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سـنگ آهن در بازارهـای جهانـی، روزهای ناامیدکننده ای 

را تجربـه می کنـد. سـایه کرونـا هنـوز هـم بـر ایـن بـازار پا برجا 

امـالک  توسـعه دهنده  شـرکت های  بدهـی  بحـران  و  اسـت 

چیـن، شـرایط بـازار را بـه سـمت و سـوی غیرقابـل اطمینانـی 

روزهـای  تاکنـون   2021 سـال  از  سـنگ آهن  اسـت.  بـرده 

تاریخـی  رکوردشـکنی  و  صعـود  کـرد؛  تجربـه  را  پرنوسـانی 

قیمت در ماه می 2021، حفظ سـطوح باالی قیمتی در ژوئن 

و جـوالی، کاهـش قیمتـی بـه دلیـل عـزم جـدی دولـت چیـن 

بـرای کنتـرل قیمـت و بحـران سـاخت  و سـاز، سـقوط بـه زیـر 

100دالر، بازگشـت بـه مسـیر رشـد در واپسـین روزهـای سـال 

2021، اسـتمرار رونـد صعـودی در هفته هـای ابتدایـی سـال 

2022 و حملـه روسـیه بـه اوکرایـن از جملـه اتفاقـات مهـم در 

ایـن بـازار بود.کاهش قیمت سـنگ آهن، ایـن روزها روند بازار 

را بـه سـمت ناامیـدی بـرده اسـت؛ بـه حـدی کـه پیش بینـی 

تجربه تلخ سـال 2015 برای سـنگ آهن محتمل اسـت. قیمت 

روز گذشـته در چیـن کاهـش داشـت؛  وارداتـی  سـنگ آهن 

چراکـه دولـت چیـن اعـالم کرد کنترل شـیوع کرونا همچنان 

اولویت اصلی این کشور است. 

متوسـط   ،»Fastmarket MB« گـزارش  اسـاس  بـر 

روز  در  چیـن  شـمال  بـه  وارداتـی   62 سـنگ آهن  قیمـت 

تـن  هـر  در  دالر   115 بـه  درصـدی   3.5 کاهـش  بـا  جمعـه، 

رسـید. در بـورس دالیـان نیـز قـرارداد سـنگ آهن سـپتامبر، 

1.8 درصـد رشـد داشـت و 116 دالر و 11 سـنت )782 یـوان( 

چهـار  اوج  از  کمتـر  کـه  شـد  قیمت گـذاری  تـن  هـر  در 

هفتـه ای 798.5یـوآن در روز پنج شـنبه بـود. ایـن در حالـی 

اسـت کـه هفتـه گذشـته قیمـت سـنگ آهن در بـازار نقـدی 

نظـر  بـه  داشـت.  افزایـش  درصـد   15 تـا   ،62 عیـار  بـرای 

تحلیلگـران، هـر تغییـری در سیاسـت کووید صفـر چین تنها 

زمانـی اتفـاق می افتـد کـه مقامـات متقاعـد شـوند که خطر 

باشـد و واکسـن و  جهش هـای جدیـد ویـروس کمتـر شـده 

بعیـد  کـه  باشـند  داشـته  قابـل  مالحظـه ای  اثـرات  داروهـا 

ایـن  از  فـارغ  اتفـاق خاصـی بیفتـد.  اسـت در کوتاه مـدت 

موضـوع کـه قرنطینه هـای سـخت گیرانه در سـه ماهـه دوم 

سـال جاری سـبب رشـد منفی در چین شـده، بحران بدهی 

شـرکت های توسـعه دهنده امـالک نیـز باعـث شـده اسـت تا 

بخـش قابـل مالحظـه ای از مـردم ایـن کشـور از بازپرداخـت 

بخـش  بـه  بی اعتمـادی  و  کننـد  امتنـاع  خـود،  بدهی هـای 

مسـکن شـدت گرفتـه اسـت تـا حـدی کـه بـا وجـود کاهـش 

بهـره دریافـت وام بلندمـدت، میـزان متقاضیـان دریافـت 

وام مسـکن ظـرف سـه ماهـه دوم سـال بـه کمتریـن میـزان 

پس از سال 2016 رسیده است.

