تـن کنسـانتره طـا و نقـره در بازارهای 

داخلی شـده اسـت. این شـرکت در سـه ماه ابتدایی 

نقـره در  و  تـن کنسـانتره طـا  سـال گذشـته، 163 

بازارهای داخلی فروخته بود.

امسـال،  ابتدایـی  مـاه  سـه  در  مـس  شـرکت 

424هـزار و 659 تـن سـنگ سـولفور را در بازارهـای 

داخلـی بـه فـروش رسـانده اسـت کـه ایـن میـزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال پیش، رشد 4 درصدی 

را نشـان می دهد. این شـرکت طی سـه ماه نخسـت 

سـال گذشـته، 405 هزار و 696 تن سـنگ سـولفور را 

در بازارهای داخلی فروخته بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران توانست طی سه 

ماه نخست سال جاری، 704 هزار و 216 تن محصول 

را در بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن 

قبـل،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در  میـزان 

10درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در سـه 

ماه ابتدایی سال پیش، 637 هزار و 700 تن محصول 

در بازارهای داخلی فروخته بود.

شـرکت مـس در سـه مـاه نخسـت سـال جـاری، 

بازارهـای  روانـه  را  مـس  کاتـد  تـن  و 869  34هـزار 

صادراتـی کـرد کـه این میزان در هم سـنجی با مدت 

مشـابه سـال گذشـته، از رشـد 50 درصدی برخوردار 

بـوده اسـت. ایـن شـرکت در سـه مـاه ابتدایـی سـال 

پیـش، 23 هـزار و 246 تـن کاتـد مـس در بازارهـای 

صادراتی فروخته بود.

مـاه  سـه  در  ایـران  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت 

ابتدایی سال 1401، توانسته است 77 هزار و 630 تن 

کاتـد را در بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فـروش 

برسـاند که این میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال 

قبل، 43 درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت 

در سه ماه نخست سال گذشته، 54 هزار و 338 تن 

کاتـد را در بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فـروش 

رسانده بود.

مجموع فروش داخلی و صادراتی »فملی« طی 

سـه مـاه ابتدایـی سـال 1401، بـه 739 هـزار و 147 تـن 

رسـید کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مدت مشـابه سـال 

ایـن  می دهـد.  نشـان  را  رشـد  درصـد  گذشـته، 11 

شـرکت در سـه ماه نخسـت سـال 1400، توانسـته بود 

661 هزار و 282 تن محصول را در بازارهای داخلی و 

صادراتی بفروشد.

رشد 52 درصدی درآمد فروش داخلی »فملی«

در نمـودار 3 مشـاهده می شـود شـرکت ملـی 

صنایـع مـس ایـران در سـه مـاه نخسـت سـال 1401، 

توانسته است 107 هزار و 797 میلیارد و 662 میلیون 

ریال درآمد از فروش کاتد مس در بازارهای داخلی 

کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال قبل، 54 درصد افزایش داشـته اسـت. 

گذشـته،  سـال  ابتدایـی  مـاه  سـه  در  شـرکت  ایـن 
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69هزار و 934 میلیارد و 955 میلیون ریال درآمد از 

فروش کاتد در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

جـاری،  سـال  ابتدایـی  مـاه  سـه  طـی  »فملـی« 

توانسته است دو هزار و 554 میلیارد و 477میلیون 

در  سـولفوریک  اسـید  فـروش  از  درآمـد  ریـال 

بازارهای داخلی کسب کند که این میزان نسبت 

به مدت مشـابه سـال گذشـته، 330 درصد افزایش 

داشـته اسـت. این شـرکت در سه ماه نخست سال 

پیـش، 594 میلیـارد و 340 میلیـون ریـال درآمـد از 

داخلـی  بازارهـای  در  سـولفوریک  اسـید  فـروش 

کسب کرده بود.

»فملی« طی سـه ماه نخسـت سـال 1401، موفق 

بـه کسـب یـک هـزار و 13 میلیارد و 109میلیـون ریال 

درآمـد از فـروش سـنگ سـولفور در بازارهای داخلی 

شده است که این میزان، نشان از رشد 110 درصدی 

دارد. ایـن شـرکت در سـه مـاه نخسـت سـال 1400، 

482میلیـارد و 436 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

سنگ سولفور در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

شرکت مس در سه ماه ابتدایی امسال، پنج هزار 

و 862 میلیـارد و 386 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

کنسـانتره مولیبـدن در بازارهـای داخلی کسـب کرد 

کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 

قبـل، 65 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت 

در سه ماه نخست سال پیش، سه هزار و 545میلیارد 

کنسـانتره  فـروش  از  درآمـد  ریـال  میلیـون  و 376 

مولیبدن در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

»فملی« طی سـه ماه نخسـت سـال 1401، موفق 

به کسب پنج هزار و 427 میلیارد و 113 میلیون ریال 

درآمـد از فـروش کنسـانتره طـا و نقـره در بازارهـای 

داخلی شـده اسـت. این شـرکت در سـه ماه نخست 

سـال 1400، پنـج هـزار و 423 میلیـارد و 648 میلیـون 

در  نقـره  و  طـا  کنسـانتره  فـروش  از  درآمـد  ریـال 

بازارهای داخلی کسب کرده بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران توانسته است در 

سه ماه ابتدایی سال جاری، 123 هزار و 981 میلیارد 

و 77 میلیون ریال درآمد از فروش محصوالت خود 

در بازارهـای داخلـی کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته، 52 درصـد 

ایـن شـرکت در سـه مـاه  رشـد را نشـان می دهـد. 

و  میلیـارد   269 و  هـزار   81 پیـش،  سـال  نخسـت 

795میلیـون ریـال درآمد از فـروش محصوالت خود 

در بازارهای داخلی به دست آورده بود.

امسـال،  نخسـت  مـاه  سـه  طـی  مـس  شـرکت 

توانسته است 97 هزار و 132 میلیارد و 956میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش کاتـد در بازارهـای صادراتـی 

کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

نشـان  را  رشـد  درصـد   83 پیـش،  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت در سـه مـاه ابتدایـی سـال 

گذشـته، 52 هـزار و 883 میلیـارد و 645 میلیـون 

بازارهـای  در  مـس  کاتـد  فـروش  از  درآمـد  ریـال 

صادراتی کسب کرده بود.

شـرکت مـس در سـه مـاه ابتدایـی سـال جـاری، 

توانسته است 204 هزار و 930 میلیارد و 618 میلیون 

ریال درآمد از فروش کاتد مس در بازارهای داخلی 

و صادراتی کسـب کند که این میزان در مقایسـه با 

مدت مشـابه سـال قبل، حاکی از رشـد 67 درصدی 

اسـت. ایـن شـرکت در سـه مـاه نخسـت سـال پیـش، 

122 هزار و 818 میلیارد و 600 میلیون ریال درآمد از 

فـروش کاتـد مـس در بازارهـای داخلـی و صادراتـی 

کسب کرده بود.

و  داخلـی  فـروش  از  حاصـل  درآمـد  مجمـوع 

صادراتی »فملی« در سه ماه ابتدایی سال 1401، به 

221 هزار و 436 میلیارد و 357 میلیون ریال رسیده 

اسـت کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مدت مشـابه سـال 

ایـن  می دهـد.  نشـان  را  رشـد  درصـد   207 پیـش، 

شـرکت در سـه ماه نخسـت سـال 1400، توانسـته بود 

135 هزار و 189 میلیارد و 649 میلیون ریال درآمد از 

و  داخلـی  بازارهـای  در  خـود  محصـوالت  فـروش 

صادراتی کسب کند.
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پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات  بـه گـزارش 

آناین« و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره 

اقتصـادی آرمـان آتورپـات، طـی سـال های 2011 تـا 

2020، چیـن بزرگ تریـن صادرکننـده مفتـول فوالدی 

بود و در سـال 2020، سـهم 23 درصدی از صادرات 

مفتـول فـوالدی از پرکاربردتریـن محصـوالت فوالدی اسـت کـه در آلیاژهای مختلـف تجارت 
می شـود. تجـارت جهانـی مفتـول فوالدی طـی سـال های اخیر، رونـد نسـبتا ثابتی را طـی کرده 
اسـت و در سـال 2020 برابر با هشـت میلیـون و 690 هزار تن بود. مقصد تجـارت مفتول فوالدی 

طی سال های اخیر، عمدتا در آسیا و اروپا متمرکز بوده است.

چین پرچم دار در صادرات مفتول فوالدی و 
آلمان بزرگ ترین متقاضی مفتول

دومیـن  عنـوان  بـه  نیـز  آمریـکا  متحـده  ایـاالت 

واردکننده بزرگ مفتول جهانی شناخته می شود و 

بـا توجـه بـه رشـد صنایـع مختلـف، انتظـار مـی رود 

بازار جهانی مفتول فوالدی با رشد همراه باشد.

پرکاربــردتریــن  از  یکـی  فـــوالدی  مفتــــول 

مفتـول فـوالدی جهان داشـته اسـت. همچنین این 

کشـور، بزرگ تریـن واردکننـده مفتـول فـوالدی طی 

دوره زمانـی مـورد بررسـی کشـور صنعتـی آلمـان 

جهانـی  تجـارت  از  آلمـان  واردات  اسـت.  بـوده 

مفتول طی سال 2020، برابر 8 درصد سهم داشت. 
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بـه  طـور  برشـمرده می شـود.  فـوالدی  محصـوالت 

کلـی مفتـول در صنایـع مختلفـی نظیـر سـاختمان ، 

لـوازم بـادوام مصرفـی، زیرسـاخت، خودروسـازی و 

تجهیـزات صنعتـی مـورد اسـتفاده قرار می گیـرد و 

جهـت  سـاختمان  صنعـت  در  ایـن،  بـر  عـاوه 

آرماتور بنـدی و قالب بنـدی، انـواع تـوری و فنـس و 

حصار، سـیم های خاردار، دیوار های پیش سـاخته و 

در  مفتـول  همچنیـن  دارد.  کاربـرد  گل خانه هـا 

جرثقیل هـا،  انـواع  خـودرو،  مکانیکـی  فنرهـای 

موتورسـیکلت، دوچرخـه و طوقـه السـتیک، میـخ، 

دیگـر  از  دارد.  کاربـرد  فنـر  انـواع  و  پـرچ  پیـچ، 

کاربردهای مفتول فوالدی می توان به اسـتفاده آن 

مفتـول  کـرد.  اشـاره  نیـرو  انتقـال  کابل هـای  در 

فـوالدی در آلیاژهـا و گریدهـای مختلـف تولیـد و 

تجـارت می شـود و همچنین بـرای مصارف خاصی 

مفتول های فوالدی را به صورت پوشـش دار عرضه 

فسـفاته،  پوشـش  بـا  محصـول  ایـن  می کننـد. 

