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در همـه عرصه هـا، جایـگاه آمـوزش در افزایـش سـطح بهـره وری بـه 

عنـوان یکـی از مکانیزم هـای اصلـی و یـک ضـرورت شـناخته می شـود. 

ازایـن رو آمـوزش در حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی نیـز از ایـن قاعـده 

مسـتثنی نیسـت. نيروی انسـانی از بزرگ ترين و با ارزش ترين سـرمايه 

هـر سـازمانی اسـت کـه در کنـار رشـد کمـی بـرای رشـد کیفـی آن، 

نیازمند آموزش پرسـنل خواهد بود. در واقع آموزش مختص یک سـن 

و یـک دوره خـاص و یـک مـکان ویـژه نیسـت. امـروزه در سراسـر دنیـا، 

چنانچه افراد در دانشگاه های معتبر تحصیل کرده باشند و پنج سال 

تلقـی  بیسـواد  را  افـراد  ایـن  باشـد،  گذشـته  آن هـا  تحصیـل  زمـان  از 

می کنند، مگر خود را توام با کاری که انجام می دهد، درگیر آموزش 

کرده باشند. به همین دلیل، با توجه به اهمیت روزافزون آموزش های 

حیـن خدمـت و نقـش بسـزای آن  در بهبـود عملکـرد کارکنان سـازمان، 

ارتقای شغلی افراد را موکول به گذراندن این دوره ها می کنند.  

اسـتانداردهای آموزشـی در سـطح بین المللی تا حد زیادی مشـابه 

ایـن دوره هـا متفـاوت اسـت.  هـم هسـتند و تنهـا کیفیـت برگـزاری 

متاسـفانه در کشـور مـا چـه بـرای برگزارکننـده و چـه بـرای فراگیـر، 

فرهنگ ضرورت گذراندن این دوره ها فرهنگ سازی نشده و به همین 

دلیـل بیشـتر جنبـه رفـع تکلیـف شـده اسـت. در واقـع ایـن دوره هـا در 

کشـور جـدی گرفتـه نمی شـود و تنهـا افـرادی که عالقه مند هسـتند تا 

از ایـن طریـق بـه تـوان علمـی و تخصصـی خـود اضافـه کننـد، منتظـر 

برگزاری دوره های عمومی نشده و گاه از جیب خود هزینه می کنند.

متاسـفانه در کشـور موضـوع مدیریـت دانـش نیـز متاثـر از مـوارد 

بیـان شـده، بسـیار فراگیـر نشـده و در ایـن زمینـه شـرکت های پیشـرو 

اندکی وجود دارد که با اعتقاد راسـخ به این موضوع پرداخته و سـعی 

در بهره مندی از مزایای مدیریت دانش دارند. همچنین یکی دیگر از 

موانـع فراگیـری مدیریـت دانـش، نگرانـی از امنیـت شـغلی اسـت. در 

کشـور فرهنـگ جانشـین پروری کـه متاثـر از همیـن موضـوع اسـت، 

فراگیر نشـده و نسـبت به آن بی توجهی می شـود. بیشـتر افراد سـعی 

می کننـد دانش اندوختـه خـود را بـرای خـود نگـه  دارنـد و بـه صـورت 

انتقـال  زیردسـتان خـود  بـه  را  کار  و فن هـای  فـوت  تمامـی  آبشـاری 

ندهند، تا کار خود را از دست ندهند. الزم به ذکر است که مشوق ها 

و  دارد  زیـادی  بسـیار  تاثیـر  زمینـه  ایـن  در  شـغلی  امنیـت  ایجـاد  و 

می  تواند راهگشا باشد.

بـر ایـن اسـاس هـم دوره آکادمیـک و هـم دوره هـای عملـی و هـم 

دوره هـای حیـن خدمـت، الزم و ملـزوم هـم هسـتند. دوره آکادمیـک 

دوره مقدماتـی محسـوب می شـود، چـون تئـوری بـه تنهایـی کاربـرد 

نـدارد و دوره هـای کارگاهـی و عملـی، دوره های مکمل برای آغاز کار و 

دوره هـای حیـن کار و خدمـت تکمیلـی محسـوب می شـوند. بنابرایـن 

نمی توان گفت کدام یک از اهمیت بیشتر برخوردار است.

در کشـور، رابطـه دانشـگاه و صنعـت بیشـتر از اینکـه عملیاتـی و 

کاربـردی باشـد، جنبـه نمایشـی بـه خـود گرفتـه و رفع تکلیفی شـده که 

هنـوز بالـغ نشـده اسـت. در ایـن خصـوص بارهـا و بارهـا، آسیب شناسـی 

انجـام شـده اسـت امـا جـز در مـوارد معـدود توفیـق زیـادی در ایـن مورد 

نداشته ایم. متاسفانه وضعیت اشتغال کشور، در وضعیت بغرنجی قرار 

دارد که افراد معموال تمایلی به کیفیت کار و ارتباط آن با تحصیل و … 

ندارند و بیشتر به دنبال انجام کار برای کسب معیشت هستند. 

در  تنهـا  را  خـود  فرزنـدان  موفقیـت  خانواده هـا  کـه  زمانـی  تـا 

رشـته های پزشـکی و یـا در رشـته های خـاص مهندسـی دنبـال کننـد، 

همان آش و همان کاسه خواهد بود.

الزم به یادآوری اسـت که دوره ای در دبیرسـتان، شـاگردهای تنبل 

را به رشته اقتصاد و علوم انسانی تبعید می کردند، نتیجه آن شد که 

سـال ها بعـد مـا در ایـن رشـته های مهم همچون حقوق و اقتصـاد دچار 

خـال شـده بودیـم. بـه نظـر می رسـد؛ هنـوز نقشـه راه روشـنی در نظـام 

آموزشـی کشـور اعم از آموزش و پرورش یا آموزش عالی ترسـیم نشـده 

اسـت.  یـک سـردرگمی بـزرگ در رابطـه بـا یکدیگـر گرفتـار شـده اند. 

فرزانـدان مـا در یـک سـردرگمی هسـتند و انقـدر درگیر کنکـور و کمک 

آموزشـی های بیهوده حین تحصیل می شـوند که ناخواسـته در مسـیر 

متفاوت از استعداد و عالیق تحصیلی خود قرار می گیرند.

همان آش و همان کاسه 

منصور یزدی زاده
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وحید سیدعلی، مدیرعامل شرکت توسعه معادن فوالد خوزستان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

ثبات؛ شرط اصلی خروج از رکود

از  یکـی  اولیـه  مـواد  تامیـن 
چالش های اساسـی صنعت فوالد به 
شـمار می آیـد کـه تحقـق اهـداف 
پیش بینی شـده برای ایـن صنعت را 
مواجـه  جـدی  ریسـک های  بـا 
می سـازد. بـر ایـن اسـاس شـرکت 
توسـعه معـادن فـوالد خوزسـتان با 
خدمـات  ارائـه  ماموریـت  و  هـدف 
فـرآوری،  اسـتخراج،  اکتشـاف، 
حـوزه  در  بازرگانـی  و  بهره بـرداری 
صنعـت و معـدن کشـور، بـا اولویت 
تامین نیازهای گروه فوالد خوزسـتان 
توانسـته اسـت بـازوی کمکـی این 
گـروه باشـد و تـا حـدودی دغدغـه 
را  ایـن شـرکت  کنسـانتره  تامیـن 
برطرف کند. در همین راستا، خبرنگار 
پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 
آنالین« با وحید سـیدعلی، مدیرعامل 
فـوالد  معـادن  توسـعه  شـرکت 
تـدارک  را  گفت وگویـی  خوزسـتان 
دیـده اسـت که متـن کامـل آن را در 

ادامه خواهید خواند:
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تامین به موقع مواد اولیه، عدم توازن عرضه و تقاضا 

در کشور و همچنین با در نظر گرفتن این موضوع که 

اقدامـات  اکتشـاف،  حـوزه  در  تاکنـون  متاسـفانه 

اثربخشـی انجام نگرفته اسـت، از زمان تاسـیس خود 

تاکنـون توانسـته اسـت بـازوی کمکـی شـرکت فـوالد 

خوزستان باشد و تا حدودی دغدغه تامین کنسانتره 

این شرکت را نیز برطرف کند.

اصلی تریـن چالـش سـرمایه گذاری در   
صنعت فوالد کشور را چه می دانید؟

و  هزینـه  پـر  صنایـع  زمـره  در  فـوالد  صنعـت 

سـرمایه بر اسـت کـه در چرخـه تولید نیازمند منابع 

مالـی قابـل توجـه و کافـی اسـت. بـر ایـن اسـاس، بـه 

نظـر می رسـد یکـی از مهم تریـن عوامـل موفقیـت 

صنایع فوالدی، سرمایه در گردش موجود در اختیار 

امـا متاسـفانه در شـرایط کنونـی  شـرکت ها اسـت 

اصلی ترین چالش سرمایه گذاری در صنعت فوالد، 

تامیـن سـرمایه بـرای ایجـاد و بهبود زیرسـاخت های 

الزم در بخش های زیربنایی، خطوط راه آهن و حمل 

و نقـل ریلـی و زمینـی اسـت کـه البتـه الزم بـه ذکـر 

اسـت که وجود تحریم ها و عدم تمایل شـرکت های 

را  کار  نیـاز،  مـورد  سـرمایه  تامیـن  بـرای  خارجـی 

مشکل تر کرده است.

عوامـل تاثیرگـذار بر بـازار سـنگ آهن و   
کنسانتره چیست؟

با توجه به افق چشـم انداز 1404 ظرفیت تولید 

ایده شـکل گیری شـرکت توسعه معادن   
فوالد خوزسـتان چه بود و این شـرکت از چه 

سالی شروع به فعالیت کرده است؟
تامیـن مـواد اولیـه یکـی از چالش هـای اساسـی 

صنعـت فـوالد بـه شـمار می آیـد کـه تحقـق اهـداف 

پیش بینی شـده برای این صنعت را با ریسـک های 

جـدی مواجـه می سـازد. بـه نظـر می رسـد در حـال 

حاضـر بـا چالش تامین مواد اولیه برای فوالدسـازان 

طرح هـای  بـرای  بحـران  ایـن  تشـدید  و  کشـور 

توسـعه ای در حـال اجـرا در آینـده روبه رو هسـتیم و 

علی رغم آگاهی نسبی که از این مسئله در کشور 

بـه  وجـود آمـده، همچنـان اقـدام چشـم گیری بـرای 

حـل مشـکالت موجـود پیـش رو انجـام نپذیرفتـه 

اسـت. صنعـت فـوالد در زمـره صنایـع سـنگین و 

ایـن  دارد.  قـرار  کشـور  اقتصـاد  در  نقش آفریـن 

صنعـت شـاهرگ حیاتـی اقتصـاد، صنعـت، عامـل 

رشـد  و  توسـعه  بـرای  فرصتـی  و  اشـتغال  توسـعه 

اقتصادی ایران است.

بـا توجـه بـه اینکـه تامیـن مـواد اولیـه، یکـی از 

مسائل مهم در فعالیت و توسعه هر واحد صنعتی و 

تولیـدی در صنعـت فـوالد بـه شـمار مـی رود، شـرکت 

توسعه معادن فوالد خوزستان از تاریخ هشتم دی ماه 

خدمـات  ارائـه  ماموریـت  و  هـدف  بـا   ،1400 سـال 

اکتشـاف، اسـتخراج، فرآوری، بهره بـرداری و بازرگانی 

در حـوزه صنعـت و معـدن کشـور، بـا اولویـت تامیـن 

نیازهـای گـروه فوالد خوزسـتان تاسـیس شـده اسـت. 

ایـن شـرکت همچـون سـایر شـرکت های فـوالدی بـه 

انتظار می رود شرکت 
توسعه معادن فوالد 

خوزستان در سال های 
آتی، شرکتی پیشرو با 

باالترین توانایی در ارائه 
خدمات با کیفیت صنعتی 

و معدنی مصرفی باشد
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چه چشـم اندازی برای شـرکت توسـعه   
معادن فوالد خوزستان متصور هستید؟

فـوالد  معـادن  توسـعه  شـرکت  مـی رود  انتظـار 

خوزستان در سال های آتی، شرکتی پیشرو با باالترین 

توانایی در ارائه خدمات با کیفیت صنعتی و معدنی 

مصرفی باشد و با اهداف کالن و برنامه هایی همچون 

بازاریابـی و فـروش محصـوالت معدنـی در کشـور و 

راه انـدازی معـادن کوچـک )ذخایر پنهان( و همچنین 

خریـد سـهام و مشـارکت در پروژه هـای شـرکت های 

بـزرگ معدنی بتواند کمک شـایانی به صنعـت فوالد 

کشور و منطقه کند.

توسـعه معـادن کوچک مقیـاس نیـز بخشـی از 

برنامه هـای شـرکت توسـعه معـادن اسـت. از سـوی 

دیگـر در زمینـه اکتشـافات، حضـور در پهنه هـای 

بـزرگ معدنـی در قالـب کنسرسـیوم های فـوالدی 

نیز در دسـتور کار قرار گرفته اسـت که با توجه به 

ظرفیـت واحـد تولیـدی، امیـدوار هسـتیم بتوانیـم 

سنگ آهن مورد نیاز را تامین کنیم.

راهـکار شـرکت توسـعه معـادن فـوالد   
خوزستان برای خروج از رکود بازار چیست؟

ایجـاد ثبـات، شـاید اولیـن و مهم تریـن مسـئله 

بـرای خـروج از رکـود در بـازار باشـد. تـا هنگامـی کـه 

بازار به ثبات الزم دست پیدا نکند، سرمایه گذاری 

در  سـرمایه  و  اسـت  باالیـی  ریسـک  دارای  آن  در 

گردش به طور چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد. 

اجـرای سیاسـت هایی کـه بـه ثبـات قیمـت در بـازار 

کمـک کنـد نیـز تاثیـر مسـتقیمی در خـروج بـازار از 

رکود خواهد داشت. 

به مگنتیت اسـت را در دسـتور کار خود قرار داده 

است. همچنین استفاده از ظرفیت های برون مرزی 

نیز می تواند گزینه مناسـبی برای افزایش عرضه و 

ثبات قیمت در بازار باشد.

اسـتراتژی کوتاه مـدت و بلندمـدت این   
شـرکت چیسـت و در حـال حاضـر تـا چـه 

میزانی تحقق پیدا کرده است؟
تملـک  شـرکت،  ایـن  کوتاه مـدت  اسـتراتژی 

پتانسیل های معدنی برای تامین مواد اولیه مقرون 

به صرفه و پایدار مورد نیاز شـرکت فوالد خوزسـتان 

بـود. بـر ایـن اسـاس الگوریتـم خریـدی مصوب شـد 

کـه طـی آن هـر پتانسـیل معدنـی بـا در نظـر گرفتـن 

همـه شـرایط، در صـورت عبـور از ایـن الگوریتـم بـه 

مالکیت شـرکت توسـعه معادن در می آید. در حال 

مراحـل  در  تملـک  بـرای  محـدوده  دو  حاضـر، 

راست آزمایی قرار گرفته و در صورت تایید تا پایان 

سـال جـاری، بهره بـرداری از آن شـروع خواهـد شـد، 

همچنیـن چنـد محـدوده دیگـر نیـز در حـال طـی 

روند الگوریتم هستند.

عالوه بر این که رسـالت اصلی شـرکت توسـعه 

معـادن فـوالد خوزسـتان، تامیـن پایـدار کل 

مـواد اولیـه مـورد نیـاز شـرکت 

اسـت،  خوزستـــان  فـــوالد 

فعالیت های خود را همسـو 

بـا سـایر فعالیت هـای مشـابه 

در بازارهـای ایـران و جهـان گسـترش 

داده و نقش مهمی را در اقتصاد کشـور 

ایفا می کند.

فـوالد کشـور بایـد بـه مـرز 55 میلیـون تـن در سـال 

برسـد کـه ایـن امـر نیازمنـد، تامین مـواد اولیـه الزم 

است که در مجموع به رقم حدود 168 میلیون تن 

در  عرضـه  حجـم  ایـن  می رسـد.  خـام  سـنگ آهن 

مقابـل افزایـش عمـق معدنـکاری و افزایـش هزینـه 

اسـتخراج باعـث کاهـش نسـبت عرضـه سـنگ آهن 

به تقاضا می شـود. همین امر در بلندمدت باعث 

افزایش قیمت سـنگ آهن و کنسـانتره خواهد شـد. 

الزم بـه یـادآوری اسـت کـه قیمـت عرضـه و تقاضـا، 

همچون سایر بازارهای موجود، اصلی ترین پارامتر 

موثر در وضعیت بازار است.

شـرکت توسـعه معادن فوالد خوزستان   
چـه رسـالتی در تامیـن کنسـانتره و کاهش 

دغدغه فوالدسازان عهده دار است؟
بـا توجـه بـه اینکـه شـرکت توسـعه معـادن در 

خصوص رفع چالش تامین پایدار مواد اولیه شرکت 

همیـن  در  اسـت،  شـده  تاسـیس  فـوالد خوزسـتان 

از  بیـش  بررسـی  بـر  مـدت زمـان فعالیـت، عـالوه 

30محدوده معــدنی در سطح کشور، تکنولوژی های 

نوین جهانی نظیر روشی که بر پایه تبدیل هماتیت 
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فــوالدفــوالد

حفظ تولید با چنگ و دندان

سـویه جدید اومیکرون؛ عامل افت قیمت سنگ آهن در ماه های گذشته

صادرات فوالد زنگ نزن چین در نیمه اول سال 2022
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پایـگاه  بـا خبرنـگار  امیـر مـرادی در گفت وگـو 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« عنـوان کـرد: در 

حـال حاضـر، در دو واحـد ریخته گری فوالد و چدن 

ریخته گـری  شـرکت  هسـتیم.  فعالیـت  مشـغول 

طالیه افروز تیرانا با بیش از 15 سال سابقه تولید و 

فروش با نام قبلی ذوب فلز تیرانا در دهه 70 قدم 

بـه عرصـه صنعت آب و فاضالب گذاشـت و تولید 

از  اعـم  چدنـی  اتصـاالت  و  قطعـات  محصـوالت 

سـاخت دریچـه منهـول، دریچـه کنتـور، دریچـه 

انشـعاب، کمربنـد چدنـی و تسـمه ای را بـه عهـده  

دارد. همچنیـن ایـن شـرکت کیفیـت و خالقیـت را 

سـرلوحه برنامـه کاری خـود قـرار داد و بـا طراحـی، 

نـوآوری و ارتقـای سـطح کیفـی برتـر محصـوالت و 

کسـب اطمینـان از مشـتریان جایـگاه باالیـی را در 

ایـن صنعـت از آن خـود کـرده اسـت. در گذشـته با 

تولیـد  دسـتی،  قالب گیـری  روش  از  اسـتفاده 

قطعـات بـا حجـم کـم را ریخته گـری می کردیـم امـا 

اکنـون بـا ایجـاد خـط تولیـد جدید در مجموعـه و با 

در  دیزاماتیـک  قالب گیـری  خـط  آمـدن  کار  روی 

مجموعـه  اسـمی  ظرفیـت  ریخته گـری،  کارخانـه 

سیسـتم  بـا  دسـتگاه  ایـن  اسـت.  شـده  6برابـر 

قالب گیـری ماسـه ای سـبز بـه صـورت اتوماتیـک، 

قالب هـا را بـا دقـت بـاال بـدون تغییـر، تحریـف و یـا 

هدایـت  خنک  کننـده  و  انجمـاد  شـدن،  جابه جـا 

می کنـد. در نتیجـه فراینـد تولیـد قطعـات چدنـی 

بنـا بـر تیـراژ و ابعـاد قطعـه بـه روش ریخته گـری 

دستی و اتوماتیک صورت می پذیرد.

تولید گلوله های فوالدی  
وی اظهـار کـرد: در ایـن روش، به طور معمول از 

گلوله هـای فـوالدی برای آسـیاب معادن سـنگ آهن، 

اسـتفاده  سـیمان  کارخانه هـای  و  گندله سـازی 

می شـود که اکنون تولید آن را دسـتور کار خود قرار 

تمامـی  زمینـه  ایـن  در  خوشـبختانه  داده ایـم. 

قالب های مورد نیاز برای گلوله های فوالدی ساخته 

شـده اسـت. در ایـن روش از چـدن و فـرو آلیاژهـای 

مقـاوم در برابـر سـایش اسـتفاده می شـود و پـس از 

ذوب، آن ها را در قالب ماسـه ای می ریزند. در حال 

حاضـر بـا 6 معـدن کشـور جهـت همـکاری، قـرارداد 

منعقـد کرده ایـم و قطعـات مـورد نیاز آن هـا را تامین 

می کنیم. در واقع تمرکز اصلی شـرکت ریخته گری 

طالیـه افـروز تیرانـا، بیشـتر به سـمت تولیـد قطعات 

اسـت.  کـرده  پیـدا  سـوق  معـدن  در  نیـاز  مـورد 

قطعـات  و  آلیـاژی  فـوالد  تولیـد  بـه  عالوه بر ایـن، 

صنعتی خاص از چدن آلیاژی اعم از چدن نایهارد و 

الینرهای ریخته گری EMC نیز می پردازیم.

افـروز  طالیـه  ریخته گـری  شـرکت  مدیرعامـل 

تیرانـا در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« 

مبنـی بـر وضعیـت طرح هـای توسـعه ای شـرکت، 

بیـان کـرد: الزم بـه ذکـر اسـت کـه از سـال 1378 بـه 

صـورت غیـر رسـمی آغاز بـه کار کردیم اما فعالیت 

رسـمی شـرکت از سـال 1389 بـوده اسـت. مجـوز 

و  چـدن  ریخته گـری  زمینه هـای  در  بهره بـرداری 

فـوالد، هـر کـدام سـالیانه بـا ظرفیـت تولیـدی بـه 

میـزان چهـار هـزار تن در سـال 1396 ثبت شـده بود 

و بـه بهره بـرداری نیـز رسـید کـه در حـال حاضـر هـر 

کـدام افزایـش ظرفیت پیـدا کرده اند که در نتیجه 

یـک واحـد ریخته گـری فـوالد در مجموعـه و یـک 

مدیرعامـل شـرکت ریخته گـری طالیـه افـروز تیرانا گفت: طی سـالیان گذشـته در کشـور، با 
افزایـش صادرات شـمش فـوالدی مواجه شـده ایم که این عامـل، موجب کاهش مـواد اولیه مورد 

نیاز قطعه سازان فوالدی و ضررهای مالی هنگفت برای آن ها شده است.

حفظ تولید با چنگ و دندان
مدیرعامل شرکت ریخته گری طالیه افروز تیرانا بیان کرد:

قصد همکاری با 
شرکت های بزرگ مانند 
گروه های خودروسازی 
سایپا، ایران  خودرو و 
همچنین شرکت های 

معدنی و صنعتی را داریم 
تا بتوانیم تولید با تیراژ باال 

برای آن ها داشته باشیم
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چالـش تامیـن مـواد اولیـه خـود مواجـه هسـتیم؛ از 

این رو شرکت های زیادی در صنعت شکل گرفتند 

که به صورت خصوصی در تعامل با یکدیگر اقدام 

از همیـن  تولیـد  بـرای  و  نیـاز کرده انـد  تامیـن  بـه 

شرکت هــــای خصوصـی، خریــــد می کنیــــم. اگـر 

شرکتی احتیاج به ماده اولیه خاصی داشته باشد، 

می تواند از شرکت های بزرگ و مطرح دولتی، نیاز 

خود را برطرف سازد.

کمبود سرمایه در گردش، مهم  ترین   
مانع توسعه

ایـن فعـال صنعـت فـوالد اذعان کـرد: نقدینگی، 

فعالیـت  و  شـرکت  توسـعه  در  مانـع  اصلی تریـن 

مجموعـه اسـت؛ اکثریـت طـرف  قراردادهـای ایـن 

شرکت، دولتی ها هستند که متاسفانه بازه پرداختی 

آن هـا طوالنی مـدت شـده اسـت و بـه تعهـدات خـود 

پرداخـت  پیگیـری  صـورت  در  نیسـتند.  پایبنـد 

مطالبات، به دلیل کمبود نقدینگی و نداشتن بودجه 

کافی اقدامات الزم انجام نمی گیرد.

احمدی در پاسـخ به این سـوال که در خصوص 

تامیـن انـرژی بـا چـه چالش هایـی مواجـه هسـتید، 

سـال های  طـی  بـرق،  مصـرف  بـرای  کـرد:  مطـرح 

گذشـته یـک واحـد تامیـن بـرق بـه مجموعـه اضافه 

شـد و طبـق برنامه ریـزی در هفتـه، یـک روز کامـل 

خطوط تولید خاموش هسـتند و در شـیفت شـب، 

هم اکنـون  می شـود.  جبـران  تولیـد  تعطیلـی  ایـن 

تعداد پرسنل در مجموعه 100 نفر هستند که طی 

دو شیفت کاری، به فعالیت می پردازند.

و  محصـوالت  فـروش  بـازار  بـا  ارتبـاط  در  وی 

فعالیت در حوزه صادرات، یادآور شد: بازار هدف 

ریخته گـری طالیـه  شـرکت  صـادرات محصـوالت 

افروز تیرانا، کشورهای اروپایی هستند.

تاثیر تورم و رکود بر فعالیت شرکت  
افـروز  طالیـه  ریخته گـری  شـرکت  مدیرعامـل 

تیرانـا در خصـوص تاثیـر تـورم و رکـود بـر فعالیـت 

شرکت، اظهار کرد: متاسفانه هم اکنون با توجه به 

بـا  سـنگین  بسـیار  کاری  قراردادهـای  انعقـاد 

شـرکت ها، بـا مشـکالت متعـددی مواجه شـده ایم. 

بـه دلیـل اینکه در حین انعقـاد قراردادها هیچ گونه 

تعدیل قیمت و نوسانات بازار را برای مواد اولیه و 

سـایر مسـائل برآورد نکرده ایم، اکنون با ضرر و زیان 

روبـه رو شـده ایم. بـه عنـوان مثـال، مـواد اولیه مورد 

نیاز مجموعه را با قیمت 25 هزار تومان خریداری 

واحـد دیگـر نیـز در خارج از کشـور راه اندازی شـد. 

از یـک سـال گذشـته تولیـد را آغـاز کرده ایـم و واحد 

داخلـی نیـز از ابتـدای سـال 1401 فعـال اسـت. طـی 

تولیـد  ظرفیـت  درصـد   40 بـا  گذشـته،  سـال های 

فعالیـت می کردیـم کـه در حال حاضـر و با توجه به 

افزایش ظرفیت های تولید جدید، با 60 تا 70درصد 

ظرفیت خود فعالیت می کنیم. 

اولویت هـای  و  برنامـه  کـرد:  تصریـح  احمـدی 

شـرکت بـرای 6 ماهـه دوم سـال جـاری و همچنیـن 

سـال های آتـی، افـزودن خـط تولیـد قطعـات خـاص 

است و امیدوار هستیم بتوانیم از تمام ماشین آالت 

چراکـه  کنیـم؛  اسـتفاده  کارخانـه  در  نصـب شـده 

نصـب و راه انـدازی برخـی از تجهیـزات بـه مـدت 

سه سال به طول انجامید. همچنین قصد همکاری 

بـا شـرکت های بـزرگ ماننـد گروه هـای خودروسـازی 

سایپا، ایران  خودرو و همچنین شرکت های معدنی و 

صنعتـی را داریـم تـا بتوانیم تولید با تیـراژ باال برای 

آن ها داشته باشیم.

وی در ارتبـاط بـا میـزان تولیـد سـالیانه، عنـوان 

کـرد: هم اکنـون در مرحلـه اول، روزانـه 20 تـا 30 تـن 

تولیـد انجـام می دهیـم و محصـوالت تولیـد شـده 

بـا  تـا 15 کیلوگـرم وزن دارنـد. همـواره  یـک  بیـن 
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کرده ایم اما اکنون قیمت آن، دو برابر قیمت تمام 

شـده محصول اسـت و این یعنی ضرر 100 درصدی 

تیرانـا وارد  افـروز  بـه کارخانـه ریخته گـری طالیـه 

شـده اسـت. ضمـن اینکـه بـه راحتـی تـوان تامیـن 

مـواد اولیـه را نداریـم. الزم بـه ذکـر اسـت کـه تـا 

زمانـی کـه صنعـت فـوالد در جـو منفـی حاکـم بـر 

رکـود پایـدار باشـد، قیمت مـواد اولیـه افزایش پیدا 

بـه  شـرکت ها  سـایر  بـا  رقابـت  امـکان  و  می کنـد 

سختی صورت می گیرد.

احمـدی در ادامـه بیـان کـرد: شـرایط کنونـی در 

بـازار بـه دالیـل مختلـف از جملـه افزایـش نـرخ ارز، 

تحریم هـای بین المللـی و سـردرگمی نقدینگـی در 

دست مردم، بسیاری از بخش های صنعت به ویژه 

بخش فوالد را دستخوش تهدیداتی کرده است که 

مشـکالت  بـا  حـوزه،  ایـن  در  فعـال  شـرکت های 

متعددی دست و پنجه نرم می کنند؛ به طوری که 

بـرای  صادراتـی  عـوارض  وضـع  نشـانه های  اولیـن 

محصـوالت فـوالدی، بـا افـت صـادرات فـوالد در دو 

متاسـفانه  شـد.  نمایـان  جـاری  سـال  ابتدایـی  مـاه 

اتفاقاتی که طی سـالیان گذشـته به وقوع پیوست، 

باعـث تضعیـف شـدن بـازار فـوالد شـد. در حقیقت 

تاثیر افزایش نرخ ارز نسـبت به مسـائل داخلی اعم 

از تـورم، افزایـش قیمت مواد اولیه، قوانین دسـت و 

از  کشـور،  بـر  حاکـم  تـورم  بـه  نسـبت  و...  پاگیـر 

تاثیرپذیری کمتری برخوردار اسـت. اگر قیمت ارز 

را بـه صـورت میانگیـن 30 هـزار تومـان مدنظـر قـرار 

دهیـم، در حـال حاضـر بـا توجـه بـه احتسـاب تـورم 

ریالـی، بایـد قیمت واقعی مـواد اولیه مورد نیاز بین 

50 تـا 60 دالر شـده باشـد امـا ایـن فراینـد صـورت 

نگرفت و مواد اولیه تولیدکنندگان مشمول افزایش 

قیمت شد.

متاسـفانه  کـرد:  تصریـح  پایـان  در  احمـدی 

و  توسـعه  مانـع  زیرسـاختی در کشـور،  مشـکالت 

فعالیت صنعتگران می شـود. طی سـالیان گذشـته، 

صنعـت فـوالد بـا چالش های متعـددی روبه رو شـده 

اسـت که یکی از مشـکالت، مقوله صادرات شـمش 

فـوالدی بـود که باعث کاهش مـواد اولیه واحدهای 

نوردی کشور و در نهایت، منجر به تنگنای تولید و 

آسیب فراوان به قطعه سازان شد؛ چراکه با توجه به 

فـوالدی  مـا شـمش  نیـاز  مـورد  اولیـه  مـواد  اینکـه 

اسـت، در کشـور بـا صادرات شـمش فـوالدی یعنی 

خام فروشـی فـوالد مواجـه شـده ایم کـه متاسـفانه 

ایـن عامـل موجـب کاهـش مـواد اولیـه در کشـور 

شده است و نتیجه این تصمیمات غلط باعث شد 

تـا قطعه سـازان بـا زیـان هنگفتـی مواجـه شـوند. در 

واقـع پـس از بـرآورد قیمـت تمـام شـده محصـول، 

دریافتیم که قیمت محصوالت ما کمتر از قیمت 

مـواد  اسـت کـه جـزو اصلی تریـن  فـوالدی  شـمش 

اولیـه مـورد نیـاز مجموعه محسـوب می شـود. این 

افزایـش  و  اولیـه  مـواد  کاهـش  بـه  منجـر  عوامـل، 

تقاضا و رشـد قیمت شـمش در کشـور شـده است. 

متاسـفانه قطعه سـازانی که با 100 تا 200 نفر نیروی 

انسـانی در هـر واحـد تولیـدی مشـغول بـه کار و 

دارای ارزش افـزوده باالیـی هسـتند نیـز مشـمول 

ضرر هنگفتی شده اند. اکنون وضعیت بازار فوالد 

نسـبت بـه سـالیان گذشـته تغییـر یافتـه اسـت و بـا 

افـت قیمـت مـواد اولیـه مواجـه شـده ایم. در حـال 

حاضـر شـاهد رکـود شـدید حاکـم بـر صنعـت فـوالد 

هسـتیم که می توان مهم ترین علت آن را به شـوک 

ابتدای سـال جاری که با مشـکل نیروی انسانی در 

مواجـه  تیرانـا  افـروز  طالیـه  ریخته گـری  شـرکت 

بودیم، نسبت داد. این مشکالت باعث شد است 

اکنـون شـرایط نقدینگـی مطلوبـی بر صنعـت فوالد 

حاکـم نباشـد؛ صنعـت فـوالد در زمـره صنایـع پـر 

هزینه و سرمایه بر قرار می گیرد و همگی از عوامل 

تاثیرگـذار بـر نیـاز تولیدکننـده فـوالد بـه نقدینگـی 

اسـت. بـه طـوری کـه تمامـی واحدهـای تولیدی و 

گـردش  در  سـرمایه  کمبـود  مشـکل  بـا  صنعتـی 

حاضـر  حـال  در  می کننـد.  نـرم  پنچـه  و  دسـت 

صنعـت  معضـل  بزرگ تریـن  نقدینگـی،  کمبـود 

قطعه سـازی محسوب می شـود که تولیدکنندگان 

کاهـش  بـرای  تسـهیالت  دریافـت  بـه  ناچـار  را 

بـا  مشـکالت موجـود کـرده اسـت. در ایـن بیـن، 

مرکـزی  بانـک  قوانیـن  نـام  بـه  جدیـدی  چالـش 

روبه رو شـده ایم که احتمال دریافت تسـهیالت از 

بـه سـختی میسـر می کنـد.  مـا  بـرای  را  بانک هـا 

شـرایط رکود باعث شـده اسـت تا بتوانیم با چنگ 

و دندان به فعالیت خود ادامه  دهیم.