بحـران مسـکن در دومیـن اقتصـاد دنیـا بـه معضـل جـدی 

تبدیـل شـده اسـت زیـرا 0.25 از تولیـد ناخالـص داخلـی ایـن 

ایـن  در  تشـکیل می دهـد.  سـاز  و  بخـش سـاخت  را  کشـور 

تجربه تلخ 2015 در انتظار 
سنگ آهن؟

سجاد غرقی
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شـرایط پیش بینـی می شـود که بـازار سـنگ آهن در نیمه دوم 

سـقوط  و  دهـد  ادامـه  خـود  نزولـی  رونـد  بـه  جـاری،  سـال 

همچنـان  چیـن  دولـت  اینکـه  بـا  کنـد.  تجربـه  را  شـدیدی 

وعده هایـی بـرای حمایـت از بخـش مسـکن بـرای بازگردانـدن 

»بلومبـرگ«  امـا  می دهـد  رشـد  مسـیر  بـه  اقتصـاد  ریـل 

پیش بینـی می کنـد، سـرمایه گذارانی کـه امیـدوار هسـتند 

در  گرفتـار  توسـعه   دهندگان  نجـات  بـرای  بـه  سـرعت  پکـن 

ناامیـد  زیـاد،  احتمـال  بـه  کنـد،  اقـدام  مسـکن  وام  بحـران 

خواهنـد شـد. بعیـد اسـت کـه دولـت پکـن به  سـراغ هـر گونه 

آن  مالـی  بـر چالش   هـای  نهایـت  در  کـه  بـرود  مالـی  کمـک 

بیفزایـد. »بلومبـرگ«  هفتـه گذشـته در گزارشـی بـه آسـیب 

جـدی بحـران مسـکن در چیـن اشـاره کـرد کـه طبقـه متوسـط 

حدود 400 میلیونی را در این کشـور تحت الشـعاع قرار داده 

توسـط  هزینه هـا  کاهـش  بـه  توجـه  بـا  واقـع  در  اسـت، 

عـدم  و  ازدواج هـا  انداختـن  تعویـق  بـه  صاحب خانه هـا، 

بازپرداخـت وام مسـکن، دیگـر بخش مسـکن سـرمایه گذاری 

راهـی  و مسـتغالت  امـالک  کـه  تفکـر  ایـن  و  نیسـت  امنـی 

افـراد  نـدارد.  اعتبـاری  اسـت،  ثـروت  ایجـاد  بـرای  مطمئـن 

بسـیاری در چیـن اقـدام بـه پیـش خریـد خانـه در ایـن کشـور 

در  مسـکن  سـاخت  پروژه    هـای  توقـف  بـا  کـه  کرده انـد 

روبـه رو  جـدی  چالـش  بـا  »اورگرانـد«  ماننـد  شـرکت هایی 

شـده اند. ایـن افـراد کـه حـدود 70 درصـد از درآمـد خـود را 

اینکـه امـکان تحویـل  بـه  بـا توجـه  صـرف مسـکن کرده انـد، 

سـرباز  مسـکن  وام  بازپرداخـت  از  نـدارد،  وجـود  خانه هـا 

می زننـد کـه ایـن موضـوع مضاف بر بی اعتمـادی عمومی به 

دولـت چیـن، بی ثباتی هـای اقتصـادی و اجتماعـی را در ایـن 

کشـور تشـدید می کنـد. بایـد بـه ایـن موضوع توجه شـود که 

خصـوص  در  اسـت  قـرار  کـه  »اورگرانـد«  شـرکت  وضعیـت 

نحوه بازپرداخت بدهی خود در روزهای آینده اطالع   رسانی 

کنـد، نـه    تنهـا بـر طلبـکاران آن و وضعیت بـازار ملک در چین 

اثرگذار است بلکه می   تواند بر اقتصاد کالن این کشور و در 

موسسـه  پیش بینی هـای  شـود.  اثرگـذار  نیـز  دنیـا  ادامـه 

»گلدمن سـاکس« هـم بـر ایـن موضـوع کـه بحـران امـالک در 

نزولـی  شـدت  بـه  رونـدی  دچـار  را  سـنگ آهن  بـازار  چیـن، 