پوشـش  و  مسـوار  مفتـول  گالوانیـزه،  مفتول هـای 

مفتول هـای  انـواع  از  آلومینیـوم،  بـا  شـده  داده 

پوشش دار هستند.

به دلیل کاربرد گسـترده این محصول فوالدی، 

پیـدا  زیـادی  اهمیـت  نیـز  آن  جهانـی  تجـارت 

در  تغییراتـی  گذشـته،  سـال های  طـی  می کنـد. 

وضعیـت تجـارت جهانـی مفتـول فـوالدی رخ داده 

اسـت؛ بـه  طـوری کـه این بازار، شـاهد صعود برخی 

کشـورها و نزول برخی دیگر بوده اسـت. نمودار 1، 

تجـارت جهانـی مفتـول فـوالدی را نشـان می دهـد 

کـه از حـدود هشـت میلیـون و 200 هـزار تـن طـی 

سـال 2011 به هشـت میلیون و 700 هزار تن در سـال 

ایـن  یافتـه اسـت. تجـارت جهانـی  2020  افزایـش 

بـه سـال  محصـول فـوالدی در سـال 2020 نسـبت 

2019، حـدود 3 درصـد افـت داشـت. همچنیـن بـر 

اسـاس محاسـبات آتورپات، میانگین رشد سالیانه 

تجـارت جهانـی مفتـول فـوالدی طـی دوره زمانـی 

مورد بررسی حدود یک درصد برآورد شد. تجارت 

مفتول فوالدی طی سـال های اخیر عمدتا در آسـیا 

و اروپا متمرکز بوده است. بیشترین میزان تجارت 

مفتـول فـوالدی در سـال 2018 رقـم خـورد کـه برابـر 

9میلیون و 320 هزار تن بوده است.

حدود 23 درصد از کل 
صادرات مفتول فوالدی 

جهان طی سال 2020 در 
اختیار این کشور آسیایی 
بوده است. میانگین سهم 
چین از صادرات جهانی 

این محصول فوالدی برابر 
23 درصد بود و طی همه 

سال های مورد بررسی رتبه 
نخست جهان را با اختالف، 

از آن خود کرده است

چین، پیشرو در صادرات مفتول فوالدی  
بزرگ تریـن صادرکننـده مفتـول فـوالدی جهـان، 

اسـت.  بـوده  چیـن   2020 تـا   2011 سـال های  طـی 

همان طور که در نمودار 2 مشاهده می شود، حدود 

23 درصد از کل صادرات مفتول فوالدی جهان طی 

سال 2020 در اختیار این کشور آسیایی بوده است. 

میانگین سهم چین از صادرات جهانی این محصول 

فـوالدی برابـر 23 درصـد بـود و طـی همـه سـال های 

مورد بررسی رتبه نخست جهان را با اختاف، از آن 

خـود کـرده اسـت. کشـورهای ایتالیـا، کـره  جنوبـی، 

بـاروس،  روسـیه،  ترکیـه،  آلمـان،  چـک،  جمهـوری 

اصلـی  کشـورهای  دیگـر  از  هلنـد،  و  اسـلواکی 

صادرکننده مفتول فوالدی بودند.

نکته قابل توجه در خصوص برترین کشورهای 

طـی  کشـورها  ایـن  از  برخـی  رشـد  صادرکننـده، 

سـال های اخیـر اسـت. بـه طـور مثـال، کشـورهای 

ترکیـه و روسـیه طـی سـال 2011، سـهم اندکـی در 

امـا  داشـتند  فـوالدی  مفتـول  جهانـی  تجـارت 

همزمـان بـا رشـد صنایـع در ایـن کشـورها، جایـگاه 

باالتـری در صـادرات ایـن محصـول فـوالدی کسـب 

کردنـد. صـادرات مفتـول فـوالدی ترکیـه طـی سـال 

2011، برابر 165 هزار تن بود که با میانگین 11درصد 

رشـد سـالیانه، بـه حـدود 430 هـزار تـن طـی سـال 

2020 افزایش یافت.

صادرات مفتول فوالدی روسیه نیز، با میانگین 

رشـد سـالیانه 17 درصد، از 90 هزار تن در سـال 2011، 

به 380 هزار تن در سـال 2020 رسـیده اسـت. کشـور 

ایتالیـا نیـز، طـی دوره زمانـی مـورد بررسـی سـهم 

بیشـتری از صادرات مفتول کسـب کرده اسـت، به 

 طوری کـه ایـن کشـور اروپایـی طـی سـال 2011 سـهم 

5درصـدی از صـادرات مفتـول فـوالدی داشـت و در 

سال 2020، به سهم 9 درصدی رسید.

آلمان، بزرگ ترین واردکننده مفتول   
فوالدی

آلمـان بـه عنـوان بزرگ تریـن واردکننـده مفتـول 

فـوالدی طـی سـال های 2011 تـا 2020 بـوده اسـت. 

کشـور آلمـان در سـال 2020 حـدود 8 درصـد از کل 

واردات مفتـول فـوالدی را بـه خـود اختصـاص داد. 
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و تجهیزات پیشـرفته اسـت که همین امر، محرک 

اسـت.  کشـور  ایـن  در  فـوالدی  مفتـول  تقاضـای 

مفتول فوالدی در صنعت ماشین آالت و تجهیزات 

جرثقیل هـای  انـواع  جوشـکاری،  الکترودهـای  در 

و  بکسـل  سـیم  وینچ هـا،  انـواع  ثابـت،  و  متحـرک 

تجهیزات مورد استفاده در پزشکی و دندانپزشکی 

مورد استفاده قرار می گیرد. عاوه بر ماشین آالت 

و تجهیـزات، صنعـت خودروسـازی این کشـور نیز، 

ازجملـه صنایـع پیشـرو اسـت کـه رشـد آن، بـر نیـاز 

این کشور به مفتول فوالدی تاثیرگذار بوده است.

میانگیـن واردات مفتـول فـوالدی آلمـان طـی 

و  میلیـون  یـک  حـدود   2020 تـا   2010 سـال های 

400هـزار تـن بـود. همان طـور کـه در نمـودار 3 نیـز 

قابل مشـاهده اسـت، آلمان طی دوره زمانی مورد 

بررسـی، همـواره از بزرگ تریـن واردکننـدگان ایـن 

محصـول فـوالدی بـوده اسـت. کشـورهای ایـاالت 

متحده آمریکا، لهسـتان، فرانسـه، سـوییس، ژاپن، 

دیگـر  رومانـی  و  ویتنـام  تایلنـد،  کـره  جنوبـی، 

واردکننـدگان اصلـی مفتـول فـوالدی بودنـد کـه بـا 

وجـود رشـد واردات در ایـن کشـورها، سـهم آن هـا 

اسـت.  بـوده  ثابـت  تقریبـا  جهانـی  واردات  از 

از  آلمـان، همـواره  ماننـد  آمریـکا  ایـاالت متحـده 

اسـت.  بـوده  فـوالدی  مفتـول  اصلـی  متقاضیـان 

میانگیـن سـهم ایـاالت متحـده از واردات جهانـی 

برابـر  بررسـی  مـورد  دوره  طـی  فـوالدی  مفتـول 

8درصد برآورد شده است.

آینده بازار مفتول فوالدی چگونه است؟  
مفتول هـای فـوالدی در آلیاژهـای سـاده کربنی، 

دارنـد.  وسـیعی  کاربردهـای  زنگ نـزن  و  آلیـاژی 

افزایـش تقاضـای مفتـول فوالدی در سـطح جهان به 

دنبال رشد و توسعه صنایع مختلف است. مطابق 

آنچه گفته شد، کشورهای صنعتی از واردکنندگان 

اصلـی مفتـول فوالدی هسـتند. اندازه بـازار جهانی 

مفتـول فـوالدی در سـال 2020، بیـش از 90 میلیـارد 

می شـود  پیش بینـی  همچنیـن  اسـت.  بـوده  دالر 

انـدازه بـازار ایـن محصول فـوالدی در سـال 2025، به 

125 میلیـارد دالر برسـد و ایـن امـر می توانـد رشـد 

تجارت آن را به  دنبال داشته باشد.

رشـد صنایـع و تجهیـزات در کشـور آلمـان، بسـیار 

قابل توجه اسـت تا جایی  که این کشـور، بیشـترین 

رشـد شـاخص صنعتـی را میـان کشـورهای اروپایی 

داشـته   ،2008 سـال  جهانـی  رکـود  دوران  از  پـس 

اسـت. ارزیابی هـای آتورپـات نشـان می دهـد کـه 

این کشور از بزرگ ترین تولیدکنندگان ماشین آالت 
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پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات  بـه گـزارش 

آناین« و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره 

اقتصـادی آرمـان آتورپـات، میـزان تولید آلومینیوم 

رونـد   2021 سـال  طـی  هیـدرو  نورسـک  شـرکت 

صعودی داشـت اما میزان فروش آن روندی نزولی 

را ثبت کرد. حاشـیه EBITDA طی سـه ماهه آخر 

تولیـد آلومینا در شـرکت نورسـک هیدرو طی سـه ماهـه آخر سـال 2021 در مقایسـه با مدت 
مشـابه سـال 2020، حدود 13.5 درصد رشـد داشـت. میزان فروش آلومینا طی سـه ماهه پایانی 
سـال 2021، بالـغ بـر دو میلیـون تن بـود و این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 2020، 

حدود 25.1 درصد رشد داشت.

تولید 6 میلیون تنی آلومینا در شرکت نورسک هیدرو 
طی سال ۲۰۲۱

تولید را طی سال2021 به خود اختصاص داد.