شرایط کنونی در بازار 
به دالیل مختلف از 

جمله افزایش نرخ ارز، 
تحریم های بین المللی و 
سردرگمی نقدینگی در 
دست مردم، بسیاری از 

بخش های صنعت به ویژه 
بخش فوالد را دستخوش 

تهدیداتی کرده است



فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

15         مرداد ماه  1401        شماره  227 



فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

شماره  227          مرداد ماه  1401 16

طـی ماه هـای اخیر در سـال ۲۰۲۲، به  دلیل شـیوع دوبـاره کرونا در چین و اعمـال قرنطینه های 
جدیـد، محدودیت هـای ایـن کشـور منجر بـه کاهش رشـد اقتصادی شـد و قیمت سـنگ آهن با 
کاهـش همـراه بود. گفتنی اسـت در ماه جوالی قیمت سـنگ آهن حدود ۱۷ درصد کاهش نسـبت 
بـه مـاه قبل از آن یعنی ژوئن را رقم زد. بخش اعظمی از سـنگ آهن اسـتخراجی در سـطح دنیا، در 
صنعـت فوالدسـازی مورد اسـتفاده قرار می گیـرد. در بیشـتر موارد، شـرایط حاکم بر کشـورهای 
اصلـی عرضـه  کننده و خریدار سـنگ آهن، ممکن اسـت منجر بـه افزایش یا افت قیمت آن شـود. 
بنابرایـن توجـه به این فاکتورهـا و ارزیابی مـدت زمان آن ها، اغلـب در برنامه ریزی زمـان و میزان 
خریـد سـنگ معـدن در هـر مقطـع زمانـی مفیـد خواهد بـود. به  طـور کلـی، وضعیـت و عملکرد 
فوالدسـازهای چینـی بـه  عنـوان اصلی تریـن و بزرگ تریـن مصـرف  کننده سـنگ آهن در سـطح 

جهان، از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر قیمت سنگ آهن بوده است.

سویه جدید اومیکرون؛ عامل افت قیمت 
سنگ آهن در ماه های گذشته
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پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات  بـه گـزارش 

آنالین« و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره 

اقتصـادی آرمـان آتورپـات، آهـن چهارمیـن عنصـر 

فـراوان موجـود در پوسـته زمیـن پـس از اکسـیژن، 

کامودیتـی  یـک  و  اسـت  آلومینیـوم  و  سیلیسـیم 

ضـروری در دنیـای مـدرن به  شـمار مـی رود. عمده 

در  درصـد(   98 )حـدود  شـده  اسـتخراج  آهـن 

فوالدسـازی اسـتفاده می شـود و بخـش اندکـی از 

دیگـری  صنایـع  در  کم کیفیـت  سـنگ های  انـواع 

همچون شست وشـوی زغال سـنگ و تولید سـیمان 

در  سـنگ آهن  آمارهـا،  مطابـق  می شـود.  مصـرف 

کـه  می شـود  اسـتخراج  جهـان  کشـور   50 حـدود 

هفـت کشـور بـزرگ، حـدود 75 درصـد کل تولیـد 

جهان را تشکیل می دهند.

عمـده سـنگ آهن در سراسـر جهـان، به صـورت 

روباز اسـتخراج می شـود. سـنگ آهن اسـتخراج شده 

از معدن، دارای عیاری کمتر از 50 درصد است، هر 

چنـد کـه اسـتفاده از چنیـن سـنگ آهنی بـرای تولید 

فـوالد از لحـاظ فنی امکان پذیر اسـت اما هزینه های 

بـاالی تولیـد و پاییـن بـودن نـرخ بازیابـی در صـورت 

اسـتفاده از چنین سـنگ آهنی، اقتصادی بودن آن را 

بـه صـورت کلـی از بیـن می بـرد. بنابرایـن، به  منظور 

عمـده  فوالدسـازی،  فعالیـت  شـدن  اقتصـادی 

فوالدسـازان از سـنگ آهنی با عیار بیش از 60 درصد 

استفاده می کنند. شایان ذکر است، سنگ آهن هایی 

در  مسـتقیم  طـور  بـه   درصـد،   60 بـاالی  عیـار  بـا 

کوره های بلند فوالدسازی استفاده می شوند که در 

 )Natural Ore( اصـالح بـه آن هـا کانسـنگ طبیعـی

گفته می شود.

مانند بسیاری از انواع فلزات، قیمت سنگ آهن 

نیـز بـه عوامـل متعـددی از جملـه تغییـرات تقاضـا، 

عرضه فعلی آن و حتی مسائل سیاسی بستگی دارد 

کـه ممکـن اسـت عرضـه و فـروش سـنگ آهن بـرای 

عوامـل  دیگـر  از  کنـد.  محـدود  را  آن  خریـداران 

تاثیرگـذار بـر قیمـت سـنگ آهن، می توان بـه اقتصاد 

کالن بزرگ تریـن فوالدسـاز جهـان یعنـی چیـن اشـاره 

کـرد کـه می توانـد میـزان تقاضـای آن را تحـت تاثیـر 

قـرار دهـد. عـالوه بر عرضه و تقاضا برای سـنگ آهن، 

تغییرات در صحنه سیاسی نیز می تواند بر قیمت 

سـنگ آهن تاثیر بگذارد. دولت های جدید با تعیین 

مقـررات تجـاری، می تواننـد بـر واردات یـا صـادرات 

سـنگ معـدن در میـان کشـورهای عرضه کننـده و 

خریدار سنگ آهن تاثیر بگذارند. در چنین شرایطی، 

بازار سـفته بازی رونق پیدا می کند و بازار را متزلزل 

خواهد کرد.

به  همین دلیل، کسب  و کارهایی که به صنعت 

سنگ آهن متکی هستند، اغلب به تغییرات قیمت 

سـطح  بـر  تغییـرات  ایـن  چراکـه  می کننـد؛  توجـه 

درآمـد کسـب  و کارهـا می تواننـد تاثیـر بگـذارد. بـا 

مـوارد،  بیشـتر  در  کـرد  اذغـان  بایـد  وجـود،  ایـن 

رویدادها و روندهای متعدد ممکن است منجر به 

افزایـش و یـا افـت قیمـت سـنگ آهن شـود. بنابراین 

زمـان  مـدت  ارزیابـی  و  فاکتورهـا  ایـن  بـه  توجـه 

و  زمـان  برنامه ریـزی  در  اغلـب  آن هـا،  اثرگـذاری 

میـزان خریـد سـنگ معـدن مفیـد خواهـد بـود. از 

مهم تریـن رویدادهـای تاثیرگـذار بـر قیمـت سـنگ  

آهن طی دو سال اخیر، می توان به محدودیت های 

ناشـی از همه گیری بیماری کرونا در سـطح جهان، 

جهـت  چیـن  در  فـوالد  تولیـد  محدودیت هـای 

کاهـش انتشـارات کربنـی و نیـز کاهـش سـاخت و 

ساز در این کشور اشاره کرد.

افت قیمت سنگ آهن با رکود در ساخت    
و  ساز چین

بـه  طـور کلی، در جمع بنـدی فاکتورهایی که بر 

بـه  می تـوان  می گذارنـد،  تاثیـر  سـنگ آهن  قیمـت 

وضعیـت اقتصـاد کالن کشـورها اشـاره کـرد. بـرای 

مثال، در این شرایط اغلب این تغییرات بر تقاضای 

سـاخت  فراینـد  در  کـه  می دهـد  رخ  نهایـی  بـازار 

محصـوالت آن هـا، از مـواد اولیـه مـورد نظر اسـتفاده 

شـده باشـد. اگـر فعالیـت در بخـش سـاخت و سـاز 

سـاختمان بـه دلیـل رکـود کاهـش پیـدا کنـد، بـه این 

معنـی اسـت کـه شـرکت های سـاخت  و سـاز کـه از 

کاالهـای فـوالدی همچـون میلگـرد، در ایـن صنعـت 

اسـتفاده می کننـد، فعالیت خود را کاهـش داده اند 

و مصـرف محصول هـای فـوالدی افت پیدا می کند. 

ایـن امـر منجـر بـه کاهـش تقاضـا بـرای سـنگ آهن 

کاهـش  بـه  مجبـور  را  عرضه کننـدگان  و  می شـود 

از دیگر عوامل تاثیرگذار بر 
قیمت سنگ آهن، می توان 
به اقتصاد کالن بزرگ ترین 
فوالدساز جهان یعنی چین 

اشاره کرد که می تواند 
میزان تقاضای آن را تحت 

تاثیر قرار دهد
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معـادن  عملیـات  از  بخشـی  توقـف  یـا  و  قیمـت  

سنگ آهن می کند.

نظـر بـه اینکه که چیـن بزرگ ترین تولیدکننده و 

مصرف کننـده فـوالد جهـان و بزرگ تریـن واردکننـده 

وابسـتگی  سـنگ آهن،  قیمـت  اسـت،  سـنگ آهن 

زیادی به وضعیت و عملکرد فوالدسازهای چینی و 

نیز عرضه کنندگان سنگ آهن به مقصد چین دارد. 

مطابـق بـا داده هـای منتشـر شـده، قیمـت شـاخص 

سـنگ آهن 62 درصـد سـنگاپور بـا وجـود نوسـانات 

زیاد، روند کاهشی را در دوره مورد بررسی یعنی در 

سـال 2021 تـا نیمـه اول سـال 2022 سـپری کـرد. در 

نیمه اول سال 2021، قیمت سنگ آهن روند افزایشی 

را طـی کـرد امـا در نیمـه دوم ایـن سـال، قیمـت ایـن 

کامودیتـی بـا کاهـش مواجـه شـد. بـه  طوری کـه در 

نوامبـر سـال 2021، قیمـت سـنگ آهن بـه کمتریـن 

مقـدار خـود طـی دوره مـورد بررسـی رسـید. بخـش 

عمـده ای از افـت قیمـت سـنگ آهن در مـاه نوامبـر، 

ناشـی از رکـود در بخـش سـاخت و سـاز چیـن بـوده 

اسـت کـه یکـی از مهم تریـن بازارهای نهایی مصرف  

کننده فوالد به شمار می رود. کاهش تقاضای فوالد 

که ناشی از رکود در بخش ساخت و ساز چین بوده 

اسـت، سـبب افـت تولیـد فـوالد و در نهایـت کاهش 

تقاضای سنگ آهن شد.

بحران انرژی در چین  
در  انـرژی  بحـران   ،2021 سـال  دوم  نیمـه  در 

کشور چین، از دیگر عوامل افت قیمت سنگ آهن 

محسـوب می شـد. پیـش از ایـن، اسـترالیا یکـی از 

و  بـود  چیـن  زغال سـنگ  اصلـی  تامین کننـدگان 

حـدود 38 درصـد از واردات زغال سـنگ حرارتـی 

چین از مبدا کشور استرالیا انجام می شد. در این 

تولیدکننـدگان  از  زغال سـنگ  خریـد  چیـن  دوره 

استرالیایی را به  دلیل حمایت استرالیا از تحقیقات 

بین المللـی تحـت حمایـت ایاالت متحـده در مورد 

نقـش چیـن در شـیوع جهانـی کوویـد 19 متوقـف 

کـرد. ممنوعیـت واردات این محصول از اسـترالیا، 

باعث شـد تا چین با کمبود انرژی مواجه شـود که 

در نهایـت سـبب افزایـش سرسـام آور قیمـت انـواع 

زغال سـنگ بـه ویـژه زغال سـنگ کک شـو شـد. ایـن 

افزایـش قیمـت، هزینه هـای تولید فـوالد را تا حدی 

افزایـش داد کـه حتـی برخـی از فوالدسـازان را وارد 

حاشـیه ضـرر کـرد و بـه  واسـطه ایـن امـر، برخـی از 

فوالدسـازان اقـدام بـه اورهـال کـردن کارخانه هـای 

خود کردند.

همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه دولت هـا در تـالش 

 )Climate Goals( برای رسـیدن به اهداف اقلیمی

هسـتند، سـال 2022 بـا چالش هـای بیشـتری همـراه 

خواهـد بـود. از مهم تریـن دخالت هـای دولـت بـر 

قیمت این کامودیتی، می توان به محدودیت های 

در  کربنـی  انشـارات  کاهـش  و  زیسـت محیطی 

کارخانه  هـای تولیـد فـوالد اشـاره کـرد. در همیـن 

راسـتا، تولیدکننـدگان فـوالد چینـی جهـت کاهـش 

انتشـارات کربنـی گازهـای گلخانـه ای و بـا کاهـش 

تولیـد فـوالد، تقاضـای سـنگ آهن خـود را بـه ناچـار 

بـازار  فـوری  بازیابـی  دورنمـای  و  دادنـد  کاهـش 

در  کـه  کردنـد  مخـدوش  را  سـنگ آهن  مصـرف 

نهایـت منجـر بـه کاهـش قیمـت سـنگ آهن شـد. 

شـاخص  ماهانـه  قیمـت  رونـد   ،1 شـماره  نمـودار 

از  را  سـنگاپور  بـورس  در  درصـد   62 سـنگ آهن 

ابتدای سال 2021 نشان می دهد.

اگرچـه بـه  نظـر می رسـید در سـال 2022، قیمـت 

سنگ آهن افت قابل  توجهی را نسبت به سال پیش 

داشـته باشـد امـا قیمـت سـنگ آهن در سـال 2022، 

تنها کاهش 14 درصدی نسبت به سال قبل از آن را 

تجربـه کـرد و برخـالف انتظارات، قیمت سـنگ آهن 

بـه کمتریـن سـطح خـود قبـل از همه گیـری ویـروس 

کرونـا نرسـید. بـا توجه بـه ارزیابی های آتورپـات، در 

توضیـح ایـن امر می تـوان بیان کرد که در پایان سـال 

2021، فوالدسـازان چینـی اقـدام بـه افزایـش تولیـد 

فـوالد خـود کرده انـد تـا بخشـی از برنامه های معوقه 

خـود را کـه از سـوی دولـت نظیـر کاهـش انتشـارات 

کربنی در نیمه دوم سال 2021 به آن ها تحمیل شده 

بـود، جبـران کننـد. گفتنـی اسـت در مـاه دسـامبر 

2021، قیمـت سـنگ آهن بـا افزایـش تقاضـا، حـدود 

16درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. این امر 

تا ماه آوریل 2022 برای قیمت مواد خام فوالدسازی، 

قیمـت  آن،  از  پـس  امـا  داشـت  ادامـه  همچنـان 

سنگ آهن با کاهش همراه بود.

افت قیمت سنگ آهن با سویه جدید   
اومیکرون

قیمـت  کـرد  اظهـار  می  تـوان  کلـی  نـگاه  در 

سنگ آهن در نیمه اول سال 2022 در مقایسه با سال 

2021، رقـم کمتـری بـوده اسـت. در نیمـه اول سـال 

2022ف قیمـت ایـن کامودیتـی حـدود 14 درصـد 

کاهش نسـبت به سـال قبل را تجربه کرد. در مورد 

این روند می توان اظهار کرد طی سـه ماه اخیر سـال 

جـوالی،  و  ژوئـن  مـی،  ماه هـای  در  یعنـی   2022

گسـترش دوبـاره کرونـا و سـویه جدیـد اومیکـرون، 

منجر به اعمال محدودیت های قرنطینه ای جدید و 

تعطیلی های گسترده کشور چین برای مهار شیوع 

کرونـا، باعـث نگرانی فعـاالن بازار کامودیتـی و افت 

قیمت سنگ آهن شده است.
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واردات فـوالد زنگ نـزن چیـن در مـاه ژوئن، به ۲۷۱ هزار و 3۰۰ میلیون تن رسـید که نسـبت به 
مدت مشابه سال قبل، 8.6 درصد و نسبت به ماه گذشته، رشد ۱8.۰3 درصدی داشته است.

صادرات فوالد زنگ نزن چین در نیمه اول سال 2022

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و بـه  نقـل از موسسـه »SMM«، واردات از اندونـزی 

نسـبت بـه مـاه گذشـته 17.4 درصـد افزایـش داشـته 

اسـت و سـهم اندونـزی از کل واردات چیـن، بـاالی 

واردات  در  ایـن  میـان،  اسـت.  بـوده  80درصـد 

محصوالت فوالدی به طور محسوسی افزایش یافت 

و در مقابل واردات کویل نورد گرم کاهش پیدا کرد.

حجـم صـادرات در مـاه ژوئـن بـا حجـم صـادرات 

در مـاه مـی برابـر بود و مقـدار آن در حدود 489 هزار 

و 900 تن گزارش شـد که 0.66 درصد نسـبت به ماه 

قبـل و 0.61 درصـد نسـبت بـه  میزان مشـابه در سـال 

گذشـته رشـد داشـته اسـت. صادرات امسـال نیز از 

اروپایـی از 12 درصـد بـه 7 درصـد )در تامیـن بـازار 

وارداتی چین( رسید و تقریبا به نصف کاهش یافته 

اسـت. همچنیـن کاهـش تقاضـا در اروپـا بـا شـاخص 

مدیـران خریـد )PMI( در مقاصـد صادراتـی بـزرگ و 

بررسی های مؤسسه SMM همخوانی دارد.

را  نگرانی هـا  کـه  موضوعـی  حـال  حاضـر،  در  

برانگیختـه، ایـن اسـت کـه کاهـش تقاضـای اروپـا و 

واردات از اندونزی ممکن اسـت تاثیر کاهش تولید 

مـداوم در چیـن را خنثـی کنـد. با  این  وجود، به نظر 

می رسـد کاهش تقاضا در اروپا را کشـورهای آسیای 

جنوب شـرقی و حتی کشـورهای شـرقی آسیا مانند 

ژاپـن و کـره جنوبـی جبـران کرده انـد. از  سـوی دیگر، 

تولید در کشور اندونزی در ماه جوالی کاهش یافته 

و بنابرایـن ممکـن اسـت واردات نیـز بـه تبـع آن در 

چیـن کاهـش یابـد کـه همیـن امـر، فشـار بـر عرضـه 

داخلی این کشور را نیز کاهش خواهد داد. در واقع 

می تـوان بیـان کـرد کـه رشـد صـادرات در دو مـاه 

گذشته، عمدتا در مواد اولیه فرایند تولید کویل ها 

بوده است.

بـه  طـور  خالصـه، حجـم صـادرات چیـن در مـاه 

ژوئن همچنان روند افزایشی داشته است، اما اینکه 

آسـیای جنـوب شـرقی  در  تقاضـا  افزایـش  ایـن  آیـا 

می توانـد بـر جبـران کاهـش طوالنی مدت تقاضـا در 

اروپـا تاثیرگـذار باشـد، مسـئله ای اسـت کـه نیـاز بـه 

بررسی های بیشتری دارد.

مـاه فوریـه رونـد صعـودی داشـته و حجـم آن نیـز بـه 

سطح مشابه سال گذشته رسیده است.  عالوه براین، 

تقاضـا در اروپـا و ایـاالت  متحـده در سـال 2021 بـه 

شدت افزایشی بود اما در سال 2022 به دلیل بحران 

انـرژی و همچنیـن افزایـش نـرخ بهـره بانـک  مرکـزی 

فـدرال رزرو ایـاالت  متحـده، تقاضـا در بـازار اروپـا 

به  طور قابل توجهی کاهش داشته است.

در  دیگر کشور های جهان، عمده افزایش حجم 

صادرات به چین، مربوط به کشـور های ترکیه، ژاپن 

و کره  جنوبی بوده است؛ در حالی که هند و ویتنام 

نیز سهم نسبتا باالی خود را حفظ کردند. برخالف 

کشـورهای  سـهم  شـده،  ذکـر  آسـیایی  کشـورهای 
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از موسسه »CRU«، اکثر مفسران عقیده 

می توانـد  کربـن  جهانـی  قیمـت  تعییـن  دارنـد 

مؤثرتریـن راه بـرای کربن زدایـی را فراهـم کنـد، امـا 

چالش هایـی سیاسـی بـرای دسـتیابی بـه این هدف 

در ایـن مسـیر وجـود خواهـد داشـت. بـا ایـن حـال، 

باعـث  انرژی هـا  از  نـوع  ایـن  بـاالی فعلـی  قیمـت 

قیمـت مؤثـر کربـن را در رقمـی مابین 70 تـا 90 دالر 

در هـر تـن دی اکسـیدکربن قـرار می دهـد بنابرایـن 

دانستن این موضوع خود عاملی جهت ترغیب به 

انرژی هـای تجدید پذیـر ارزان ترین گزینه به منظـور کربن زدایی در حجم وسـیعی از حوزه های 
اقتصـادی هسـتند، اما این نوع از انرژی ها در حجم وسـیع با اشـکاالتی روبه رو می شـوند و فراهم 
آوردن آن هـا نیـز هزینه بـر اسـت. بـه همیـن دلیل جهـان نیاز بـه افزایـش قیمت انـرژی جهت 

کربن زدایی دارد، اما این امر پیامدهایی در ساختار اقتصادی خواهد داشت.

افزایش قیمت حامل های انرژی؛ عاملی کمک کننده و نه 
مشکل آفرین در کربن زدایی است

در تامین کافی این انرژی ها عنوان شـده اسـت که 

بـرای  اروپـا  اتحادیـه  عطـش  از  تـا  شـده  سـبب 

کربن زدایـی تـا حـدودی بکاهـد، و متعاقبـا انتظـار 

مـی رود کـه کشـورهای این منطقه جهت مقابله با 

قیمـت بـاالی انـرژی و نگرانـی از عرضـه کافـی گاز، 

در  بازگردنـد.  زغال سـنگ  دوبـاره  مصـرف  بـه 

گزارش های موسسه »CRU« هرگز بر اتفاق چنین 

اتحادیـه  تحـوالت  امـا  نشـده  تاکیـد  رویدادهایـی 

اروپا تا به امروز حاکی از این موضوع بوده است.

در ادامـه مـواردی مطـرح خواهـد شـد کـه نقـش 

 منظـور افزایـش قیمـت این نوع از انرژی اسـت. در 

ادامـه تاثیـر قیمت های باالی  انـرژی بر کربن زدایی 

در کوتاه مدت و متعاقبا پیامدهای کربن زدایی در 

قـرار  بررسـی  مـورد  بلندمـدت  در  انـرژی  قیمـت 

می گیرد.

کربن زدایی مسیری معقول برای امنیت   
انرژی اتحادیه اروپا است

بحث هـای زیـادی در مـورد تقـارن قیمت هـای 

فعلـی بـاالی انـرژی مطـرح شـده و نگرانی هایی نیز 
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قیمت انرژی در حال و آینده را در مبحث کربن زدایــی، 

در بلنــدمدت و کوتاه مــدت انعکاس می دهد.

افزایش قیمت انرژی ها، الزمه    
کربن زدایی است

نشـان  اروپـا  قـاره  بـر  تمرکـز  بـا  زیـر  نمـودار 

می دهـد کـه در بلندمـدت قیمـت گاز طبیعـی از 

5تـا 6 یـورو بـر گیـگاژول بـه 26 یورو بر گیـگاژول در 

اواخـر سـال 2021 میـالدی رسـیده اسـت. حتـی این 

افزایـش قیمـت اخیـرا بـه 30 یـورو بـر گیـگاژول در 

قاره سـبز رسـیده اسـت که نشـان از افزایش قیمت 

نشـان  همچنیـن  نمـودار  ایـن  دارد.  برابـری  پنـج 

می دهد که همبستگی نزدیکی بین قیمت عمده 

گاز  امـا  دارد  وجـود  بـرق  انـرژی  و  طبیعـی  گاز 

کمتـری  کربن زدایـی  هزینـه  مراتـب  بـه  طبیعـی 

نسبت به انرژی برق دارد.

ثبـات  دوره  یـک  از  پـس  بـرق  انـرژی  قیمـت 

طوالنی مـدت، از 50 یـورو بـر مـگاوات سـاعت بـه 

200 یـورو بـر مـگاوات سـاعت افزایـش یافتـه اسـت؛ 

افزایـش هزینه هـای انتشـار کربـن عامـل اصلـی این 

افزایـش قیمـت بودنـد. ایـن افزایـش قیمـت انـرژی 

بـرق باعـث شـده اسـت که برخی به تعهـد اتحادیه 

اروپـا مبنـی بـر کربن زدایـی بـا دیـده شـک و تردیـد 

را  قیمـت  افزایـش  ایـن  شـاید  حتـی  و  بنگرنـد 

از  اسـتفاده  دوران  بـه  بازگشـت  بـرای  مقدمـه ای 

انرژی زغال سنگ تلقی کنند.

 امـا موسسـه »CRU« اعتقـاد دارد کـه افزایش 

قیمت انرژی می تواند به تسریع عمل کربن زدایی 

یـا تقویـت تعهـد بـه انجـام آن کمک شـایانی کند و 

هرگونـه اسـتفاده مجـدد از انـرژی زغال سـنگ نیـز 

کوتاه مدت و جزیی خواهد بود.

بـرق  انـرژی  در شـکل 2 می تـوان هزینه هـای 

مبتنـی بـر سـوخت های فسـیلی را مشـاهده کـرد 

کـه بـا برآورد هـای موسسـه »CRU« از هزینه هـای 

پایـه  بـار  و  متغیـر  تجدیدپذیـر  انرژی هـای 

همپوشـانی دارد. هزینه های تولید انرژی بار پایه 

بـرای  نیـاز  مـورد  انـرژی  حداقـل  می تـوان  را 

متعادل سـازی شـبکه در نظر گرفت. این تجزیه و 

تحلیـل نشـان می دهـد کـه قیمـت انـرژی بـرق و 

انرژی برق را مشـاهده کرد که از سـپتامبر 2021 به 

نسبت هزینه تولید انرژی های تجدیدپذیر بار پایه 

انرژی هـای  کـه  طـوری  بـه  اسـت  داشـته  افزایـش 

تجدیدپذیر اکنون صرفه اقتصادی باالتری نسبت 

بـه آن هـا پیـدا کرده انـد کـه همیـن امـر می توانـد 

سرمایه گذاری در این بخش را تسریع ببخشد.

انرژی های تجدیدپذیر، تامین کننده   
برق »ارزان و در حجم وسیع« نیستند

پیش بینـی می شـود کـه قیمـت گاز طبیعـی و 

کربن در اروپا در رابطه با هزینه های تولید برق در 

بلندمـدت باالتـر از هزینه هـای تولیـد انرژی هـای 

ایـن وضعیـت  بمانـد.  باقـی  پایـه  بـار  تجدیدپذیـر 

کامـال بـر خـالف وضعیـت گذشـته خواهـد بـود و 

بایسـتی در نظـر داشـت کـه ایـن وضعیت ناشـی از 

کاهـش هزینه هـای تولیـد انرژی هـای تجدیدپذیـر 

نیسـت، بلکـه ناشـی از افزایـش هزینه هـای تولیـد 

انـرژی بـرق از سـوخت های فسـیلی اسـت؛ بـه ویژه 

کربن زدایـی  طـرح  در  اتحادیـه  اروپـا  هنگامی کـه 

خود، قیمت کربن را افزایش دهد.

ایـن پیش بینـی بلندمـدت نشـان  می دهـد کـه 

اکنـون یـک مشـوق اقتصـادی در رابطـه بـا انرژی هـا 

انرژی هـای  در  سـرمایه گذاری  تسـریع  بـرای 

ایـن پیش بینـی زمانـی  تجدیدپذیـر وجـود دارد و 

اعتبـار خـود را از دسـت می دهـد کـه یـک عـدم 

قیمـت  بـا  مرتبـط  پیش بینی هـای  در  قطعیـت 

انرژی هـا، بن بسـت در دیپلماسـی یـا عـدم ظرفیـت 

کافی در زنجیره تامین برای ایجاد زیرساخت های 

مورد نیاز انرژی های تجدیدپذیر با سـرعت بیشـتر 

وجود داشته باشد.

نکته مهمی که می توان در نمودار باال مشاهده 

کرد این اسـت که حتی اگر مسـیر پیش بینی شـده 

تـا  کاهـش قیمـت هزینـه انرژی هـای تجدیدپذیـر 

سـال 2050 بـر طبـق آن چـه تصویـر شـده پیش بـرود، 

هزینه هـا تـا 20 درصـد کاهش می یابـد و در ازای آن 

بـدان  ایـن  می یابـد.  افزایـش  برابـر  دو  تولیـد  نیـز 

معناسـت کـه هزینـه تولید انرژی هـای تجدیدپذیر 

بار پایه به 70 یورو بر ماگاوات ساعت می رسد که 

مـاگاوات  در  یـورو   50 انـرژی  قیمـت  نسـبت  بـه 

متغیـر  تجدیدپذیـر  تولیدانرژی هـای  هزینه هـای 

در سـال 2018 بـه ترتیـب برابـر 50یـورو بـر مـگاوات 

سـاعت و 60 یـورو بـر مـگاوات سـاعت بودنـد کـه 

ایـن  در  بودنـد.  به هـم  نزدیـک  و  مقایسـه  قابـل 

هزینه هـای  از  لـزوم  صـورت  در  تجزیه و تحلیـل 

ذخیره سـازی  هزینه هـای  و  شـبکه  متعادل سـازی 

جایگزیـن  یـک  عنـوان  بـه  باتـری  در  انـرژی 

استفاده شـده اسـت کـه در نتیجـه آن هزینه هـای 

مـگاوات  بـر  یـورو  بـه 150  پایـه  بـار  انـرژی  تولیـد 

ساعت افزایش می یابد.

در شـرایط امـروز ایـن هزینه هـای افزوده شـده 

کمتـر بـه ذخیره سـازی در باتـری مرتبط هسـتند. و 

تولیـد  بـه  مربـوط  ایـن هزینه هـای  افـزوده  بیشـتر 

بـر سـوخت های  مبتنـی  بـرق  نیروگاه هـای  انـرژی 

 فسـیلی اسـت کـه امـکان کاهـش تولیـد در زمـان 

افزایـش عرضـه انرژی های تجدیدپذیـر و برعکس را 

دارند. این انعطاف پذیری امری هزینه بر است که 

عمومـا ایـن هزینه، بر تعرفه های شـبکه بـرق اعمال 

می شود تا قیمت کل.

 بـا ایـن حـال بـرای مـدل سـازی صحیـح از آینده 

دیگـر  و  هزینه هـا  ایـن  بایسـتی  کربن زدایـی 

نظـر  را  تجدیدپذیـر  انـرژی  بـا  مرتبـط  هزینه هـای 

داشت تا تصویری واقعی از آن بدست بیاد.

بـا نگاهـی بـه شـکل شـماره 2 می تـوان قیمـت 

پیش بینی می شود 
که قیمت گاز طبیعی و 
کربن در اروپا در رابطه 

با هزینه های تولید 
برق در بلندمدت باالتر 

از هزینه های تولید 
انرژی های تجدیدپذیر بار 

پایه باقی بماند
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سـاعت آن قبـل از زمـان افزایـش قیمـت و بحـران 

انرژی ها، باالتر است.

می توان گفت که انرژی های تجدیدپذیر مسیر 

اقتصـاد را جهـت کربن زدایـی بخـش بزرگـی از آن 

هموارتـر می کنـد امـا نمی توانـد بعـد از نوسـانات 

قیمتی اخیر انرژی، منجر به تامین برق »ارزان و در 

بـرای  پیامدهایـی  کار  ایـن  شـود.  وسـیع«  حجـم 

ایـن  تولیـد کاال دارد زیـرا کربن زدایـی  هزینه هـای 

انرژی هـای  بـه  زیـادی  حـد  تـا  صنعـت  از  بخـش 

تجدیدپذیر به طور مستقیم یا غیر مستقیم متکی 

است. اگر نرخ یادگیری برای انرژی های خورشیدی 

را 30 درصد در نظر بگیریم، هزینه تولید انرژی های 

تجدیدپذیـر بـار پایه بـه 45 یورو در مگاوات سـاعت 

کاهـش می یابـد و در بهتریـن حالت به هیـدروژن با 

هزینـه ای بالـغ بـر 3 یـورو در هـر کیلوگـرم انتقـال 

می یابـد کـه معـادل قیمـت کنونـی گاز طبیعـی بـا 

مقدار 21 یورو بر گیگاژول است.

قیمت باالی انرژی ها و هزینه های   
کربن زدایی؛ دو روی یک سکه

افزایش قیمت کربن به خصوص در اروپا صرفا 

منجـر بـه افزایش هزینه انرژی سوخت های فسـیلی 

می شـــود به طــــوری کـه انرژی هـای تجدیدپذیـر 

صرفـه  اقتصـادی  آن هـا،  جایگزین هـای  به عنـوان 

بیشـتری پیـدا می کننـد. در همیـن راسـتا قیمـت 

کربـن همـان تاثیـری را خواهـد داشـت کـه قیمـت 

انرژی سوخت های فسیلی دارند.

انـــرژی  منابـــع  از  چکیـــده ای  بـاال  نمــــودار 

نشـان  جهانـی  سـطح  در  را  فسـیلی  سـوخت های 

می دهـد کـه قیمت هـای فعلـی را بـا قیمت هـای 

قبل از بحران جهانی انرژی و افزایش آن ها مقایسه 

تاثیـر  چگونگـی  نمـودار  ایـن  به عـالوه  می کنـد. 

افزایـش قیمـت کربـن بر  هر منبع انـرژی را در زمان 

بحران قیمت آن به تصویر می کشد.

این کار اتفاقی مهم در جهان به شمار می رود 

بـه آن اذعـــان  نیـــز  زیـرا همانطـــور کـه مفســـران 

می کننـد، افزایـش قیمـت جهانـی کربـن موثرتریـن 

اقدام جهت ترویج اقدامات  هماهنگ در خصوص 

طـرح کربن زدایـی اسـت. همانطور کـه در نمـودار 

اکنـون معـادل  انـرژی  مشـاهده می شـود، قیمـت 

قیمت موثر کربن و چیزی مابین 65 تا 100 دالر در 

هـر تـن دی اکسـید کربـن اسـت. با توجـه به قیمت 

بـاالی انـرژی بـدون در نظـر  گرفتـن قیمـت بسـیار 

بـاالی گاز طبیعـی، موقعیتـی کـه جهـان کنونـی ما 

موقعیتـی  همـان  دقیقـا  دارد،  قـرار  در آن  اکنـون 



فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

23         مرداد ماه  1401        شماره  227 

اسـت کـه بایـد در  آن قـرار داشـته باشـد؛ موقعیتـی 

قیمـت  افزایـش  طریـق  از  چـه  بتـوان  آن  در  کـه 

سوخت های فسـیلی و چـه از طریـق اعمـال افزایـش 

قیمـت کربـن، انگیزش بـرای کربن زدایـی در جهان 

را افزایش داد.