می کنـد، می افزایـد. در واقـع بحـران امـالک سـبب کاهـش 

تولیـد فـوالد در نیمـه دوم سـال جـاری شـده اسـت زیـرا در 

میان بازار فلزات، فوالد بیشـترین آسـیب را از بحران مسـکن 

چیـن در نیمـه دوم سـال جاری میـالدی ببینـد. از کل تقاضـا 

فعالیت   هـای  بـه  مربـوط  درصـد    49 چیـن  در  فـوالد  بـرای 

تقاضـا  از  درصـد   25 عالوه برایـن،  اسـت،  مسـکن  سـاخت 

سنگ آهن حمل دریایی را بخش مسکن چین پوشش می دهد 

و بـازار بـا مـازاد قابـل توجهـی سـنگ آهن روبـه رو می شـود کـه 

ایـن  ایـن محصـول اسـت.  بـرای سـقوط قیمتـی  زمینه سـازی 

موسسـه مالـی در آخریـن گزارش خود از احتمال بروز مـازاد 67 

میلیـون تنـی سـنگ آهن بـرای نیمـه دوم سـال اری خبـر داده 

خـود  قبلـی  گـزارش  در  موسسـه  ایـن  کـه  حالـی  در  اسـت. 

پیش بینی کرده بود، بازار سنگ   آهن در نیمه ابتدایی امسال با 

کسـری 56 میلیون تنی مواجه خواهد شـد. عالوه  بر تضعیف 

بخش مسکن در چین، تقاضا برای فوالد نیز در سایر نقاط دنیا 

رو بـه کاهـش گذاشـته کـه ایـن موضـوع، مـازاد عرضـه را بـرای 

سـنگ آهن فراهم می کند. پیش بینی گلدمن سـاکس برای بازه 

زمانـی سـه مـاه و 6 مـاه آینـده از 90 و 110 دالر بـه ازای هـر تـن بـه 

70 و 85 دالر اسـت و انتظـار مـی رود وضعیـت فـروش در نیمـه 

دوم سـال بدتـر از وضعیـت آن در سـال گذشـته شـود. بـا ایـن 

تفاسـیر، احتمال احتمال تکرار سـقوط قیمتی مشـابه آنچه در 

سـال 2014 تـا 2015 رخ داد و سـنگ   آهن تـا کـف کانـال قیمتـی 

38 دالر بـه ازای هـر تـن عقـب نشسـت، بعیـد اسـت. بـه نظـر 

بـروز بحـران بدهـی در بخـش امـالک چیـن بـا کاهـش فعالیـت 

ساخت    و ساز که سبب ساز کاهش تقاضا فوالد است، می   تواند 

زمینه سقوط نرخ سنگ   آهن در بازارهای جهانی شود.
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مسعود محجل امامی، مدیر عامل شرکت صنایع ریخته گری سهند آذرین در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

تحریم، فرصت ناب برای رونق صنعت ریخته گری

کاهـش واردات و افزایـش نـرخ ارز، نقطه عطفی در صنعت ریخته گری کشـور بوده اسـت؛ چرا 
کـه در حـوزه قطعـات چدنی، مصرف کننـدگان داخلی کـه بخش عمـده ای از آن مربـوط به صنایع 
خودروسـازی اسـت به این باور دسـت یافته انـد که تولید داخلـی می تواند در جهت مرتفع سـازی 
نیـاز آنـان پیش از پیش گام برداشـته و امروز اعتمـاد به بخش داخلی جهـت تولید قطعات چدنی 
بیـش از هـر زمان دیگری اسـت. در ایـن رابطه، خبرنگار پایـگاه خبری و تحلیلی »فلـزات آنالین« 
با مسـعود محجل امامی، مدیرعامل شـرکت صنایع ریخته گری سـهند آذرین به گفت وگو نشسته 