شـرکت نورسـک هیـدرو در زمینه هـای تولیـد 

بوکسـیت و آلومینـا، آلومینیـوم، تولیـد محصوالت 

از  یکـی  می کنـد.  فعالیـت  انـرژی  و  اکسـتروژنی 

معـادن بـزرگ ایـن شـرکت، معـدن »پاراگومینـا«س 

اسـت کـه در قسـمت شـمالی برزیـل در ایالـت پـارا 

سال 2021 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

کـه 16.5 درصـد بـود، حـدود 16.6 واحـد درصـد 

رشد داشت که دلیل آن، افزایش قیمت آلومینیوم 

بـود. بیشـترین هزینـه صـرف شـده در   LME در

شـرکت نورسـک هیـدرو بـرای تولید آلومینـا مربوط 

به انرژی اسـت که سـهم 44 درصدی از کل هزینه 
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واقع شـده اسـت و بزرگ ترین پاالیشـگاه این شرکت 

نیـز در برزیـل بـا نـام »آلونـورت« مشـغول فعالیـت 

اسـت. بخشـی از آلومینای تولید شـده برای تولید 

آلومینیـوم مصـرف و بخشـی بـه شـرکت های دیگـر 

فروختـه می شـود. یکـی از فعالیت هـای قابل توجه 

ایـن شـرکت، تولیـد آلومینیـوم ثانویـه اسـت کـه از 

کمتریـن  بـا  آلومینیـوم  تولیـد  در  سـعی  راه،  ایـن 

میـزان مصـرف انـرژی و تولیـد کربـن دارد. شـرکت 

چهارمیـن  حاضـر،  حـال  در  هیـدرو  نورسـک 

تولیدکننده آلومینیوم در جهان به شمار می رود و 

یکی از اهداف شـرکت، این اسـت که تا سـال 2050 

میـزان انتشـارات کربنـی خـود را بـه صفر برسـاند و 

تولید سبز داشته باشد.

آلومینـای  آلومینـا،  تولیـد  میـزان   ،1 نمـودار 

خریـداری شـده بـرای بـاز فـروش، میـزان فـروش و 

شـرکت  آلومینـای  بخـش  از   EBITDA حاشـیه 

نورسـک هیـدرو را نشـان می دهـد. میـزان تولیـد 

آلومینا طی سه ماهه اول سال 2020، یک میلیون و 

500 هـزار تـن بـود و میـزان تولید در سـه ماهه سـوم 

سـال 2020 بـه کمتریـن مقـدار خـود رسـید و عـدد 

یک میلیون و 100 هزار تن را ثبت کرد.

ارزیابی هـای آتورپـات نشـان می دهـد کـه یکی 

از دالیل افت تولید در شرکت نورسک هیدرو طی 

سال 2020، افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی است 

کـه بـا افزایـش هزینه هـای تولیـد میـزان آن کاهـش 

یافـت. بـه  دلیل طوالنی شـدن مـدت زمان تعمیر و 

معـدن  از  بوکسـیت  انتقـال  لولـه  خـط  نگهـداری 

بـه پاالیشـگاه آلومینـا در برزیـل،  »پاراگومینـاس« 

تولیـد طـی ماه هـای آگوسـت تا اکتبـر، تحت تاثیر 

قـرار گرفـت. میـزان تولیـد ایـن محصـول طـی سـه 

ماهـه نخسـت سـال 2021، حـدود یـک میلیـون و 

500هـزار تـن بـود و بـه  صـورت کلـی رونـد تولیـد در 

این سـال صعودی بود و طی سـه ماهه پایان سـال با 

رشـد 3.9 درصـدی، بـه یـک میلیـون و 600 هـزار تـن 

رسـید. تولیـد آلومینـا در سـه ماهه آخر سـال 2020، 

در  کـه  بـود  تـن  هـزار  و 400  میلیـون  یـک  حـدود 

مقایسـه بـا سـه ماهـه پایانـی سـال 2021، بـا رشـد 

13.5درصدی به یک میلیون و 600 هزار تن رسید. 

میزان آلومینای خریداری شده برای بازفروش، در 

کـه  بـود  تـن  هـزار   765 حـدود   2021 آخـر  فصـل 

حـدود  کاهـش   ،2020 آخـر  فصـل  بـا  مقایسـه 

2.3درصدی را نشان داد.

میـزان فـروش آلومینـا طـی سـه ماهـه نخسـت 

سـال 2020، حـدود دو میلیـون و 140 هـزار تـن بـود و 

ایـن میـزان در سـه مـاه اول 2021، بـه دو میلیـون و 
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270هـزار تـن رسـید. طـی سـه ماهـه آخـر سـال 2021، 

میـزان فـروش آلومینـا بـه دو میلیـون و 700 هـزار تـن 

رسید که در مقایسه با سه ماهه پایانی 2020، حدود 

25.1درصد رشـد داشـت. میزان حاشـیه سـود پیش 

 )EBITDA( از بهره، مالیات، هزینه،  استهاک و وام

آلومینـا طـی سـه ماهـه انتهایـی سـال 2021، حـدود 

27.8 درصـد بـود کـه در مقایسـه بـا سـه ماهـه آخـر 

سـال 2020 کـه 10.7 درصـد بـود، حـدود 7.1 واحـد 

درصـد رشـد را نشـان می دهـد. یکـی از دالیـل رشـد 

چشـمگیر حاشـیه EBITDA  در سـال 2021، افزایش 

قیمت جهانی آلومینا بوده است.

افزایش تولید آلومینیوم نورسک هیدرو  
حاشـیه  و  فـروش  تولیـد،  میـزان   ،2 نمـودار 

EBITDA آلومینیوم را نشان می دهد. میزان تولید 

آلومینیـوم طـی سـه مـاه سـوم سـال 2021، حـدود 

573هزار تن بوده و با افت 0.3 درصدی در سه ماه 

آخر سـال 2021، به 571 هزار تن رسـید. میزان تولید 

آلومینیوم در شـرکت نورسـک هیدرو طی سه ماهه 

آخـر سـال 2021، بـا مقایسـه 2020، 7.3درصـد رشـد را 

حکایت می کند. تولید آلومینیوم به عرضه آلومینا 

و تقاضا در بازار جهانی وابسـته اسـت. ارزیابی های 

آتورپات نشـان می دهد که با انجام واکسیناسـیون 

بـرای بیمـاری کوویـد-19 در دنیـا و افزایـش تقاضـا 

بـرای آلومینیـوم، میـزان تولیـد ایـن فلـز در شـرکت 

نورسک هیدرو نیز افزایش یافت. میزان فروش طی 

فصـل سـوم سـال 2021، حـدود 583 هـزار تـن بود و با 

بـه  سـال 2021،  آخـر  فصـل  در  درصـدی  افـت 1.9 

572هزار تن کاهش یافت. میزان فروش آلومینیوم 

نورسـک هیدرو طی سـه ماهه پایانی سـال 2021، در 

با مقایسـه با سـه ماهه آخر 2020، حدود 4.6 درصد 

رشد داشت. میزان حاشیه EBITDA آلومینیوم در 

سه ماهه سوم سال 2021، حدود 42.8 بود و با افت 

9.8 درصـدی در سـه مـاه انتهایـی سـال 2021، بـه 

حاشـیه  کاهـش  دالیـل  از  یکـی  رسـید.  33درصـد 

EBITDA آلومینیـوم، افـت قیمـت آلومینیـوم در 

بورس فلزات لندن بود. حاشـیه EBITDA طی سـه 

ماهـه آخـر سـال 2021، در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

سال گذشته که 16.5 درصد بود، حدود 16.6واحد 

درصد رشد را ثبت کرد که دلیل آن، افزایش قیمت 

آلومینیوم بود.

انرژی، بخش اصلی در هزینه تولید آلومینا  
در شـرکت نورسـک هیـدرو، بیشـترین هزینـه 

در تولیـد آلومینـا مربـوط بـه انـرژی )نفـت، زغـال 

سـنگ و بـرق( اسـت کـه سـهم 44 درصـدی از کل 

هزینـه تولیـد را طـی سـال2021 بـه خـود اختصـاص 

داد. پـس از انـرژی، مـاده اولیـه، بوکسـیت سـهم 

را  آلومینـا  تولیـد  هزینه هـای  از  26درصـدی 

داشـت. در سـال 2020 میـزان سـهم انـرژی بـرای 

بـود.  درصـد   30 شـرکت،  ایـن  آلومینـای  تولیـد 

ارزیابی هـای آتورپـات نشـان داد که یکی از دالیل 

افزایـش   ،2021 سـال  طـی  انـرژی  سـهم  افزایـش 

ایـن کـه  بـه  بـا توجـه  بـود.  بـرق در اروپـا  قیمـت 

شـرکت هیـدرو متعهـد بـه پایبنـدی بـه توافق نامـه 

اقلیمی پاریس اسـت، میزان اسـتفاده زغال سـنگ 

قیمـت  کـه  داده  کاهـش  را  آلومینـا  تولیـد  بـرای 

ارزان تـری در مقایسـه بـا سـایر سـوخت ها دارد و 

ایـن امـر، عاملـی بـرای افزایش سـهم هزینـه انرژی 

این شرکت در تولید آلومینا بوده است.

سـهم هزینـه آلومینـا در تولیـد آلومینیـوم طـی 

بـود کـه بیشـترین  سـال 2021، حـدود 35 درصـد 

سـهم را در بیـن مولفه هـای مختلـف هزینه هـای 

تولیـد آلومینیـوم داشـت. پـس از آن، هزینـه بـرق، 

سهم 30 درصدی را به خود اختصاص داد و هزینه 

پترولیـوم کک حـدود 18 درصـد از کل هزینه تولید 

بود. طی سـال 2020، سـهم آلومینا در هزینه تولید 

سـهم  بـرق  هزینـه  و  بـود  درصـد   36 آلومینیـوم 

28درصـدی داشـت. یکـی از دالیـل افزایـش سـهم 

هزینـه بـرق طـی سـال 2021، افزایـش قیمـت آن در 

اروپا بود. سـهم پترولیوم کک در تولید آلومینیوم 

قیمـت  بـود.  درصـد   17 حـدود   2020 سـال  طـی 

پترولیـوم کک در سـال 2021 و مقایسـه آن بـا سـال 

2020، حدود 10.3 درصد رشد را نشان داد و همین 

امـر باعـث افزایش سـهم هزینه تامین این محصول 

برای تولید آلومینیوم شد.