منحنـی کاهـش انتشـار کربن نشـان می دهـد 

کـه افزایـش قیمـت کربـن انگیزش بـرای جایگزینی 

یـا جایگزینـی  و  بـا زغال سـنگ  انـرژی خورشـیدی 

پمـپ حرارتـی منبع هـوا با دیگ های بخـار  گازی را 

در اروپا افزایش داده است.

اگـر قیمت هـای بـاالی انـرژی فعلـی را بـه ایـن 

منحنـی اضافـه کنیم می تـوان دریافت کـه افزایش 

قیمت انرژی تا حدودی همان تاثیر افزایش قیمت 

بـه  منجـر  نهایـت  در  کـه  اسـت  داشـته  را  کربـن 

کاهش انتشار کربن  شده است.

ایـن بـدان معناسـت کـه بسـیاری از فناوری ها، 

امـروزه انتشـار گاز هـای  گلخانه ای کمتـری دارند و 

تـا همیـن جـا نیـز افزایـش قیمـت انرژی هـا توانسـته 

تا حـدودی تاثیـر خـود را در جهـت کاهـش انتشـار 

آن هـا بگـذارد و ایـن یعنی این کـه این جایگزین ها از 

نظـر صرفـه اقتصـادی بـه حـد مطلـوب رسـیده اند. 

با توجـه به این کـه قیمـت کربـن اکنـون در اروپـا بـه 

تـن گاز دی اکسـید کربن رسـیده  هـر  یـورو در   90

اسـت، بنابرایـن می تـوان اذعـان داشـت کـه بین 40 

گاز هــــای  گلخانـــه ای  انتشـــار  از  درصــــد   60 تـا 

کاسته شـده کـه از  ایـن  نظـر صرفه  اقتصـادی باالیی 

داشـته اسـت. در واقع این کاهش انتشـار گاز های 

داشـتن  صرفـه  اقتصـادی   بخاطـر  نـه  گلخانـه ای 

افزایـش  دلیـل  بـه  بلکـه  تجدیدپذیـر،  انرژی هـای 

قیمت سوخت های  فسیلی اتفاق  افتاده است.

در نمـودار بـاال مشـاهده می شـود کـه فرآینـد 

جداسـازی  و  ذخیره سـازی کربـن »CCS« از جملـه 

کـه  چـرا  اسـت،  موجـود  گزینه هـای  گران تریـن 

افزایـش قیمـت انرژی هـا بـر  اسـتفاده از  این فرآیند 

تاثیـر منفـی گذاشـته اسـت. ایـن فراینـد در  واقـع 

هزینـه  و فرآینـدی اضافـه بـر هزینه هـای  اساسـی 

دیگـر اسـت، ایـن در  حالـی اسـت کـه انرژی هـای 

گزینـه ای  به عنـوان  می تـوان  را  تجدیدپذیـر 

در  نظـر  سـوخت های  فسـیلی  بـرای  جایگزیـن 

گرفـت. به عـالوه بـا  توجـه   بـه ایـن نمـودار می توان 

مطـرح نمـود کـه حتـی با وجـود قیمت هـای باالی 

انـرژی فعلـی، فـوالد )به عنـوان صنعتـی انرژی بـر( 

همچنان یکی  از بخش های گران  صنعت محسوب 

بـه  می شـود کـه قیمـت آن هنـوز رونـد کاهشـی 

خود نگرفته است.
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مدیرعامل شـرکت شـمش ریزان تابان غرب گفت: متاسـفانه علی رغم اینکـه محدودیت های 
انـرژی بـه کابـوس بی پایـان فوالدسـازان بـدل شـده اسـت، بـه تازگی واحدهـای تولیـدی با 
قیمت هـای نجومـی انـرژی به ویـژه گاز مواجه شـده اند کـه همچون سـدی در برابر پیشـرفت 

آن ها به شمار می آید.

گاز، رمق تولیدکننده را گرفت
مدیرعامل شرکت شمش ریزان تابان غرب مطرح کرد:

بـا  گفت وگـو  در  کنگرلـو  حسـین زاده  شـهرام 

خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« 

شـرکت  کـرد:  بیـان  شـرکت  فعالیـت  دربـاره 

شـمش ریزان تابـان غـرب بـا یـک دسـتگاه کـوره دو 

تنـی، بیلـت فـوالدی در ابعاد مختلف نظیـر 125 در 

125 میلی متـر در طـول 6 متـر بـا گریدهـای 3sp و 

5sp تولیـد می کنـد. بـا توجه به ظرفیت پایین کوره 

القایـی شـرکت، در فراینـد تولیـد بـه طـور کامـل از 

قراضـه آهنـی اسـتفاده می کنیـم. از ایـن رو، مـواد 

اولیه مورد نیاز خود را از بازار آزاد توسط واسطه گران 

بازار فوالد تامین می کنیم اما با وجود این مشکالت 

از جملـه محدودیت هـای انـرژی بـه صـورت تقریبـا 

نیمه فعال به فعالیت خود ادامه می دهیم.

پتروشـیمی ها در سـال 1400 بـه 100 درصـد خـوراک 

پتروشـیمی ها افزایـش یافتـه ایـن در حالی اسـت که 

پیش تر اعالم شده بود، توافقاتی برای عدم افزایش 

سه برابری این نرخ صورت گرفته است. به صورت 

ناگهانـی و بـدون اطـالع قبلی تولید کننـده موظف 

اسـت هزینـه گاز چنـد برابـری پرداخـت کنـد، در 

صورتـی کـه در سـال 1400 قیمـت گاز فاکتـور شـده 

بـرای فوالدی هـا رشـد پنـج برابـری نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال 1399 را نشـان می دهـد و اگـر قـرار بـر 

برابر شدن نرخ گاز فوالدی ها و خوراک پتروشیمی ها 

می شـد، موجب غیراقتصادی شـدن تولید فوالد در 

بـه زیـان نشسـتن بسـیاری از واحدهـای  کشـور و 

فوالدساز خواهد شد.

کـرد:  تصریـح  ادامـه  در  کنگرلـو  حسـین زاده 

متاسفانه این افزایش قیمت تا به این مرحله خاتمه 

نیافت و در 15 فروردین ماه سال 1401 مبلغی بالغ بر 

250 میلیـون تومـان مابـه التفـاوت قیمـت گاز بـرای 

ماهیانـه  واقـع  در  شـد.  صـادر  مـا  تولیـدی  واحـد 

30میلیـون تومـان قیمـت گاز واحـد تولیـدی تمـام 

می شـود. عالوه بر این موارد، باید هزینه برق واحد 

تولیدی خود را نیز پرداخت کنیم. گرچه واحدهای 

گذشـته  سـال  تابسـتان  در  صنعتـی  و  تولیـدی 

سخت ترین روزها را سپری کردند چرا که خاموشی 

گسـترده دامن گیـر صنایـع شـد و بـه ما اعالم نشـده 

افزایش بی سابقه قیمت گاز  
مدیرعامـل شـرکت شـمش ریزان تابـان غـرب با 

گاز،  قیمـت  بی سـابقه  افزایـش  دربـاره  انتقـاد 

عنـوان کـرد: تـا مهـر مـاه سـال گذشـته، قبضـی بـا 

مبلـغ دو تـا سـه میلیون تومان ماهیانـه برای واحد 

تولیـدی مـا صـادر می شـد که متاسـفانه پـس از آن 

بـا افرایـش ناگهانـی و بی سـابقه قیمـت گاز مبنـی 

مواجـه  پتروشـیمی  سـوخت  هزینـه  افزایـش  بـر 

شـده ایم کـه بـه عنـوان مثـال، بایـد مبلغـی بالـغ بر 

مـاه  هـر  ازای  بـه  تومـان  میلیـون  پنـج  تـا  چهـار 

پرداخت می کردیم. الزم به یادآوری اسـت که بر 

گاز  نـرخ  دولـت،  پیشـنهادی  بودجـه  اسـاس 

خـوراک  قیمـت  از 30 درصـد  بـزرگ  فوالدسـازان 
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که تعطیلی امروز تا چه زمانی ادامه خواهد داشت 

امسـال  کـه  اسـت  خوشـحالی   بسـیار  جایـی  امـا 

تاحـدودی شـرکت توزیـع برق اسـتان با هماهنگی و 

انسـجام ایجـاد شـده، مطابـق برنامـه ابالغـی بـرق 

متاسـفانه  می کننـد.  قطـع  را  تولیـدی  واحدهـای 

دولـت هیـچ حمایتـی از واحدهـای تولیـدی انجـام 

بـرای  روز  هـر  انـرژی،  سرسـام آور  هزینـه  و  نـداده 

تولیدکنندگان مشکالت متعددی را به وجود آورده 

اسـت. این موضوع اثرات بسـیار بدی به واحدهای 

تولیدی فوالد وارد کرده و کسـی  هم پاسـخگوی این 

زیان ها نیست.

نوسـانات  اینکـه  بیـان  بـا  تولیدکننـده  ایـن 

می کنـد،  تهدیـد  را  فـوالد  ذوب  برقی،کوره  هـای 

در  بـرق  جریـان  مختلـف  دالیـل  بـه  اگـر  گفـت: 

مجموعـه به طـور مرتب قطـع و وصل شـده و حرارت 

دستگاه پایین آمده و دوباره افزایش یابد، در نتیجه 

و  شـده  حرارتـی  شـوک  دچـار  کـوره  نسـوزهای 

می شـکند در نتیجـه مـواد مـذاب بـه بدنـه فـوالدی 

پاتیـل رسـیده و آن را ذوب می کننـد و منجربـه بروز 

حـوادث تلخـی می شـوند. در واقـع اگـر در حیـن 

انجام عملیات ذوب، جریان برق دچار نوسان  شود، 

اثـرات بسـیاری همچـون هـدر رفـت انـرژی، توقـف 

فعالیت و از همه مهم تر از کار افتادگی دسـتگاه ها 

را به دنبال خواهد داشت.

مدیرعامـل شـرکت شـمش ریزان تابـان غـرب 

عنـوان کـرد: یکـی از سـواالت اصلـی ایجـاد شـده 

ایـن اسـت کـه چگونـه ایران دومیـن دارنده منابع 

گازی دنیـا اسـت، امـا بـرای تامیـن گاز مـورد نیاز 

شـده  مواجـه  گاز  کمبـود  بـا  کشـور  داخـل  در 

اسـت؟ بـه بیـان دیگـر اگـر دومیـن دارنـده منابـع 

نیازمنـد  و  شـده  گاز  کمبـود  دچـار  دنیـا  گازی 

کـه  کشـورهایی  بقیـه  پـس  اسـت،  گاز  واردات 

اصـال منابـع گازی ندارنـد، چگونـه انـرژی مـورد 

نیاز خود را تامین می کنند؟

وی بـه توضیحاتـی در خصـوص حاشـیه سـود 

واحدهـای القایـی پرداخـت و بیـان کـرد: متاسـفانه 

گرفتـه  قـرار  نامسـاعدی  وضعیـت  در  فـوالد  بـازار 

اسـت. بـا توجـه بـه افزایش هزینه هـای تولید اعـم از 

مـواد اولیـه، سـوخت و ...، شـمش فـوالدی با قیمت 

بسـیار پایینـی عرضـه می شـود. اکنـون بـا مشـکل 

قیمت گـذاری مـواد اولیه مواجه هسـتیم؛ به طوری 

کـه در حـال حاضـر مواد اولیه مازاد در کشـور وجود 

دارد. هزینـه تولیـد فوالدسـازان القایـی بـا محاسـبه 

هـدر رفـت مـواد اولیـه تمـام می شـود؛ بـا توجـه بـه 

اینکـه کارخانه ما در فرایند تولید شـمش فـوالدی از 

ضایعـات آهـن اسـتفاده می کنند، توجیـه اقتصادی 

وجـود  بـا  واقـع  در  نـدارد،  وجـود  فعالیـت  بـرای 

سـرمایه گذاری و صرف هزینه های سرسـام آوری که 

در بخـش تولیـد صـورت پذیرفتـه اسـت امـا هیـچ 

اقـدام و راهـکار موثـری در خصـوص حـل بحـران بـه 

وجـود آمـده بـرای کوره هـای ذوب القایی عملیاتی 

و  هزینـه  بـرآورد  بـا  کـه  طـوری  بـه  اسـت؛  نشـده 

حاشـیه سـود شـرکت متوجـه شـده ایم کـه تاکنـون 

سـودی مناسـبی بـه دسـت نیاورده ایـم و در حـال 

حاضـر هزینه هـای تمـام شـده تولیـد و درآمـد با هم 

برابر است.

حسـین زاده کنگرلو بیان کرد: متاسـفانه به دلیل 

مشـکالت متعـدد بـه راحتـی نمی توانیـم بـه تولیـد 

محصـوالت بپردازیـم و بـه همیـن دلیل بـا افت تولید 

کوره هـای  اکنـون  ایـن،  بـر  عـالوه  شـده ایم.  مواجـه 

القایی ما خراب است و باید با تست کردن قطعات، 

آن هـا را عیب  یابـی کـرد و قطعـه خـراب را تعویـض یـا 

تعمیـر کـرد، بـه همیـن دلیـل بـه صـورت محـدودی 

بیلت فوالدی تولید می کنیم.

متاسفانه بازار فوالد در 
وضعیت نامساعدی قرار 
گرفته است. با توجه به 

افزایش هزینه های تولید 
اعم از مواد اولیه، سوخت، 
شمش فوالدی با قیمت 

بسیار پایینی عرضه 
می شود

نقش خاکستری دالالن بازار در قیمت   
مواد اولیه

غـرب  تابـان  شـمش ریزان  شـرکت  مدیرعامـل 

درباره نقش خاکسـتری دالالن بازار در قیمت مواد 

اولیـه، عنـوان کـرد: متاسـفانه بـه دلیـل نبـود متولی 

اولیـه همچـون  مـواد  و مشـخص، دالالن  مناسـب 

منگنـز را بـرای جـذب سـودآوری بیشـتر وارد کشـور 

می کنـد و پـس از آن، ایـن مـاده اولیه را به واحدهای 

تولیدی با قیمت های نجومی می فروشـند و دالالن 

بـه دلیـل ناآشـنا بـودن تولیدکننـدگان بـا راه و رسـم 

واردات کاال ، سواستفاده می کنند.

موانع در راه توسعه  
مدیرعامـل شـرکت شـمش ریزان تابـان غـرب در 

کـرد:  اظهـار  توسـعه  طـرح  و  اولویت هـا  خصـوص 

شـرکت شـمش ریزان تابـان غـرب یـک طـرح توسـعه 

شـمش فـوالدی نیـز در دسـتور کار خـود قـرار داده 

است. در واقع برنامه افزودن کوره القایی با ظرفیت 

پنج تن را داشتیم و در این زمینه تمامی زیرساخت 

و مقدمات این فرایند فراهم شده بود اما متاسفانه 

با توجه به وضعیت نابه سـامان صنعت فوالد، طرح 

توسـعه مجموعـه مـا مسـکوت مانـد. در واقـع عـدم 

حمایـت و مشـکالت و چالش هایـی از جملـه هزینـه 

انـرژی، مـواد اولیـه، تعمیـرات و ... سـدی در برابـر 

پیشـرفت مـا قـرار گرفـت و مانع از توسـعه متـوازن و 

پایدار شـد، به همین دلیل نتوانسـتیم طرح توسـعه 

خـود را بـه مرحلـه اجرا برسـانیم، علی رغم پیشـرفت 

90 درصدی طرح توسـعه شـرکت شـمش ریزان تابان 

غرب اما نتوانستیم کوره مورد نیاز خود را خریداری 

کنیـم. همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه افزایـش تولیـد 

منجـر بـه فراهـم شـدن فرصت های شـغلی مناسـب 

می شود، قصد رشد تعداد نیروهای انسانی مجموعه 

را نیز در دست اقدام داشتیم.

حسیــــن زاده کنگرلـــو در پایــان عنـــوان کـــرد: 

دولت باید با ایجاد سـازوکار برنامه ریزی شـده در 

کنـار بخـش خصوصـی متحـــد، از تولیـــدکنندگان 

به ویـژه بخـش خصوصـی حمایت کند تا بتوانیم با 

بهتـری  ایجـاد شـده، محصـوالت  رفـع مشـکالت 

تولید کنند.
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آلومینیومآلومینیوم

مغفول ماندن بازارهای صادراتی آلومینیوم

متضرر از واردت بی رویه هستیم

احتمال کاهش عرضه مازاد آلومینا در نیمه دوم سال جاری
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مدیرعامـل شـرکت کوتوال گفـت: اگر دولت نسـبت به تسـهیل قوانین صـادرات اقـدام کند، 
تولیدکننـدگان محصـوالت آلومینیومـی می توانند با بهره گیـری از تکنولوژی و تجهیـزات روز دنیا، 

نسبت به تولید و صادرات محصوالت استاندارد و باکیفیت اقدام کنند.

مغفول ماندن بازارهای صادراتی آلومینیوم

مرتضـی سـاریانی در گفت وگـو بـا خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: انواع تیغه 

کرکره های اتوماتیک آلومینیومی در شـرکت کوتوال 

تولیـد می شـود. در تولیـد ایـن محصـول، از شـمش و 

 DC بیلت آلومینیومی به منظور ذوب در کوره های

اسـتفاده می کنیـم کـه نوسـان قیمـت مـواد اولیـه در 

سـطح بـازار، شـرایط تولیـد را بیـش از پیـش دشـوار 

ساخته است.

مهم تریـن  از  یکـی  بـرق،  قطعـی  افـزود:  وی 

معضالتـی اسـت کـه در حـال حاضـر بـا آن مواجـه 

هسـتیم. روزهـای شـنبه و یکشـنبه، بـرق مجموعـه 

قطـع می شـود و ایـن مسـئله منجـر به کاهـش تولید 

طی چند هفته اخیر شده است. البته اطالع رسانی 

مـا روز  و  اسـت  انجـام شـده  ایـن زمینـه  الزم در 

متوقـف  را  خـود  تولیـد  کامـل  طـور  بـه  یکشـنبه 

می کنیـم. از سـوی دیگر، قیمت حامل هـای انرژی 

طـی یـک سـال اخیـر، بـه شـدت رشـد پیـدا کـرده 

بـا  کوچک مقیـاس،  تولیدکننـدگان  اکثـر  و  اسـت 

کمبـود نقدینگـی بـرای پرداخت هزینه هـای انرژی 

مواجـه شـده اند. افزایـش قیمت گاز و برق، شـرایط 

ادامـه فعالیـت واحدهـای تولیـدی را در هالـه ای از 

کـه  نیسـت  مشـخص  و  اسـت  داده  قـرار  ابهـام 

بتواننـد در چنیـن شـرایطی بـه فعالیت خـود ادامه 

دهند یا ناچار به توقف تولید خواهند شد.

مدیرعامل شـرکت کوتـوال عنوان کـرد: در حالی 

کـه حقـوق نیـروی انسـانی در سـال جـاری بیـش از 

50درصـد افزایـش یافتـه اسـت، شـاهد رشـد بیـش از 

100درصـدی هزینه هـای تولیـد هسـتیم و بـر همیـن 

عایـد  چندانـی  سـود  گفـت  می تـوان  اسـاس 

از  پـس  انسـانی  نیـروی  نمی شـود.  تولیدکننـدگان 

فعالیـت کوتاه مـدت در یـک واحـد تولیـدی، انگیـزه 

خـود را از دسـت می دهـد و بـه دنبـال اشـتغال در 

بخش هـای غیـر مولـد خواهـد رفـت. در حـال حاضر، 

بـه بیـش از  قیمـت یـک کنتاکتـور معمولـی بـرق، 

بـرق  کـه  زمانـی  و  اسـت  رسـیده  تومـان  450هـزار 

مجموعـه بـه یـک بـاره قطـع می شـود، باید نسـبت به 

تعویـض آن اقـدام کنیم. همچنین این معضل  باعث 

آسـیب به مبدل های برق کارخانه و ضرر 80 میلیون 

تومانـی بـرای مجموعـه شـده اسـت کـه رقـم بسـیار 

باالیی تنها برای یک مبدل در خط تولید است.

عرضه قالب های فوالدی تقلبی در بازار  
ساربانی در ادامه به فرایند تولید تیغه کرکره های 

آلومینیومی اشـاره کرد و گفت: شـمش آلومینیومی 

پـس از ریخته گـری در کـوره DC بـه بیلـت تبدیـل 

بـرای تولیـد  می شـود. در واقـع مـا نیازمنـد بیلـت 

پروفیل آلومینیومی هستیم تا بتوانیم در ادامه آن را 

بـه تیغـه کرکـره تبدیل کنیم. به منظـور تولید بیلت، 

DC فلز مذاب درون کوره از طریق فیلترهای انتقال 

در  کـه  نسـوزی  آسـترهای  بـا  کـه  مـذاب  توزیـع  و 

قسـمت های مختلـف سیسـتم بـه کار رفته انـد، بـه 

واحدهای گاز زدایی، فیلتراسیون و در نهایت انجماد 

با استفاده از مبردهای مستقیم عمودی انتقال پیدا 

می کنـد. اگـر بـه هـر دلیـل موفـق بـه تولیـد بیلـت 

نشـویم، این محصول را از شـرکت های معتبر داخلی 

خریداری می کنیم. سـپس بیلت به دسـت آمده در 

دمای 450 درجه سانتی گراد حرارت داده می شود و 

در ادامه قالب گیری با استفاده از قالب های فوالدی 

که قیمت آن ها نیز به شـدت رشـد پیدا کرده اسـت، 

صـورت می پذیـرد. قیمـت هـر قالـب در حـدود 10 تـا 

14میلیون تومان اسـت و اگر عملیات قالب گیری با 

خطـا همـراه شـود، ناچـار بـه اسـتفاده از قالـب جدیـد 

خواهیم شد. متاسفانه انواع قالب با برندهای تقلبی 

در سـطح بـازار  فروختـه می شـود کـه ممکـن اسـت 

تولید پروفیل را با مشکل همراه کند.

وی اضافـه کـرد: در ادامـه بیلـت آلومینیـوم بـه 

کرایدل دسـتگاه اکسـتروژن متصل می شـود و رام با 

فشـار بیلـت را بـه جلو حرکت می دهد تا بیلـت وارد 

کانتینـر بـا دمـای 450 درجـه سـانتی گـراد شـود. در 

اثر فشار وارد شده، دما افزایش پیدا می کند و مواد 

نیمه مـذاب و خمیـری ماننـد از داخـل قالـب عبـور 

کرده و پروفیل را می سازد. در ادامه وجود نیروهای 

اصطکاکـی، بـه میـزان قابـل توجهـی باعـث افزایـش 

فشار دستگاه پرس شده و پروفیل اکسترود شده به 

صـورت دسـتی و یـا اتوماتیـک از آن خارج می شـود. 

ایـن کار فشـار را بـه شـدت کاهـش می دهـد و بـه 

تولیـد پروفیـل کمک شـایانی می کند. اگـر این مهم 

وسـیله  بـه  پذیـرد،  صـورت  اتوماتیـک  صـورت  بـه 

دسـتگاه پولر انجام می شـود و این دسـتگاه، پروفیل 

آلومینیومی را به طور یک دست و با قدرت یکسان 

بیرون می کشد و روی ریل های مقابل دستگاه قرار 

میـز  بـه  نظـر  مـورد  ادامـه محصـول  در  می دهـد. 

خنک کننده منتقل و بعد از خنک شدن پروفیل های 

آلومینیومی، روی اسـتریج هدایت می شـود. سپس 
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انجـام  )پیرسـختی(  پروفیـل  ایجینـگ  عملیـات 

می شـود و در نهایـت پـس از بـرش کاری در مقاطـع 

مختلـف، رنـگ کاری بـر اسـاس سـفارش مشـتریان 

صـورت می پذیـرد و در قالـب تیغـه کرکـره بـه نقـاط 

مختلف کشور ارسال می شود.

نوسان نرخ ارز به ضرر تولیدکنندگان  
مدیرعامل شـرکت کوتوال ضمن اشـاره به نوسان 

قیمت آلومینیوم در بازارهای جهانی، تصریح کرد: با 

توجـه بـه اینکـه قیمت گـذاری آلومینیـوم بـر اسـاس 

بـورس فلـزات لنـدن انجام می شـود و  قیمت این فلز 

تـا مـرز دو هـزار و 300 دالر بـه ازای هر تن کاهش یافته 

اسـت، بنابرایـن تعـدادی از تولیدکننـدگان داخلـی 

اقدام به خرید حجم باالیی از شمش از  بورس کاالی 

ایـران و دپـوی آن در انبـار خـود می کننـد کـه ایـن 

مسـئله، منجـر بـه افزایش قیمت مـواد اولیه در بـازار 

می شـود. در حالـی کـه واحدهـای کوچـک صنعتـی 

نیازمند حداقل 50 تا 100 تن ماده اولیه هستند، باید 

شـمش مورد نیاز خود را با قیمت بیشـتری از همین 

دیگـر،  سـوی  از  کننـد.  خریـداری  تولیدکننـدگان 

تولیدکننـده داخلـی نمی دانـد قیمت آلومینیـوم در 

دالر  نـرخ  بـا  کـه  زمانـی  و  شـد  خواهـد  چـه  آینـده 

مشخصی اقدام به خرید شمش می کند، اگر قیمت 

فلـزات در بـورس فلـزات لنـدن و نـرخ دالر در داخـل 

دچار نوسان شود، بنابراین ممکن است با زیان مالی 

مواجه شـود. ما در حدود سـه میلیارد تومان به ازای 

خریـد مـواد اولیـه در دو سـال پیـش ضـرر کردیـم و 

چـاره ای جـز ادامـه فعالیـت خـود در چنیـن شـرایطی 

نداشـتیم. در حالـی که قـرارداد صادرات محصوالت 

خود را به کشور عراق منعقد کرده بودیم اما همزمان 

با کاهش نرخ دالر و افزایش قیمت شـمش، متحمل 

چنین خسارت سنگینی شدیم.

سـاریانی بـا اشـاره بـه صـادرات محصـوالت ایـن 

شـرکت بـه کشـور عـراق، اذعـان کـرد: در حـال حاضـر 

مشغول تولید رادیات آلومینیومی جدید و بازاریابی 

برای صادرات این محصول به کشورهای همسایه به 

ویژه عراق و آذربایجان هستیم؛ چراکه از دانش روز و 

دسـتگاه مـدرن اکسـتروژن کـه سـاخت کشـور چیـن 

است، در مجموعه استفاده می کنیم و محصوالت با 

تیغـه  متاسـفانه  می شـوند.  تولیـد  عالـی  کیفیـت 

کرکره های بی کیفیت در سطح بازار که با استفاده از 

ضایعـات آلومینیومـی تولیـد شـده اسـت، بـا قیمـت 

کمتر نسبت به نمونه های مشابه فروخته می شود و 

خریـداران نیـز دانـش و اطالعـات کافـی در خصـوص 

نمونه هـای اصلـی ایـن محصول ندارنـد. رنگ پـودری 

اسـتفاده شـده در محصوالت ما، از ضمانت 10 سـاله 

برخـوردار اسـت؛ در حالـی کـه نمونه هـای مشـابه بـا 

کمترین کیفیت در ماده اولیه و رنگ، در سطح بازار 

فروخته می شود.

اجرای طرح توسعه دشوار شده است  
وی با اشاره به تاثیر تحریم، تصریح کرد: افزایش 

دنبـال  بـه  کـه  اسـت  مهم تریـن معضلـی  ارز،  نـرخ 

تحریم هـا در بـازار بـه وجـود آمده اسـت. ضمن اینکه 

تحریم هـای داخلـی شـرایط تولیـد را دشـوار سـاخته 

است و متاسفانه دولت نیز از تولیدکنندگان حمایت 

نمی کنـد. مـا بـرای اجـرای طـرح توسـعه، بـه دنبـال 

دریافت تسهیالت 30 میلیارد تومانی بودیم که پس 

از یک سال، موفق به دریافت وام نشدیم. بسیاری از 

واحدهای کوچک تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی، 

ناچار به تعطیلی شده اند و اگر شرایط به همین شکل 

ادامه پیدا کند، شاهد تعطیلی روزافزون این واحدها 

خواهیم بود.

مدیرعامـل شـرکت کوتـوال در پایـان یادآور شـد: 

صنعـت آلومینیـــوم از پتانسیــــل فراوانـی بـرای 

درخشش در بازارهای بین المللی برخوردار است و 

اگر دولت حمایت از تولیدکنندگان را در دستور کار 

قرار دهد، می توانیم حضور موفقی در سطح منطقه 

داشته باشیم.
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مدیرعامل شـرکت سـیم گون فلـز گفت: علی رغم اینکه پـودر آلومینیوم با کیفیت عالـی و رعایت 
اسـتاندارد کامل توسـط تولیدکنندنگان داخلی تولید می شـود اما متاسفانه شـاهد فروش نمونه های 

بی کیفیت خارجی در سطح بازار هستیم که از کشورهای چین و هند به کشور وارد می شود.

متضرر از واردت بی رویه هستیم

وحیـد عصـارزاده در گفت وگـو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالین« بیان کرد: شـرایط 

تولیـد نسـبت بـه سـال گذشـته هیـچ تفاوتـی نکـرده 

است و به نظر می رسد این شرایط در آینده دشوارتر 

خواهـد شـد. قطعـی بـرق، مهم تریـن چالشـی اسـت 

کـه در حـال حاضـر اکثـر تولیدکنندگان بـا آن مواجه 

بـه واحدهـای ریخته گـری  ایـن معضـل  هسـتند و 

آسـیب بیشـتری وارد کـرده اسـت. متاسـفانه بـرق 

واحدهـای صنعتـی بـه مـدت یـک روز کامـل قطـع 

می شـود و این مسـئله، منجر به کاهش تولید شـده 

است. در حالی که به نظر می رسد باید بررسی های 

تـا  می شـد  انجـام  پیـش  از  زمینـه  ایـن  در  الزم  

در  کمتـری  مشـکالت  بـا  ریخته گـری  واحدهـای 

روزهای گرم سال مواجه شوند.

وی افـزود: انـواع قطعـات تراشـکاری، شـیرآالت 

پـودر  و  بهداشـتی و صنعتـی، قطعـات دایکسـت 

آلومینیـوم در مجموعـه ما تولیـد می شـود. واردات 

شـرکت  در  تولیـدی  مشـابه  نمونه هـای  بی رویـه 

سـیم گون، یکـی دیگـر از مشـکالت موجـود اسـت و 

علی رغـم اینکـه ایـن محصـوالت بـا کیفیـت عالـی و 

تولیـد  مـا  مجموعـه  در  کامـل  اسـتاندارد  رعایـت 

نمونه هـای  فـروش  شـاهد  متاسـفانه  امـا  می شـود 

بی کیفیت خارجی در سـطح بازار هسـتیم. واردات 

پـودر آلومینیـوم از کشـورهای چیـن و هنـد، آسـیب 

جـدی بـه تولیـد و فـروش تولیدکننـدگان داخلی این 

صنعـــت زده اســـت و مشخــص نیســـت کـه چـرا 

اقدامـات الزم جهـت مقابلـه بـا واردات بی رویه این 

محصول به داخل کشور صورت نمی پذیرد؟

مدیرعامـل شـرکت سـیم گون فلـز عنـوان کـرد: 

شـمش آلومینیـوم، مـاده اولیـه مـورد نیـاز مجموعـه 

است که آن را از بازار آزاد تهیه می کنیم. با توجه به 

جهانـی،  بازارهـای  در  آلومینیـوم  قیمـت  نوسـان 

رقابت پذیری برای خرید شمش از بورس کاالی ایران 

افزایش یافته و در نهایت منجر به افزایش قیمت این 

ماده اولیه شده است.

عصــارزاده در ادامـــه بـه فراینـــد ریختــه گری 

آلومینیوم اشاره کرد و گفت: از تکنولوژی دایکست 

برای ریخته گری آلومینیوم استفاده می کنیم. در 

ایـن روش، ابتـدا مـاده مـذاب بـا فشـار وارد قالـب 

می شـود. قطعـات تولیـد شـده نیـازی بـه پرداخـت 

ندارنـد و تنهـا بـا حـذف پلیسـه ها، مرحلـه تولیـد به 

اتمـام می رسـد. ضمـن اینکـه دقت تولیـد در روش 

دایکسـت بـاال بـوده اسـت و بـه همیـن جهـت بـرای 

روش  ایـن  از  بـاال  حساسـیت  بـا  قطعاتـی  تولیـد 

دایکسـت  تکنولـوژی  البتـه  می شـود.  اسـتفاده 

شـباهت بسـیار زیـادی بـه ریخته گـری ریـژه دارد و 

تنهـا تفـاوت  آن هـا، در نحـوه تزریـق مـواد مـذاب 

است. در قالب های ریژه، مواد مذاب تحت تاثیر 

نیـروی وزن خـود وارد قالـب می شـود و جریان پیدا 

دایکسـت،  درتکنولـوژی  کـه  حالـی  در  می کنـد؛ 

مـواد مـذاب بـا فشـار زیـاد وارد قالب می شـود و به 

همین دلیل برای تولید قطعاتی با اشـکال پیچیده 

مناسب است.

وی در همیـن راسـتا تصریـح کـرد: در ایـن روش 

بسـته بـه نـوع دسـتگاه، بعـد از بسـته شـدن قالـب، 

مـواد مـذاب بـه یک سیسـتم تزریق یـا پمپ هدایت 

می شـود. سـپس از طریـق سیسـتم تغذیـه قالـب، 

پیسـتون مـواد را بـا سـرعت به داخـل حفره  منتقل و 

سـوراخ های هواکـش هـوای داخـل حفـره را تخلیـه 

می کند. تزریق مواد مذاب تا پر شدن سرباره گیرها 

ادامـه پیـدا خواهـد کرد و مواد اضافی نیز در همین 

زمان به  وجود می آید. سـپس همزمان با سردسـازی 

مذاب در قالب، اعمال فشار از جانب پمپ همچنان 

ادامـه پیـدا می کنـد و قالـب بـاز شـده و قطعـه مورد 

نیـاز تولیـد می شـود. در پایـان حفـره قالـب کـه در 

وضعیت باز قرار دارد، در صورت نیاز پوشـش دهی 

شده و قطعه از آن خارج می شود.