است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:
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توضیحـات مختصـری دربـاره فعالیـت   
شرکت سهند آذرین بفرمایید

شـرکت صنایـع ریخته گـری سـهند آذریـن، در 

سـال 1380 بـا هـدف تولیـد انـواع قطعـات چدنـی 

صنعـــت  خـــودرو،  صنعـــت  در  استفـــاده  مـــورد 

تراکتورسـازی، صنایع ریلی، صنایع آب و فاضالب 

و نیـز سـایر صنایـع مرتبـط، بـا تکیـه بـر پیشـینه 

35 سـاله موسسـان خـود در زمینـه ریخته گـری در 

زمینـی بـه مسـاحت 14 هزار متـر مربع و با ظرفیت 

20 هزار تن در سـال پایه گذاری و تاسـیس شـد. این 

از  هــــدف،  ایـــن  بــــه  دستیــــابی  بـــرای  شرکــــت 

تکنولوژی هـای جدیـد ماننـد کوره هـــای القـــایی و 

آنالیـز  ازجملـــه دسـتگاه  آزمایشـــی  سیستم هـــای 

شـیمیایی اسـتفاده می کنـــد. در حقیقـــت نیـــاز 

روزافـزون بـــازار بـــه قطعـــات ریخته گـری چدنـی، 

باعـث شـد موسسـان مجموعـه سـهند آذریـن در 

سـال 1385 تصمیـم بـه راه انـدازی خـط اتوماتیـک 

ریخته گــری در ایـن واحـــد کردنـــد کـــه عملیـــات 

اجرایـی ایـن طـرح  10 هـزار تنـی در سـال 1386 آغـاز 

و هم اکنون با بهره گیری از پیشـرفته ترین امکانات 

در مدار تولید قرار گرفته است.

گفتنـی اسـت بـا توجـه بـه اهمیـت حضـور در 

بازارهای جهانی و جلب اعتماد مشـتریان شـرکت، 

سـهند آذریـن موفـق بـه اخـذ گواهینامـه سیسـتم 

مدیریت کیفیت ISO9001:2015 شد که در این 

 IATF16949:2016 راستا اقدام به مستقرسازی ایزو

کرده است. 

فراینـد تولیـد و نحـوه تامین مـواد اولیه   
این شرکت چگونه است؟

در خط تولید اتوماتیک شـرکت سـهند آذرین، 

عملیـات قالب گیـری بـا اسـتفاده از روش مخلـوط 

ماسـه تـر صـورت پذیرفتـه و عملیـات ذوب ر یـزی 

نیــز پـس از تهیـه ذوب در کـــوره القــایی، توسـط 

می پذیـرد.  انجـام  اتوماتیـک  ذوب ریـز  دسـتگاه 

نیـاز  همچنیـن مخلـوط ماسـه قالب گیـری مـورد 

این خط، توسط یک مدار ماسه مجهز و اتوماتیک 

انجـام می شـود. ماهیچه هـای مصرفـی ایـن خـط از 

تحریم ها و مشکالت 
واردات قطعات باعث 

شده تا شرکت های داخلی 
به تولید ملی اعتماد کرده 
و قطعات مورد نیاز خود 
را از شرکت های داخلی 