سهم هزینه آلومینا در 
تولید آلومینیوم طی سال 
2021، حدود 35 درصد 
بود که بیشترین سهم را 

در بین مولفه های مختلف 
هزینه های تولید آلومینیوم 

داشت
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پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات  بـه گـزارش 

آناین« و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره 

اقتصـادی آرمـان آتورپـات، در زمانـی کـه قیمـت 

واحدهـای  اسـت،  پاییـن  آلومینیـوم  شـمش 

پرایمـری  بـه خریـد شـمش های  قـادر  پایین دسـت 

هسـتند و در ایـن شـرایط تجـارت قراضـه کاهـش 

قراضـه  صـادرات  میـزان  بیشـترین  می یابـد. 

تجـارت قراضـه آلومینیـوم از سـال 2011 تـا سـال 2020، روند رو به رشـدی داشـت به این 
معنـی که با گذشـت هر سـال، حـدود 0،1 درصـد تجـارت قراضه افزایش داشـته اسـت. میزان 
تجـارت قراضه ارتباط مسـتقیمی با قیمـت آلومینیوم در بـورس کاال لندن دارد. بـا افزایش قیمت 
آلومینیـوم، واحدهـای پایین دسـت بیشـتر بـه مصـرف شـمش های ثانویـه کـه از قراضـه تولید 

می شود، روی می آورند.

آمریکا بخشی از سهم خود، در تجارت 
قراضه آلومینیوم را از دست داد

خود را صادر می کند.

بازیافـت ضایعات آلومینیم مثـل روند بازیافت 

سـایر فلـزات ازجمله مـس و آهن، ابتدا با جمـع آوری 

ایـن ضایعـات صـورت می گیـرد. قوطـی نوشـیدنی، 

زباله هـای  آئروسـل،  قوطی  هـای  و  سـینی  فویـل، 

جمـع آوری  خانه هـا  از  کـه  هسـتند  آلومینیومـی 

می شـوند و البتـه ضایعـات کارگاهـی نیـز به ویـژه از 

آلومینیـوم مربـوط بـه کشـور آمریکا بوده اسـت که 

سـهم 16،9 درصـدی از ایـن بـازار را داشـت. قیمـت 

شـمش  بـه  نسـبت  تخفیفـی  اعمـال  بـا  قراضـه 

تخفیـف،  بیشـترین  و  می شـود  ارائـه  آلومینیـوم 

مربـوط بـه قراضه هـای ریخته گـری اسـت. کشـور 

فرانسـه به  دلیـل صادرات قراضه هـای ریخته گری، 

بـا بیشـترین میـزان تخفیـف، قراضـه آلومینیومـی 
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پنجـره  و  در  تولیـد  کارخانه هـای  و  کارگاه هـا 

آلومینیومـی، بخـش قابل توجهی از این ضایعـات را 

تشکیل می دهند. پس از جمع آوری ضایعات، ابتدا 

بایـد آن هـا را جداسـازی و فشرده سـازی کـرد تـا جـای 

کمتـری اشـغال کننـد. سـپس ضایعـات فشـره شـده 

آلومینیـوم در کارخانه های بازفرآوری، تحت فرآیند 

تمیـز کـردن، ذوب و ریخته گـری قـرار گرفتـه و در 

نهایت شمش ثانویه آلومینیوم تولید می شود.

آلومینیـوم در صنعـت، امـروزه بـه  دلیـل امـکان 

فـرآوری مجـدد آن بـا صـرف انـرژی بسـیار پاییـن در 

مقایسـه بـا سـایر فلـزات، جایگاه ویـژه ای پیـدا کرده 

اسـت؛ تا جایی که از این فلز تحت عنوان فلز سـبز 

یاد می شود. چراکه مقدار انرژی الزم برای بازیابی 

آن از منابع ثانویه یا همان قراضه، به  طور متوسـط، 

حـدود 8 درصـد انـرژی مـورد نیـاز بـرای تولیـد آن از 

منابـع اولیـه معدنـی، همچـون بوکسـیت یـا حتـی 

تولیـد  آن اسـت. در حالـی کـه صنعـت  از  کمتـر 

آلومینیـوم اولیـه، یکی از صنایع انرژی بر محسـوب 

پیشـرفته درصـدد  از کشـورهای  بسـیاری  و  شـده 

کاهش تولیدات آلومینیوم اولیه خود و جایگزینی 

آن با آلومینیوم های بازیافت شده هستند.

نمودار 1، تجارت جهانی قراضه های آلومینیومی 

را نشـان می دهـد. همان طـور کـه در ایـن نمـودار 

مشـاهده می شـود، بـه  صـورت کلـی رونـد تجـارت 

قراضه آلومینیوم در دنیا از سال 2011 تا سال 2020، 

صعـودی بـوده اسـت. از سـال 2011 تـا 2014، رونـد 

تجـارت قراضـه آلومینیومـی نزولی شـد و پـس از آن 

روند تجارت با رشد همراه شد و تا سال 2018 ادامه 

پیـدا کـرد. یکی از دالیل افت تجارت این محصول، 

بـود.  بـازار جهانـی  آلومینیـوم در  کاهـش قیمـت 

می یابـد،  کاهـش  آلومینیـوم  قیمـت  کـه  زمانـی 

مصرف کنندگان شمش آلومینیوم ترجیح می دهند 

شـمش های پرایمـری خریـداری کننـد کـه از نظـر 

خواص شیمیایی، کیفیت به  مراتب بهتری دارند.

زمانـی کـه قیمت آلومینیوم در بـورس فلزات 

لنـدن افزایـش می یابـد، واحدهای پایین دسـتی به 

از  حاصـل  کـه  ثانویـه  شـمش های  خریـد  سـمت 

می کننـد.  پیـدا  سـوق  هسـتند،  ضایعـات  ذوب 

و  آلومینیـوم  قیمـت  کـه  زمانـی  برهـه  یـک  طـی 

شـمش های خالـص اولیـه تا حـدی افزایش یابد که 

دشـوار  آن  تامیـن  امـکان  مصرف کننـدگان  بـرای 

شـود، در چنیـن شـرایطی واحدهـای پایین دسـتی 

عمدتـا بـه مصـرف قراضـه بـرای جایگزیـن کـردن 

نیاز خود روی خواهند آورد. ارزیابی های آتورپات 

نشـان می دهـد کـه تجارت منابـع ثانویه آلومینوم 

)قراضـه(، بـا تغییر قیمت جهانی آلومینیوم تغییر 

می کنـد. بـر ایـن اسـاس، در برخـی بازه هـای زمانی 

کـه قیمـت آلومینیـوم افزایـش می یابـد، تمایـل بـر 

تجـارت قراضه هـای آلومینیومـی افزایش یافته و با 

کاهش قیمت آلومینیوم، تمایل بیشـتر بر مصرف 

آن است.

بیشـترین میـزان صـادرات قراضـه آلومینیومـی 

طی سال 2018، با رقم 11 میلیون و 100 هزار تن ثبت 

هـزار و  آلومینیـوم در سـال 2018 حـدود دو  شـد. 

111دالر در بـورس فلـزات لنـدن قیمت گـذاری شـد 

که مقایسه با سال 2014، رشدی بالغ بر 13.2 درصد 

را نشـان داد و بـه تبـع، باعـث رشـد 15.8 درصـدی 

صادرات قراصه آلومینیومی در دنیا شد.

آمریکا، صادرکننده بزرگ قراضه   
آلومینیوم

بدیهی است کشورهایی که آلومینیوم بیشتری 

مصرف می کنند، بزرگ ترین تولیدکننده قراضه نیز 

به  شـمار می روند. بیشـترین میزان صادرات قراضه 

ایالـت  مبـدا  از   ،2020 تـا   2011 سـال  از  آلومینیـوم 

متحـده آمریـکا بـوده اسـت کـه بـه  صـورت میانگین 

هر سال بالغ بر یک میلیون و 700 هزار تن قراضه به 

آمریـکا،  از  پـس  می کنـد.  صـادر  کشـورها  سـایر 

کشورهای آلمان، کانادا، فرانسه و انگلیس بیشترین 

میزان صادرات قراضه آلومینیومی را طی سال های 

2011 تـا 2020 داشـته اند. در مجمـوع این پنج کشـور 

در سـال 2020 حـدود چهـار میلیـون و 300 هـزار تـن 

صـادرات قراضـه، از صـادرات 10 میلیـون و 700 هـزار 

تنی این محصول را به خود اختصاص دادند.

سـهم کشـور آمریـکا در سـال 2011 از صـادرات 

قراضـه آلومینیومـی، حـدود 19.3 درصـد بـود کـه بـا 

آلومینیوم در صنعت، امروزه 
به  دلیل امکان فرآوری 

مجدد آن با صرف انرژی 
بسیار پایین در مقایسه 
با سایر فلزات، جایگاه 

ویژه ای پیدا کرده است؛ تا 
جایی که از این فلز تحت 
عنوان فلز سبز یاد می شود
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افـت 2.7 واحـد درصـد بـه 16.6 درصـد طـی سـال 

2020 رسـید. سـهم کشـور آلمـان از صـادرات قراضـه 

در سـال 2011 حـدود 8.9 درصـد بـود و بـا 1.3 درصـد 

رشـد، طـی سـال 2020 بـه 10.2 درصـد رسـید. سـهم 

کشور کانادا حدود 4.4 درصد در سال 2011 بود که 

بـا 0.4 واحـد درصـد رشـد، طـی سـال 2020 بـه 4.8 

از  درصـد  سـهم 4  فرانسـه  کشـور  رسـید.  درصـد 

صـادرات قراضـه در سـال 2011 داشـت و طـی سـال 

2020، بـه 4.4 درصـد افزایـش یافـت. کشـور انگلیس 

طـی سـال 2011، سـهم 4.1 درصـدی داشـت کـه ایـن 

سهم برای سال 2020 ثابت باقی ماند.

قیمت پایین قراضه های صادراتی فرانسه  
قیمـت  اسـاس  بـر  آلومینیـوم  قراضـه  قیمـت 

شـمش آلومینیـوم در بـورس فلـزات لنـدن بـا اعمال 

ناگفتـه  )Discount( مشـخص می شـود.  تخفیـف 

نماند نوع قراضه نیز روی قیمت آن تاثیر می گذارد 

و بسـته به آلیاژی بودن و میزان دارا بودن آلودگی، 

آتورپـات  ارزیابی هـای  اسـت.  متفـاوت  قیمت هـا 

نشـان داد کـه رونـد تغییرات تخفیـف FOB قراضه 

آلومینیـوم عکـس رونـد تغییرات میـزان صـادرات و 

 LME در  آلومینیـوم  قیمـت  تغییـرات  بـا  همسـو 

تـا  اسـت. بیشـترین تخفیـف طـی سـال های 2011 

2020، مربوط به کشـور فرانسـه با تخفیف 924 دالر 

به ازای هر تن بوده است.