این فعال صنعت آلومینیوم در پایان ضمن اشاره 

بـه اهمیـت نیـروی انسـانی در تولید، یـادآور شـد: در 

حال حاضر با کاهش نیروی انسانی مواجه هستیم و 

بـه نظر می رسـد نتیجه این معضـل در آینده بیـش از 

پیـش نمایان خواهد شـد. جوانـان امروزی، تمایلی به 

فعالیت در این بخش ندارند و باید تمهیدات الزم در 

خصـوص رفـع ایـن معضـل توسـط مسـئوالن ذی ربـط 

اندیشیده شود.
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در  حـال  حاضـر، قیمت  آلومینای تولید داخل و وارداتی چین در وضعیت نوسـانی قـرار دارد و این 
در حالـی اسـت که این نوسـان قیمت، صعودی اسـت. عالوه برایـن، میزان عرضـه و تقاضای این 
محصـول در جنـوب و شـمال چیـن بـه حالت معکـوس در آمده اسـت و انتظـار مـی رود که حجم 
عرضـه آن کاهـش پیدا کند. بنابراین، موسسـه »SMM« پیش بینی کرده اسـت که قیمت آلومینای 

داخلی حول هزینه تمام  شده محصول در نوسان باشد.

احتمال کاهش عرضه مازاد آلومینا در نیمه دوم سال جاری

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

نقـدی  قیمـت   ،»SMM« موسسـه  از  نقـل  بـه  و 

آلومینـا در نیمـه اول سـال 2022 در چیـن نوسـانات 

دلیـل  بـه  ابتـدای سـال،  اسـت. در  داشـته  زیـادی 

کاهـش تولیـدات ناشـی از ایجـاد محدودیت هـای 

زیست محیطی و تاثیر بازی های المپیک زمستانی، 

قیمت آلومینا وارد کانال صعودی شد و سپس در ماه 

مـارس دوبـاره کاهـش یافت و در محـدوده ثابت قرار 

گرفـت. بـا ورود بـه مـاه آوریـل و بـا توجـه بـه کسـری 

عرضه در شمال چین و مازاد عرضه در جنوب آن، این 

نوسـان عرضـه بـه حالـت تـراز درآمـد. البتـه ذکـر ایـن 

نکته خالی از لطف نیست که جنوب و شمال چین 

از نظـر تولیـد آلومینـا خودکفـا هسـتند و واردات ایـن 

محصول به چین، توانسته است اثرگذاری این نوسانات 

را به حداقل ممکن برسـاند. بنابراین، اختالف قیمت 

آلومینـا بیـن جنـوب و شـمال جزئـی خواهـد بـود و 

انتظـار مـی رود قیمـت آلومینـا حـول هزینـه تمـام 

شده داخلی محصول نوسان داشته باشد.

فوریـه  از  جهـان  در  ژئوپلیتیکـی  درگیری هـای 

امسـال افزایـش  داشـته و ایـن امـر موجـب افزایـش 

قیمـت انـرژی در تمـام دنیا شـده اسـت کـه به دنبال 

آن، افزایـش قیمـت فلـزات را بـه  دنبال داشـته اسـت. 

این افزایش قیمت انرژی نیز از رشد قیمت آلومینیوم 

در بورس فلزات لندن و رشد قیمت آلومینا حمایت 

کرد. با تعطیلی کارخانه های آلومینا در خارج از چین 

انـرژی، کاهـش عرضـه آن باعـث  بـه  دلیـل کسـری 

افزایش بیشتر قیمت شد. در ماه آوریل، پس از اینکه 

استرالیا صادرات آلومینا به روسیه را ممنوع کرد، این 

و  شـد  سـرازیر  جهانـی  بـازار  بـه  آلومینـا  از  حجـم 

محدودیت عرضه را کاهش داد و به تبع آن قیمت ها 

روند نزولی به خود گرفتتند.

مازاد عرضه آلومینا در چین، ممکن   
است کاهش یابد

آوریـل  در  چیـن  آلومینـای  داخلـی  ظرفیـت 

2022، بـه 94.25 میلیـون تـن رسـید که 6.4 درصد 

افزایـش  قبـل  بـا مـدت مشـابه سـال  در مقایسـه 

ظرفیـت  کـه  معناسـت  بـدان  ایـن  اسـت.  یافتـه 

آلومینـای داخلـی چیـن در حـال افزایش اسـت اما 
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چیـن اعـالم کـرد کـه ایـن افزایـش ظرفیـت مربـوط 

بـه احتسـاب ظرفیت هـای تعلیـق  شـده اسـت. بـر 

حـدود   ،»SMM« موسسـه  داده هـای  اسـاس 

10میلیون و 127 هزار تن مازاد ظرفیت آلومینا در 

چیـن وجـود دارد. در نیمـه دوم سـال جاری و سـه 

سـال آینـده، نزدیـک بـه 13 میلیـون و 800 هـزار تـن 

ظرفیـت جدیـد دیگـر بـرای تولیـد آلومینـا در چین 

کـه  آنجایـی  از  بـود.  خواهـد  بهره بـرداری  آمـاده 

ظرفیت  جهانی آلومینیوم به حداکثر میزان خود 

چیـن  در  محصـول  ایـن  ظرفیـت  اسـت،   رسـیده 

مناسب ارزیابی می شود.

از نظـر میـزان واردات و صـادرات، بایـد خاطـر 

نشـان کـرد که حجـم واردات آلومینا از مـاه ژانویه تا 

مـاه مـی سـال جـاری، کاهـش یافته و تعـادل عرضه و 

تقاضـای در بازارهـای خارجـی نیـز در همیـن راسـتا 

تغییـر  کـرده اسـت. بنابرایـن از یک سـو، تقاضـا برای 

آلومینای چین در اروپا ثابت است و از سوی دیگر، 

قیمت منابع وارداتی و حمل  و  نقل دریایی همچنان 

بـاال اسـت. عواملـی ماننـد افزایـش عرضـه داخلـی و 

کاهـش سـود صنایـع پایین دسـتی، باعـث شـده کـه 

برخـی از مشـتریان مصرانـه بـه خریـد منابـع داخلـی 

روی آورند و این در حالی است که تولید آلومینیوم 

نیز در سال جاری افزایش یافته است.

میـزان حجـم مـازاد عرضه آلومینـا در سـال 2022، 

حـدود 763 هـزار تـن تخمین زده می شـود. همچنین 

صادرات آلومینا از سه ماهه دوم 2022 تاکنون، روند 

افزایشی داشته است که نشان  دهنده تعادل عرضه 

و تقاضـا اسـت. حتـی در بدبینانه تریـن حالـت هـم 

انتظـار مـی رود کـه حجـم قابـل توجـه مـازاد عرضـه 

آلومینا باید اندکی کاهش یابد.

روند صعودی هزینه ها در بحبوحه   
عرضه محدود سنگ معدن داخلی

تولید آلومینا شامل هزینه هایی نظیر بوکسیت، 

مرتبـط  هزینه هـای  سـایر  و  انـرژی  سـوزآور،  سـود  

اسـت. هزینـه بوکسـیت تقریبـا 50 درصـد از کل 

هزینه تولید آلومینا را تشکیل می دهد و پس از آن 

هزینه هـای مرتبـط بـا انـرژی و سـود سـوزآور قـرار 

ابتـدای سـال جـاری، سـهم هزینه هـای  دارنـد. از 

تامیـن بوکسـیت همچنـان بـاال اسـت و سـهم سـود  

سـوزآور نیـز در حـال افزایـش اسـت. در حالـی کـه 

سـهم هزینـه تامیـن زغال سـنگ در تولیـد آلومینـا، 

اسـت. در حـال  نشـان  داده  را  بـه کاهـش  تمایـل 

همچنـان  چیـن  داخلـی  بوکسـیت  عرضـه  حاضـر 

محدود است.

ممنوعیـت  بـه  اندونـزی  تاکیـد  بـه  توجـه  بـا 

صـادرات بوکسـیت، برخـی از شـرکت های داخلـی 

افزایـش  را  داخلـی  بوکسـیت  از  اسـتفاده  چیـن 

داده اند. بازار خرید  و  فروش به سـمت فروشـندگان 

متمایـل بـوده و قیمـت بوکسـیت داخلـی چیـن بـه 

سرعت در حال رسیدن به ثبات است. عالوه براین، 

افزایـش  دلیـل  بـه  نیـز  وارداتـی  بوکسـیت  قیمـت 

تقاضای داخلی برای سنگ معدن وارداتی و افزایش 

حمل  و  نقل دریایی رو به افزایش است.

 2022 سـال  دوم  ماهـه  سـه  از  همچنیـن، 

تاکنـون، قیمـت سـود  سـوزآور داخلـی نیـز رونـد 

ایـن عوامـل،  نتیجـه  اسـت. در  صعـودی داشـته 

کاهـش سـود آلومینـای داخلـی در نیمـه اول سـال 

جـاری بـه دلیـل افزایـش مـداوم قیمت مـواد  اولیه 

و کاهـش قیمـت آلومینـای داخلـی، ادامـه یافتـه 

اسـت. این صنعت سـودآوری مشـخصی دارد و با 

مـواد  قیمـت  افزایـش  و  سـود  کاهـش  بـه  توجـه 

کـه کارخانه هـای  امـکان وجـود دارد  ایـن   اولیـه، 

را  خـود  تولیـد  و  شـوند  ضـرر  متحمـل  بیشـتری 

کاهش داده و یا به  حالت تعلیق درآورند.

قیمت آلومینا حول هزینه تمام شده   در   
نوسان خواهد بود

با افزایش ظرفیت های جدید، تولید در این راستا 

بـا  سـرعت در  حـال افزایش اسـت. اکثـر کارخانه های 

جدیـد در اطـراف بندرهـا سـاخته  شـده اند و هـدف 

آن هـا کاهـش هزینـه حمـل  و  نقـل داخلـی بـه منظـور 

چنیـن  اسـت.  وارداتـی  بوکسـیت  از  اسـتفاده 

شرکت هایی با توسعه ظرفیت تولید خود می توانند 

شـرکت های تولیدکننـده بـا هزینـه بـاال را بـا  مشـکل 

مواجـه کننـد. به عنـوان مثـال، هزینه کارخانه هـا در 

اسـتان های شانشـی و هنـان چیـن بسـیار بیشـتر از 

هزینه کارخانه های موجود در استان های شاندونگ، 

هبـی و منطقـه گوانگشـی اسـت. از ایـن رو انتظـار 

کارخانه هـای   ،2022 سـال  دوم  نیمـه  در  مـی رود 

پرهزینه به تدریج از صحنه تولید خارج و یا به  مناطق 

سـاحلی منتقـل شـوند. بـه  همیـن  دلیـل، اختـالف 

قیمـت آلومینـا بیـن جنوب و شـمال چین بـه حداقل 

می رسـد و انتظار می رود قیمت آلومینا حول هزینه 

تمام شده محصول در نوسان باشد.

شایان  ذکر است که قیمت آلومینا به مجموعه ای 

از احتمـاالت از جملـه راه انـدازی خـط تولیـد جدیـد، 

وضعیت تولید آلومینیوم، تغییرات نسبت قیمت در 

بورس فلزات لندن و شانگهای، قیمت  و عرضه مواد 

اولیه و همچنین حوادث مبتنی بر نظریه قوی سیاه 

بستگی دارد.

افزایـش قیمـت انـرژی و کاهش تولید آلومینیوم 

در جهـان، منجـر بـه کاهش تقاضا برای آلومینا شـده 

اسـت. بـا راه انـدازی ظرفیـت تولید جدید آلومینـا در 

چین، واحد های ذوب آلومینیوم داخلی تمرکز خود 

را از محصـوالت وارداتـی بـه تولیـد داخلـی تغییـر  

خواهند داد. عالوه براین، چین در حال تبدیل  شـدن 

از یک واردکننده خالص آلومینا به صادرکننده خالص 

آن است. انتظار می رود قیمت آلومینای وارداتی بر 

طبـق اقدامـات صـورت  گرفته و حمایتی در راسـتای 

تولیدات داخلی آلومینا، کاهش یابد.

عواملی مانند افزایش 
عرضه داخلی و کاهش 

سود صنایع پایین دستی، 
باعث شده که برخی از 

مشتریان مصرانه به خرید 
منابع داخلی روی آورند 
و این در حالی است که 

تولید آلومینیوم نیز در سال 
جاری افزایش یافته است
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مـــسمـــس

قطعی برق به تولید آسیب زده است

آسیای شرقی، مشتری اصلی سیم الکی تولید شده در چین

تراز میان مدت و بلندمدت عرضه و تقاضای منابع مس در جهان و چین
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رئیـس هیئـت مدیره شـرکت سـیم و کابـل کاوه تک گفـت: اگرچه بـرق واحدهـای صنعتی با 
توجـه بـه برنامـه زمان بنـدی شـده در روزهـای اخیـر قطع می شـود اما همیـن مسـئله منجر به 

کاهش تولید و افت فروش بسیاری از تولیدکنندگان سیم و کابل شده است.

قطعی برق به تولید آسیب زده است

سـلمان مالسـلمانی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلزات آنالیـن« بیان کرد: 

در حـال حاضـر اکثـر صنایع به ویژه صنعت سـیم و 

و  هسـتند  مواجـه  فراوانـی  چالش هـای  بـا  کابـل 

شـرایط تولیـد دشـوارتر از قبـل شـده اسـت. نوسـان 

قیمـت مـس در بـورس فلـزات لنـدن کـه همـراه بـا 

سـایر فلزات با افت فراوانی همراه شـد و قیمت آن 

به مرز هفت هزار دالر به ازای هر تن رسید، منجر 

بـه کاهـش عرضـه کاتـد در بـورس کاالی ایـران و 

نهایـت قیمـت کاتـد  افزایـش رقابت پذیـری و در 

شـده اسـت. از سـوی دیگـر، چیـن تقاضـای خـود را 

بـرای واردات مـس از سراسـر جهـان افزایـش داده 

اسـت و ایـن مسـئله نیـز یکـی از عوامـل موثـر بـر 

قیمت تمام شده مس محسوب می شود.

وی افـزود: البتـه جلوگیـری از واردات بی رویـه 

همچنیـن  و  خانگـی  لـوازم  ویـژه  بـه  برقـی  لـوازم 

حمایت از تولید داخلی، باعث شده است صنعت 

سـیم و کابـل بـا رونـق مواجـه شـود و تولیدکننـدگان 

سـیم و کابـل بـا حداکثـر تـوان بـه تولیـد خـود ادامـه 

می دهند. صنعت ساختمان سـازی، یکی از صنایع 

مهمـی اسـت کـه سـیم و کابل نقـش بسـزایی در آن 

دارد و اگر سـاخت و سـاز از رکود خارج شـود، رونق 

بیشـتر صنعـت سـیم و کابـل را بـه همـراه خواهـد 

داشـت. ضمـن اینکـه راه انـدازی و بهره بـرداری از 

ایـن  در  نیـز  دولـت  عمرانـی  مختلـف  پروژه هـای 

زمینه موثر خواهد بود.

کاهش 3۰ درصدی تولید، همزمان با   
قطعی برق

رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت سـیم و کابـل کاوه 

تـک عنـوان کـرد: قطعـی بـرق، یکـی از مشـکالت 

مهمـی اسـت کـه هم اکنـون بـا آن روبـه رو هسـتیم و 

به همین دلیل کارخانه خود را به ناچار با وجود 80 

تـا 90 نفـر نیـروی انسـانی فعـال، دو روز در هفتـه 

تعطیل می کنیم. این مسئله بدون شک به تولید و 

سودآوری شرکت آسیب خواهد زد؛ چراکه در واقع 

30 درصـد از تولیـد مجموعـه کاهـش یافتـه اسـت. 

بایـد  کـه  اسـت  اهمیـت  حائـز  نکتـه  ایـن  ذکـر 

واحدهـای  بـرق  قطعـی  جهـت  الزم  کارشناسـی 

مختلـف صـورت پذیـرد و بـرای مثـال، شـرایط یـک 



مــس
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

37         مرداد ماه  1401        شماره  227 

تـالش خـود را بـرای تامیـن مـاده اولیـه کافـی بـه کار 

خواهیـم گرفـت. ضمـن اینکـه تهیـه مـواد اولیـه بـا 

کیفیـت، نقدینگـی زیـادی را می طلبـد و امیـدوار 

مالـی،  موسسـات  و  بانک هـا  ادامـه  در  هسـتیم 

تسهیالت الزم را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.

مالسـلمانی در ادامـه بـه فراینـد تولیـد سـیم و 

کابـل اشـاره کـرد و گفـت: دسـتگاه کشـش راد و 

در  کـه  اسـت  دسـتگاه هایی  ازجملـه  مولتی وایـر، 

خطوط تولید شـرکت از آن ها اسـتفاده می کنیم که 

دانـش فنـی ایـن تجهیـزات، متعلـق بـه کشـورهای 

دسـتگاه  همچنیـن  اسـت.  ایتالیـا  ماننـد  اروپایـی 

اکسترود که نمونه خارجی آن متعلق به کشورهای 

چیـن و انگلیـس بـوده، در خـط تولیـد ایـن شـرکت 

تعبیـه شـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه کشـور در 

شـرایط تحریـم قـرار دارد، اگـر یکـی از قطعـات ایـن 

ماشـین آالت خارجـی دچـار مشـکل شـود، در تامین 

قطعـه یدکـی آن بـا مشـکل مواجـه خواهیم شـد؛؛ به 

را صـرف  فراوانـی  زمـان  مـدت  بایـد  کـه  گونـه ای 

واردات این قطعات کنیم.

راه تقلب باز است!  
وی ضمن تاکید بر اهمیت استانداردسازی در 

صنعـت سـیم و کابـل، اظهـار کـرد: علی رغـم اینکـه 

استانداردسـازی بایـد در تولیـد انواع محصوالت به 

ویژه سـیم و کابل رعایت شـود اما متاسـفانه دولت 

دسـتورالعمل های بازدارنـده تولیـد و توزیـع سـیم و 

نکـرده و همیـن  ابـالغ  را  کابل هـای غیراسـتاندارد 

معضـل، آسـیب جـدی بـه عملکـرد تولیدکننـدگان 

واقعـی سـیم و کابـل وارد کـرده اسـت. در حالی که 

ما چندین بار در ارتباط با این موضوع، شکایت نیز 

کرده ایـم امـا بـه نتیجـه مطلـوب دسـت نیافته ایم و 

نمی دانیـم چگونـه بـا ایـن مشـکل مقابلـه کنیـم. بـر 

قـوه  توسـط  بازدارنـده  قوانیـن  بایـد  اسـاس  همیـن 

مقننه وضع شود و همچنین قوه قضاییه نسبت به 

اجرای این قوانین اقدام کند تا شاهد کاهش تولید 

و توزیـع سـیم و کابل هـای تقلبـی در سـطع بـازار 

باشـیم. همـان طـور کـه دولـت و مجلـس شـورای 

اسالمی به صنعت خودرو ورود کرده اند و توانسته اند 

بنابرایـن  بایسـتند،  ایـن صنعـت  رانـت  مقابـل  در 

ضرورت دارد در صنعت سیم و کابل نیز اقدامات 

الزم جهت مقابله با غیر استانداردسـازی از جانب 

این بخش ها صورت پذیرد.

رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت سـیم و کابـل کاوه 

در  رقابت پذیـری  قابلیـت  بـه  اشـاره  ضمـن  تـک 

صنعـت سـیم و کابـل، تصریـح کرد: اگـر یک متولی 

مشـخص برای صنعت سـیم و کابل کشـور در نظر 

گرفتـه شـود، بـه جـرات می تـوان گفـت مـا در رتبـه 

نخست این صنعت در جهان قرار خواهیم گرفت. 

انـواع سـیم و کابل هـای اسـتاندارد و باکیفیـت در 

داخـل کشـور تولیـد می شـود کـه قابلیـت رقابـت با 

تولیدکنندگان برتر جهان را دارد. البته تحریم ها نیز 

در ایـن زمینـه تاثیرگـذار بوده اسـت و از آنجایی که 

و  عـراق  سـوریه،  ماننـد  ایـران  همسـایگان  اکثـر 

افغانستان در شرایط سخت اقتصادی و سیاسی به 

سر می برند، بنابراین حضور و رقابت تولیدکنندگان 

داخلـی در بازارهـای بین المللـی نیز با چالش همراه 

شده است.

امیـدوار  شـد:  یـادآور  پایـان  در  مالسـلمانی 

هسـتیم بـا بهبـود شـرایط سیاسـی و اقتصـادی در 

داخـل کشـور، تولیـد نیز رونق و گسـترش پیدا کند 

و فعـاالن ایـن صنعـت بتوانند بـا دغدغه کمتری به 

فعالیت خود ادامه دهند.

جلوگیری از واردات 
بی رویه لوازم برقی به ویژه 

لوازم خانگی و همچنین 
حمایت از تولید داخلی، 

باعث شده است صنعت 
سیم و کابل با رونق مواجه 
شود و تولیدکنندگان سیم 
و کابل با حداکثر توان به 
تولید خود ادامه می دهند

واحدهـای  سـایر  بـا  کابـل  و  سـیم  تولیـدی  واحـد 

تولیدی بررسـی و سـپس نسـبت به قطع کردن برق 

کارخانـه اقـدام شـود. در تامیـن انـرژی گاز، مشـکل 

چندانـی نداریـم و چالـش عمـده مـا، قطعـی بـرق 

محسـوب می شـود کـه تولیـد مجموعـه را بـا افـت 

30درصدی همراه ساخته است.

 مالسلمــــانی در خصــــوص محصــــوالت ایــــن 

و   سـیم   انـواع  مـا  کـرد: مجموعـه  اذعـان  شـرکت، 

کابل هـای خودرویـی، سـاختمانی و صنعتـی را بـا 

بهترین کیفیت و طبق استانداردهای جهانی تولید 

می کنـد. در بـازار داخلـی نیز فروش خوبی داریم و 

مــــا، شرکت هـــای  عمــــده مشتــــری محصـــوالت 

خودروساز هستند.

وی در ارتبـاط بـا دریافـت تسـهیالت بانکـی، 

مطـرح کـرد: بـا توجـه بـه تاکید مقام معظـم رهبری 

در خصوص حمایت از تولید، متاسفانه حمایت های 

الزم از تولیدکننـدگان بـه عمـل نمی آیـد. زمانـی که 

بـرای دریافـت تسـهیالت جهـت تامیـن نقدینگـی 

الزم بـرای خریـد مـاده اولیـه بـه بانک هـا مراجعـه 

می کنیـم، بـا تامیـن نشـدن اعتبـار از جانـب آن هـا 

مواجه می شویم و این در حالی است که به منظور 

ادامـه تولیـد خـود، نیازمنـد تسـهیالت هسـتیم. بر 

همیـن اسـاس، ضـرورت دارد حمایت هرچه بیشـتر 

تـا  در دسـتور کار دولـت و مسـئوالن قـرار بگیـرد 

بتوانیـم بـه رونـد روبه رشـد خـود در صنعـت سـیم و 

کابل ادامه دهیم.

تولید سیم و کابل غیر استاندارد،   
خطرساز است

ایـن فعـال صنعـت سـیم و کابـل اضافـه کـرد: 

همـواره در تولیـد سـیم و کابـل بـه دنبال اسـتفاده از 

مفتول مسی مرغوب و باکیفیت بوده ایم زیرا سیم 

و کابل بی کیفیت می تواند برای مشتری خطرآفرین 

باشـد. مفتـول مسـی مـورد نیـاز خـود را بـه صـورت 

قانونمنـد از بـورس، تامیـن و روکـش مصرفـی را از 

می کنیـم.  خریـداری  داخلـی  معتبـر  شـرکت های 

بـرای تولیـد محصـوالت با کیفیت بـاال، بایـد از مواد 

اولیـه مرغـوب و ماشـین آالت اسـتاندارد اسـتفاده 

کـرد. بنابرایـن بـا توجـه به نوسـان قیمت مـس، تمام 
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کشـورهای آلمـان، چین و ایتالیـا از مهم ترین صادرکنندگان سـیم الکی در جهان هسـتند و از 
سـوی دیگـر، آمریـکا با کاهش صـادرات خـود در سـال های اخیر بـه واردات بیشـتر روی آورده 
اسـت و در سـال ۲۰۲۱، بیش تریـن میزان واردات را نسـبت به کشـورهای دیگر انجـام داد که 
ایـن امـر می توانـد ناشـی از افزایـش تقاضـای آن باشـد. طـی سـال های ۲۰۱۱ تـا ۲۰۲۱، 
سـیم الکی بـه  صـورت میانگین 6۹8 هـزار تن در جهان تجارت شـده اسـت که حجـم تجارت 
آن در سـال ۲۰۲۱ نسـبت به سـال ۲۰۱۱، بـه میزان ۱۵ درصـد کمتر بود و طی ایـن دوره روند 
نزولـی از خـود نشـان داده اسـت. روند تجارت کشـورها در سـال های گذشـته این  طور نشـان 
می دهـد که کشـورهای چیـن و اسـپانیا، در صـدد افزایش حجم صادرات خود هسـتند و سـعی 

در تصاحب بازار وارداتی کشورهای همسایه خود دارند.

آسیای شرقی، مشتری اصلی سیم الکی تولید 
شده در چین

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، سیم الکی به نوعی سیم مسی گفته 

مـی شـود کـه پوششی از جنس رزین های مخصوص 

)الک( بـا مقاومـت حرارتـی بـاال روی آن اعمـال شـده 

است و با قطرهای مختلـف تولید می شود. سیم های 

الکـی بـر اسـاس نـوع اسـتفاده بـا کالس هـای حرارتـی 

مختلفی تولید می شـوند و جهت تولید هر کدام از 

عایـق  کننـده )الک( خاصـی  از  ایـن سـیم ها،  انـواع 

اسـتفاده می شـود. کالس حرارتـی حداکثـر دمـای 

تحمل سیم الکی را نشان می دهد. از این سیم هـا در 

ترانسـفورماتورها،  القــــایی  سیم پیچ هـــای  ساخــت 

اسـتفاده  دیگـر  مـوارد  و  ژنراتورهـا  الکتروموتورهـا، 

می شـود. امـروزه کمتـر محصول صنعتـی را می توان 

یافـت کـه در آن از سـیم الکـی اثـری نباشــد. بـه ایـن 

ترتیـــب از کوچک تریـــن لــــوازم خانگـی گرفتـــه تـا 

وابسـتگی  صنعتـی،  ادوات  و  ابـزار  پیچیده تریـن 

اجتناب ناپذیر و گسترده ای به سیم الکی دارند.

سهم ۴6 درصدی پنج صادرکننده برتر   
از تجارت جهانی

تجارت سـیم الکی در بازه زمانی سـال های 2011 

تـا 2021، تغییـرات  متناوبـی داشـته و روندی نزولی 

را پشت سر گذاشته است. تجارت این محصول از 

772 هـزار و 470 تـن در سـال 2011، بـه 656 هـزار و 

382 تـن در سـال 2021 رسـید. همـان  طـور کـه در 

نمودار 1 نشان داده  شده است، بین سال های 2019 

درصـدی   9 کاهـش  سـیم الکی  تجـارت   ،2020 تـا 

بـه   ،2019 سـال  در  تـن  هـزار   644 از  کـه  داشـت 

588هـزار تـن در سـال 2020 رسـید امـا در سـال 2021 

افزایش 11 درصدی از خود نشان داد.

ایـن محصول طی سـال های گذشـته بـه  صورت 

میانگیـن، 698 هـزار تـن تجـارت شـده اسـت کـه بـا 

توجـه بـه میانگیـن تقاضـای کل سـیم و کابل مسـی 

در جهـان کـه برابـر بـا 16 میلیـون تـن )مس محتوی( 

تجـارت  کـه  کـرد  اذعـان  می تـوان  اسـت،  بـوده 
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جمهـوری چـک و فرانسـه بـوده و بخش عمـده ای از 

بـازار وارداتـی ایـن دو کشـور را بـه خـود اختصـاص 

داده است.

چین نیز از سال 2011 تا سال 2018، همواره روند 

صعـودی را در صـادرات سـیم الکی از خـود نشـان 

داده اسـت و حجـم صـادرات خـود را از 51 هـزار و 

325 تن در سـال 2011، به 73 هزار تن در سـال 2018 

رسـاند تـا اینکـه در سـال های 2019 و 2020 بـه دلیـل 

بحران کووید 19، به  ترتیب 7 و 8 درصد کاهش در 

صـادرات خـود داشـت امـا در سـال 2021 بـا افزایـش 

18 درصـدی، حجـم صـادرات خـود را بـه 74 هـزار و 

105 تـن رسـاند و توانسـت 11 درصـد از کل تجـارت 

این محصول را به  دسـت بیاورد. گفتنی اسـت که 

انحصار بازار شرق آسیا در دست این کشور است. 

کشـورهای صنعتـی آسـیای شـرقی ماننـد ژاپـن و 

لـوازم  و  موتورهـا  تولیدکننـدگان  از  کـه  تایـوان 

خریـداران  مهم تریـن  از  هسـتند،  الکترونیکـی 

سیم الکی چین هستند.

تعداد بیشتر واردکنندگان در تجارت   
جهانی

در بخش واردات به  دلیل بازار مصرف پراکنده 

ایـن محصـول، کشـورهای بیشـتری در ایـن بخـش 

حضـور دارنـد امـا به  صورت کلی همان  طـور که در 

کشـورهای  اسـت،  شـده  داده  نمایـش   2 نمـودار 

آلمـان، آمریـکا، جمهـوری چـک، چیـن و فرانسـه از 

مهم ترین واردکنندگان سیم الکی در جهان هستند 

و تا سـال 2021 به  صورت میانگین مجموع واردات 

این پنج کشـور، 30 درصد از تجارت کل سـیم الکی 

جهان را تشـکیل دادند. کشـورهای آلمان، آمریکا و 

چیـن کـه خـود از صادرکننـدگان مهـم سـیم الکـی 

هستند نیز در بخش واردات این محصول فعالیت 

کاربـرد  دلیـل  بـه   می توانـد  مـورد  ایـن  دارنـد. 

ایـن  باشـد کـه  الکترونیکـی  سـیم الکی در صنایـع 

کشـورها جـزو بزرگ ترین تولیدکنندگان محصوالت 

الکترونیکی هستند.

آمریـکا از سـال 2011 واردات خـود را بـا یـک روند 

نزولـی، از 47 هـزار و 889 تـن بـه 41 هـزار و 727 تـن 

در سـال 2016 رسـاند امـا پـس از آن در سـال 2017 بـا 

بررسی میزان تقاضا برای 
سیم و کابل مسی نشان 
می دهد که تا سال ۲۰۲۱ 
ساالنه بر میزان تقاضای 
سیم الکی افزوده شده 

است اما از سال ۲۰۱۹ تا 
۲۰۲۰، تقاضای سیم و کابل 
در جهان ۴ درصد کاهش 

یافت که یکی از دالیل مهم 
آن می تواند بحران جهانی 

کووید ۱۹ باشد

ایـن  تقاضـای  از  درصـد   4.5 حـدود  سـیم الکی 

محصوالت را تامین کرده است.

کشورهای آلمان، چین، ایتالیا، اسپانیا و آمریکا 

از مهم تریـن صادرکننده هـای سـیم الکی در جهـان 

صـورت  بـه   کشـور  پنـج  ایـن  صـادرات  هسـتند. 

میانگیـن، 46 درصـد از کل تجـارت جهـان را به خود 

اختصـاص داده  اسـت. صادرات کشـورهای آمریکا، 

ایتالیا و آلمان در اوایل دهه گذشـته یعنی در سـال 

ایـن  تجـارت  کل  از  درصـد   32 حـدود  در   ،2011

 ،2012 سـال  در  داشـتند.  اختیـار  در  را  محصـول 

صـادرات آمریـکا افـت 42 درصـدی نسـبت بـه سـال 

قبل از خود نشان داد و از 87 هزار و 163 تن در سال 

2011، به 50 هزار و 212 تن در سال 2012 رسید و از آن 

پـس رونـد نزولـی پیوسـته ای از خـود نشـان داد و تـا 

سال 2021 به میزان 42 هزار و 466 تن رسیده است.

تجـارت  در  را  سـهم  بیشـترین  همـواره  آلمـان 

میانگیـن  صـورت  بـه   و  اسـت  داشـته  سـیم الکی 

12درصـد از تجـارت کل ایـن محصـول را در جهـان 

دارا بـوده اسـت. صـادرات ایـن کشـور از سـال 2011 

کـه میـزان 77 هـزار و 325 تـن بـود تـا سـال 2017، بـا 

یک روند صعودی به بیشـترین میزان خود در دهه 

گذشـته یعنـی 101 هـزار و 804 تـن رسـید کـه در آن 

سـال، 14 درصد از کل تجارت جهانی را ثبت کرد. 

دوبـاره  تـا 2020  سـال 2018  در  آن  تغییـرات  رونـد 

رشـد  یـک  بـا   2021 سـال  در  نهایتـا  و  شـد  نزولـی 

6درصدی به میزان 83 هزار و 787 تن رسید.

در حالـی  کـه رونـد تغییـرات تجـارت جهانـی 

بـه  صـورت متنـاوب  سـیم الکی در دهـه گذشـته 

نزولی بوده اسـت اما دو کشـور چین و اسـپانیا پس 

از یـک افزایـش زیـاد در سـال 2012 نسـبت بـه سـال 

2011، همواره سعی در افزایش میزان صادرات خود 

افزایـش  بـا   2012 سـال  در  اسـپانیا  داشـته اند. 

91درصـدی نسـبت بـه سـال 2011، حجـم صـادرات 

خـود را از حـدود 27 هـزار تـن بـه حـدود 51 هـزار تـن 

در سـال 2012 رسـاند و پـس از آن همـواره بـا رونـد 

 2021 سـال  تـا  را  خـود  صـادرات  حجـم  صعـودی، 

افزایـش داد و بـه 61 هـزار و 400 تـن رسـاند. شـایان 

بـه  کشـور  ایـن  صـادرات  عمـده  کـه  اسـت  ذکـر 

همسـایه های اروپایـی خـود بـه  خصوص کشـورهای 
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افزایـش 12 درصـدی نسـبت بـه سـال 2016، حجـم 

واردات خـود را بـه حـدود 47 هـزار تـن افزایـش داد. 

سـپس در سـال 2021 بـا افزایـش 20 درصـدی نسـبت 

بـه سـال 2020، حجـم واردات خـود را بـه 53 هـزار و 

291 تـن رسـاند. ایـن کشـور در سـال 2021 بـا سـهم 

8درصـدی از کل تجـارت جهـان، بیشـترین سـهم 

واردات را در بیـن کشـورهای فعـال در ایـن حـوزه 

اختیـار کرد. بر همین اسـاس می تـوان گفت که در 

سـال های گذشـته، آلمـان بـا از دسـت دادن جایـگاه 

واردات  در  سـعی  سـیم الکی،  صـادرات  در  خـود 

بیشـتر ایـن ایـن محصـول دارد. بـه  عبارتـی دیگر، با 

توجـه بـه رونـد تجـارت ایـن کشـور می تـوان انتظـار 

طـی  آن  سـیم الکی  داخلـی  تقاضـای  کـه  داشـت 

سال های اخیر افزایش داشته است.