تامین کنند

از  و   co2 و   hot box ،cold box روش هـــای 

ماشـین های تولیـد ماهیچـه اتوماتیـک اسـتفاده و 

تامیـن می شـوند. در پایـان عملیـات تولیـد در هـر 

شـات  مراحـل  انجـام  از  پـس  و  خطـوط  از  کـدام 

بالسـت و سـنگ زنی و کنتـرل فراینـد در تمامـی 

مسـیر، محصـول بـه واحد عملیـات نهایی ارسـال و 

تحویل مشـتری داده می شـود. عالوه بر این، واحد 

ماهیچه گیری با بهره گیری از ماشین آالت پیشرفته 

در کنـار پرسـنل کار آزمـوده، توانایـی تولیـد انـواع 

ماهیچه با روش های hot box cold box و co2  و 

فوران در تیراژ انبوه را دارد.

از  یکـی  عنـوان  بـه  آذریـن  سـهند  شـرکت 

زیرمجموعه هـای گـروه مهـر سـهند، عمـده خریـد 

مواد اولیه خود را از شـرکت فوالد مهر سـهند، یکی 

دیگر از شرکت های گروه مهر سهند انجام می دهد 

و خوشـبختانه تـا حـد زیـادی در مـورد تامیـن مـواد 

اولیه وابستگی خود را به خارج از گروه کاهش داده 

اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت کـه عمـده قراضه هـای 

اسـتفاده شـده در مـواد اولیـه ایـن شـرکت، قراضـه 

آهنی و چدنی است.

بازارهای محصوالت ریخته گری کشـور   
در سـال های اخیـر چـه تحوالتـی را تجربه 
کرده انـد؟ اصلی تریـن عوامـل تاثیرگـذار بر 

این تحوالت چه بوده است؟
کاهـش واردات از کشـورهایی ازجملـه چیـن و 

افزایش نرخ ارز، نقطه عطفی در صنعت ریخته گری 

کشـور بوده اسـت؛ چرا که در حوزه قطعات چدنی، 

مصرف کننـدگان داخلـی کـه بخـش عمـده ای از آن 

مربـوط بـه صنایـع خودروسـازی اسـت بـه ایـن بـاور 

دست یافته اند که تولید داخلی می تواند در جهت 

مرتفع سـازی نیـاز آنـان پیـش از پیش گام برداشـته و 

امروز اعتماد به بخش داخلی جهت تولید قطعات 

چدنـی بیـش از هـر زمـان دیگـری اسـت. در نتیجـه 

افزایـش رقابـت بـرای دسـتیابی بـه سـهمی از بـازار 

داخلـی کـه بـه علت وجـود تحریم ها به تولیدکننده 

داخلی پناه آورده اسـت تا حد زیادی باعث افزایش 

کیفیـت تولیـدات داخلـی شـده کـه در ایـن میـان با 
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مرحلـه تولیـد برسـاند کـه از آن جملـه می تـوان بـه 

دیسـک ترمز سـوناتا، شـیر دو اسـپول، بازویی چرخ 

405، دیسک ترمز قطار و ... اشاره کرد. 

وضعیـت صنعـت ریخته گری چـدن در   
کشور چگونه خواهد شد؟

بـر اسـاس آمـار و بر مبنای سیاسـت گذاری های 

دولتـی، رشـد تقاضـای پایـه بـرای قطعـات ریختگـی 

طـی سـال های 1390 تـا 1404 بـه طور متوسـط سـاالنه 

1.7درصـد پیش بینـی شـده، اگرچـه فـوالد تـا سـال 

1404 همچنان به عنوان صنعت غالب غیرنفتی در 

کشور باقی خواهد ماند. در حال حاضر این صنعت 

سـهم بـاالی را در بحـث فـروش و صادرات غیرنفتی 

در کشـور دارد امـا صنعـت ریخته گـری و صنایـع 

خودروسـازی  صنعـت  ازجملـه  آن،  بـه  وابسـته 

بیشـترین درصـد نسـبی رشـد را تجربـه می کننـد. 