مصـرف آلومینیوم فرانسـه توسـط بسـته بندی، 

می شـود.  هدایـت  خـودرو  بخـش  و  سـاختمان 

میانگیـن خودروهـای اروپایـی در حال حاضر، بیش 

از 130 کیلوگـرم آلومینیـوم و حـدود 10درصـد وزن، 

دارد و ایـن میـزان در حـال افزایـش اسـت کـه میـزان 

تولیـد ضایعـات آلومینیومـی پایـان عمـر از بخـش 

خـودرو را نیـز افزایـش می دهـد. بـا توجـه بـه اینکـه 

ضایعـات  سـایر  از  ریخته گـری  ضایعـات  قیمـت 

آلومینیومی کمتر اسـت و فرانسـه بیشـتر ضایعات 

بـا  را  قراضـه  قیمـت  می کنـد،  صـادر  خودرویـی 

تخفیـف بیشـتری ارائـه می دهـد. بیـن کشـورهای 

آمریـکا، آلمـان، کانـادا و انگلیـس، کمتریـن تخفیف 

مربوط به انگلیس اسـت که پایین ترین سـهم را نیز 

بیـن پنج کشـور منتخـب دارد. از سـال 2017 آمریکا 

و  آلمـان، کانـادا  از  بیشـتر  بـا تخفیفـی  توانسـت 

انگلیس قراضه آلومینیومی صادر کند و بیشترین 

سـهم را بین این کشـورها به خود اختصاص دهد. 

یکـی از دالیـل کاهـش قیمـت قراضـه آلومینیومـی 

در آمریـکا در سـال 2017، افزایـش عرضـه قراضـه 

بوده است.
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آناین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آتورپـات، تقریبـا 90 درصـد سـنگ فسـفات  آرمـان 

تولیـدی در جهـــان، بـــه مصـــرف تولیــــد کودهـای 

پرکاربردتریـن  و  مهم تریـن  و  می رسـد  شـیمیایی 

محصـول نهایـی در زنجیره ارزش فسـفات، کودهای 

آمونیوم فسفاتی هستند. چین با سهم 40 درصدی 

به  عنوان بزرگ ترین تولیدکننده سنگ فسفات در 

جهـان شـناخته می شـود کـه از سـال 2018 میـزان 

تولید آن، روندی نزولی را شاهد بوده است.

امتـداد  در  معـادن  داخـل  فسـفاته  سـنگ های 

بـه  اغلـب  دارنـد،  وجـود  رسـی  و  آهکـی  رسـوبات 

و   )3F)PO4(Ca5(فلوورآپاتایـت شـکل های 

هیدروکسـی آپاتایت )3OH)PO4(Ca5( بـه  دسـت 

می آینـد و بـه تمـام کانی هایـی اطـاق می شـود کـه 

حداکثـر 35 درصـد ماده موثر فسـفات )P2O5( در 

ساختار خود دارند. عیار متوسط سنگ فسفاته در 

جهان، 29.5 درصد است و طی فرآیند خالص سازی، 

مقادیـر  تـا  فسـفات  سـنگ  در  فسـفات  غلظـت 

40درصد افزایش می  یابد و سنگ فسفات را به یک 

محصول قابل عرضه در بازار تبدیل می کند.

مغـرب بـا در اختیار داشـتن حـدود 70 درصد از ذخایر سـنگ فسـفات، به  عنـوان بزرگ ترین 
کشـور دارای ذخایر سـنگ فسـفات در دنیا شـناخته می شـود. بر خالف میزان ذخایر مغرب، اندازه 
تولیـد این کشـور و سـهم آن از تولید جهانی محدود بـوده و تنها 17 درصد از تولیـد دنیا را به خود 

اختصاص داده است.

چشمه جوشان سنگ فسفات در دل مغرب زمین/ بررسی 
تولید جهانی سنگ فسفات

حـدود 5 درصـد صـرف تولیـد مکمل هـای غذایـی 

دام شده و 5 درصد باقی مانده در صنایع مختلف 

شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد.

عمـده  محصـوالت  از  یکـی  فسـفریک،  اسـید 

سـنگ فسـفات اسـت که به صورت مسـتقیم یا در 

ترکیب با سایر مواد شیمیایی برای صنایع مختلف 

مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. اسـید فسـفریک بـا 

خلوص باال در صنایع غذایی، نوشیدنی ها و صنایع 

دارویـی مـورد اسـتفاده قرار می گیرد. عنصر فسـفر 

سـنگ های  فسـفات،  اسـتحصال  منبـع  تنهـا 

فسـفاته هسـتند و بـه  همیـن علـت فسـفات جـزو 

منابـع تجدیدناپذیـر طبقه بنـدی می شـود. معـادن 

شـاخص فسـفات در جهـان محـدود بـوده و از ایـن 

رو، تعداد کشـورهای شـاخص تولیدکننده فسفات 

کمتـر از 15 کشـور اسـت. در  حالـی  کـه بیشـتر از 

150 کشـور جهـان مصرف کننـده ایـن مـاده معدنی 

هسـتند. 90 درصـد فسـفات تولیـد شـده در جهـان 

برای تولید کودهای کشـاورزی اسـتفاده می شـود، 
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بـه رنـگ سـفید یـا قرمـز و برخـی از مـواد شـیمیایی 

فسـفری حاصـل از سـنگ فسـفر، در تولیـد سـموم و 

آفت کش هـا، کبریـت و مـواد محترقـه، کاربردهـای 

نظامـی نظیـر نارنجک هـای دودزا، مرمـی گلولـه و 

بمب ها مورد استفاده قرار می گیرد.

سـنگ فسـفات آسـیاب شـده اگرچه مشکاتی 

انـواع کودهـای  پایین تـر از  نظیـر حالیـت بسـیار 

بـه طـور  امـا در برخـی مـوارد  فـرآوری شـده دارد 

مسـتقیم بـه  عنـوان کـود کشـاورزی قابـل اسـتفاده 

اسـت. اسـتفاده مسـتقیم از خاک فسـفات بیشـتر 

مناسـب کشـورهایی بـا سـطح تکنولـوژی پاییـن و 

دسترسی باال به منابع فسفات است.

اسـید فسـفریک به  عنوان ماده پایه تولید مواد 

شـیمیایی فسـفاتی بـرای تولیـد نمک های فسـفات 

سدیم، فسفات پتاسیم، فسفات کلسیم و تعدادی 

کـه  می شـود  اسـتفاده  شـیمیایی  مـواد  از  دیگـر 

بسـیاری از آن هـا، بـه  عنـوان افزودنی هـای صنایـع 

صنایـع  دام،  غذایـی  مکمل هـای  تولیـد  غذایـی، 

داروسازی و آرایشی بهداشتی استفاده می شوند.

فـرآوری سـنگ  مهم تریـن محصـوالت جانبـی 

فسـفات، جیپسـئوم، فلوئـور و اورانیـوم هسـتند 

کـه اسـتخراج آن هـا از بازمانده های فرآوری سـنگ 

می گیـرد.  صـورت  اقتصـادی  طـور  بـه  فسـفات 

جیپسـئوم به  عنوان ماده اولیه در صنایع سـیمان 

و گـچ بـه  کار مـی رود. یکـی از عناصـری کـه بـه 

یافـت  شـکل غالـب در رسـوبات سـنگ فسـفات 

می شـود، اورانیـوم اسـت کـه میـزان آن بـه طـور 

میانگیـن حـدود  ppm50-200 گـزارش می شـود. 

اگرچـه برخـی گزارش هـا حاکـی از وجـود معادنـی 

بـرآورد  نیـز هسـتند.  اورانیـوم  بیشـتر  مقادیـر  بـا 

آژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی از ذخایـر اورانیوم 

موجود در سنگ فسفات در جهان، 13.8 میلیون 

تـن اسـت و بـه  همیـن دلیـل معـادن فسـفات در 

دنیـا بـه طـور معمـول، بـه صـورت ذخایـر اورانیـوم 

نیـز مـورد نظـر هسـتند و ایـن مسـئله از دو جنبـه 

اسـتخراج ایـن مـاده معدنی با ارزش و اسـتراتژیک 

و لـزوم کاهـش سـطح اورانیـوم در فـرآوری سـنگ 

حائـز  کشـاورزی  کودهـای  تولیـد  بـرای  فسـفات 

اهمیت است.

ایاالت  متحده آمریکا از سال های ابتدایی1950، 

انجـام  را  فسـفات  معـادن  از  اورانیـوم  اسـتخراج 

فسـفات،  سـنگ  از  اورانیـوم  اسـتخراج  می دهـد. 

اسـید  بـه  معدنـی  مـاده  اولیـه  تبدیـل  مسـتلزم 

اضافـی  مرحلـه  یـک  انجـام  سـپس  و  فسـفریک 

اسـتخراج بـا حـال بـوده کـه بـر پیچیدگـی فرآینـد 

می افزایـد. اگرچـه طـی سـال های اخیـر افـت بـازار 

اورانیـوم باعـث شـده اسـت اسـتخراج آن از سـنگ 

فسفات از چرخه رقابت پذیری خارج شود.

مطابـق نمـودار 1 و بـر اسـاس آخریـن اطاعـات 

منتشـر شـده توسـط سـازمان زمین شناسـی ایـاالت 

 متحده )USGS(، میزان کل ذخایر سـنگ فسـفاته 

در جهـان طـی سـال 2020، حـدود 71 میلیـارد تـن 

بـرآورد شـده اسـت و میـزان ذخایـر سـنگ فسـفات 

در جهان، بین سـال های 2016 تا 2020 رشـد سـاالنه 

1.1 درصـدی را تجربـه کـرده و از 68 میلیـارد تـن بـه 

71 میلیارد تن رسیده است. بزرگ ترین کشورهای 

دارای ذخایـر معدنـی سـنگ فسـفاته، کشـورهای 

مغـرب، چیـن، الجزایـر و سـوریه هسـتند. کشـور 

مغرب حدود 70 درصد از ذخایر سنگ فسفات در 

جهان در اختیار دارد و این در حالی است که سهم 

تولیـد ایـن کشـور از تولیـد سـنگ فسـفات بسـیار 

مغـرب،  از  بعـد  اسـت.  ذخایـر  سـهم  از  پایین تـر 

کشـورهای چیـن، الجزایـر و سـوریه بـا سـهم های 5 

،3 و 3 درصـدی در رده هـای بعـدی از میزان ذخایر 

سنگ فسفات قرار دارند.