آینده بازار سیم الکی چگونه رقم   
می خورد؟

با توجه به نمودار 3، بررسی میزان تقاضا برای 

سـیم و کابل مسـی نشـان می دهد که تا سـال 2021 

سـاالنه بـر میـزان تقاضـای سـیم الکـی افزوده شـده 

اسـت امـا از سـال 2019 تـا 2020، تقاضـای سـیم و 

کابـل در جهـان 4 درصـد کاهـش یافـت کـه یکـی از 

دالیـل مهـم آن می توانـد بحـران جهانـی کوویـد 19 

باشـد. میزان تجارت سـیم الکی نسبت به تقاضای 

خصـوص  بـه   و  گذشـته  سـال   10 در  جهـان  کل 

از خـود  نزولـی  نیـز رونـد  تـا 2021  سـال های 2018 

شـکل گیری  از  حاکـی  کـه  اسـت  داده  نشـان 

تولیـد سـیم الکی در مناطـق  ظرفیت هـای جدیـد 

جدید جهان است.

امـروزه بـا توجـه بـه کاربـرد بـرق در بسـیاری از 

کمکـی  سیسـتم های  از  اسـتفاده  تجهیـزات، 

الکتریکـی ماننـد باالبرهـای برقـی شیشـه و تنظیـم 

برقی صندلی در خودروها که برای کارکرد خود به 

تقاضـای  دارنـد،  احتیـاج  الکتریکـی  موتورهـای 

سـیم الکی افزایـش یافته اسـت و انتظار مـی رود که 

ایـن رونـد در سـال های پیـش رو نیـز حتـی بـا ورود و 

توسـعه بـازار خودروهـای الکتریکـی، بیـش از پیـش 

رشـد داشـته باشـد. انتظـار مـی رود کـه تجـارت این 

محصـول نیـز همـگام با رشـد تقاضای جهانـی آن، با 

توجه به رشد اقتصادی مداوم که موجب گسترش 

صنعـت و تقاضـا بـرای کاالهـای مصرفـی می شـود، 

مشـابه با بازار تقاضای سـیم الکی در سـال های آتی 

رونـدی صعـودی پیـدا کنـد کـه در نهایـت منجر به 

ثابـت باقـی ماندن سـهم تجـارت در تامین تقاضای 

جهانی خواهد شد.
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در هفدهمین اجالس سـران مس چین که توسـط »SMM« در سـال ۲۰۲۲ برگزار شـد، مدیر 
دفتـر تحقیقـات و اسـتراتژی معدنی سـازمان زمین شناسـی چیـن )آکادمی علوم زمین شناسـی 
چیـن( و مرکـز تحقیقات اسـتراتژی منابـع معدنی جهانـی، تحلیل کاملـی در مورد تـراز عرضه و 

تقاضای مس معدنی در جهان و چین در میان مدت و بلندمدت ارائه داد.

تراز میان مدت و بلندمدت عرضه و تقاضای 
منابع مس در جهان و چین

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به  نقل از موسسه »SMM«، در قرن بیست و یکم، 

چیـن بـرای مدتـی طوالنـی بزرگ ترین مصرف  کننده 

مس )مس تصفیه  شـده( در جهان بود. مصرف مس 

چیـن در سـال 2021، حـدود 55 درصـد از کل مصـرف 

جهان را تشکیل داد.

از سال 1900، مصرف جهانی مس تصفیه  شده و 

رشد تولید ناخالص داخلی، ارتباط نزدیک و مثبتی 

در  کـه  اسـت  گفتنـی  داشـته  اند.  یکدیگـر  بـا 

کشورهای توسعه  یافته، کاهش رشد تولید ناخالص 

داخلـی بـا افـت تقاضای مس ارتباط مسـتقیم دارد. 

پیش بینی می شـود که در 15 سـال آینده، نرخ رشـد 

تولیـد ناخالـص داخلـی چیـن، رونـد نزولـی داشـته 

باشد و مصرف مس نیز کمتر افزایش پیدا کند.

بـا رشـد مسـتمر سـرانه تولیـد ناخالـص داخلـی، 

مصرف سرانه مس مسیری به شکل S را نشان داده 

اسـت کـه در ابتـدا بـه سـرعت افزایـش می یابـد و 

سپس پس از رسیدن به نقطه اوج، به تدریج تثبیت 

خواهـد شـد. سـرانه مصـرف مـس در اوج، بـر اسـاس 

تغییـرات اقتصـادی متفـاوت اسـت کـه ایـن امـر، 

ارتبـاط نزدیکـی بـا سـاختار توسـعه اقتصـادی، سـیر 

صنعتی شدن و سایر عوامل دارد.

محرک های تقاضای مس در جهان و چین  
تجزیه و تحلیل ارتباط بین رشـد سـرانه مصرف 

مس و سرانه تولید ناخالص داخلی، نشان می دهد 

کـه سـه نقطـه گـذار مهـم در ایـن خصـوص وجـود 

دارد کـه شـامل نقطـه شـروع، نقطـه عطـف و نقطه 

رشد صفر است.

در نقطـه شـروع، تقاضـا بـرای مـس در صنایـع 

تولیـدی، سـاخت و سـاز و سـایر صنایـع بـه سـرعت 

شروع به رشد می کند.

بـه  شـروع  سـوم  صنعـت  عطـف،  نقطـه  در 

هدایـت توسـعه اقتصـادی می کنـد و سـرعت نـرخ 

رشد صنایع ثانویه کند می شود و روند شهرنشینی 

و صنعتـی شـدن بـه تدریـج آهسـته خواهـد شـد و 

کاهـش  بـرق  تاسیسـات  محـل  از  مـس  تقاضـای 

می یابـد. بـا ایـن وجـود، تقاضـای مـس در صنعـت 

سـاخت و سـاز، حمل  و نقل، ماشـین آالت پیشـرفته 

و صنایع سـاخت ابزار همچنان در حال رشـد باقی 

خواهد ماند.

در نقطه رشد صفر، صنعتی شدن و شهرنشینی 

صنعـت  در  مـس  تقاضـای  و  اسـت  شـده  تکمیـل 

ساختمان، حمل  و نقل، ماشین آالت پیشرفته و صنایع 

ساخت ابزار به سطوح حداکثری خود می رسد.

با تعمیق فرایند صنعتی شـدن، شـدت مصرف 

مـس در تمـام کشـورها مسـیر توسـعه مشـابهی را 

ایـن معنـی کـه مصـرف مـس  بـه  نشـان می دهـد؛ 

زمانی به اوج خود می رسد که سرانه تولید ناخالص 

داخلی به هشت تا 10 هزار دالر برسد.

پیش بینی تقاضای مس چین  
انتظـار مـی رود کـه اوج تقاضـای مـس در چیـن، 

بـه  مجمـوع  در   2027 تـا   2025 سـال های  بیـن 

15.5میلیـون تـن برسـد. ایـن میـزان از تقاضـا پـس از 

رسـیدن به باالترین سـطوح، طی پنج تا هشـت سـال 

آینده نیز این سطح را حفظ خواهد کرد.

مصـرف  بزرگ تریـن  سـاز،  و  سـاخت  صنعـت 

 کننـده مـس در جهـان اسـت و در سـال 2020، حدود 

23 درصد از کل مصرف جهانی را به خود اختصاص 

داده است.

در  آمریـکا،  متحـده  ایـاالت  در  مـس  مصـرف 

صنعـت  و  رسـید  خـود  اوج  بـه  سـال 2000  حـدود 

ساخت و ساز در مدتی طوالنی، بزرگ ترین صنعت 

مصرف  کننده بوده است. مصرف مس در صنعت 

بـرق ژاپـن، در صـدر تمـام صنایـع دیگـر قـرار دارد و 

صنعت حمل  و نقل در سال های اخیر در حال رشد 

بـوده اسـت. صنعـت بـرق، مصـرف  کننـده اصلـی 

مس در چین اسـت و توسـعه آن تعیین کننده حجم 

مصرفـی  کاالهـای  صنعـت  اسـت.  مـس  تقاضـای 

)لـوازم خانگـی(، دومیـن مصـرف  کننـده بـزرگ مس 

است که در مقابل آن، بخش ارتباطات الکترونیکی 

قرار دارد. توسعه صنعت ماشین آالت و حمل و نقل 

در کل فرایند صنعتی شـدن را طی می کنند و نرخ 

رشد فعلی این صنایع در حال کاهش است.

بخش قابل توجهی از مصرف مس با محصوالت 
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دیگـر جایگزیـن شـده اسـت و فضـا بـرای جایگزینـی 

بیشـتر محـدود اسـت. مصـرف مـس در چیـن بـرای 

مدتـی طوالنـی در باالتریـن سـطح جهان بوده اسـت 

امـا ایـن نسـبت تـا سـال 2035، بـه آرامـی بـه حـدود 

44درصد کاهش خواهد یافت.

در حـال حاضـر طبق آمار سـازمان زمین شناسـی 

ایاالت متحده آمریکا »USGS«، منابع مس زمینی 

موجود در جهان بالغ بر دو میلیارد و 100 میلیون تن 

اسـت. انـواع ذخایـر اصلـی مـس در جهـان شـامل 

پورفیری، به صورت شیل، سولفید عظیم آتشفشانی 

اسـت.  نیـکل ماگمایـی  و سـولفید مـس   »VMS«

منابـع پورفیـری، 56 درصـد از کل حجـم منابـع را 

تشـکیل می دهـد کـه در چهـار کمربنـد متالوژیـک 

شـامل کمربنـد فلـزی دور اقیانـوس آرام و کمربنـد 

مـواد عالـی تتیـس »Tethyan« توزیـع شـده اسـت. 

ذخایـر جهانـی بـه 870 میلیـون تـن در سـال 2021 

رسید و شیلی با سهم 24 درصدی، در رتبه نخست 

قـرار گرفـت. چیـن، سـهم 26 میلیـون تنـی از ایـن 

ذخایـر را در اختیـار دارد کـه 3 درصـد از کل سـهم 

جهان است و از این حیث در رتبه ششم قرار دارد.

چیـن دو هـزار و 520 منطقـه معدنـی را دارای 

ذخایـر قطعـی بـه میـزان 110 میلیـون تـن شناسـایی 

کـرده اسـت. منابـع مـس در چیـن از نظـر مقیـاس 

کوچک و از نظر مقدار محدود است. میانگین عیار 

سـنگ معدنی مس در چین 0.52 درصد و میانگین 

عیـار حـد سـنگ معدنـی مـس 0.16 درصـد اسـت و 

تعـداد کمـی از ایـن ذخایـر بـا عیـار باالی یـک درصد 

وجود دارد.

توزیع پتانسیل های جهانی منابع مس  
حدود سه میلیارد و 500 میلیون تن منابع مس 

کشـف  نشـده در جهـان وجـود دارد کـه در امتـداد 

رشـته کوه هـای آنـد توزیع شـده اسـت. تخمیـن زده 

می شـود کـه چیـن، در مجموع بیـش از 300 میلیون 

تـن منابـع مـس کشـف  نشـده دارد کـه در فـالت 

»Qinghai-Tibet« توزیع شده است.

بـه  جهـان  در  معدنـی  تولیـد   ،2021 سـال  در 

21میلیون و 350 هزار تن رسـید و نرخ رشـد تولید در 

بـرای  شـیلی  اسـت.  بـوده  انـدک  اخیـر  سـال های 

تولید جهانی قراضه مس به عنوان   
درصدی از تولید مس تصفیه  شده

اسـتفاده از منابـع قراضـه مـس در کشـورهای 

توسـعه  یافتـه، بیـش از 50 درصـد از کل مصـرف را 

تولیـد  در  مـس  قراضـه  نسـبت  می شـود.  شـامل 

از  بیـش  همیشـه  جهـان،  در  تصفیـه  شـده  مـس 

10درصـد بـوده و میانگیـن نسـبت آن 18 درصـد 

اسـت. بـا افزایـش نـرخ بازیابـی منابـع قراضـه در 

در  مـس  قراضـه  مصـرف  قطـب  بـه  آسـیا  چیـن، 

چیـن  بازیافـت  نـرخ  شـد.  خواهـد  تبدیـل  جهـان 

کمتـر از کشـورهای توسـعه  یافتـه ماننـد ایـاالت 

متحده است؛ چرا که مقدار زیادی از محصوالت 

صنعتی مس صادر می شوند.

عرضه مس در چین همچنان کافی نخواهد بود 

و بنابرایـن مـس بـه یکـی از مواد معدنی با بیشـترین 

وابستگی به واردات تبدیل خواهد شد و شدیدترین 

معضل عرضه در چین را دارا خواهد بود.

طی پنج تا 10 سال آینده، کمبود عرضه مس در 

چین، در سـطح حدود هشـت تا 10 میلیون تن حفظ 

خواهـد شـد. در 15 سـال آینـده، بـا افزایـش منابـع 

بازیافتـی و تغییـر در رونـد تقاضای مس، وابسـتگی 

بـه واردات از 71.1 درصـد بـه 53.2 درصـد تـا سـال 

2035 کاهـش خواهـد یافـت. از آنجایـی کـه مـس به 

عنوان یک دارایی ارزشمند در نظر گرفته می شود، 

قیمـت آن در بلندمـدت در سـطوح باالیـی باقـی 

خواهد ماند.

طوالنی مـدت، بزرگ تریـن تامین کننده مس معدنی 

جهـان بـوده و 26.3 درصـد از مجمـوع مس جهـان در 

سال 2021 را به خود اختصاص داده است. تولید مس 

چین به یک میلیون و 740 هزار تن رسـید و 8 درصد 

از تولیـد جهانـی را بـه خـود اختصـاص داد کـه ایـن 

میزان، بسیار بیشتر از نسبت ذخایر آن بوده است.

چهـار  جهـان،  در  مـس  قراضـه  فـرآوری  حجـم 

میلیـون و 120 هـزار تـن بـرای سـال 2021 بـرآورد شـد. 

بایـد دقـت داشـت کـه اختـالف بیـن مـس تصفیـه 

شـده و مـس معدنـی، از مـس ثانویه ناشـی می شـود 

کـه حاصـل بازیافت قراضه های مسـی اسـت و 18 تا 

21 درصـد از تولیـد کل مـس تصفیه  شـده را تشـکیل 

می دهد. چین، بزرگ ترین تولیدکننده مس تصفیه  

شـده در جهـان اسـت و در مجمـوع 56.8 درصـد از 

تولید مس جهان در سـال 2021 را به خود اختصاص 

داده است.

طبق آمار ناقص موجود، مجموع سرمایه گذاری 

در معادن مس خارج از چین، از مرز 14 میلیارد دالر 

بـرای  سـرمایه گذاران  آیـن  و  اسـت  رفتـه  فراتـر 

اکتشـاف، طراحـی و سـاخت بیـش از 70 پـروژه بزرگ 

معدنـی مـس در خـارج از چیـن واقـع در کشـورهای 

اکـوادور،  اسـترالیا،  پـرو،  زامبیـا،   ،»DRC« کنگـو 

مشـارکت  مناطـق  سـایر  و  قزاقسـتان  صربسـتان، 

داشـتند. ذخایـر معدنـی مـس پروژه هـای خـارج از 

حـدود  چینـی،  شـرکت های  بـه  متعلـق  چیـن 

143میلیون تن برآورد می شود.
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در هفدهمین اجالس سـران مس موسسـه »SMM« چین در سـال ۲۰۲۲ که توسـط موسسه 
»SMM« برگـزار شـد، مدیـر سیاسـت و تحقیقـات شـرکت »Codelco« و رئیس کمیتـه دایمی 
گـروه بین المللـی مطالعـات مـس »ICSG«، جدیدتریـن دیدگاه های خـود را در خصـوص عرضه 

بلندمدت و کوتاه مدت مس به  ویژه عرضه مس شیلی بیان کرد.

چشم انداز تولید مس در شیلی در 
ادامه سال 2022

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به  نقل از موسسـه »SMM«، تولید مس شـیلی در 

دهـه 1990 آغـاز شـد و در همـان زمـان، ایـن کشـور بـه 

بزرگ ترین تولیدکننده مس در جهان تبدیل شد. در 

سـال 2004، تولیـد سـاالنه مـس شـیلی بـه بیـش از 

275هزار تن افزایش پیدا کرد، گفتنی است که طی 

14 سال گذشته، تولید مس این کشور، رشد بیش از 

275 هزار تن را ثبت کرده اسـت. از آن زمان تاکنون، 

تولید مس شیلی به طور پیوسته حدود 6 هزار تن در 

هر سال افزایش یافته است.

در کوتاه مـدت، مجمـوع عرضـه مـس کاهـش 

سـال  آوریـل  تـا  مـس  عرضـه  کـرد.  خواهـد  پیـدا 

ایـن  و  یافـت  کاهـش  درصـد   0.7 حـدود   ،2022

ایـن  عرضـه  کـه  بـود   2021 سـال  برخـالف  افـت 

محصـول 3.9 درصـد افزایـش داشـت. پیش بینـی 

 2022 سـال  در  مـس  عرضـه  کل  کـه  می شـود 

کاهـش پیـدا کنـد؛ چـرا که از یک سـو، تولید مس 

بـه شـدت کاهـش  در شـیلی، کانـادا و اسـترالیا 

بـه  پـرو  تولیـد مـس در  دیگـر،  از سـوی  و  یافتـه 

گذشـته،  سـال  در  آن  تولیـد  سـرگیری  از   دلیـل 

ثابـت باقـی  مانـده اسـت. ایـن حجـم از تولیـد در 

جمهـوری دموکراتیـک کنگـو بـه شـدت افزایـش 

در  رشـد  بیش تریـن  رکـورد  کشـور  ایـن  و  یافـت 

سال های اخیر را به نام خود ثبت کرد.

تغییر روند تولید مس در شیلی  
تولیـــد مـــس شـیلی در مـــاه مـی سـال 2022 

حـدود  گذشـته  سـال  مشـابه  مـــدت  بـه  نسـبت 

160هـزار تـن کاهـش یافـت. تولیـد ناخالـص برخـی 

از معـادن ماننـد معـادن شـرکت »SPENCE« و 

معــــادن  از  برخــــی  همچنیــــن  و   »Codelco«

خصوصـی افزایـش یافتـه اسـت. بـا این وجـود، این 

شـرکت ها بـه  دلیل اسـتخراج سـنگ با عیـار پایین، 

 2022 سـال  در  تولیـد  کاهـش  جبـران  بـه  قـادر 

نخواهند بود.

روال  طبـق  بارندگـی  کوتاه مـدت،  آینـده  در 

معمـول باعـث بهبـود تامیـن آب خواهـد شـد کـه 

 2022 سـال  در  تولیـد  کاهـش  در  مهمـی  عامـل 

خواهـد بـود. در آینـده بلندمدت، صنعت معدن 

شـیلی بـه طـور جـدی و قاطعانـه در حـال بررسـی 

تغییر منابع آب و استفاده از آب دریا است.

در خصـوص آمـار مصـرف مـس، رشـد اقتصاد 

جهانـی در ماه هـای مـی و ژوئـن و حتـی در مـاه 

جـوالی کاهـش پیـدا خواهد کرد. به ویژه، پس از 

تصمیـم بانک هـای مرکـزی کشـورهای اروپایـی و 

ایـاالت متحـده جهـت افـت تـورم، تقاضـای مـس 

کاهـش خواهـد یافـت؛ اگرچـه نتیجـه ایـن امر در 

مـاه آوریـل نشـان داده نشـده اسـت امـا انتظـار 

می رود که در ادامه سال 2022 اثرگذار باشد.

کاهـش تقاضـا در ادامـه سـال 2022، منجر به 

مـازاد عرضـه جهانی خواهد شـد. آمار مشـابه در 

سـال 2023 دوباره نمایان خواهد شـد و پیش بینی 

می شـود کـه پـس از آن، مصـرف مـس در چیـن و 
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سایــــر کشورهــــا به سرعـــت بازیـــابی شـــود. در 

نتیجـه، ممکـن اسـت بـازار در سـال 2023 شـاهد 

مازاد عرضه باشد.

صنعـت  در  سـرمایه گذاری  بلندمـدت،  در 

مس شـیلی منجر به کسـب سـود خواهد شـد اما 

بـا ایـن وجـود ابهاماتی نیز وجود خواهد داشـت؛ 

بـازار  کنونـی  مسـئله  بزرگ تریـن  کـه  حالـی  در 

بین المللی است.

پیش بینـی می شـود کـه تولیـد مـس شـیلی در 

آینـده، حـدود  پنـج میلیـون و 800 هـزار تـن افزایـش 

بـه  را  پروژه هـا  بتـوان همـه  کـه  یابـد. در صورتـی 

آرامی در شـیلی اجرا کرد، تولید این کشـور تا سـال 

2025 یا 2026 از مرز هفت میلیون تن فراتر خواهد 

رفت. مجموع تولید تمام پروژه های بالقوه شـیلی 

می توانـد بـه هشـت میلیـون و 500 هـزار تـن برسـد 

اما دستیابی به آن دشوار است.

انتظار می رود که شـیلی طی چند سـال آینده، 

پروژه های توجیه پذیر بیشتری را ارائه کند که الزم 

اسـت توسـط سیاسـت های بخـش معـدن عمومـی 

دولت و صنعت معدن خصوصی حمایت شود.

در همیـن حیـن، تولیـد مـس بـا چالـش بزرگـی 

بـا  شـیلی،  در  مـس  کاتـد  تولیـد  اسـت.  مواجـه 

تولید کانی های اکسـیدی و لیچینگ و همچنین 

تاثیـر زیـادی  در فرایندهـای هیدرومتالورژیکـی 

بـر مصـرف آب و انـرژی دارد که این امر، موجب 

افزایـش بیشـتر هزینه هـا خواهـد شـد. بـه عبارت 

در  بهره بـرداری  و  اسـتخراج  هزینه هـای  دیگـر، 

شـیلی، بـا افزایـش هزینه هـای واحـد تولیـد رشـد 

تولیـد  افزایـش  موجـب  کـه  کـرد  خواهـد  پیـدا 

معدنی کانی های سولفیدی خواهد شد.

انتظار می رود که شیلی طی 
چند سال آینده، پروژه های 

توجیه پذیر بیشتری را 
ارائه کند که الزم است 

توسط سیاست های بخش 
معدن عمومی دولت و 

صنعت معدن خصوصی 
حمایت شود
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مدیـر کارگاه ریخته  گـری میرزایی گفت: شـرایط تولید شـمش مـس طی چهار ماهـه ابتدایی 
سـال جـاری همزمـان بـا افزایـش هزینه هـای تولیـد، به شـدت دشـوارتر از قبل شـده اسـت و 

حمایت دولت، تنها شرط ادامه تولید واحدهای کوچک صنعتی در این شرایط است.

ادامه تولید در گرو حمایت همه جانبه دولت
مدیر کارگاه ریخته  گری میرزایی عنوان کرد:

صمـد میرزایـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: بـا 

اسـتفاده از خاک مس و خاک برنج، شـمش مس را 

در کارگاه ریخته گـری میرزایـی تولیـد می کنیـم. 

اگرچـه می توانیـم از ضایعـات مسـی نیـز در تولیـد 

شـمش اسـتفاده کنیـم امـا از آنجایـی کـه قیمـت 

ضایعـات مـس و برنـج در بـازار آزاد بـا نوسـان همراه 

اسـت، بنابرایـن ترجیـح می دهیـم از خـاک مسـی و 

برنجی در تولید استفاده کنیم. عالوه بر نوسان قیمت 

ایـن  فروشـندگان  بـازار،  در  برنـج  و  مـس  قراضـه 

محصـوالت نیـز بـر اسـاس میـزان دسترسـی بـه ایـن 

بـا  می کننـد.  قیمت گـذاری  را  آن هـا  قراضه هـا، 

بـه قیمـت بـاالی قراضـه و همچنیـن منابـع  توجـه 

محـدود ضایعـات، بسـیاری از واحدهـای تولیـدی 

کوچک مقیـاس ماننـد کارگاه هـای ریخته گـری، از 

متاثـر  بـازار  قیمـت در سـطح  نوسـانات  کمتریـن 

می شوند و در آستانه تعطیلی و یا ورشکستی قرار 

گرفته اند. همچنین اکسید روی، محصول دیگری 

است که در این کارگاه تولید می شود.

افزایش چهار برابری قیمت گاز  
حامل هـای  قیمـت  افزایـش  بـا  ارتبـاط  در  وی 

انرژی، عنوان کرد: با توجه به اینکه اکثر کارگاه های 

ریخته گـری بـه صـورت سـنتی و از کوره هـای دوار 

در تولیـد شـمش مـس اسـتفاده می کننـد، افزایـش 

قیمـت گاز ضربـه سـختی را بـه تولیـد آن هـا وارد 

کـرده اسـت. افزایـش قیمـت گاز، در حالـی بـدون 

هیـچ اطالع رسـانی از قبـل انجام شـد کـه بهای گاز 

حـدود  پیـش،  سـال  دو  تـا  مـا  کارگاه  مصرفـی 

15میلیـون تومـان در مـاه بـود و ایـن رقـم در حـال 

حاضـر بـه حـدود 60 میلیـون تومـان در مـاه رسـیده 

اسـت. بـا توجـه به میـزان تولید یـک کارگاه کوچک 

ریخته گـری مـس، پرداخـت چنیـن هزینه هنگفتی 

بابـت گاز مقـرون بـه صرفـه نیسـت. در حالـی کـه 

اسـاس تولیـد در ایـن مجموعه هـا، گاز اسـت و در 

صورتی که تولیدکننده بهای آن را پرداخت نکند، 

بـا قطعـی گاز و در نهایـت تعطیلـی تولیـد مواجـه 

خواهـد شـد. از سـوی دیگـر، بـا توجـه بـه رسـیدن 

روزهـای گـرم سـال، بـا قطعـی یـک تـا دو روزه بـرق 

کارگاه مواجـه هسـتیم و ایـن معضـل نیـز راندمـان 

تولیـد در کارگاه هـای ریخته گـری را کاهـش داده 

اسـت. ضمـن اینکـه اگر حین عملیـات ریخته گری 

بـرق کارگاه قطـع شـود، مـذاب درون کـوره سـرد 

خواهـد شـد و بایـد زمـان طوالنـی را بـرای تخلیـه 
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مذاب صرف کنیم که همین مسئله باعث آسیب 

به کوره های مورد استفاده می شود.

مدیـر کارگاه ریخته  گـری میرزایـی در خصوص 

کـرد:  مطـرح  تولیـد،  در  انسـانی  نیـروی  اهمیـت 

افزایش بیش از دو برابری حقوق نیروی انسانی در 

افـزوده  کارفرمایـان  مشـکالت  بـر  جدیـد،  سـال 

اسـت. تـورم و مشـکالت اقتصـادی در جامعـه، بـه 

قـدری افزایـش یافتـه اسـت کـه رشـد 57 درصـدی 

دسـتمزد نیـز نمی توانـد تاثیرگذار باشـد و به دنبال 

آن، شـاهد کاهـش نیـروی انسـانی در بخـش تولیـد 

هسـتیم؛ اگرچـه مـا حداکثـر تـالش خـود را جهـت 

حفـظ نیـروی انسـانی شـاغل در مجموعـه بـه کار 

گرفته  ایـم و سـعی می کنیـم کـه بـا وجـود تمامـی 

مشـکالت، همچنان به تولید خود ادامه دهیم اما 

تولید در این شـرایط، صرفه اقتصادی ندارد و سـود 

چندانی عاید تولیدکننده نمی شود.

تولید شمش مس در کوره های دوار  
میزایـی در ادامـه بـه فراینـد تولیـد شـمش مش 

اشـاره کـرد و گفـت: از کوره هـای گـردان در تولیـد 

شمش مس استفاده می  کنیم و از آنجایی که نوع 

کـوره تاثیـر مسـتقیم بـر میـزان کیفیـت محصـول 

تولیـدی دارد، اسـتفاده از جدیدتریـن نـوع کـوره و 

تجهیزات جهت تولید شـمش مس و اکسـید روی 

را در دسـتور کار خود قرار داده ایم. کوره هایی که 

در خط تولید از آن ها اسـتفاده می کنیم، مجهز به 

ذره ای  و  هستنــــد  قـوی  فیلتراسیـــون  سیستــــم 

آالیندگـی ندارنـد. اگرچـه تولیـد شـمش و بـه ویـژه 

اکسـید روی بـا مشـکالت زیسـت محیطی همـراه 

اسـت امـا بـا توجـه بـه اینکـه تولیـد اکسـید روی 

سودآوری مناسبی دارد، تمام تالش خود را جهت 

کاهـش ایـن معضـالت بـه کار گرفته ایـم. کارگاه مـا 

در شـهرک صنعتی ناجی اسـتان زنجان واقع شـده 

اینکـه  و سـازمان محیـط زیسـت علی رغـم  اسـت 

نسبت به شرایط تولید واحدهای صنعتی فعال در 

ایـن شـهرک آگاه اسـت امـا همچنـان همکاری هـای 

الزم را بـا تولیدکننـدگان شـمش به عمل نمـی آورد. 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه از شـمش مـس در تولیـد 

و آجرهـای مـورد اسـتفاده در کوره های مجموعه را 

کنیـم.  خریـداری  هسـتند،  مصـرف  بـار  یـک  کـه 

قیمت این لوازم در سطح بازار حدود 10 برابر رشد 

یافتـه اسـت؛ در حالـی کـه تولیدکننـدگان شـمش 

مـس بـا افزایش هزینه های تولیـد اعم از حامل های 

انرژی، نیروی انسانی، بیمه، مالیات و ... دست و 

شـرایط  دیگـر،  سـوی  از  می کننـد.  نـرم  پنجـه 

دریافـت تسـهیالت بانکـی نیز بسـیار دشـوار شـده 

اسـت و تولیدکنندگان باید زمان بسـیاری را صرف 

دریافـت وام کننـد کـه در نهایـت نیـز موفـق بـه 

انجام آن نمی شوند.

لزوم سهمیه بندی مواد اولیه  
میرزایـی ضمن انتقـاد از حمایت نکردن دولت 

از تولید، اظهار کرد: متاسفانه دولت از تولیدکنندگان 

حمایـت نمی کنـد و وعده هـای مسـئوالن در حـد 

سـازمان های  مثـال،  بـرای  می مانـد.  باقـی  شـعار 

مربوطـه می تواننـد حجـم مشـخصی از مـاده اولیـه 

ماهیانـه  بـه صـورت  را  تولیدکننـدگان  نیـاز  مـورد 

سهمیه بندی کنند تا آن ها بتوانند ضمن مدیریت 

شـرایط تولیـد در میان مـدت، برنامه ریـزی مدونـی 

بـرای ادامـه فعالیـت خـود داشـته باشـند. دولـت 

باید نظارت و بررسی های الزم جهت ثبات قیمت 

تولیدکننـدگان  تـا  دهـد  انجـام  را  بـازار  سـطح  در 

دغدغـه تامیـن قطعـات یدکـی مـورد نیـاز خـود را 

از  بسـیاری  فعالیـت  ادامـه  باشـند.  نداشـته 

کارگاه هـای ریخته  گـری فلـزات، در گـرو حمایـت 

دولت است و امیدوار هستیم وعده های مسئوالن 

در خصوص حمایت از تولید، تحقق پیدا کند.

وی در پایـان یـادآور شـد: کمبـود مـواد اولیـه، 

شـرایط تولیـد را بـه شـدت دشـوار سـاخته اسـت و 

شـرایطی،  چنیـن  در  اولیـه  مـواد  سـهمیه بندی 

می توانـد اثرگـذار واقـع شـود . اگر شـرایط به همین 

شـکل ادامـه پیـدا کنـد، نمی توانیـم امیـد چندانـی 

بـه ادامـه فعالیـت کارگاههـای ریخته گـری داشـته 

باشیم. امیدوار هستیم شرایط تولید، بحرانی تر از 

گذشـته نشـود و واحدهـای فعـال بتواننـد تولیـد 

خود را در چنین شرایطی ادامه دهند.

ظروف مسی و از اکسید روی در صنایعی همچون 

سرامیک سازی و الستیک سازی استفاده می شود.

قیمـت مـس در  نوسـان  بـه  اشـاره  وی ضمـن 

در  مـس  قیمـت  کـرد:  اذعـان  جهانـی،  بازاهـای 

روزهای پایانی سال گذشته، به حدود 10 هزار دالر 

بـه ازای هـر تـن در بـورس فلـزات لنـدن رسـید و 

قیمـت آن در حـال حاضـر، بـه حـدود هفـت هـزار و 

300 دالر بـه ازای هـر تـن رسـیده اسـت. البتـه ایـن 

کاهش قیمت مختص به فلز مس نیست و قیمت 

سـایر فلـزات نیـز بـا کاهـش شـدیدی مواجـه شـده 

نیـز همـواره در حـال  نـرخ دالر  اسـت. متاسـفانه 

نوسـان اسـت و بـا توجـه بـه اینکـه قیمت گـذاری 

مـس بـر پایـه بـورس فلـزات لنـدن انجـام می شـود، 

بنابراین تولیدکنندگان داخلی نمی توانند پیش بینی 

مشـخصی از قیمـت مـس داشـته باشـند. عرضـه 

کاتـد مـس در بـورس کاالی ایـران بـا رقابـت همـراه 

شده و قیمت آن در تاالر بورس و بازار آزاد افزایش 

یافتـه اسـت. در ایـن شـرایط، مـا چـاره ای جز توقف 

چنـد روزه تولیـد خـود نداریـم و بایـد صبـر کنیـم تـا 

قیمـت مـس در سـطح بـازار بـه یـک ثبات مشـخص 

دسـت پیدا کند و سـپس نسـبت به خرید خاک و 

حتی ضایعات مسی اقدام کنیم.

این تولیدکننده شـمش مسـی با اشـاره به رشـد 

بـه  هزینه هـای تولیـد، تاکیـد کـرد: شـرایط تولیـد 

نحوی است که گاهی اوقات نمی توانیم بلبرینگ 

با توجه به رسیدن 
روزهای گرم سال، با 

قطعی یک تا دو روزه برق 
کارگاه مواجه هستیم و این 
معضل نیز راندمان تولید در 
کارگاه های ریخته گری را 

کاهش داده است
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سرب و رویسرب و روی

جای خالی دانش صادراتی
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مدیرعامـل شـرکت پـارس لحیم گفـت: با توجه بـه اهمیـت ارزآوری به داخل کشـور، ضرورت 
دارد توسـعه صـادرات در دسـتور کار دولـت و بخـش خصوصی قـرار بگیرد که این مهـم، نیازمند 

آموزش دانش صادراتی و بازاریابی بین المللی است.