نمـودار 2، میـزان تولیـد سـنگ فسـفات طـی 

سـال های 2016 تـا 2020 را ارائـه می دهـد. بـر اسـاس 

طـی  فسـفات  سـنگ  تولیـد  میـزان  نمـودار،  ایـن 

را  درصـدی   4 کاهـش  بررسـی،  مـورد  سـال های 

تجربـه کـرده اسـت و از حـدود 26 میلیـون تـن در 

سـال 2016 به 23 میلیون تن طی سـال 2020 رسـیده 

اسـت. عامـل اصلـی این رونـد نزولی، کاهش تولید 

چین بوده است.

علی رغم برخورداری مغرب از بیشـترین ذخایر 

سـنگ فسـفات در جهان، تولید سـنگ فسـفات این 

کشور بسیار کم بوده با اختاف قابل  توجه، بعد از 

چین در جایگاه دوم از میزان تولید سـنگ فسـفات 

قرار دارد. کشـور چین با سـهم 40 درصدی و مغرب 

با سهم 17 درصدی، بزرگ ترین تولیدکنندگان سنگ 

فسـفات در جهان محسـوب می شوند. بعد از چین 

و مغرب کشورهای آمریکا، روسیه و اردن به ترتیب 

با سهم های 11، 6 و 4 درصدی، در رده های بعدی از 

تولید سنگ فسفات قرار دارند.

بـه ایـن علـت کـه بیشـترین حجـم تقاضا سـنگ 

فسـفات بـه تولیـد کودهـای شـیمیایی اختصـاص 

دارد و با توجه به پیش بینی های صورت گرفته در 

خصـوص افزایـش تقاضـا بـرای کودهـای شـیمیایی، 

انتظـار مـی رود کـه تقاضـا سـنگ فسـفات در آینده 

ایـن  تولیـد  افزایـش  بـه  منجـر  کـه  یابـد  افزایـش 

کـه  می شـود  پیش بینـی  شـد.  خواهـد  محصـول 

ایـاالت  متحـده آمریـکا، آسـیا و آمریـکای جنوبـی 

در  فسـفات  سـنگ  تقاضـا  افزایـش  اصلـی  عامـل 

سال های آینده باشند.
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»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

آنایـن« و بـه نقـل از روابـط عمومی شـرکت مشـاوره 

اقتصـادی آرمـان آتورپـات، جهـش قیمـت، مشـوقی 

بـرای توسـعه تولیـد خواهـد بـود امـا عـدم قطعیـت 

گسـترده  شـروع  به رغـم  کوویـد-19،  آتـی  رفتـار 

واکسیناسـیون، عاملـی اسـت کـه می توانـد باعـث 

افت مجدد تولید شـود. از سـوی دیگر، محدودیت 

عرضه صادراتی اسید سولفوریک که از محل تولید 

واحدهای ذوب یعنی تولیدکنندگان اجباری اسید 

افت تولید جهانی اسـید سـولفوریک طی سـال های 2019 و 2020 که عمدتا از محل واحدهای 
اختیـاری تولید اسـید بوده اسـت، باعث محدودیت دسترسـی بـازار جهانی به این محصول شـد. 
در نتیجـه، قیمـت اسـید طـی سـال 2020، رونـد صعودی خـود را آغـاز کـرد و در سـال 2021، 

رکوردهای پیشین خود، حتی 2011 را نیز شکست.

بررسی عرضه جهانی اسید سولفوریک/  افت تولید، 
عامل جهش قیمت اسید

نگهداری و حمل همراه است که از این رو، هزینه های 

نگهداری و حمل این محصول، سهم قابل توجهی از 

بهای تمام شده تولید را تشکیل می دهد.

بـا توجـه به این نکته که موجب برجسـته شـدن 

هزینه نگهداری و حمل اسید سولفوریک در اقتصاد 

واحدهـای تولیدکننـده شـده، افزایـش اخیـر قیمت، 

اسـید  تولیدکننـدگان  اقتصـاد  بهبـود  شـرایط 

محدودیـت  اسـت.  کـرده  فراهـم  را  سـولفوریک 

دسترسـی بـه اسـید سـولفوریک، عامـل اصلـی رشـد 

اسـت، در صـورت عـدم تامیـن تقاضـای وارداتـی از 

محل گوگردسوزی، می تواند از سطوح باالی قیمت 

همچنان حمایت کند.

در  سـولفوریک  اسـید  قیمـت  اخیـر  افزایـش 

بازارهـای جهانـی و عبـور آن از مـرز رکوردهـای ثبـت 

شده قیمت این ماده شیمیایی در سال 2011، اهمیت 

ویـژه ای را بـرای بـازار ایـن محصـول بـه ارمغـان آورده 

اسـت. اسـید سـولفوریک کـه یـک مـاده شـیمیایی 

خطرناک به  شمار می رود، با چالش هایی در راستای 
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واحدهـای ذوب بـوده اسـت. سـایر تولیـد اسـید از 

محـل تشـویه پیریـت، بازیافـت و تولیـد اسـید بـه  

و  بـرق  نیروگاه هـای  جانبـی  محصـول  عنـوان 

پاالیشـگاه های نفت و گاز انجام می شـود که تقریبا 

سـهم 7.4 درصـدی از عرضـه جهانـی را طـی چهـار 

سال اخیر در دست داشته است.

محـل  از  اسـید  تولیـد  درصـدی   1.3 رشـد 

اسـید  تولیـد  درصـدی   2.1 رشـد  و  گوگردسـوزی 

محصـول جانبـی واحدهـای ذوب، اگرچـه بـا افت 

تولیدکننـده  واحدهـای  سـایر  تقریبـا 7 درصـدی 

طـی سـال 2018 همـراه بـود، موجب رشـد مجموع 

تولیـد جهانـی ایـن مـاده شـیمیایی در بـه  میـزان 

0.8درصد شد.

ایـن در حالـی اسـت کـه طـی سـال 2019، کاهش 

قابـل توجـه تولیـد اسـید از محـل سـایر واحدهـای 

نـرخ منفـی 9.7 درصـدی، به رغـم  بـا  تولیدکننـده 

افزایـش بـه  ترتیـب 0.7 و 0.6 درصـدی تولیـد اسـید 

واحدهای ذوب و گوگردسـوز، باعث کاهش عرضه 

جهانی این محصول شد.

تولیـد   ،2020 سـال  طـی  کـه  اسـت  گفتنـی 

واحدهای گوگردسوز هم با نرخ منفی 0.9 درصدی 

منفـی  توجـه  قابـل  افـت  بـه  و  کـرد  پیـدا  کاهـش 

13.8درصـدی تولید سـایر واحدها دامـن زد. در این 

سـال امـا تولیـد اسـید سـولفوریک واحدهـای ذوب، 

بـاز هـم افزایـش پیـدا کـرد کـه ایـن افزایـش بـا نـرخ 

محدودتـری معـادل 0.6 درصـد همـراه بـود. بـا ایـن 

کـه  بـود  تولیـد جهانـی کاهشـی  وجـود، مجمـوع 

موجـب محدودیت دسترسـی مصرف کننـدگان در 

بازارهای جهانی شد.

شـیوع کروناویـروس طـی سـال 2020 بـا تعطیلـی 

کامل چین در فصل نخسـت و تعطیلی کامل سـایر 

کشـورهای جهـان در فصـل دوم سـال همـراه بـود. 

شـدید  افـت  بـا   2020 سـال  طـی  جهانـی  اقتصـاد 

تعطیلی هـا،  تاثیـر  کـه  بـود  همـراه  3.6درصـدی 

قرنطینه هـا و محدودیت های ناشـی از کوویـد-19 را 

بـه  خوبـی نشـان می دهـد. محدودیت هـای اعمالی 

بر واحدهای تولید اسـید به  ویژه واحدهای کوچک 

تولیدکننـده اثـر بیشـتری داشـته و بـا تعطیلـی یـا 

کاهـش سـطح تولیـد، موجـب افـت تولیـد در سـال 

2020 شده است.

اگرچه با شروع سریع و گسترده واکسیناسیون 

اقتصـادی  آمارهـای  جهـان،  کشـورهای  اکثـر  در 

مطلوبی از کشـورهای توسـعه  یافته منتشـر شـد اما 

سـویه جدیـد ایـن ویـروس بـه  نـام دلتـا، محاسـبات 

تحلیلگـران را بـه  طـور کامـل بـر هـم ریختـه اسـت و 

درمانـی،  و  بهداشـتی  علـوم  ناشـناختگی 

سـناریوپردازی های آتی را نامطمئن کرده اسـت. از 

محدودیت هـای  مجـدد  اجـرای  احتمـال  رو،  ایـن 

تعطیلـی  بـا  توسـط دولت هـا، می توانـد  اجتماعـی 

واحدهـای تولیـدی، محرکـی بـرای رشـد قیمـت این 

محصول شیمیایی باشد.

از ویژگی های بارز بازار اسید سولفوریک، تجارت 

آن اسـت. تجـارت بین المللـی اسـید سـولفوریک، بـه  

سـهم  حمـل،  و  نگهـداری  بـاالی  هزینه هـای  دلیـل 

محدود 7 درصدی از کل عرضه را تشکیل می دهد و 

عمـده صـادرات اسـید نیـز از محـل تولیـد محصـول 

جانبی واحدهای ذوب اسـت چراکه تولید اسـید در 

واحدهای ذوب، یک الزام قانونی اسـت و به  واسـطه 

کنتـرل آالیندگـی فـرآوری کانسـنگ های سـولفیدی، 

اسید سولفوریک تولید می شود.

تجارت بین المللی اسید 
سولفوریک، به  دلیل 

هزینه های باالی نگهداری 
و حمل، سهم محدود 

7درصدی از کل عرضه را 
تشکیل می دهد و عمده 

صادرات اسید نیز از محل 
تولید محصول جانبی 
واحدهای ذوب است

اخیر قیمت طی سـال 2020 و 2021 بوده اسـت. با 

توجـه بـه ایـن نکته، بررسـی وضعیت جهانـی بازار 

ایـن مـاده شـیمیایی، بـرای مصرف کننـدگان ایـن 

بازار و همچنین تولیدکنندگان اختیاری و اجباری 

آن حائز اهمیت است.

در نمودار 1، تولید جهانی اسـید سـولفوریک به 

 تفکیک منبع عرضه برای سـال های 2017 تا 2020 به 

 تصویـر کشـیده شـده اسـت. تولیـد جهانـی اسـید 

سـولفوریک طـی چهـار سـال اخیر، بـه  طور میانگین 

بالـغ بـر 270 میلیـون تـن بود کـه در بـازه زمانی مورد 

مطالعه، روند نوسـانی داشـته اسـت. در سـال 2018، 

تولیـد اسـید بـا رشـد 0.8 درصـدی نسـبت بـه سـال 

2017 همـراه بـود امـا در سـال های 2019 و 2020، بـه  

منفـی  و   0.2 منفـی  رشـدهای  نـرخ  بـا  ترتیـب 

1.4درصدی کاهش یافته است.

بـا توجـه بـه افت تولید اسـید سـولفوریک در دو 

سـال اخیر و وجود تقاضا برای اسـید به ویژه در بازار 

تولید کودهای شیمیایی، قیمت این ماده شیمیایی 

به روند نزولی خود در سـال 2020 پایان داد و با آغاز 

رونـد صعـودی، طـی سـال 2021، قله هـای باالتـری را 

نسـبت به رکوردهای سـال 2018 و 2019  و حتی 2011 

به ثبـت رسـاند. بنابرایـن، انتظـار مـی رود کـه جهش 

قیمـت، مشـوقی بـرای توسـعه تولیـد باشـد و عرضه 

جهانـی اسـید سـولفوریک در سـال های پیـش رو، بـا 

رشد همراه شود.

از  بیشـتر  سـولفوریک،  اسـید  جهانـی  تامیـن 

محـل واحدهـای گوگردسـوز، واحدهـای اختیـاری 

تولیدکننـده اسـید، انجـام می شـود و ایـن در حالـی 

اسـت کـه واحدهـای ذوب معمـوال فلزات پایه نظیر 

کانسـنگ های  ذوب  بـه  واسـطه  نیـز  روی  و  مـس 

سـولفیدی و الزام زیسـت محیطی کنترل آالیندگی 

تولیدکننـدگان  از  ایـن سـنگ ها،  فـرآوری  گوگـردی 

اجباری و عمده اسید سولفوریک به  شمار می روند 

و اسـید تولیـدی ایـن واحدهـا، بـه  عنـوان محصـول 

جانبی شناخته می شود.

طـی سـال های 2017 تـا 2020، بـه  طـور میانگیـن 

حدود 62.7 درصد از تولید جهانی اسید در اختیار 

واحدهای گوگردسوز و تقریبا 29.9 درصد در دست 
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بنابرایـن، تولیـد اسـید واحدهـای ذوب، بیشـتر 

واحدهـا  ایـن  و  اسـت  داخلـی  تقاضـای  بـر  مـازاد 

محصـول خـود را در بازارهـای بین المللـی بـه  فـروش 

می رسـانند. در نتیجـه بـا افـت نـرخ رشـد یـا کاهش 

بـه  روش ذوب،  فـرآوری کانسـنگ های سـولفیدی 

تولیـد اسـید سـولفوریک نیز کاهش پیـدا می کند و 

در پی آن عرضه صادراتی این محصول شیمیایی با 

افت همراه خواهد بود.

در نتیجـه افـت عرضـه از محـل ذوب فلـزات، 

تامیـن  بـه  اقـدام  گوگردسـوز  واحدهـای  معمـوال 

تقاضـای وارداتـی می کننـد. ایـن در حالـی اسـت 

که هزینه تولید اسید در واحدهای ذوب، به  دلیل 

جانبـی بـودن محصـول، بسـیار کمتـر از واحدهـای 

گوگردسـوز اسـت و در برخـی مـوارد، امـکان تامیـن 

اقتصـادی ایـن تقاضـا توسـط واحدهـای گوگردسـوز 

)هزینه هـای بـاالی حمـل(، وجـود نـدارد. بنابرایـن، 

امـکان  عـدم  و  صادراتـی  ویـژه  بـه   عرضـه  افـت 

تامیـن کامـل آن از محـل گوگردسـوزی، از قیمـت 

حمایت می کند.

دیگر عامل بنیادی تعیین کننده قیمت، تقاضا 

اسـت و با وجود شـیوع کروناویروس، سـطوح تقاضا 

افـت چشـمگیری را تجربـه نکـرده اسـت. بـه  طـور 

کلی، از اسـید سـولفوریک بیشـتر برای تولید اسـید 

فسفریک و کودهای شیمیایی استفاده می شود به 

 گونـه ای کـه سـهم 59 درصـدی از تقاضـای این ماده 

شیمیایی را به  خود اختصاص می دهد.

 در نمودار 2، بازارهای مصرف اسید سولفوریک 

نمایـش داده شـده و میانگیـن سـهم هـر یـک از ایـن 

بازارها از تقاضای اسید سولفوریک برای بازه زمانی 

2017 تا 2020، مشخص شده است.

اگرچه ذوب فلزات، یکی از منابع تامین اسید 

سولفوریک به  شمـار می رود، تولید فلزات به  روش 

محل هـای  از  یکـی  خـود  نیـز،  هیدرومتالـورژی 

عمـده  اســـت.  شیمیـــایی  مـــاده  ایـن  تقاضـای 

فــــرآوری  در  فلــــزات،  اکسیـــدی  کانسنگ هــــای 

هیدرومتالورژیکـی، اسیـــد سولفـــوریک مصــــرف 

می کننـد امـا مصـرف اسـید سـولفوریک در بخـش 

)حـدود  اسـت  محـدود  نـه  تنهـا  فلـزات،  تولیـد 

10درصـد طـی چهـار سـال اخیـر(، بلکـه بـا توجـه بـه 

کاهش سهم تولید از محل منابع معدنی اکسیدی، 

با افت هم روبه رو خواهد بود.

عـاوه بـر تولیـد اسـید فسـفریک کـه بیشـتر در 

تولیـد کودهـای شـیمیایی به  مصـرف می رسـد ولی 

در  و  دارد  قـرار  خوراکـی  گریـد  در  آن  از  بخشـی 

مـورد  نوشـیدنی  و  غذایـی  مـواد  تولیـد  صنعـت 

استفاده قرار می گیرد، کودهای شیمیایی و فلزات، 

از اسـید در مصارف صنعتی نیز اسـتفاده می شـود 

کـه طـی چهـار سـال اخیـر، بـه  طـور میانگیـن سـهم 

31درصدی را در دست داشته است.

کاربردهای اسید سولفوریک در بخش صنعت 

شامل تولید مواد شیمیایی نظیر هیدروژن فلوئوراید، 

دی اکسـید تیتانیـوم، سـولفات آلومینیـوم )تصفیه 

آب و کاغذسـازی(، اسـید بوریـک )شیشه سـازی(، 

متیـل  چـوب(،  خمیـر  و  )پالـپ  کلـر  دی اکسـید 

متاکریـات )رزین هـا و پاسـتیک های اکریلیکـی(، 

اسـید سـیتریک )مواد غذایی و نوشـیدنی(، صنعت 

نساجی و از این قبیل می شود. ناگفته نماند که از 

اسـید سـولفوریک بـه  طـور مسـتقیم هـم در بخـش 

صنعت، نظیر پاالیش نفت و تصفیه آب و روغن های 

صنعتی استفاده می شود.

در جمع بنـدی مـوارد بـاال، افـت عرضه جهانی 

اسـید سـولفوریک طی دو سـال اخیر، عامل جهش 

قیمـت ارزیابـی می شـود. سـطوح بـاالی قیمتـی، 

اکنـون مشـوقی بـرای تامیـن بیشـتر ایـن محصـول 

در بازارهای جهانی به  شمار می رود و در صورتی 

که تامین تقاضای وارداتی اسـید توسـط واحدهای 

گوگردسـوز انجـام نشـود، محدودیـت دسترسـی 

اسـید حمایـت  قیمـت  از  و  مانـد  پابرجـا خواهـد 

خواهد کرد.
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مدیرعامل شـرکت ملی صنایع مـس ایران گفت: به دنبـال اجرای طرح های توسـعه ای و ارتقای 
تولیـد محصـوالت خـود از 250 هـزار تن به حدود یـک میلیون تن هسـتیم که این مهـم، افزایش 

صادرات و ارزآوری بیش از 10 میلیارد دالری را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

اجرای چهار ابرپروژه در »فملی« تا پایان سال جاری
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد:

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنایـن«، در روز چهارشـنبه 28 تیـر مـاه، 

جلسـه مجمـع عمومی عـادی سـالیانه و فوق العاده 

شـرکت صنایـع ملـی مس ایـران با موضوع اسـتماع 

گـزارش هیئـت  مدیـره و بـازرس قانونـی، تصویـب 

بـه  صورت هـای مالـی سـال )دوره( مالـی منتهـی 

29اسـفند مـاه سـال 1400، تقسـیم سـود، انتخـاب 

روزنامـه  انتخـاب  قانونـی،  بـازرس  و  حسـابرس 

کثیر االنتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف 

بـا  پـاداش هیئـت مدیـره  هیئـت مدیـره و تعییـن 

و  حقیقـی  سـهامداران  درصـدی   63.4 حضـور 

حقوقی در تاالر وزارت کشور برگزار شد.

ایـن مجمـع بـا حضور اعضای هیئت رئیسـه در 

رسـتمی،  علـی  یافـت.  رسـمیت  قانونـی،  جایـگاه 

در  ایـران  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت  مدیرعامـل 

حـال حاضـر  در  کـرد:  بیـان  ایـن مجمـع،  ابتـدای 

شـرکت ملـی مـس، بهتریـن شـرکت ایران اسـت که 

یکی از اهداف مهم مسـئوالن این مجموعه عظیم 

صنعتی، خلق حداکثری ثروت برای خانواده بزرگ 

سهامداران آن است.