جای خالی دانش صادراتی

پایـگاه  بـا خبرنـگار  حافـظ فکـری در گفت وگـو 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: در حال 

حاضـر بـا کاهـش چشـمگیر مشـتری در بـازار بـرای 

هسـتیم.  مواجـه  مجموعـه  تولیـدی  محصـوالت 

انـواع  ابعـاد مختلـف،  قلـع و سـربی در  سـیم های 

بابیت پایه قلع و پایه سـرب در آلیاژهای گوناگون و 

انواع وزنه های باالنس چرخ های خودروهای سـواری 

و سـنگین در شـرکت پـارس لحیـم تولیـد می شـود و  

اگـر صنایعـی کـه ایـن محصـوالت در آن هـا مـورد 

باشـند،  همـراه  رونـق  بـا  می گیـرد،  قـرار  اسـتفاده 

محصـوالت مـا نیـز بـا فـروش خوبـی همـراه خواهـد 

شد. در غیر این صورت بازار با رکود همراه می شود 

و ناچار به کاهش تولید در چنین شرایطی هستیم.

وی افزود: کارخانجات المپ سازی، رادیاتورسازی 

محصـوالت  اصلـی  مشـتریان  از  خودروسـازی،  و 

مجموعـه هسـتند کـه اگـر تولیـد آن هـا کاهـش پیـدا 

افـت همـراه خواهـد شـد.  بـا  نیـز  کنـد، فـروش مـا 

خوشـبختانه در تامیـن مـواد اولیـه کـه سـرب، قلـع و 

همچنیـن آنتیمـوان اسـت، چالشـی نداریـم و سـرب 

مـورد نیـاز خـود را بـه صورت شـمش از بـازار آزاد تهیه 

می کنیم. اگرچه در حال حاضر تولیدکنندگان شمش 

سـرب بـا کمبـود مـواد اولیـه روبـه رو هسـتند امـا از 

آنجایـی کـه مـا بـا 20 درصـد میـزان ظرفیت تولیـد در 

حال فعالیت هستیم، بنابراین مشکل چندانی در این 

زمینـه نداریـم. به نظر می رسـد شـرایط تولید شـمش 

سـرب از خـاک معدنـی نسـبت بـه ضایعـات باتـری 

فرسوده مناسب تر است؛ چراکه تولیدکنندگان باتری 

نو نسـبت به خرید ضایعات باتری فرسـوده از سـطح 

بـازار اقـدام می کننـد و بـه دنبـال آن، تولیدکننـدگان 

شـمش قـادر بـه تامین ضایعات باتری مـورد نیاز خود 

نیسـتند. ضمـن اینکـه قلـع، از کشـورهای مالـزی و 

بولیوی توسط تجار به داخل کشور وارد می شود و  ما 

قلع مورد نیاز خود را از آن ها خریداری می کنیم.
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ضرورت کارشناسی قطعی برق   
واحدهای صنعتی

کـرد:  عنـوان  لحیـم  پـارس  شـرکت  مدیرعامـل 

قطعـی بـرق، یکـی از مشـکالتی اسـت کـه در حـال 

حاضـر بـا آن دسـت و پنجـه نـرم می کنیـم و ایـن 

تولیـد مجموعـه شـده  بـه کاهـش  مشـکل، منجـر 

است. زمانی که برق مجموعه در روز دوشنبه قطع 

می شـود، چـاره ای جـز تعطیلـی کارخانـه نداریـم و  

امیـدوار هسـتیم بتوانیـم شـرایط را به بهترین شـکل 

ممکـن مدیریـت می کنیـم. البتـه بـه نظـر می رسـد 

واحدهـای  بـرق  قطعـی  جهـت  الزم  کارشناسـی 

مختلف صنعتی صورت نپذیرفته است و این مهم 

بایـد در سـال های آینـده، در دسـتور کار مسـئوالن 

ذی ربـط قـرار بگیـرد. در زمینـه گاز، هیـچ مشـکلی 

نداریـم و قطعـی بـرق، بیشـتر بـه تولیـد مجموعـه 

آسیب زده است.

نیـروی  کاهـش  بـه  نسـبت  ادامـه  در  فکـری 

انسانی در بخش تولید هشدار داد و گفت: زمانی 

کـه نسـبت بـه جـذب نیـروی انسـانی جدیـد اقدام 

می کنیم، با درخواسـت هایی مانند سـرویس رفت 

و برگشت، تغذیه و ... از سوی بعضی افراد مواجه 

می شـویم کـه قـادر بـه تامیـن آن هـا نیسـتیم. در 

حالی که اگر نیروی انسانی مشتاق به فعالیت در 

حـوزه تولیـد باشـد، بایـد شـرایط مطلوب ارائه شـده 

از سـوی کارفرمایـان را بپذیـرد. متاسـفانه انگیـزه 

کافـی و رفتـار سـازمانی مناسـب از جانـب نیـروی 

انسـانی وجـود نـدارد و اگـر اقدامـات کارشناسـانه 

در این زمینه انجام نشود، در آینده به یک معضل 

جـدی تبدیـل خواهـد شـد. از سـوی دیگـر، افزایـش 

57 درصدی دستمزد نیروی انسانی در سال جاری، 

خصـوص  در  کارفرمایـان  بـرای  را  نگرانی هایـی 

پرداخـت سـنوات ایجـاد کـرده اسـت و نقدینگـی 

کافـی بـرای پرداخـت ایـن حجـم از افزایش حقوق و 

سـنوات وجـود نـدارد. بـه نظـر می رسـد واحدهـای 

بـزرگ صنعتـی، بـا مشـکالت بیشـتری نسـبت بـه 

مواجـه  زمینـه  ایـن  در  واحدهـای کوچک مقیـاس 

الزم  تمهیـدات  دارد  ضـرورت  و  شـد  خواهنـد 

بـا مشـکل  آتـی،  تـا در سـال های  اندیشـیده شـود 

چندانی در تولید مواجه نشویم.

کاهش قیمت سرب در بازارهای جهانی  
در  فلـزات  قیمـت  افـت  بـه  اشـاره  ضمـن  وی 

بازارهـای جهانـی، تصریـح کـرد: سـرب، بـر اسـاس 

بورس فلزات لندن قیمت گذاری می شود و قیمت 

و  مـس  ماننـد  فلـزات  سـایر  بـا  همزمـان  فلـز  ایـن 

آلومینیـوم، رونـد کاهشـی داشـته اسـت. در حـال 

حاضـر، قیمـت سـرب بـا افت حـدود 10 درصـدی در 

بازارهای جهانی همراه شده و به حدود دو هزار دالر 

بـه ازای هـر تـن رسـیده اسـت. البتـه قیمـت آن در 

بازار داخلی چندان تغییر پیدا نکرده است و متاثر 

از بازارهای جهانی نیسـت. باید در نظر داشـت که 

برخی عوامل همچون ارزش دالر، هزینه حمل و نقل 

و ... نیـز در قیمـت نهایـی سـرب موثـر هسـتند و 

افزایـش یـا کاهـش قیمـت جهانی سـرب و حتی قلع 

در بازارهـای جهانـی، تاثیـر خـود را بـا تاخیـر در بـازار 

داخلی نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت پارس لحیم در خصوص فرایند 

تولید سیم لحیم، مطرح کرد: به منظور تولید لحیم، 

سـرب و قلـع بـه نسـبت مشـخص در داخـل کـوره 

ترکیـب می شـوند و پـس از خـروج مـذاب، نسـبت بـه 

جداسازی سرباره و ضایعات موجود اقدام می کنیم. 

مذاب به دست آمده در قالب های استوانه ای که از 

جنس قلع و سـرب هسـتند، ریخته گری و به صورت 

بیلت به دست می آید. سپس با استفاده از دستگاه 

اکسـترودر، عملیـات پـرس کاری بـا فشـار مشـخص 

توسط دستگاه انجام و بر اساس سفارش مشتری که 

ممکـن اسـت شـمش و یـا مفتـول روغـن دار باشـد، از 

دسـتگاه خـارج می  شـود. بـه دنبـال آن، لحیـم بـا قطر 

10میلی متر به دست می آید و پس از کشش، قطر آن 

تا 0.8 میلی متر نازک کاری می شود. در واقع ما قادر 

بـه تولیـد سـیم لحیـم از قطـر 0.8 تـا سـه میلی  متـر 

هستیم و پس از قرقره بندی و کنترل کیفیت نهایی، 

محصول تولید شده را به نقاط مختلف کشور ارسال 

می کنیم. ضمن اینکه از ماشین آالت داخلی در خط 

بـه  تولیـد اسـتفاده می شـود و خوشـبختانه موفـق 

بومی سـازی قطعـات مـورد نیـاز خود شـده ایم. یعنی 

اگـر قطعـات مـورد اسـتفاده در تجهیـزات نیازمنـد 

تعمیر و یا تعویض باشد، دغدغه ای در زمینه تامین 

قطعات یدکی مورد نیاز نداریم.

شرایط تولید شمش سرب 
از خاک معدنی نسبت به 
ضایعات باتری فرسوده 
مناسب تر است؛ چراکه 
تولیدکنندگان باتری نو 

نسبت به خرید ضایعات 
باتری فرسوده از سطح بازار 

اقدام می کنند
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کنیـم. بـه همیـن دلیـل بازارهـای منطقـه ای را بـه 

کشوی مانند ترکیه واگذار کرده ایم و ضرورت دارد 

اقدامات الزم جهت توسعه صادرات در دستور کار 

مسـئوالن قرار بگیرد.

این فعال صنعت سـرب در همین راسـتا اضافه 

کـرد: بایـد توجـه داشـت کـه بسـیاری از شـرکت ها، 

اطالعـات کافـی در خصـوص بازاریابـی بین المللـی 

ندارنـد و بایـد زمینه هـای الزم برای تحقق این مهم 

توسط مدیران عامل شرکت های معدنی و صنعتی 

فراهم شـود. چگونگی اجرای این مسـئله ، مرتبط با 

دولـت نیسـت و  خـود شـرکت ها بایـد بـه دنبـال 

آمـوزش دانـش صادراتی باشـند تـا بتوانند فعالیت 

خـود را در ایـن بخـش گسـترش دهنـد. بـر همیـن 

اساس باید آموزش های الزم در زمینه بازاریابی در 

برنامـه بنگاه هـای اقتصـادی قرار بگیـرد و همچنین 

توجه بیشتری به این مهم در مدارس و دانشگاه ها 

شـود. تجارت خارجی و بازاریابی بین المللی، باید 

به صورت تخصصی به دانش آموزان و دانشجویان 

آموزش داده شـود و امیدوار هسـتیم شـاهد تحقق 

این مهم در آینده نزدیک باشیم.

تمایلی به دریافت تسهیالت بانکی   
نداریم

فکـری در ارتبـاط بـا دریافـت تسـهیالت بانکـی، 

اظهـار کـرد: در سـال 1390، اقـدام بـه دریافـت وام 

200میلیـون تومانـی از یـک بانـک معتبـر کردیـم و به 

دلیـل برخـی مشـکالت، قـادر بـه بازپرداخـت کامـل 

اقساط آن نشدیم. به همین دلیل، ملک ساختمانی 

خود را به ارزش حدود دو میلیارد تومان فروختیم تا 

بتوانیم هم وام را تسویه کامل کنیم و هم به تولید 

خـود ادامـه دهیـم. در حـال حاضـر، ارزش همیـن 

ملک در حدود 150 میلیارد تومان اسـت و در ادامه 

هیچ گاه به سـراغ تسـهیالت نخواهیم رفت. شـرایط 

دریافت وام به شـدت دشـوار شـده اسـت و بانک ها 

سـند کارخانـه را از تولیدکننـدگان قبول نمی کنند. 

تولیدکننـده بایـد سـند ملک ارزشـمند شـهری را در 

رهـن بانـک قـرار دهد و نکته عجیب اینکه بانک هر 

زمان که بخواهد، می تواند نسبت به توقیف ملک 

اقـدام کنـد! در حالـی کـه ممکـن اسـت این شـخص 

بـه  نسـبت  مختلـف،  مشـکالت  دلیـل  بـه  نتوانـد 

بازپرداخـت اقسـاط در زمـان مقـرر اقـدام کنـد و در 

این صورت، ملک مورد نظر مصادره خواهد شد. به 

نظـر می رسـد در ایـن شـرایط، تسـهیالت بانکـی نیـز 

چاره سـاز نیسـت و نمی تـوان نسـبت به دریافـت آن 

امیدوار بود.

وی در پایـان یـادآور شـد: اگرچـه تولیدکننـدگان 

شـمش بـا کمبـود مـواد اولیـه اعم از خـاک معدنی و 

بـا  می  توانیـم  امـا  هسـتند  مواجـه  فرسـوده  باتـری 

بهره بــــرداری از معـــادن ســـرب و گسـترش دانـش 

در  را  کافـی  اولیـه  مـواد  سـولفوره،  خـاک  فـرآوری 

اختیـار فعـاالن ایـن صنعـت قرار دهیـم. ضمن اینکه 

نیازمنـد آمـار و اطالعـات دقیـق از شـرایط صنعـت، 

معدن و تجارت کشور هستیم تا بتوانیم برنامه ریزی 

بلندمـدت در تولیـد داشـته باشـیم. متاسـفانه آمـار 

دقیـق از وضعیـت ذخایـر معدنـی کشـور در اختیـار 

فعاالن این بخش به ویژه سرب و روی قرار نمی گیرد 

و همین مسـئله توسـعه این صنایع را دشـوار ساخته 

انسـانی  نیـروی  آمـوزش  بایـد  همچنیـن  اسـت. 

متخصـص در بخـش معـدن و صنایـع معدنـی، در 

دسـتور کار فعـاالن ایـن بخش قرار بگیرد تـا در آینده 

شـاهد رشـد و پیشـرفت هرچـه بیشـتر فعـاالن ایـن 

بخش باشیم.

 به نظر می رسد 
کارشناسی الزم جهت 
قطعی برق واحدهای 

مختلف صنعتی صورت 
نپذیرفته است و این مهم 
باید در سال های آینده، 
در دستور کار مسئوالن 

ذی ربط قرار بگیرد

بومی سازی قطعات زیر سایه تحریم  
فکـری در ارتبـاط بـا نقـش تحریـم در صنعـت، 

اذعان کرد: تحریم باعث شده است تا تولیدکنندگان 

و  قطعـــات  بومی ســـازی  راستـــای  در  داخلـــی 

تجهیـزات مـورد نیـاز خـود قـدم بردارنـد و بـه نظـر 

از  را  الزم  حمایت هـــای  دولــــت  اگــــر  می رســـد 

تولیدکننـدگان بـه عمـل آورد، می توانیـم بـه نتایـج 

مثبت بیشـتری در بومی سـازی دست پیدا کنیم. 

تنها درخواسـت ما از دولت این اسـت که در امور 

مرتبط با تولید دخالت نکند. متاسفانه افرادی که 

در سـازمان های مرتبـط بـا تولیـد و بخـش صنعت و 

معدن مشغول به کار هستند، از دانش و اطالعات 

کافـی در ایـن زمینـه برخوردار نیسـتند. مـا همواره 

نگاه ویژه ای به رفاه و آسایش نیروی انسانی شاغل 

در مجموعه داریم و بخشی از محوطه کارخانه را 

بـــرای فعالیـــت ورزشـــی کارگـــران خـود در نظـر 

گرفته ایـم. زمانـی کـه ما تولیـد خود را آغـاز کردیم، 

یکـی از مسـئوالن وقـت اسـتان قزویـن در حالـی بـه 

منظور بازدید از خط تولید، در مجموعه ما حضور 

یافت که آگاهی کامل نسبت به تفاوت آلومینیوم 

و سـرب را نداشـت. زمانـی کـه ایـن موضـوع را بـه 

وی متذکر شدیم، با واکنش غیرحرفه ای این شخص 

روبـه رو و در ادامــه متوجـه شدیــم کـه ایـن شـخص 

گـزارش نادرسـتی از عملکـرد مجموعـه تدویـن و 

بـه  ارسـال کـرده اسـت.  استـــانی  بـرای مسـئوالن 

همیـن دلیـل، زمـان بسـیاری را بـه منظـور رفع سـوء 

تفاهم های ایجاد شـده صرف کردیم تا ثابت کنیم 

شـرکت پارس لحیم، نقش بسـزایی در ایجاد ارزش 

افـزوده بـرای استـــان دارد و در نهایـت موفـق بـه 

انجام آن شدیم.

وی در ادامـه بـه صـادرات محصول اشـاره کرد و 

گفـت: سـیم لحیـم به کشـورهای کویـت، امـارات و 

عربسـتان صعـودی و سـرب باالنـس بـه کشـور آلمان 

صادر می شد اما به دلیل نوسان قیمت ماده اولیه، 

قـادر بـه رقابـت در بازارهـای بین المللـی نیسـتیم و  

صـادرات خـود را متوقـف کرده ایـم؛ چراکـه امـکان 

واردات مسـتقیم قلـع وجـود نـدارد و ناچـار هسـتیم 

ایـن فلـز را بـا قیمـت دلخـواه از واسـطه ها خریـداری 
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لزوم حمایت از دانش بنیان ها و توسعه فناوری جهت بومی سازی و ساخت داخل
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علی رغـم اهمیـت حوزه معـدن و ذخایر معدنی، سـهم ایـن بخش مهـم و تاثیرگـذار در اقتصاد 
کشـور حدود یک درصد اسـت. توسـعه و گسـترش عملیات های مختلـف معدنی به ویژه اکتشـاف 
طی سـالیان اخیر، در دسـتور کار سـازمان های دولتی مرتبط و همچنین بخش خصوصی قرار گرفته 
اسـت و بـر همیـن اسـاس، می توان بـا تکیه بـر دانش و تخصـص متخصصان داخلـی و همچنین 
سـرمایه گذاری مناسـب و حمایت بیشـتر از شـرکت های دانش بنیان، به این مهم سـرعت بخشید. 
در همین راسـتا، خبرنـگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلـزات آنالین« با امیرعلی طاهـرزاده، مدیرعامل  

سابق ایمپاسکو گفت وگویی را تدارک دیده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

لزوم حمایت از دانش بنیان ها و توسعه فناوری جهت 
بومی سازی و ساخت داخل

نگاه ویژه ایمپاسکو به مناطق کمتر توسعه یافته  

امیرعلی طاهرزاده، مدیرعامل  سابق ایمپاسکو در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

شـرکت تهیه و تولید مـواد معدنی ایران   
چـه اقداماتـی را در زمینـه اکتشـاف مـواد 
معدنـی در سـال ۱۴۰۰ انجام داده اسـت و 
برنامه هـای این شـرکت در سـال جـاری در 

این بخش چیست؟
شـرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در سـال 

گذشته در بخش معدن و عملیات های معدنی اعم 

از انجـام حفـاری بـا متـراژ حـدود 80 هـزار متـر در سـه 

تهیـه  پلی متـال،  و  زغال سـنگ  سـنگ آهن،  حـوزه 

نقشه های 1:1000، 1:5000 و 1:20000 در حوزه پلی متال 

و  هـزار  یـک  حـدود  مجمـوع  در  سـنگ آهن  و 

بـه  مغناطیس سـنجی  برداشـت  16کیلومترمربـع، 

تعـداد حـدود 84 هـزار قرائـت در حـوزه پلی متـال و 

سنگ آهن، حفر ترانشه در حدود  17 هزار مترمکعب 

در حـوزه پلی متـال و انجـام نمونه بـرداری و آنالیـز بـه 

تعـداد حـدود 50 هـزار عـدد در حوزه هـای پلی متـال، 

سـنگ آهن و زغال  سـنگ داشـته اسـت. ضمـن اینکـه 

این شـرکت اقدامات مهمی را طی سـال گذشـته در 

حوزه اکتشاف و اخذ مجوزهای اکتشافی شامل اخذ 

16 فقره پروانه اکتشاف جدید و اخذ یک فقره گواهی 

کشف مربوط به معدن مس - طالی جانجا به میزان 

303 میلیـون تـن ذخیـره قطعـی و احتمالـی اولیـه در 

ایـن  حـوزه پلی متـال انجـام داده اسـت. همچنیـن 

شـامل  هزارمتـری   103 حفـاری  برنامـه  شـرکت 

و  سـنگ آهن  هزارمتـر   14 زغال سـنگ،  10هزارمتـر 

79هزارمتـر پلی متـال را در سـال جـاری در دسـتور 

کار خود قرار داده است. ضمن اینکه تهیه نقشه در 

وسـعت 450 کیلومترمربـع، اخـذ 30 مـورد پروانـه 

اکتشافی و اخذ چهار مورد گواهی کشف، از جمله 

ایـن شـرکت در سـال جـاری  راهبـردی  برنامه هـای 

پیش بینی شده است.
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اهمیـت جایـگاه بخش معـدن و صنایع   
معدنـی در اقتصاد کشـور را چگونـه ارزیابی 
می کنیـد و آیـا اقدامات الزم بـه منظور رفع 
موانـع موجـود در ایـن بخـش طی سـالیان 

اخیر انجام شده است؟
از  ایـران  معدنـی  صنایـع  و  معـدن  بخـش 

ظرفیت های بالقوه قابل توجهی برای کمک به رشد 

اقتصادی و ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران برخوردار 

است. با توجه به وجود ذخایر گسترده معدنی و با 

در نظر گرفتن پیوندهای بسیار قوی و طوالنی میان 

فعالیت هـای معدنـی بـا طیـف وسـیعی از صنایـع و 

خدمات کشـوری و در راسـتای برنامه ششم توسعه 

و چشم انداز 1404، بخش معدن یکی از پیشران های 

اصلی رشد اقتصادی به شمار می رود. در این میان 

موانعـی در جهـت محقـق نشـدن اهـداف از قبـل 

بـه  توجـه  بـا  کـه  دارد  وجـود  نشـده  پیش بینـی 

ریسـک های موجـود، می تـوان بـه لـزوم  اکتشـاف 

سیسـتماتیک و کافـی محدوده هـای معدنـی، نبـود 

زیـر سـاخت های مناسـب بـه ویـژه در بخـش ارزی و 

حمـل و نقـل بـه واسـطه قرارگیـری اکثـر معـادن در 

مناطـق کمتـر برخـوردار، لزوم نوسـازی تجهیـزات و 

ماشـین آالت متناسـب با فناوری روز، لزوم هدایت 

نقدینگـی به بخش معـدن و صنایع معدنی و برخی 

قوانین که سـبب کندی پیشـرفت و حصول نتیجه 

می شود، اشاره کرد.

در همیـن راسـتا، همچنـان کـه مطـرح شـد، در 

بخـش  در  سـرمایه گذاری  ریسـک  کاهـش  جهـت 

معـدن، شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایـران 

نسبت به انجام فعالیت های اکتشافی گسترده در 

سـطح کشـور در قالب 30 پهنه با مسـاحتی بالغ بر 

شناسـایی  بـه  منجـر  کـه  کیلومتـر  هـزار   107

172محدوده امیدبخش شـد، اقدام کرده اسـت که 

ثبــــت  جهــــت  اکتشــــافی  فعالیت هــــای  ادامــــه 

محدوده ها و دریافت پروانه اکتشـاف و در صورت 

در  کشـف،  گواهـی  دریافـت  مثبـت  نتایـج  اخـذ 

دسـت انجام اسـت. ضمن اینکه عالوه بر اکتشـاف 

در پهنه ها، انجام عملیات اکتشافی در پروانه های 

اکتشاف مرتبط و انجام اکتشاف تکمیلی در برخی 

محدوده هـای بهره بـرداری، در دسـت اقـدام اسـت 

که نتیجه فعالیت های اکتشافی تاکنون، منجر به 

اکتشـاف حـدود 3.3 میلیـارد تـن ذخایـر قطعـی و 

احتمالـی بـا ارزش برجـای بـرآوردی 110 میلیـارد دالر 

در  شـرکت  ایـن  اسـت  ذکـر  بـه  الزم  اسـت.  بـوده 

راسـتای بنـد ت مـاده 35 قانـون رفـع موانـع تولیـد، 

نسـبت بـه برگـزاری فراخـوان جـذب سـرمایه گذار 

اقـدام و در ایـن بخـش تـالش کـرده اسـت از نظـر 

و  هدایـت  و  کشـور  توانمنـد  بخش هـای  ظرفیـت 

جـذب نقدینگـی بـه بخـش معـدن و صنایع معدنی 

اقـدام کنـد. بـه عنـوان مثـال در سـال 1400، از ایـن 

طریـق بـرای 14 هـزار میلیـارد تومـان سـرمایه اقـدام 

شده است.

شـرکت تهیه و تولید مواد معدنـی ایران،   
معـادن  فعال سـازی  طـرح  مجـری 
کوچک مقیاس در کشـور اسـت. بـا توجه به 
اینکه معادن بسـیاری در سـطح کشور وجود 
دارد که همچنان غیرفعال هسـتند، استراتژی 
این شـرکت جهت فعال سـازی ایـن معادن 

در سال جاری چیست؟
سـازمان  اجرایـی  بـازوی  عنـوان  بـه  ایمپاسـکو 

توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، در 

معـادن  توسعـــه  و  فعال ســازی  و  احیــــا  راستــــای 

کوچک مقیـاس بنـا بـه دسـتور رئیـس هیئـت عامل 

ایمیـدرو اقدامـات الزم را در دسـتور کار خـود قـرار 

 1401 سـال  در  کـه  اهدافـی  از  یکـی  اسـت.  داده 

توسط طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس 

پیشـنهادات  ارائـــه  اســـت،  پیگیــــری  حـال  در 

بسته های سرمایه گذاری جهت احیا و فعال سازی 

معادن در اسـتان ها  اسـت. دلیل این امر آن اسـت 

کـه واگـذاری معـادن کوچک مقیـاس بـا ذخایر کم، 

سبب تکمیل نشدن زنجیره های تولید خواهد شد 

و توجیـه اقتصـادی امـکان سـرمایه گذاری جهـت 

احـداث واحـد فـرآوری را کـم می کنـد. بنابرایـن بـا 

ایـن  مزایـده ای،  معدنـی  محدوده هـای  تجمیـع 

امـکان فراهـم می شـود کـه شـرکت های صنعتـی و 

معدنـی بتواننـد پـس از برنـده شـدن در مزایـده، 

نسبت به تکمیل کل زنجیره معدن در قالب بسته 

سرمایه گذاری  اقدام کنند.

تهیه نقشه در وسعت 
۴۵۰ کیلومترمربع، اخذ 3۰ 
مورد پروانه اکتشافی و اخذ 
چهار مورد گواهی کشف، از 
جمله برنامه های راهبردی 
این شرکت در سال جاری 

پیش بینی شده است
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کاهش قیمت محصوالت عناصر نادر خاکی در نیمه دوم سال 2022
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جانـب عرضـه، اگـر چـه بهبودهایـی را برای تقاضـا تجربه کـرده اسـت اما پریمیوم هـای باال 
منجـر به کاهـش فروش نیکل شـرکت چینی جینچوان شـده اسـت. واحد هـای تولیدکننده چدن 
نیـکل »NPI« قیمت هـای خـود را ثابت نگه داشـته اند. افزایـش نیافتن قیمت به ایـن دلیل بود که 
واحدهـای تولیدکننـده چـدن نیکل، مقداری سـنگ معدن نیـکل را پیش تر با قیمت بـاال خریداری 

و از فروش آن ها خودداری کرده بودند.

تاثیر شیوع مکرر ویروس کرونا بر عرضه و تقاضای بازار نیکل

 به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و مطابـق آمـار ارائـه  شـده در موسسـه »SMM«، در 

جانـب تقاضـا، آمـار مبتالیـان بـه ویـروس کرونـا در 

شـهر ووشـی چین به  مرز صفر درصد رسـیده اسـت 

و برخـی از مراکـز تجـاری و انبارهـا ازحالـت قرنطینه 

ادامـه  خـود  عـادی  بـه  فعالیـت  و  شـده اند  خـارج 

می دهنـد. همچنیـن تمایـل بـه خریـد در بـازار، وارد 

کـه  مـی رود  انتظـار  و  اسـت  شـده  رکـود  حالـت 

بـازار فیزیکـی در  قیمت هـای خریـد محصـول در 

ادامـه  خـود  کاهشـی  رونـد  بـه  کوتاه مـدت  آینـده 

دهنـد. در  رابطـه بـا خریـد و فـروش آلیاژهـا، می توان 

بیـان کـرد کـه بـه دلیـل چرخـه خریـد کاال و مـواد و 

پریمیوم هـای بـاال، معامالت خرید و فـروش در بازار 

فیزیکی آن ها را در وضعیتی مبهم قرار داده است. 

بـه  طـور  خالصـه، احتمـال تغییـر قیمـت نیـکل کـم 

است اما انتظار می رود در روزهای آینده، قیمت آن 

اندکی کاهش یابد.

نیکل خالص  
 در بازار فیزیکی، میزان قیمت های پیشـنهادی 

نیکل شرکت چینی جینچوان با احتساب پریمیوم ها 

در تاریـخ 18 جـوالی، حـدود 20 هزار تا 21هزار یوان در 

هر تن اعالم شده است که نسبت به روز قبل از آن، 

این قیمت حدود 500 یوان در هر تن کاهش داشـت 

و بـه مقـدار 20 هـزار و 500 یـوان در هـر تـن رسـید. 

شرکت نورنیکل روسیه، قیمت  12هزار و 500 یوان تا 

13 هزار یوان در هر تن را پیشنهاد داد که این قیمت 

به مقدار 12 هزار و 750یوان در هر تن بود که نسبت 

بـه یـک روز قبـل، نشـان از کاهش حدود 750 یـوان در 

هر تن را داشت. پریمیوم های خرید در بازار فیزیکی 

نیکل خالص در مقایسه با روز معامالتی قبل، تغییر 

چندانـی نداشـت. بـه ایـن دلیل کـه بهای بـورس آتی 

شـانگهای نیز تغییر کمی داشـته اسـت. در رابطه با 

بریکت نیکل نیز قیمت  ها بین 150هزار و 500 یوان تا 

151هـزار و 900 یـوان در هـر تـن قرار گرفت که نسـبت 

به یک روز گذشته، حدود یک هزار و 800 یوان در هر 

قیمت هـا  اسـاس  همیـن  بـر  داشـت.  کاهـش  تـن 

هم راستا با پریمیوم ها کاهش یافت و به همین دلیل 

بازدهـی هزینـه )سـودآوری( تولیـد سـولفات نیـکل بـا 

بریکت نیز کمتر از تولید آن با استفاده از محصوالت 

میانـی اسـت. به عـالوه، بایـد ایـن واقعیـت را در  نظـر 

گرفـت کـه اکثـرا از ورق نیـکل بـرای تولیـد آلیاژهـا 

اسـتفاده می شـود و اسـتفاده بریکـت به جـای ورق 

نیکل، به  ندرت انجام می شود.

واحد های تولید چدن نیکل  
 از تاریـخ 18 ژوئـن سـال جـاری میـالدی و طبـق 

 »NPI« چدن نیکل ،»SMM«  ارزیابی  های موسسـه

بـا خلـوص 8 تـا 12 درصـد به مبلغی حدود یک هـزار و 

310یـوان در هـر تـن رسـیده اسـت کـه نسـبت بـه روز 

گذشـته، قیمـت آن تغییـری نکـرده و بـه همین دلیل 

تعـداد معامـالت انجـام شـده در ایـن زمینـه بسـیار 

انـدک بـوده اسـت. قیمـت کاالها تحت تاثیـر عوامل 

کالن در روزهای اخیر نوسانات زیادی داشته است. 

قیمت هـای نیـکل و فـوالد زنگ نـزن در بـورس آتـی 

شـانگهای افزایش داشـته و قیمت در بازار نیز تحت 

تاثیـر اثـرات روانـی آن رونـد افزایشـی بـه خـود گرفتـه 

است. همچنین تعداد معامالت انجام شده در  این 

زمینـه، بسـیار کـم ارزیابـی شـده اسـت. بـر همیـن 

اسـاس، هـر دو بخـش باالدسـتی و پایین دسـتی در 

در  رابطه با خرید و فروش 
آلیاژها، می توان بیان کرد 
که به دلیل چرخه خرید 

کاال و مواد و پریمیوم های 
باال، معامالت خرید و 

فروش در بازار فیزیکی 
آن ها را در وضعیتی مبهم 

قرار داده است
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سراسـر زنجیره صنعت چدن نیکل عملکرد ضعیفی 

زنگ نـزن  فـوالد  بخـش  کـه  آنجایـی  از  داشـته اند. 

عملکرد ضعیف داشته است و تقاضا برای مواد خام 

و قیمت های قابل قبول آن روند نزولی داشته است، 

واحد های تولیدکننده چدن نیکل قیمت های فروش 

ثابـت نگـه  از زیـان،  بـه  منظـور جلوگیـری  خـود را 

داشـتند. انتظار می رود که در بلندمدت در تولید 

چـدن نیـکل، از میـزان تقاضـا فراتـر بـرود و بـه همیـن 

دلیل، بعید به نظر می رسـد قیمت ها سـطوح باالی 

خـود را حفـظ کننـد. در کنـار آن می تـوان بـه کاهش 

قیمـت سـنگ معـدن نیـکل اشـاره کـرد کـه ایـن کار، 

بـرای واحد هـای تولیدکننـده  افزایـش قیمت هـا را 

چدن نیکل دشوارتر می کند.

فوالد زنگ نزن  
 در 18 جـوالی 2022، قیمـت فـوالد زنگ نـزن بـه 

طـور کلـی کاهـش یافـت. در کنـار آن، قیمـت فـوالد 

زنگ نزن 304 کاهش بیشتری را تجربه کرد. قیمت 

پایـه فـوالد زنـگ نـزن 304 در شـهر ووشـی چیـن، بـه 

حـدود  17 هـزار یـوان در هـر تـن رسـیده اسـت و 

قیمت ها در شـهر فوشـان چین تا حدودی از قیمت 

اعالم شـده در شـهر ووشـی کمتر بود. عالوه براین، 

قیمـت کویـل نـورد گـرم در شـهر فوشـان بـه حـدود 

تـن رسـید. همچنیـن  یـوان در هـر  16هـزار و 350 

قیمـت فـوالد زنـگ نـزن 201 گریـد J2 ثابـت مانـد و 

قیمت کویل نورد سـرد 430 به حدود هفت هزار و 

400 یوان در هر تن کاهش یافت.