وی افزود: متوسط قبمت مس در بورس فلزات 

لنـدن طـی سـال گذشـته، 9 هـزار و 640 دالر بـه ازای 

هر تن بوده است که در مقایسه با سال پیش از آن، 

رشـد 50 درصدی داشـته و به نظر می رسـد با توجه 

بـه اتفاقـات رخ داده در بازارهای جهانی، قیمت آن 

در میان مـدت، کاهـش و در بلندمـدت رشـد پیـدا 

کند. از ابتدای امسـال، شـاهد کاهش قیمت مس 

تـا حـدود هفـت هـزار و 200 دالر نیـز بوده ایـم کـه 

علـت اصلـی آن، رشـد تـورم در اقتصـاد آمریـکا و 

افزایـش نـرخ بهـره بانکـی در ایـاالت متحـده اسـت 

کـه عامـل اصلـی کاهـش قیمـت کامودیتی هـا بـه 

ویژه مس محسوب می شود.

ضرورت اکتشاف در صنعت مس  
ایـران  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت  مدیرعامـل 

عنـوان کـرد: میـزان حفـاری انجـام شـده طـی سـال 

گذشـته، 130 هـزار متـر بـوده اسـت کـه بـه دنبـال 

افزایش آن تا 170 هزار متر در سـال جاری هسـتیم. 

ایـن مهـم بایـد به بیش از 220 هزار متر افزایش یابد 

و فعالیت اکتشافی شرکت باید توسعه پیدا کند.

رسـتمی در ادامـه بـه جایـگاه ایـران در صنعـت 

مـس جهـان اشـاره کـرد و گفت: ایـران با 18 میلیارد 

تـن مـس، در رتبـه ششـم ذخایـر مـس جهـان قـرار 

گرفتـه اسـت و بـرای بیـش از 200 سـال آینـده، مـاده 

معدنـی مـس داریـم امـا کشـور رتبـه 18 جهـان در 

تولید مس را در اختیار دارد که این میزان فاصله، 

افزایـش  بـا  تـا  اسـت  کشـور  بـرای  فرصـت  یـک 

ظرفیت هـای تولیـدی، رتبـه خـود را ارتقـا دهیـم و 

بتوانیم تولید کاتد مس را از 250 هزار تن فعلی به 

حدود یک میلیون تن برسانیم.

وی تصریح کرد: این افزایش تولید، رشد صادرات 

مـس بـه بیـش از 10 میلیـارد دالر را بـه دنبـال خواهـد 

داشـت و در واقـع می تـوان گفـت هیـچ صنعـت و 

صنایـع معدنـی در کشـور چنیـن حاشـیه سـودی بـه 

همـراه نخواهـد داشـت. ضمـن اینکـه بـا تامین منابع 

کافی برای سرمایه گذاری، منابع معدنی مناسب و 
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مـس  فلوتاسـیون  مـس،  کنسـانتره  تـن  100هـزار 

سرچشـمه بـا ظرفیـت 70 هـزار تـن کسـانتره مـس و 

همچنیـن لیچینگ مس سـونگون، چهار پـروژه مهم 

شرکت ملی مس در سال جاری است. پروژه تغلیظ 

مس سـونگون در سـال جاری در حال انجام اسـت و 

در شهربابک و میدوک نیز در حال فعالیت هستیم 

و بـر ایـن اسـاس، شـاهد افزایـش تولیـد و درآمدهـای 

داخلی و صادراتی در سال آینده خواهیم بود.

وی تصریـح کـرد: اجـرای ایـن پروژه های عظیم، 

نیازمند 10 تا 12 میلیارد یورو سرمایه گذاری است 

مـا  بـه  شـرکت  سـهامداران  هسـتیم  امیـدوار  کـه 

کمـک کننـد تا شـرکت ملی مس بتوانـد به جمه 10 

شرکت برتر تولیدکننده مس جهان بپیوندد.

به دنبال تامین زیرساخت های الزم هستیم  
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران ضمن 

اشـاره بـه اهمیـت تامیـن زیرسـاختهای الزم جهـت 

توسعه صنعت مس، عنوان کرد: با برنامه ریزی های 

انجـام شـده بـه ویـژه در تولیـد بـرق تجدیدپذیـر، 

قطعی برق در شرکت نخواهیم داشت. کمبود آب، 

یکـی دیگـر از معضـات موجـود در بخـش تولیـد 

نیروی انسـانی متخصص، تمام شـرایط برای جهشی 

خوب در صنعت مس فراهم است.

مدیرعامـل »فملـی« تاکیـد کـرد: در حالـی کـه 

رتبـه 24 جهـان در مصـرف مـس را داریـم امـا در 

و  هسـتیم   18 رتبـه  در  تشفیه شـده،  مـس  تولیـد 

برنامه ریـزی کرده ایـم تـا به رتبه های هفتم یا ششـم 

جهان ارتقا پیدا کنیم.

رکوردشکنی »فملی« در تولید و فروش  
رسـتمی ضمـن اشـاره بـه برخـی دسـتاوردهای 

 ،1400 سـال  در  ایـران  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت 

مطرح کرد: شـاهد رکوردشـکنی شـرکت ملی مس 

مـس  کاتـد  از  اعـم  محصـوالت  انـواع  تولیـد  در 

)285هزار و 15 تن(، سنگ سولفور )53 هزار و 921 تن(، 

کنسانتره مس )یک میلیون و 227 هزار و 283 تن(، 

و  تـن(  و 275  هـزار  )هشـت  مولیبـدن  کنسـانتره 

زمـان  از  تـن(   844( گران بهـا  فلـزات  کنسـانتره 

افزایـش  دنبـال  بـه  و  بوده ایـم  شـرکت  راه انـدازی 

تولیـد و همچنیـن فـروش انـواع محصوالت شـرکت 

ملی مس در سال جاری هستیم.  

تولیـد  در  حاضـر  حـال  در  داد:  ادامـه  وی 

کنسـانتره و کاتـد مـس، 6 درصـد جلوتـر از برنامـه 

پیش بینی شده هستیم و در تولید کنسانتره فلزات 

شـرکت  برنامـه  از  بیشـتر  نیـز 27درصـد  گران بهـا 

رکوردشکنی کرده ایم.

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران بـا 

اشـاره بـه عملکرد فـروش این مجموعه، اذعـان کرد: 

در سـال گذشـته، 15 درصـد رشـد در فـروش وزنـی 

معادن یک میلیون و 226 هزار تن و 92 درصد رشـد 

در فـروش ارزشـی معـادل 81 هـزار میلیـارد تومـان به 

ثبت رسیده است. همچنین سود عملیاتی شرکت، 

رشـد 86 درصدی و سـود خالص شـرکت، با رشـد 92 

درصدی همراه بوده است.

مهـم  ابرپروژه هـای  بـه  ادامـه  در  رسـتمی 

»فملی« اشاره کرد و گفت: امسال بهره برداری از 

چهـار پـروژه بـزرگ را در برنامـه داریم که در اواسـط 

سال جاری یا پاییز به بهره برداری خواهند رسید.

وی توضیـح داد : پروژه هـای مـس دره زار و مـس 

دره آلـو بـا ظرفیت هـای بـه ترتیـب 150 هـزار تـن و 

اسـت کـه در تـاش هسـتیم اقدامـات الزم را بـه 

منظور رفع آن انجام دهیم.

تامیـن  مشـکات  بـه  همچنیـن  رسـتمی 

ماشـین آالت معدنی در 10 سـال گذشته اشاره کرد 

و گفت: پیش بینی می شود طی چهار سال آینده، 

بـه بیـش از یـک  هـزار خـودروی معدنی نیاز داشـته 

باشیم و همچنین ناوگان پیمانکاران ما نیز فرسوده 

خودروهـای  از  اسـتفاده  بـا  بایـد  کـه  اسـت  شـده 

مناسب جایگزین شوند.

وی خاطرنشـان کرد: اکنون سـهام شرکت ملی 

بـازار  خـوب  سـهام های  جـزو  ایـران،  مـس  صنایـع 

اسـت و بـدون شـک با اجـرای طرح های توسـعه ای، 

یافـت.  خواهیـم  ارتقـا  سـهام  بـازار  اول  رتبـه  بـه 

همچیـن در سـال گذشـته، دو هـزار میلیـارد تومـان 

بـرای بازارگردانـی از سـوی ایـن شـرکت برنامه ریزی 

شـد و امسـال ایـن رقـم بـه پنـج هـزار میلیـارد تومان 

افزایش خواهد یافت.

توجه به نیروی انسانی کارآمد در »فملی«  
مدیرعامـل »فملـی« ضمـن تاکیـد بـر اهمیـت 

کـرد:  مطـرح  تولیـد،  بخـش  در  انسـانی  نیـروی 

شـرکت ملـی مـس، همواره توجـه ویـژه ای به مقوله 

نیروی انسانی داشته است و تعداد نیروی انسانی 

ایـن شـرکت بـه بیـش از 50 هـزار نفـر تـا پایـان سـال 

1404 خواهد رسید.

وی همچنیـن یـادآور شـد:در سـه ماهـه ابتدایی 

سال جاری، در تولید کاتد و اسیدسولفوریک جلوتر 

از برنامه پیش بینی شده هستیم و رکوردشکنی های 

قابـل توجهـی در تولیـد و فـروش ایـن محصـوالت بـه 

ثبـت رسـیده اسـت. مـا تمـام تـاش خـود را جهـت 

اجـرای پروژه هـای توسـعه ای شـرکت ملـی مـس در 

سال جاری به کار خواهیم گرفت و از هیچ کوششی 

در این زمینه دریغ نخواهیم کرد.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه در پایـان ایـن مجمـع، 

صورت هـای مالـی منتهـی بـه 29 اسـفند مـاه سـال 

1400 به تصویب رسید و روزنامه های دنیای اقتصاد 

و جهان صنعت به عنوان روزنامه های کثیراالنتشار 

انتخاب شـدند. ضمن اینکه مبلغ 700 ریال تقسـیم 

سود به ازای هر سهم تصویب شد.

پروژه های مس دره زار و 
مس دره آلو با ظرفیت های 
به ترتیب 150 هزار تن 

و 100 هزار تن کنسانتره 
مس، فلوتاسیون مس 
سرچشمه با ظرفیت 

70هزار تن کسانتره مس 
و همچنین لیچینگ مس 

سونگون، چهار پروژه مهم 
شرکت ملی مس در سال 

جاری است
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