بـه ویـروس کرونـا شـهر  آمـار مبتالیـان جدیـد 

ووشـی چیـن بـه مـرز صفـر رسـیده اسـت و برخـی از 

مراکز تجاری و انبارها از حالت قرنطینه خارج شده 

و فعالیـت عـادی خـود را از سـرگرفته اند. همچنیـن 

می تـوان بیـان کرد که آمار همه گیـری ویروس کرونا 

در شـهر بیهای در اسـتان گوانگشـی چین افزایشـی 

بود و اقداماتی کنترل کننده در کارخانه های فوالد 

محلی این شـهر اتخاذ شـده اسـت. در کل می توان 

تولیـد  کـه حجـم  اسـت  بعیـد  کـه  انتظـار داشـت 

کارخانه ها تحت تاثیر قرار بگیرد.

قیمت پایه فوالد زنگ نزن 304 در شهر ووشی 

و فوشـان چیـن بـه حـدود 17 هـزار یـوان در هـر تـن 

کاهـش یافتـه اسـت. از ایـن رو هزینه هـا به گونـه ای 

نیـکل  بـاالی قیمـت چـدن  از سـطوح  نیسـت کـه 

حمایت کند.

قیمت کویل نورد سـرد 304 نیز بین 16 هزار و 

900 یوان تا 17 هزار و 200 یوان در هر قرار تن دارد. 

بـه  نیـز   304 گـرم  نـورد  قیمـت کویـل  عـالوه  بـه 

مبلغـی حـدود 16 هـزار و 350 یـوان تـا 16 هـزار و 

750یـوان در تـن می رسـد. قیمـت فـوالد زنگ نـزن 

2B/316L و 2B/201 نیـز بـه ترتیـب مبالغی حدود 

28 هـزار یـوان تـا 28 هـزار و 400 یـوان در هـر تـن و 

9هـزار و 300 یـوان تـا 9 هـزار و 600 یـوان در هـر تـن 

 2B /430 هسـتند. همچنین قیمت فوالد زنگ نزن

بـه عـددی حـدود9 هـزار و 300 یـوان تـا 9 هـزار و 

600یـوان در تـن مـی رسـد. قیمـت ایـن فوالد هـا در 

یکی از قراردادهایی که در بورس آتی شانگهای به 

ثبت رسیده بود، عددی حدود 16 هزار و 290 یوان 

در هر تن را نشان می داد و این در حالی است که 

پریمیـوم آن هـا در شـهر ووشـی چیـن عـددی مابین 

حـدود 780 یـوان تـا یـک هـزار و 80 یـوان در هـر تـن 

بوده است.

رسـید و انتظـار مـی رود کـه ایـن قیمت ها بـه همراه 

قیمت هـای بـورس آتی شـانگهای روند کاهشـی به 

خـود بگیرنـد. در مـورد تقاضای ضعیف برای فوالد 

اثـر  دلیـل  بـه  کـه  کـرد  عنـوان  بایـد   J1 زنگ نـزن 

بخشـی هزینـه ای ضعیـف آن، فاصلـه قیمتـی بیـن 

فوالد زنگ نزن J1 و J2 کاهش یافته است. قیمت 

فـوالد زنگ نـزن 201 گریـد J2 نسـبتا ثابـت بـود و 

کاهـش  بـه  مایـل  کارخانه هـا  حتـی  اسـت  ممکـن 

قیمـت آن باشـند. بنابرایـن پیش بینـی می شـود در 

کوتاه مدت، قیمت ها کاهش بیشتری پیدا کند.

همچنین قیمـت فوالد زنگ نـزن 430 به کاهش 

خـود ادامـه داد. بـا ایـن حـال قیمـت پیشـنهادی از 

سـوی واحدهـای تولیدکننـده فوالدهـای زنگ نـزن، 

قیمـت  حـال،  ایـن  بـا  مانـد.  باقـی  بـاال  همچنـان 

معامالت خرد  از قیمت های پیشـنهادی شـرکت ها 

قیمـت  مـی رود  انتظـار  و  اسـت  گرفتـه  فاصلـه 

معامـالت خـرد کاهـش بیشـتری داشـته باشـد. در 

ارتبـاط بـا بحـث هزینه هـا نیـز می تـوان گفـت کـه 

قیمت هـای واحد هـای تولیدکننـده چـدن نیـکل در 

حـال حاضـر تثبیـت شـده اند و قیمـت فروکـروم نیـز 
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مطابـق بـا داده های دریافتـی از گمرک چیـن، واردات کک نفتی چین در ماه ژوئـن به میزان یک 
میلیـون و 33۰ هـزار تن بود که نسـبت به ماه گذشـته ۱۵ درصد و نسـبت به مدت مشـابه سـال 
گذشـته، ۹.3۷ درصـد کاهـش یافـت. مجمـوع کل واردات در 6 ماهـه اول سـال ۲۰۲۲، حـدود 6 
میلیـون و 8۴۰ هزار تن بود که نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته، حـدود ۴.۲ درصد افزایش 

داشته است.

کاهش واردات ۱۵ درصدی کک نفتی در ماه ژوئن 2022

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و بـه  نقـل از موسسـه »SMM«، بـر اسـاس اطالعات 

دریافتـی، واردات کک نفتـی کلسـینه نشـده و بـا 

حداکثـر گوگـرد محتـوی 3 درصـد، بـه 306 هـزار و 

400تـن رسـید کـه در مقایسـه بـا مـاه مـی، 84 هـزار و 

تـن افزایـش را نشـان می دهـد. واردات سـایر   300

کک های نفتی کلسینه نشده با افزایش 318 هزار و 

حـدود  بـه  گذشـته،  مـاه  بـه  نسـبت  تنـی   400

یک میلیون و سه هزار تن رسید. 

سه کشور آمریکا، روسیه و ونزوئال، از بزرگ ترین 

حجـم  میـزان  کـه  بودنـد  چیـن  تامین کننـدگان 

صادراتـی آن هـا به چین، به ترتیب حـدود 501 هزار و 

100 تن، 263 هزار و 600 تن و 223 هزار و 600 تن بود. 

از  شـده  دریافـت  بازخوردهـای  و  اطالعـات  طبـق 

تجار، کک نفتی ونزوئال که توجهات بسـیاری را به 

دالیـل  بـه  و  آینـده  در  اسـت،  جلب کـرده  خـود 

ژئوپلیتیکـی و تولیـد محلـی بـه بنـادر چیـن خواهـد 

رسید. با این حال، عمده آن ها برای تولید آلومینیوم 

مناسب نیستند. از ابتدای سال جاری، یعنی از ماه 

فوریـه تـا مـی، واردات کک نفتـی چیـن بـه  دلیـل 

کمبـود عرضـه داخلـی و افزایش قیمت ها به شـدت 

روند صعودی داشته است.

واردات  رشـد  کـه  می دهـد  نشـان  بررسـی ها 

چین در ماه ژوئن، به طور محسوسی کاهش یافته 

و حتـی نشـانه ها حاکـی از آن اسـت کـه ایـن رونـد 

ممکـن اسـت تـا مـاه جـوالی و آگوسـت ادامـه پیـدا 

کند. این اتفاق از دالیل مختلفی نشات می گیرد. 

دلیـل اول ایـن اسـت کـه اکثـر ظرفیت هـای داخلی 

داده  انجـام  اساسـی  تعمیـرات  ایـن  از  پیـش  کـه 

نـرخ  و  کـرده  آغـاز  دوبـاره  را  خـود  تولیـد  بودنـد، 

بهره برداری آن ها به سطح نرمال سال های گذشته 

می تـوان  دوم،  دلیـل  عنـوان  بـه  اسـت.  بازگشـته 

میـزان  نیافتـن  تغییـر  دلیـل  بـه  کـه  کـرد  عنـوان 

درخواسـت صنایع پایین دسـتی، قیمت کک نفتی 

در مقایسـه با سـال های گذشـته، حدود 50 درصد 

افزایـش یافتـه اسـت. چنیـن قیمـت باالیی اشـتیاق 

را  انبـارش  بـرای  کک  تولید کننـده  شـرکت های 

می تـوان  را  آن  سـوم  دلیـل  اسـت.  داده  کاهـش 

کاهـش قیمـت آلومینیـوم از ماه مـارس عنوان کرد 

که سـود تولیدکنندگان را کاهش داده اسـت. الزم 

بـه ذکـر اسـت کـه کک نفتـی بـه  طـور گسـترده در 

صنعت آلومینیوم مصرف می شود.

بـه طـور خالصـه، در شـرایط عـادی عرضـه در 

چیـن، کک نفتـی وارداتـی بـه بنـادر ایـن کشـور در 

مـاه جـوالی بـه میـزان 100 هـزار تـن تـا 300 هـزار تـن 

کاهش را تجربه کرده است که دلیل آن را می توان 

پایین دسـتی  بـه خریـد بخش هـای  تمایـل  کاهـش 

ناشـی از کاهـش تقاضـا و میـزان سـودآوری آن هـا 

عنوان کرد.
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در نیمه نخسـت سـال ۲۰۲۲، بـازار عناصر نادر خاکی نوسـانات مکرری را تجربـه کرد. قیمت 
اکسـید »PrNd« کمتریـن و بیشـترین میـزان را به رقـم 8۱۰ هزار یـوان بر تن و یـک میلیون و 

۱۰۰هزار یوان بر تن ثبت کرد و با اختالف قیمت  ۲۹۰ هزار یوان بر تنی کاهش یافت.

کاهش قیمت محصوالت عناصر نادر خاکی در 
نیمه دوم سال 2022

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از موسسه »SMM«، به  دلیل کاهش عرضه 

در ماه هـای ژانویـه و فوریـه موجـودی اندکـی کـه بـه 

همراه شـارژ موجودی شـرکت های مواد مغناطیسـی 

نگهـداری  تغلیـظ  واحدهـای  توسـط  پایین دسـتی 

می شد، قیمت عناصر نادر خاکی افزایش یافت.

اداره تنظیـم بـازار عناصـر نـادر خاکـی بـا فعـاالن 

اصلی بازار این عناصر، در مورد قیمت محصوالت 

نادر خاکی در ماه مارس مذاکره کرد و در خواست 

احتـکار نکـردن محصـوالت را ارائـه کردنـد. ایـن امـر 

منجـر بـه ایجـاد بدبینـی در بـازار شـد و بازرگانـان 

مجبور شـدند تا بخشـی از سـود خود را کم کنند و 

قیمت ها را کاهش دادند.

تحت تاثیر شـیوع کووید 19 در ماه های آوریل و 

مغناطیسـی  مـواد  شـرکت های  سـفارش های  مـی، 

کاهش پیدا کرد و این امر در نتیجه باعث افت نرخ 

بهره بـرداری و همچنیـن کاهـش عرضـه قراضـه مـواد 

مغناطیسـی شـد. عالوه براین، عرضه سـنگ معدنی 

یونی در شـرکت های باالدسـتی محدود بود و قراضه 

نیز به  دلیل کسری عرضه، سطوح باالی قیمتی خود 

را حفـظ کـرد. بـه  دلیـل افزایـش هزینه هـای تولیـد و 

کاهـش عرضـه، قیمت هـای عناصـر نـادر خاکـی در 

سطوح باال ثابت باقی ماندند.

در ماه ژوئن با افت سـفارش های شـرکت های 

مواد مغناطیسی، تقاضای واحدهای پایین دستی 

از  برخـی  سـفارش های  و  بـود  انـدک  همچنـان 

کارخانه هـای مـواد مغناطیسـی کوچک و متوسـط  

مقیـاس، حـدود 30 تـا 40 درصـد کاهش پیدا کرد. 

نـادر  عناصـر  قیمت هـای  تقاضـا،  افـت  بـه  دلیـل 

خاکی کاهش یافت.
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در مـاه جـوالی بـازار عناصـر نـادر خاکـی راکـد 

ایـن  قیمـت  کاهـش  تسـریع  کـه  باقـی  مانـد 

مدعـا  ایـن  بـر  گواهـی  می تـوان  را  محصـوالت 

برشمرد. بهبود جانب تقاضا بعید به نظر می رسد 

و بازیگران بازار نیز پیش از خرید، منتظر تغییرات 

معامـالت  انجـام  بنابرایـن  هسـتند،  قیمـت 

اکسـیدهای نـادر خاکـی و فلزات راکـد باقی مانده 

اسـت. شـرکت »North Rare Earth« در روز 

را    »PrNd« اکسـید  رسـمی  قیمـت  ژانویـه،   11

812هـزار و 600 یـوان بـر تـن اعـالم کـرد کـه افـت 

یک هزار و 300 یوان بر تنی را نسبت به ماه ژوئن 

و  هـزار  یـک  کاهـش  بـا  همچنیـن  و  کـرد  ثبـت 

500یـوان بـر  تنـی، قیمـت رسـمی آلیـاژ »PrNd« را 

بالـغ بـر 990 هـزار و 500 یـوان بـر تـن اعـالم کرد که 

ایـن امـر منجـر به کاهش اطمینـان فعاالن صنعت 

شـد. در روز 15 جـوالی، قیمـت اکسـید و آلیـاژ 

»PrNd«در بـازار بـه  ترتیـب بـه 840 هـزار یـوان بـر 

تـن و یـک میلیـون و 30هـزار یـوان بـر تـن کاهـش 

یافـت کـه نزدیـک بـه قیمت هـای عرضـه رسـمی 

شرکت »North Rare Earth« بود.

در حال حاضر، بازار عناصر نادر خاکی همچنان 

در فصل رکود قرار دارد و بهبود تقاضا در کوتاه مدت 

بعیـد بـه نظـر می رسـد. زمینه هـای کاربـردی پیشـرو 

بـرای عناصـر نـادر خاکـی شـامل وسـایل نقلیـه انـرژی 

جدید »NEV«، تولید برق بادی، لوازم خانگی سبز و 

لوازم الکترونیکی مصرفی است.

تولیـد و فـروش وسـایل نقلیـه انـرژی جدیـد بـه 

ترتیـب بـه دو میلیـون و 661 هـزار و دو میلیـون و 

60هزار دسـتگاه رسـید که نسـبت به مدت مشـابه 

سـال گذشـته، 1.2 برابـر افزایـش داشـت و ضریـب 

نفـوذ در بـازار بـرای ایـن دوره 21.6 درصـد بـرآورد 

شـد. تولیـد و فـروش وسـایل نقلیه انـرژی جدید در 

مـاه آوریـل تحت تاثیر این همه گیـری، 33 درصد و 

38 درصد نسـبت به ماه گذشـته کاهش یافت. با 

کاهـش شـیوع ایـن بیمـاری، صنعـت وسـایل نقلیـه 

انـرژی جدیـد بـه آرامـی بهبود پیدا کـرد و تولید در 

مـاه مـی و ژوئـن نسـبت بـه ماه هـای پیـش از آن 

افزایـش یافت. دولت همچنیـن یارانه هایی را برای 

رشـد  جهـت  جدیـد  انـرژی  نقلیـه  وسـایل  خریـد 

مصـرف ارائـه داد. انتظـار مـی رود کـه تقاضـا بـرای 

عناصـر نـادر خاکی در صنعت وسـایل نقلیه انرژی 

جدید در نیمه دوم سال جاری افزایش یابد.

در مجمـوع ظرفیـت پروژه هـای بـرق بـادی در 

حـدود   2022 سـال  ژوئـن  تـا  ژانویـه  از  چیـن 

53.46گیـگاوات اسـت امـا ظرفیـت نصـب  شـده از 

ژانویه تا می تنها 10.8 گیگاوات گزارش شده است. 

تولیـد  واحدهـای  تمایـل  سـود،  کاهـش  بـه  دلیـل 

تجهیـزات بـرای خریـد مـواد اولیـه و نصـب کاهـش 

یافت و ظرفیت نصب  شـده در نیمه نخسـت سـال 

جـاری، بـا محدودیـت مواجـه شـد. در حـال حاضـر، 

میانگین قیمت پیشنهادی انرژی الکتریکی افزایش 

یافتـه اسـت و انتظـار مـی رود کـه تقاضـا بـرای انرژی 

شـود.  بیشـتر   2022 سـال  دوم  نیمـه  در  بـادی 

عالوه برایـن، بـا توجه به وضعیت سـودآوری صنعت 

انرژی، برخی از شرکت ها انتخاب های متفاوتی در 

مدل هـا دارنـد و عوامـل دیگـری ماننـد هزینه هـای 

تعمیـر و نگهـداری نیـز بایـد بـه طـور جامـع در نظـر 

گرفته شود. در این بین، ژنراتورهای مختلف اعم از 

درایـو مسـتقیم، درایـو نیمه مسـتقیم و ژنراتورهـای 

تغذیـه دوسـویه بـه فوالدهای مغناطیسـی به مقدار 

درایـو  ژنراتورهـای  انتخـاب  دارنـد.  نیـاز  مختلفـی 

نیمه مستقیم و تغذیه دوسویه می تواند هزینه ها را 

کاهش دهد.

وضعیـت  و  کوویـد19  انتشـار  بـه  توجـه  بـا 

الکترونیکـی  لـوازم  ماننـد  صنایعـی  اقتصـادی، 

مصرفـی و لـوازم خانگـی بـا رکـود مواجه شـدند. به 

و  همـراه  تلفن هـای  بازیافـت  دوره  مثـال،  عنـوان 

تمایـل مصرف کننـدگان  و  شـده  رایانـه طوالنی تـر 

بـرای خریـد کاهـش یافتـه اسـت. صنعت امـالک و 

مسـتغالت چیـن راکـد اسـت و تقاضـا بـرای لـوازم 

خانگـی نیـز کاهـش یافتـه اسـت. دولـت در تـالش 

اسـت تـا مصـرف را افزایـش دهـد امـا ممکـن اسـت 

بهبود اقتصاد و رشد تقاضا کند باشد.

بـه طـور کلـی، ممکـن اسـت تقاضـا در صنعـت 

وسـایل نقلیـه انـرژی جدیـد قـادر بـه هدایـت بـازار 

عناصر نادر خاکی نباشد و مجموع تقاضا برای این 

سـطح  در  جـاری  سـال  دوم  نیمـه  در  محصـوالت 

متوسط باقی بماند.

تحت تاثیر شیوع
 کووید ۱۹ در ماه های 

آوریل و می، سفارش های 
شرکت های مواد 

مغناطیسی کاهش پیدا کرد 
و این امر در نتیجه باعث 
افت نرخ بهره برداری و 
همچنین کاهش عرضه 

قراضه مواد مغناطیسی شد
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بـر اسـاس آمار گمرک چین، صادرات فلز سیلیسـیم چیـن در ماه جوالی به ۵8 هـزار و ۴۰۰تن 
رسـید که رشـد یک درصدی نسـبت به ماه گذشـته را ثبت کرد اما نسـبت به مدت مشـابه سـال 
گذشـته ۱6 درصـد کاهـش یافت. صـادرات فلز سیلیسـیم از ماه ژانویه تـا ژوئن، بـه 3۵۰ هزار و 

3۰۰ تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱3 درصد کاهش پیدا کرد.

افزایش اندک صادرات فلز سیلیسیم
 در ماه ژوئن سال جاری

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و بـه  نقـل از موسسـه »SMM«، فلـز سیلیسـیم چین 

در ژوئن سال 2022، به 46 کشور و منطقه صادر شد 

و 10 واردکننـده برتـر بـا حـدود 47 هـزار و 700 تـن، 

82درصـد از کل صـادرات چین را به خود اختصاص 

دادنـد. در ایـن میـان، ژاپـن، کـره جنوبـی، مالـزی، 

امـارات متحـده عربـی و تایلنـد جزو پنج کشـور برتر 

مقاصـد صادراتـی چیـن بودند و حجم کل صـادرات 

چیـن بـه ایـن کشـورها، 36 هـزار و 100 تـن بـود کـه 

62درصـد از مجمـوع صـادرات را بـه خود اختصاص 

دادنـد. بـه  دلیـل بهبـود تقاضـای ژاپـن در مـاه ژوئـن 

حجـم واردات ایـن کشـور، حـدود چهـار هـزار تـن 

نسبت به ماه گذشته افزایش یافت.

با در نظر گرفتن مجموع آمار صادرات در نیمه 

کـره  ژاپـن،  واردات  حجـم  جـاری،  سـال  نخسـت 

جنوبـی، تایلنـد و مالـزی در میـان مقاصـد اصلـی 

صادراتـی بیـن 9 تـا 31 درصـد کاهـش یافـت یـا بـه 

ترتیـب 14 هـزار، چهـار هـزار، هفت هـزار و 9 هزار تن 

در این سـال بود. تحت تاثیر درگیری بین روسـیه و 

اوکراین، حجم واردات روسیه در نیمه نخست سال 

جـاری، تنهـا 25 هـزار تن بود که افـت 19 هزار تنی را 
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نسـبت به مدت مشـابه سال گذشته ثبت کرد. در 

مقابل، حجم واردات امارات متحده عربی و بحرین 

بـه ترتیـب 26 و 38 درصـد یا هشـت هـزار و پنج هزار 

تن در این سال افزایش یافته است. ممکن است به 

 دلیـل تعطیـالت تابسـتانی در ژاپـن و اروپـا، حجـم 

تـا  جـوالی  مـاه  از  چیـن  سیلیسـیم  فلـز  صـادرات 

آگوسـت اندکـی کاهـش یابـد. بـا توجـه بـه میـزان 

موجـودی در بنـادر چیـن، انتظـار مـی رود کـه حجـم 

صادرات در ماه جوالی حدود 55 هزار تن باشد.

قیمت انواع سیلسیم در چین  
قیمت سیلیسـیم 553 بدون اکسـیژن در شـرق 

چین در روز 22 جوالی، بین  16 هزار و 700 تا 16 هزار 

و 900 یـوان بـر تـن بـود کـه 300 یـوان بر تن یـا 2 درصد 

نسبت به هفته گذشته افزایش داشت. سیلیسیم 

553 محتوی اکسـیژن با قیمت  17,700 هزار و 700 

تا 17 هزار و 800 یوان بر تن، نسبت به هفته گذشته 

100 یوان بر تن یا یک درصد بیشتر بود. قیمت برای 

سیلیسیم 441 در بازه ای بین 18 هزار و 100 تا 18 هزار 

و 300 یـوان بـر تـن قـرار گرفـت که این رقم نسـبت به 

بـرای  هفتـه گذشـته بـدون تغییـر مانـد و قیمـت 

سیلیسـیم 3303 بین 18 هزار و 500 تا 18 هزار و 600 

یوان بر تن اعالم شـد که این رقم نیز مشـابه قیمت 

در هفتـه گذشـته بـود. بـه  دلیل افزایـش دما، تامین 

بـرق در اسـتان »Sichuan« واقـع در چیـن اندکـی 

تولیدکننـده  واحدهـای  از  برخـی  بـود.  محـدود 

سیلیسیم در شهر Leshan و مناطق دیگر در چین 

بـه  دلیـل سـهمیه بندی بـرق تولیـد خـود را کاهـش 

دادند. با این وجود، به  دلیل رشد نرخ بهره برداری، 

کاهش تولید در استان »Sichuan« تاثیر اندکی بر 

مجمـوع عرضـه در سراسـر کشـور داشـت. قیمـت 

پیشـنهادی بازرگانـان در هفتـه جـاری ثابـت بـود اما 

بیشتر شرکت های پایین دستی موجودی انبار خود 

را بـه فـروش رسـاندند. در ایـن خصـوص، معامـالت 

بـازار عمدتـا بـرای سـفارش های خرده فروشـی انجام 

شـد. در ایـن حیـن، اسـتعالم قیمـت از واحدهـای 

آسیاب بیشتر بود. به  دلیل کاهش نرخ بهره برداری 

سیلیسـیم و افـت تقاضـا، بـازار سیلیسـیم بـا گریـد 

شـیمیایی 421 نسـبت بـه فلـز سیلیسـیم بـا گریـد 

متالورژیکی فعالیت کمتری داشت.

در جانـب تقاضـا، بـه  دلیـل تعمیـر و نگهـداری 

سـطوح  در  سیلیسـیم  بهره بـرداری  نـرخ  واحدهـا، 

باالیی قرار نداشت. حجم فروش مونومر سیلیسیم 

چشمگیر نبود و قیمت دی متیل سیکلو سیلوکسان 

»DMC« در روز 22 جوالی به 19 هزار و 800 یوان بر 

تن کاهش پیدا کرد. قیمت بیشتر محصوالت دیگر 

بیـن 20 هـزار و 500 تـا 21 هـزار و 300 یـوان بـر تـن بود. 

پایین دسـتی،  واحدهـای  تقاضـای  افـت  بـه  دلیـل 

افزایـش قیمـت »DMC« در کوتاه مـدت بعیـد بـه 

نظر می رسـد و حتی انتظار می رود که کاهش پیدا 

کند. معامالت سیلیسـیم 421 عمدتا سـفارش های 

خرده فروشـی پیـش از آغـاز خریـد عمـده بـود. نـرخ 

بهره بـرداری پلی سیلیسـیم اندکـی تغییـر کـرد زیـرا 

واحدهای تولید همچنان در حال تعمیر و نگهداری 

بودند. برخی از واحدهای آسیاب به  دلیل اینکه در 

محصـوالت  کافـی  انـدازه  بـه  نخسـتین  مراحـل 

سیلیسـیمی خریـداری نکردنـد، بـه شـارژ موجـودی 

انبارهـای خـود پرداختنـد. بـه  دلیـل رکود فصلـی در 

ماه هـای جـوالی و آگوسـت، نـرخ بهره بـرداری آلیـاژ 

آلومینیوم در سطوح پایین باقی ماند. عالوه بر این، 

پایین دسـتی،  واحدهـای  مصـرف  افـت  بـه  دلیـل 

آلیاژهـای  تولیدکننـده  شـرکت های  سـود  کسـب 

آلومینیـوم انـدک بود. بنابرایـن، آن ها تمایل کمتری 

به خرید فلزات سیلیسیمی با قیمت باال داشتند.

تثبیت قیمت سیلسیم  
استعالم قیمت در بازار فلز سیلیسیم اندک به 

نظـر می رسـد. اگرچـه قیمـت کلـی فلـز سیلیسـیم 

امـا برخـی از واحدهـای تولیدکننـده  تثبیـت شـد 

سیلیسـیم، قیمت هـای پیشـنهادی خـود را کاهـش 

دادند زیرا آن ها تمایل بیشـتری به فروش داشـتند. 

بـا ایـن وجود، نگرش واحدهای پایین دسـتی نسـبت 

به قیمت فلز سیلیسـیم نزولی اسـت و این واحدها 

تنهـا نظاره گـر بـازار هسـتند. بـه  دلیـل اختـالف بین 

واحدهای باالدستی و پایین دستی، انجام معامالت 

در بـازار راکـد اسـت. ممکـن اسـت تحـت شـرایط 

خریـد انـدک، قیمـت برخـی از فلـزات سیلیسـیمی 

کاهش یابد.

با در نظر گرفتن مجموع 
آمار صادرات در نیمه 

نخست سال جاری، حجم 
واردات ژاپن، کره جنوبی، 

تایلند و مالزی در میان 
مقاصد اصلی صادراتی 

بین ۹ تا 3۱ درصد 
کاهش یافت
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کسـری انـدک عرضه کربنات لیتیـم در نیمه دوم سـال ۲۰۲۲، باقـی خواهد مانـد و اختالف بین 
عرضـه و تقاضـا بـا نزدیک شـدن به پایان سـال جاری بـه تدریج افزایـش خواهد یافـت. در فصل 

چهارم سال ۲۰۲۲، ممکن است قیمت کربنات لیتیوم در بازار فیزیکی افزایش بیشتری پیدا کند.

بررسی صنعت جهانی لیتیوم و پیش بینی قیمت آن 
برای فصل چهارم

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و بـه نقـل از موسسـه »SMM« پیش بینـی می شـود 

کـه مجمـوع فـروش جهانـی وسـایل نقلیـه انـرژی 

جدیـد 10 میلیـون دسـتگاه در سـال 2022 باشـد کـه 

ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته 

54 درصـد افزایـش خواهـد داشـت. انتظـار می رود 

کـه تـا سـال 2026 کل فـروش ایـن محصـوالت بـه 

حـدود 25 میلیـون دسـتگاه برسـد کـه نـرخ رشـد 

مرکب 4 ساله آن، 26درصد خواهد بود.

کـه  می کنـد  پیش بینـی   »SMM« موسسـه 

فـروش جهانـی وسـایل نقلیـه انـرژی جدیـد در سـال 

2022 بـه حـدود 10 میلیـون دسـتگاه برسـد کـه رشـد 
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54درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

ثبت خواهد کرد.

بـا توجـه بـه سیاسـت های حمایتـی دولـت چین، 

بهبود موقعیت و سـرمایه گذاری شـرکت های تولید 

باتری و شرکت های خودروسازی، همچنین استقبال 

توسـط  جدیـد  انـرژی  نقلیـه  وسـایل  از  روزافـزون 

مصرف کننـدگان، انتظـار می رود که مجمـوع فروش 

جهانـی وسـایل نقلیـه انـرژی جدیـد تـا سـال 2026 بـه 

بیش از 25 میلیون دستگاه برسد و نرخ رشد مرکب 

ساالنه آن 26 درصد را رقم بزند.

رشد سریع تقاضای جهانی باتری   
لیتیومی در بازار، به ویژه باتری برقی و 

باتری ذخیره انرژی
بـا توجه به توسـعه فعلـی بازار جهانـی باتری های 

لیتیومـی، موسسـه »SMM«پیش بینی می کند که 

از سال 2022 تا 2026، تقاضای بازار جهانی باتری های 

لیتیومی به ویژه باتری های برقی و باتری های ذخیره 

انـرژی )مـورد اسـتفاده در نیروگاه هـای تجدیدپذیـر(،  

رشد چشم گیری پیدا خواهد کرد.

پیش بینی می شـود که نرخ رشـد سـاالنه مرکب 

بـازار  بـازار باتری هـای برقـی حـدود 37 درصـد،  در 

حـدود  مصـرف  بـازار  و  درصـد   49 انـرژی  ذخیـره 

16درصـد از سـال 2022 تـا 2026 خواهـد بـود. طبـق 

برآوردهـا، در سـال 2022 عرضـه جهانـی منابع لیتیوم 

43 درصد افزایش پیدا خواهد کرد، این عنصر عمدتا 

توسـط دریاچه هـای آب نمـک و اسـپودومن تامیـن 

می شـود. بیشـتر ایـن افزایش هـا از توسـعه پروژه  هـای 

موجود حاصل می شود و حجم عرضه لیتیوم از سوی 

پروژه های جدید محدود است.

بـر اسـاس توزیـع منابـع جهانـی لیتیـوم در سـال 

2021 کـه توسـط »SMM«بررسـی شـد، 40 درصـد از 

منابع لیتیوم از استرالیا، 24 درصد از چین، 24 درصد 

از شیلی و 6 درصد از آرژانتین تامین می شود.

طبـق آمـار »SMM« تـا سـال 2022، عرضه جهانی 

منابـع لیتیـوم حـدود 830 هـزار تـن معـادل کربنـات 

رشـد  میـزان  ایـن  و  بـود  خواهـد   »LCE« لیتیـوم 

43درصدی را نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته 

ثبـت خواهـد کـرد کـه عمدتـا توسـط دریاچه هـای 

اسـپودومن و آب نمـک تامیـن می شـود. بیشـتر ایـن 

افزایش ها از توسعه پروژه  های موجود حاصل می شود 

و حجـم عرضـه لیتیـوم از سـوی پروژه هـای جدیـد 

محدود است.

پروژه های جهانی اسپودومن و توزیع   
آن در سال های ۲۰۲3 تا ۲۰۲6

انتظـار مـی رود کـه تـا سـال 2026، مجمـوع تولید 

جهانی کنسانتره اسپودومن به بیش از 1.1 میلیون تن 

LCE برسـد کـه از ایـن میـزان تولیـد در اسـترالیا تـا 

52درصـد، کانـادا 13 درصـد، کنگـو 10 درصـد و چیـن 

4درصد خواهد بود.

پروژه های جهانی دریاچه آب نمک و   
توزیع آن در سال های ۲۰۲3 تا ۲۰۲6

نمـک، مؤسسـه  آب  دریاچه هـای  در خصـوص 

سـال 2026،  تـا  کـه  می کنـد  پیش بینـی   »SMM«

مجموع تولید جهانی دریاچه های آب نمک به بیش 

از 700هـزار تـن از »LCE« خواهـد رسـید کـه شـیلی و 

آرژانتیـن دارای بیشـترین سـهم خواهنـد بـود. انتظار 

مـی رود کـه دریاچـه آب نمـک چیـن 21 درصـد از کل 

تولید جهان را به خود اختصاص دهد و در رتبه سوم 

قرار گیرد.

نـرخ رشـد مرکـب سـاالنه عرضـه جهانـی منابـع 

از آن جایی که از سال ۲۰۲3 
تا ۲۰۲۵، معادن جدید و 

پروژه های دریاچه آب نمک 
در خارج از چین با روند رو 
به رشد به تولید خواهند 

پرداخت، پیش بینی می شود 
که قیمت کربنات لیتیوم 
روند نزولی را تجربه کند

لیتیـوم از سـال 2021 تـا 2026 بـه 31 درصـد خواهـد 

رسـید. درصـد خلـوص عرضـه منابـع کاهـش پیـدا 

خواهـد کـرد و از منظـر مـواد اولیـه، بخـش بازیافـت 

آماده رشد چشم گیر است.

موسسه »SMM« پیش بینی می کند که صنعت 

بازیافت 6 درصد از منابع لیتیوم را در آینده به خود 

اختصاص دهد.

پیش بینی کوتاه مدت و بلندمدت: عدم تطابق 

بین عرضه و تقاضا همچنان در سال 2022 ادامه دارد، 

ایـن در حالـی اسـت کـه سـطوح قیمتـی نیـز در حـال 

حاضر، به اوج خود رسیده است. در سال های 2023 

تا 2025، بیشتر تولید حاصل از فعالیت معادن جدید 

بـر  نمـک  از چیـن و پروژه هـای دریاچـه آب  خـارج 

قیمت هـا تاثیـر خواهد گذاشـت. انتظـار مـی رود که 

مازاد عرضه پیش بینی شده کربنات لیتیوم در سال 

2025 و پـس از آن بـا توسـعه شـدید بازار ذخیـره انرژی 

اصالح شود.

طبق پیش بینی »SMM«، در سال 2022 به دلیل 

پیشـرفت کنـد راه انـدازی معادن لیتیـوم و بـازار قوی 

انرژی های جدید، مواد اولیه مبتنی بر لیتیوم جهانی 

همچنـان در شـرایط کسـری عرضـه خواهنـد بـود و 

انتظار می رود که قیمت کربنات لیتیوم گرید باتری 

به شدت افزایش پیدا کند.

از آن جایی که از سال 2023 تا 2025، معادن جدید 

و پروژه هـای دریاچـه آب نمـک در خـارج از چیـن بـا 

روند رو به رشد به تولید خواهند پرداخت، پیش بینی 

می شـود کـه قیمـت کربنـات لیتیـوم رونـد نزولـی را 

تجربه کند.

به  دلیل توسعه شدید بازار ذخیره انرژی، ممکن 

اسـت افـت قیمـت کربنـات لیتیـوم تـا سـال 2025 

متوقـف شـود و با کاهش رشـد تولیـد، مجددا بهبود 

پیدا کند.

تحلیل تراز عرضه و تقاضای نمک   
لیتیوم در چین در سال ۲۰۲۲ و پیش بینی 

قیمت لیتیوم
قیمـت  افزایـش  بـه  کوویـد-19  انتشـار  کاهـش 

پیشین لیتیوم پایان داده است، در حالی که قیمت 

نمـک لیتیـوم اخیـرا اندکـی افزایـش یافتـه اسـت. در 
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ادامه روند قیمت چگونه خواهد بود؟

به گفته »SMM Price«، روند تسریع صعودی 

قیمت لیتیوم در نهایت از اواخر مارس سـال 2022 

تاثیـر  به دلیـل  سـو،  یـک  از  اسـت.  شـده  متوقـف 

همه گیـری، عملکـرد بازرگانـان کلیـد و اتصـاالت و 

شـرکت های تولیـد باتـری به طور جـدی تحت تاثیر 

قرار گرفت. در همین حین، رشـد قیمت نیکل نیز 

تقاضـا بـرای مـواد کاتـدی سـه گانه را افزایـش داد. 

عـالوه بـر ایـن، افزایـش موجـودی انبـار نیـز یکـی از 

دالیـل اصلـی توقف رشـد قیمت نمک لیتیـوم بود. 

پـس از عجلـه بـرای تولیـد در پایـان سـال گذشـته، 

تقاضا کاهش پیدا کرد و در نتیجه نرخ بهره برداری 

کارخانه هـای مـواد و تقاضـای نمـک لیتیـوم کاهش 

تولیـد  آمـار »SMM«، مجمـوع  اسـاس  بـر  یافـت. 

کربنـات لیتیـوم چیـن 31 هـزار و 734 تـن در مـاه 

ژوئـن بـوده اسـت که افزایش 40درصدی نسـبت به 

درصـدی   9 رشـد  و  گذشـته  سـال  مشـابه  مـدت 

نسبت به ماه گذشته را ثبت کرده است.

تولیـد کربنـات لیتیـوم چیـن در مـاه ژوئـن بـه 

31هـزار و 734 تـن رسـید کـه 9 درصـد نسـبت بـه ماه 

گذشـته و 39 درصـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

گذشته افزایش یافت. راه اندازی ظرفیت های جدید، 

تولیـد را در مـاه ژوئـن افزایـش داد و به دلیـل افزایـش 

افزایـش  نیـز  بازیافـت  حجـم  لیتیـوم،  قیمت هـای 

چشم گیری پیدا کرد. با این وجود، برخی از شرکت ها 

تحـت تاثیـر کمبـود کنسـتانتره و تعمیـرات اساسـی 

خطـوط تولیـد قـرار گرفتند و سـطح عرضه کلـی آن ها 

اندکی افزایش یافت.

در فصل دوم سال 2022، تقاضا برای کربنات 

لیتیـوم 39 درصـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

بـازار  میـان،  ایـن  از  کـه  یافـت  افزایـش  گذشـته 

باتری هـای برقـی همچنان بزرگترین تقاضای ثبت 

شـده بـود و تقاضـا از بخـش »LFP« در فصـل دوم 

سـال جـاری، نسـبت بـه دورهـش مشـابه از سـال 

گذشـته 112 درصـد افزایـش یافـت. بـا ایـن حـال، 

برقـی  دوچرخـه  و  الکترونیکـی  باتری هـای  بـازار 

راکد باقی ماند.

کسـری عرضـه کربنـات لیتیـوم در ابتـدای سـال 

تولید کربنات لیتیوم چین 
در ماه ژوئن به 3۱هزار و 

۷3۴ تن رسید که ۹ درصد 
نسبت به ماه گذشته و 3۹ 

درصد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته افزایش یافت

2022، ناشی از کاهش واردات بود. پس از آن با بهبود 

تولید در اسـتان »Qinghai« و همچنین افت تقاضا 

به دلیـل شـیوع مجدد کوویـد-19، بازار در فصـل دوم 

سـال 2022 بـا مـازاد عرضـه کوتاه مـدت مواجـه بـود. 

انتظـار مـی رود کـه در نیمـه دوم سـال 2022، بـازار در 

بیشـتر مواقـع با کسـری عرضه اندکـی مواجه شـود و 

این کسری عرضه با نزدیک شدن به پایان سال جاری 

تشدید خواهد شد.

در نیمـه دوم سـال 2022، بـازار کربنـات لیتیـوم 

کسـری عرضـه اندکی را حفظ خواهد کـرد و اختالف 

بین عرضه و تقاضا به تدریج با نزدیک شدن به پایان 

سـال جـاری افزایـش خواهـد یافـت. در فصـل چهـارم 

سـال 2022، ممکـن اسـت قیمـت در بـازار فیزیکـی 

کربنات لیتیوم افزایش بیشتری پیدا کند.

در فصـل دوم سـال 2022، تقاضـای هیدروکسـید 

لیتیـوم 35 درصـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

گذشته افزایش پیدا کرد و تقاضای بخش باتری کاتد 

سـه گانه 66 درصـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

گذشته افزایش یافت. در همین حین، با رونق جهانی 

مصرف باتری های پرنیکل و همچنین توسـعه سـریع 

رونـد  قیمتـی،  مزیـت  به دلیـل   »LFP« باتری هـای 

انجام معامالت تسریع شده است.

بـازار  تقاضـا،  رشـد  و  عرضـه  افـت  به دلیـل 

هیدروکسـید لیتیـوم از فصـل چهـارم سـال 2021 تـا 

فصـل نخسـت سـال 2022 بـا کسـری عرضـه شـدید 

مواجـه بـود. پـس از آن بازار در فصل دوم سـال 2022 

بـا افزایـش عرضـه و کاهـش تقاضـا در کوتاه مـدت بـا 

مـازاد عرضـه مواجه شـد. اما انتظار مـی رود که پس 

از افزایش تقاضا در نیمه دوم سـال جاری، تراز بازار 

معکوس شود.

پیش بینی می شود که تقاضای داخلی و خارجی 

چیـن در فصـل چهـارم بـه سـرعت رشـد کنـد؛ زیـرا 

بازرگانـان مشـتاق دسـتیابی بـه اهـداف سـاالنه خـود 

هسـتند و انتظـار مـی رود کـه کسـری عرضـه افزایـش 

بیشتری پیدا کند.

قیمـت  کـه  دارد  انتظـار   »SMM« موسسـه 

لیتیـوم در فصـل چهـارم سـال 2022  هیدروکسـید 

افزایش بیشتری پیدا کند.
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چیـن ۹۰ درصـد فلـز منیزیم را در جهـان تولید و صـادر می کنـد و می توان گفـت انحصار این 
فلـز را در اختیـار دارد و کوچک تریـن تغییـری در تولیـد این فلـز در چین، منجر به تغییـرات قابل 
توجهـی در سـطح جهـان خواهـد. ایـن کشـور در راسـتای کاهـش مصـرف بـرق و قوانیـن 
زیسـت محیطی، تولیـد منیزیـم را کاهـش داده اسـت. بـا اتمـام ذخایر منیزیـم در اروپـا و تامین 
نشـدن کافی منیزیم فلزی توسـط چین، بازار جهانی این محصول با کسـری مواجه شـده اسـت 
و صنایع کشـورهای اصلی واردکننده فلز منیزیم که کشـورهای پیشـرفته در زمینه خودروسـازی و 
هواپیماسـازی هسـتند، در آینده ای نه  چنـدان دور با بحران جدی مواجه خواهند شـد کـه این امر، 

ناشی از پیش بینی کاهش تولید آلومینیوم سازی و فوالدسازی در این کشورها خواهد بود.

اعمال فشار شدید چین بر شاهرگ بازار جهانی فلز منیزیم

بـه گـزارش پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

شـرکت  عمومـی  روابـط  از  نقـل  بـه  و  آنالیـن« 

منیزیـم  آتورپـات،  آرمـان  اقتصـادی  مشـاوره 

پلی کریسـتالی خالـص بسـیار شـکننده اسـت. بـه 

همیـن دلیـل، آن را بـا مقدار بسـیار کمی از فلزات 

آلیـاژ  آلومینیـوم  از  درصـد  یـک  مثـل  دیگـر، 

می کننـد تـا خاصیـت شـکل پذیری بهتـری داشـته 

باشد. این فلز با قرار گرفتن در معرض هوا، کمی 

آن  روی  کم رنگـی  لکه هـای  و  داده  رنـگ  تغییـر 
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سـنگین  فلـزات  برخـالف  البتـه  می شـود.  ایجـاد 

قلیایـی، بـرای نگهـداری از منیزیـم احتیاجـی بـه 

فراهـم کـردن محیطی بدون اکسـیژن وجود ندارد 

اکسـید  نـازک  الیـه  یـک  توسـط  فلـز  ایـن  زیـرا 

محافظـت می شـود که نسـبتا نفـوذ ناپذیر اسـت. 

کاربرد هـای  فلـز،  یـک  عنـوان  بـه  منیزیـم  عنصـر 

آلیـاژ  تهیـه  آن هـا  مهم تریـن  کـه  دارد  متفاوتـی 

آلومینیـوم، ریخته گـری دایـک )آلیـاژ شـده بـا فلـز 

روی(، حـذف گوگـرد در تولیـد آهـن، فوالد و تولید 

تیتانیم در فرایند کرول هستند.

فلـز منیزیـم اولیـه از طریـق الکترولیز شـورابه ها 

تولیـد می شـود. عالوه برایـن، فلـز منیزیـم از طریـق 

بازیافـت قراضه های آلیاژهای آلومینیومـی با روش 

ذوب و ریخته گـری نیـز تولیـد می شـود. اگرچه 57 

درصـد منیزیـم تولیـدی در جهـان از منابـع ثانویـه 

اسـت امـا بـه نظـر می رسـد کشـورهایی کـه دارای 

شـورابه  هسـتند، صادرات بیشـتری از این محصول 

را در اختیار داشته باشند. جهت کسب اطالعات 

بیشتر در این مورد، صادرات جهانی منیزیم فلزی 

طـی بـازه زمانـی 10 سـاله از سـال 2012 تـا 2021، در 

نمودار 1 مورد بررسی قرار گرفته است.

بـا توجـه بـه آنچـه نمـودار 1 نشـان می دهـد، بـه  

طـور کلـی صـادرات منیزیـم فلـزی بـه طور متوسـط 

سـاالنه طـی بـازه زمانـی 10 سـاله و سـاالنه بـه  طـور 

متوسط حدود 3 درصد افزایش داشته و از 221هزار 

تـن در سـال 2012، بـه 288 هـزار تـن در سـال 2021 

رسـیده اسـت. بیشـترین سـهم صـادرات منیزیـم 

فلـزی در سـال 2021 بـا 86 درصـد از کل صـادرات 

از  دارد.  تعلـق  چیـن  بـه کشـور  جهانـی محصـول 

آنجایـی کـه بـا اسـتناد بـه اطالعـات منتشـر شـده 

توسـط سازمان زمین شناسی ایاالت متحده، کشور 

چین باالترین سهم تولید منیزیم فلزی را در جهان 

بـازار  کـه  دریافـت  می تـوان  بنابرایـن  اسـت،  دارا 

جهانی منیزیم تقریبا در انحصار چین است.

چین، عامل اصلی کاهش صادرات فلز   
منیزیم

عـالوه بـر بحـران همه گیـری کوویـد 19 کـه طـی 

سـال 2019 و 2020 بـر تولیـد کلیـه صنایـع در سـطح 

از  بسـیاری  راسـتا،  همیـن  در  و  یافـت  کاهـش 

کارخانه ها دچار خاموشی شدند. بنابراین احتمال 

مـی رود در سـال 2022، بـازار جهانـی فلـز منیزیـم بـا 

کسری عرضه همراه باشد.

اروپا در شرف بحران تامین منیزیم  
اصلـی  کننـده  تامیـن   چیـن  کـه  آنجایـی  از 

منیزیم در اروپا شـناخته می شـود، انتظار می رود 

بـه زودی اروپـا بـا بحـران جـدی در زمینـه تامیـن 

منیزیم مواجه شود و صنایعی نظیر خودروسازی، 

الکتریکـی،  دوچرخـه  تولیـد  هواپیماسـازی، 

ساختمان سـازی و بسـته بندی در ایـن کشـورها بـا 

تهدیـد مواجـه شـود. گفتنـی اسـت هم اکنـون نیز 

آلمـان در عرضـه ایـن فلـز بـا کاهـش تولیـد مواجـه 

اسـت و بازار منیزیم این کشـور در شـرایط کسـری 

جهـان تاثیـر گذاشـت، مقـررات زیسـت محیطی و 

کاهش مواد اولیه، کمبود برق، افزایش قیمت برق 

و کاهـش تولیـد منیزیـم در چیـن، منجـر بـه افزایش 

قیمـت منیزیـم در چیـن و اروپـا شـد. در نهایـت 

همان  طور که در نمودار 1 نیز قابل مشاهده است، 

افـت  بـا   ،2020 سـال  در  محصـول  ایـن  صـادرات 

12درصدی مواجه شـد. پس از برطرف شـدن اثرات 

ناشـی از کوویـد 19 در پـی واکسیناسـیون جهانـی، 

صادرات منیزیم فلزی در سـال 2021 روند صعودی 

را در پـی گرفـت و نسـبت بـه سـال 2020، حـدود 

10درصد رشد پیدا کرد.

شـایان ذکـر اسـت، تولید در چیـن در فصل اول 

سـال 2022، به دلیل کمبود سـوخت و تصمیم پکن 

بـرای محـدود کـردن عرضـه بـرق بـه منظـور کاهش 

انتشار کربن در پی دستیابی اهداف زیست محیطی 
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قرار دارد. الزم به ذکر است که این بحران عالوه 

بـر کشـورهای اروپایـی، آمریـکای شـمالی و ایاالت 

متحده را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و با توجه 

بـه اهمیت فلز منیزیم در صنایـع آلومینیوم سـازی، 

فوالدسـازی و خودروسـازی، وضعیـت گروه هـای 

صنعتـی در اروپـا و ایـاالت متحـده نگـران کننـده 

پیش بینی می شود.

پـس از چیـن، ترکیـه با سـهم 2.6 درصد، روسـیه 

بـا سـهم 1.9 درصـد و آلمـان بـا سـهم 1.8 درصـد از 

صـادرات جهانـی منیزیـم فلـزی در سـال 2021، در 

صادرکننـدگان  جایـگاه  نظـر  از  بعـدی  رتبه هـای 

منیزیـم فلـزی در جهـان قـرار می گیرنـد. در بیـن 

کشـورهای ذکـر شـده، تنهـا کشـور آلمـان صـادرات 

محصـول مـورد نظـر را طی بـازه زمانی مورد بررسـی 

به  طور متوسط ساالنه حدود 2 درصد کاهش داده 

اسـت. از دالیـل کاهش صـادرات آلمان، می توان به 

کاهش تولید در این کشور به سبب کاهش ذخایر 

منیزیم اشاره کرد.

واردات جهانـی منیزیـم فلـزی از سـال 2012 تـا 

سـال 2021 در نمـودار 2 مـورد بررسـی قـرار گرفتـه 

حـدود  سـالیانه   ،2 نمـودار  بـه  توجـه  بـا  اسـت. 

3.8درصـد بـر حجـم صـادرات جهانـی فلـز منیزیـم 

افـزوده شـده اسـت و واردات آن از 196 هـزار تـن بـه 

275 هـزار تـن رسـیده اسـت. موانعـی کـه در سـال 

2020، پیش تـر بـه آن اشـاره شـد، منجـر بـه کاهـش 

واردات این محصوت در سال 2020 شده است.

بزرگ تریـن واردکننـدگان منیزیـم فلـزی کانـادا 

با سـهم 10 درصد، ژاپن با سـهم 9 درصد، آلمان با 

سـهم 8 درصـد و نـروژ بـا سـهم 6.4 درصـد از کل 

 2021 سـال  در  محصـول  ایـن  جهانـی  واردات 

هسـتند. بـا توجـه بـه ایـن کـه منیزیـم مـاده اولیـه 

ضـروری بـرای تولیـد آلیاژهـای آلومینیـوم اسـت و 

در خودروسـازی کاربرد بسـیار گسترده ای دارد و 

سـتون  تـا  گیربکـس  از  خـودرو،  اجـزای  تمـام  در 

پوشـش مخـزن  و  فرمـان، چهارچـوب صندلی هـا 

سـوخت مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، بیش تریـن 

مصرف کننـدگان منیزیـم فلـزی کشـورهای دارای 

صنعت خودروسازی هستند.

منیزیم، فلزی حیاتی برای رونق صنایع  
کاربرد منیزیم در صنعت خودروسـازی رو به 

افزایـش اسـت؛ چراکـه تولیدکننـدگان خـودرو در 

تـا وزن خودروهـا را کاهـش و بـه  تـالش هسـتند 

دنبـال آن، بهـره وری مصـرف سـوخت را افزایـش 

آلیاژهـای  بـردن  کار  بـه  بـا  مهـم  ایـن  کـه  دهنـد 

منیزیـم در قطعـات خـودرو میسـر اسـت. بنابراین 

منیزیـم  ریخته گـری  خودروهـا،  از  برخـی  در 

فـوالد شـده اسـت.  و  آهـن  آلومینیـوم،  جایگزیـن 

جایگزینـی ورق آلومینیـوم آلیاژی با ورق فوالدی، 

منجـر بـه افزایش مصرف منیزیم در خودروسـازی 

شده است.

عالوه برایـن، هیـچ جایگزینـی بـرای منیزیـم در 

نـدارد.  وجـود  بیلـت  و  آلومینیومـی  ورق  تولیـد 

35درصد از تقاضای پایین دستی برای منیزیم، در 

صنعـت خودروسـازی اسـت. بنابرایـن اگـر عرضـه 

منیزیم متوقف شـود، کل صنعت خودروسـازی به 

تعلیق درخواهد آمد. با توجه به اهمیت عرضه این 

محصول، مشخص است که کمبود آن بحران هایی 

جدی در صنایع پایین دسـتی به  ویژه خودروسـازی 

ایجاد خواهد کرد.

فلـز منیزیـم بـا توجـه بـه وزن کمـی کـه دارد، 

امـروزه مـورد توجـه بسـیاری از صنایـع مهـم نظیـر 

خودروسـازی و هواپیماسـازی قـرار گرفتـه اسـت. 

همچـون  صنایـع  برخـی  در  منیزیـم  فلـز  البتـه 

آلیاژسـازی آلومینیـوم بـه عنوان مـاده اولیـه کاربرد 

بـه  رو  محصـول  ایـن  بـرای  تقاضـا  بنابرایـن  دارد؛ 

افزایـش اسـت. از سـوی دیگـر، چیـن 90 درصـد فلـز 

و  می کنـد  صـادر  و  تولیـد  جهـان  در  را  منیزیـم 

می تـوان گفـت انحصـار این فلز را در اختیـار دارد و 

کوچک تریـن تغییـری در تولیـد ایـن فلـز در چیـن، 

منجـر بـه تغییـرات قابـل توجهـی در سـطح جهـان 

خواهـد. کشـور چیـن در راسـتای کاهـش مصـرف 

برق و قوانین زیست محیطی تولید منیزیم فلزی را 

کاهـش داده اسـت. ضمـن اینکـه بـا اتمـام ذخایـر 

شـمالی،  آمریـکای  و  اروپـا  آلمـان،  در  منیزیـم 

دغدغه هایـی در خصـوص تامیـن فلـز منیزیـم مورد 

نیاز صنایع در جهان شکل گرفته است.

از آنجایی که چین تامین  
کننده اصلی منیزیم در 
اروپا شناخته می شود، 
انتظار می رود به زودی 
اروپا با بحران جدی 

در زمینه تامین منیزیم 
مواجه شود
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بیش از 8۲ درصد تولید معدنی تنگسـتن در انحصار چین اسـت. بنابراین هرگونه تغییر در تولید 
ایـن کشـور، تاثیـر قابـل مالحظـه ای بـر بـازار جهانی ایـن محصـول خواهد گذاشـت. بـه تازگی 
سیاسـت های کاهش تولید این محصول در چین، سـبب شـده است سایر کشـورها به میدان تولید 
تنگسـتن قدم بگذارند. تنگسـتن از فلزات کمیاب در جهان به شـمار می رود که جایگزینی برای آن 
وجـود نـدارد. بر همین اسـاس دسترسـی به ذخایر تنگسـتن برای کشـورها یک مزیت محسـوب 
می شـود. به  طور کلی ذخایر تنگسـتن در سـطح جهان به  صورت غیر متمرکز هسـتند اما بیشترین 
میـزان ذخایـر تنگسـتن در چیـن قـرار دارد. قوانین سـخت گیرانه چیـن در اسـتخراج و تولید این 
محصول، موجب حضور سـایر کشـورها و خروج تنگسـتن از انحصـار چین را فراهم کرده اسـت. با 
توجـه بـه اهمیـت تنگسـتن، پیش بینی می شـود برخی کشـورها کـه ذخایر خـود را برای شـرایط 

محدودیت عرضه حفظ کرده بودند، در آینده به حوزه استخراج و تولید تنگستن ورود کنند.

درهم شکستن امپراتوری چین 
در بازار جهانی تنگستن

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، تنگسـتن یک فلز کمیاب اسـت که 

بـه طـور طبیعـی در سـطح زمیـن، فقـط بـه صـورت 

ترکیـب بـا عناصـر دیگـر یافـت می شـود و می تـوان 

گفـت کـه ایـن مـاده معدنـی در طبیعـت بـه شـکل 

آزاد وجـود نـدارد. نکتـه بسـیار مهم دربـاره این فلز 

اسـت،  بخشـیده  آن  بـه  را  ویـژه ای  خـواص  کـه 

باالترین نقطه ذوب و باالترین نقطه جوش در بین 

تمامـی عناصـر کشـف شـده در جهان بـه جز کربن 

محسوب می شود.

ایـن فلز بسـیار سـخت و چگال اسـت؛ بـه  طوری  

کـه آن را قابـل قیـاس بـا اورانیـم و طـال کـرده و حتـی 

چگالـی آن از سـرب نیـز باالتـر اسـت. تنگسـتن در 

سـنگ معـدن ولفرامیـت ) تنگسـتن آهـن - منگنـز 
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MnWO4/FeWO4 (، شـیلیت )کلسـیم - تنگستن 

CaWO4( فربریت و)huebnerite( یافت می شود. 

مهم تریـن کانی هایـی کـه این عنصـر از آن اسـتخراج 

منابـع  هسـتند.  ولفرامیـت  و  شـیلیت  می شـود، 

تنگستن جهان از نظر جغرافیایی پراکنده است اما 

چین از نظر منابع و ذخایر تنگسـتن، رتبه اول را در 

جهـان در اختیـار دارد. کانـادا، قزاقسـتان، روسـیه و 

ایـاالت متحـده نیز دارای منابع قابل توجهـی از این 

مـاده هسـتند و در رتبه هـای بعـدی از نظـر حجـم 

ذخایر قرار دارند.

در حـال حاضـر ذخایـر تنگسـتن در سـطح جهان، 

حـدود سـه میلیـون و 700 هـزار تـن بـرآورد شـده کـه بـا 

توجـه بـه این مـورد که در سـال 2012 میزان ذخایر این 

عنصر سه میلیون و 200 گزارش شده است، می توان 

بیان کرد سالیانه به طور متوسط حدود 1.6 درصد به 

حجم ذخایر این ماده افزوده شده است. روند تولید 

معدنی تنگستن در بازه زمانی سال 2012 تا 2021، در 

نمودار 1 به نمایش درآمده است.

همان طـور کـه نمـودار 1 نیـز نشـان داده شـده 

است، به  طور کلی تولید معدنی تنگستن در جهان 

در سـال های مورد بررسـی، روند صعودی را پیموده 

اسـت و از حـدود 76 میلیـون تـن در سـال 2012، بـه 

بـه  اسـت.  رسـیده   2021 سـال  در  تـن  79میلیـون 

حـدود  سـالیانه  متوسـط  طـور  بـه  دیگـر،  عبـارت 

0.4درصد بر میزان تولید معدنی تنگستن در جهان 

افـزوده شـده اسـت. ذکـر ایـن نکته قابل تامل اسـت 

کـه بیـش از 82 درصـد تولیـد معدنـی تنگسـتن در 

اختیار چین قرار دارد. بنابراین هرگونه تغییرات قابل 

توجه در تولید این کشـور، تاثیر مسـتیقم در تولید و 

بازار این ماده در جهان خواهد گذاشت. به طور کلی 

می توان عنوان کرد که عرضه جهانی تنگستن تحت 

سلطه تولید در چین قرار دارد که به عنوان بزرگ ترین 

مصرف کننده نیز شناخته می شود.

کاهش سلطه چین بر بازار جهانی   
تنگستن

دولت چین نیز از سال 2017 تولید تنگستن را با 

مجوزهـای  صـدور  در  محدودیت هایـی  اعمـال 

تولیـد  بـر  سـهمیه  اعمـال  صـادرات،  و  اسـتخراج 

و  اسـتخراج  بـرای  ایجـاد محدودیـت  و  کنسـانتره 

فرآوری، کاهش داد. همچنین این کشور قوانینی را 

در راسـتای فرآوری تنگسـتن در داخل این کشـور به 

بـا  مقابلـه  جهـت  را  برنامه هایـی  و  درآورد  اجـرا 

معـدن کاری غیـر قانونـی تنگسـتن در داخـل کشـور 

تنظیم و اجرا کرد.

بنا بر مطالب ارائه شـده، انتظار می رفت از این 

سـال بـه بعـد، تولیـد به شـدت کاهش پیـدا کند که 

این مهم در سال 2017 در روند تولید تنگستن تاثیر 

گذاشـت بازار تنگسـتن شـاهد کاهش 6.8 درصدی 

تولیـد ایـن محصـول بـود امـا در سـال  های بعـد و بـا 

افزایش فعالیت سایر کشورها از جمله افزایش تولید 

در مغولستان و همچنین افزایش دوباره تولید چین، 

رونـد کاهـش تولیـد تـا حـدودی بهبـود یافـت و از 

شدت آن کاسته شد.

بـر اینکـه بزرگ تریـن تولیدکننـده  چیـن عـالوه 

بیشـترین  اسـت،  جهـان  در  تنگسـتن  کنسـانتره 

تقاضای این محصول را نیز در اختیار دارد. الزم به 

ذکر است که به  دلیل بروز همه گیری جهانی کرونا 

در انتهـای سـال 2019، مصـرف تنگسـتن در جهـان 

کاهـش یافـت کـه عمـده تقاضـای ایـن محصـول بـه 

صـورت ویـژه بـرای صنایـع خودروسـازی، هـوا و فضـا 

)به صورت تجاری( و حفاری نفت و گاز است.

صنعـت  کـه  اسـت  ایـن  از  حاکـی  گزارش هـا 

خودروسـازی در حـدود 30 درصـد از کل مصـرف 

تنگسـتن در جهـان را بـه خـود اختصاص داده اسـت 

امـا تولیـد خودرو بین سـال های 2019 تـا 2021، حدود 

17 درصـد کاهـش داشـته کـه ایـن موضـوع تاثیـر 

عمده ای بر بازار تنگستن در جهان گذاشته است. 

همچنین صنعت هوا و فضا )به صورت خاص تولید 

سـال های  بیـن  جهـان  در  تجـاری(  هواپیماهـای 

اسـت.  تجربـه  را  کاهـش 40 درصـدی  فوق الذکـر، 

بنابرایـن مطالـب عنـوان شـده و کاهـش تولیـد در 

صنایـع مصـرف  کننـده ایـن مـاده و همچنیـن افـت 

مصـرف تنگسـتن در سـال 2020، منجـر بـه وضعیـت 

مازاد تقاضا در بازار این فلز شد.

جهـت بررسـی وضعیـت تجـارت تنگسـتن در 

جهان، به بررسی صادرات جهانی سنگ و کنسانتره 

تنگسـتن در بـازه زمانـی سـال های 2012 تـا 2021 در 

تنگستن یک فلز کمیاب 
است که به طور طبیعی 
در سطح زمین، فقط به 
صورت ترکیب با عناصر 
دیگر یافت می شود و 

می توان گفت که این ماده 
معدنی در طبیعت به شکل 

آزاد وجود ندارد
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نمـودار 2 پرداختـه شـده اسـت. با توجه به نمـودار 2 

مالحظـه می شـود کـه صـادرات جهانی تنگسـتن به 

صـورت کانسـنگ و کنسـانتره در طـی بـازه زمانـی 

از  و  اسـت  پیمـوده  را  نزولـی  سـیر  بررسـی  مـورد 

23هـزار تـن در سـال 2012 بـه حـدود 18 هـزار تـن در 

سـال 2021 رسـیده کـه ایـن امـر حاکـی از کاهـش 

فلـز  ایـن  تجـارت  درصـدی   2.3 سـاالنه  متوسـط 

اسـت. عمـده صـادرات جهانـی سـنگ و کنسـانتره 

تنگسـتن در سـال 2021، بـه ترتیـب بـه کشـورهای 

بولیـوی، روسـیه و بلژیـک اختصـاص دارد و هـر یک 

با سهم 14، 12 و 5 درصدی از کل صادرات جهانی 

سـنگ و کنسـانتره تنگسـتن، در رتبه هـای اول تـا 

سوم در جهان قرار گرفته اند.

همان طـور کـه در نمـودار 2 نیـز قابـل مشـاهده 

اسـت، صـادرات تنگسـتن در جهـان  توسـط چنـد 

بلکـه هـر کشـور  کشـور خـاص صـورت نمی گیـرد 

درصد کمی از صادرات جهانی را در اختیار دارد و 

ایـن امـر می توانـد برگرفته از پراکندگی این مـاده در 

سطح زمین باشد.

نتایج بررسی روند واردات محصوالت معدنی 

 ،2021 تـا   2012 سـاله   10 زمانـی  بـازه  در  تنگسـتن 

حاکی از آن است که واردات جهانی این محصول 

از 36 هزار تن در سال 2012، به 15 هزار تن در سال 

2021 کاهـش یافته اسـت. به عبارت دیگـر، در بازه 

زمانـی مـورد بررسـی، سـالیانه بـه طـور متوسـط 10 

درصد از حجم واردات سنگ و کنسانتره تنگستن 

کاسـته شـده اسـت. چین، ویتنام و ایاالت متحده 

هـر یـک بـه ترتیب با سـهم 33، 33 و 16.7 درصدی 

از کل واردات جهانی سـنگ و کنسـانتره تنگسـتن 

در سـال 2021، بـه عنـوان بزرگ تریـن واردکننـدگان 

این محصوالت در جهان مطرح هستند.

نکته قابل توجهی که افکار را به سوی آگاهی از 

اهمیـت تنگسـتن سـوق می دهد، تناسـب نداشـتن 

تولیـد معدنـی و تجـارت ایـن مـاده اسـت. بـه  طوری 

کـه از حـدود 80 هـزار تن تولید معدنی تنگسـتن در 

سـال 2021، کمتـر از 25 درصـد آن مـورد تجارت قرار 

گرفتـه اسـت. دلیـل عمـده ایـن امـر ایـن اسـت کـه 

بزرگ تریـن تولیدکننـده و مصـرف  کننـده تنگسـتن 

معدنـی، کشـور چیـن اسـت کـه بـا توجـه بـه حجـم 

مصرف تنگسـتن در این کشـور، تولید خود را صادر 

نمی کنـد. بنابرایـن سـهم تولید از تجـارت ایـن ماده 

چشمگیر نیست.

تنگستن، فلزی استراتژیک و پرخطر  
بر اساس گزارش سازمان زمین شناسی بریتانیا، 

تنگستن در فهرست پرخطرترین فلزات جهان جای 

دارد. ایـن فلـز ماننـد سـایر عناصـر نـادر عـالوه بـر 

نیـز  باالیـی  اقتصـادی  ارزش  از  نظامـی،   کاربـرد 

کمیابـی  عامـل  دو  عالوه برایـن،  اسـت.  برخـوردار 

نسـبی تنگسـتن در کره زمین و تسـلط یک کشور بر 

عرضه آن را باید در شمار دالیل استراتژیک بودن این 

فلز قلمداد کرد. تمام این عوامل باعث می شود که 

کشـورهای واردکننده تنگسـتن نسبت به تغییرات 

بازار بسـیار حسـاس باشند. در هر صورت، برخالف 

سـایر عناصـر نـادر زمیـن، تنگسـتن نتوانسـته اسـت 

توجـه سیاسـی ایـاالت متحـده و سـایر کشـورهای 

غربـی را جلـب کنـد؛ چراکه میزان تولیـد این فلز در 

این کشورها قابل توجه نیست.

برخی از کشورها مانند انگلیس، با آگاه بودن از 

همچنیـن  و  نظامـی  صنایـع  در  فلـز  ایـن  اهمیـت 

علی رغم در اختیار داشتن معادن تنگستن، سال ها 

اسـت کـه از معـادن خـوب بهره بـرداری نمی کنند و 

ذخایـر خـود را بـرای شـرایط محدودیـت موجـودی 

حفظ کرده اند.

در شـرایطی کـه چیـن اقـدام بـه کاهـش تولیـد 

خود کرده اسـت، پیش بینی می شـود فعالیت سایر 

کشورها در زمینه تولید این فلز استراتژیک افزایش 

یابـد و در نتیجـه تولیـد و عرضـه ایـن فلـز از انحصـار 

چین خارج شود.
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