شـواهد نشـان می دهنـد کـه صنایـع ریخته گـری تـا 

رشـدی  بـه  رو  و  فزاینـده  اهمیـت  از   ،1404 سـال 

افزایـش  بـا  هم زمـان  و  بـود  خواهنـد  برخـوردار 

بهره گیـری از تکنولوژی هـای جدیـد، سـهم قطعـات 

امیـد بـه توجـه بیشـتر بخـش دولـت بـه فعـاالن ایـن 

حـوزه، می تـوان آینـده درخشـانی را بـرای صنعـت 

صنعـت  کـرد.  متصـور  کشـور  در  ریخته گـری 

ریخته گـری می توانـد، عـالوه بـر نشـان دادن تـوان 

بزرگ تـر،  کشـورهای  بـا  خـود  صادراتـی  و  رقابتـی 

تمامی نیازهای وارداتی خود را در داخل کشور و با 

استفاده از توان و نیروی ماهر بومی سازی کرده و از 

تجربیات آن ها بهره مند شود.

اثرات تحریم ها در بازار داخلی چیست؟  
تحریم هـا و مشـکالت واردات قطعـات باعـث 

شـده تـا شـرکت های داخلـی بـه تولیـد ملـی اعتماد 

کـرده و قطعـات مـورد نیـاز خـود را از شـرکت های 

پیشـرفت  بـه  منجـر  ایـن  و  کننـد  تامیـن  داخلـی 

شـده  کشـور  ریخته گـری  صنعـت  در  روزافـزون 

اسـت. بنابرایـن در همیـن راسـتا، شـرکت صنایـع 

ریخته گری سهند آذرین برای بهره گیری از فرصت 

بـه وجـود آمـده از تحریم هـا، بـا اسـتفاده از سیسـتم 

ماهـر  انسـانی  نیـروی  و  پیشـرفته  آزمایشـگاهی 

توانسته بسیاری از قطعات وارداتی را طراحی و به 

ریخته گـری در سـبد مصـرف داخلـی و صـادرات 

می تواند به شدت افزایش یابد.

چشـم انداز شـرکت سـهند آذرین برای   
سال های آتی چیست؟

شـرکت ریخته گـری سـهند آذریـن نیـز امـروز به 

عنوان یکی از صادرکنندگان قطعات ریخته گری با 

صادرات قطعات خود به کشورهایی همچون ترکیه 

و ایتالیـا در ایـن سـال ها بـا حضـور موفـق در حـوزه 

داخلـی و صـادرات توانسـته اسـت بـه فعالیـت خود 

ادامـه بدهـد. انتظـاری کـه در ایـن مـورد از دولـت 

وجود دارد، این اسـت که با تنظیم و تسـهیل شـرایط 

پرداخت های مالی شرکت های دولتی به شرکت های 

خصوصی شرایط را جهت ادامه روند تولید و حضور 

موثـر در بـازار فراهـم آورده و بـا تسـهیل و از میـان 

برداشـتن قوانیـن دسـت و پاگیـر گمرکـی در حـوزه 

نهادهـا و  فـروش صادارتـی و کوتـاه کـردن دسـت 

رفـع  و  مجـوز صـادرات  امـر صـدور  در  سـازمان ها 

تعهـد  رفـع  موضـوع  در  مشـکالت صادرکننـدگان 

ارزی، هر چه بیشتر از تولیدکننده حمایت کند.
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فــوالدفــوالد

بالتکلیفی در اجرای طرح توسعه

بی تابی تولیدکنندگان با واردات پر آب و تاب قراضه روسـی

متولی بازار قراضه کیست؟
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مدیرعامـل هلدینگ آبانگان گسـتر اسـپادانا گفـت: صنعتگـران می توانند با حمایـت بانک ها و 
اخذ تسـهیالت بـه موقع طرح های توسـعه ای خود را تکمیل کنند و شـاهد پیشـرفت فیزیکی 60 
درصـدی تولید باشـند کـه این امر عـالوه بر حمایت صنعتگـر، رونق تولیـد و اقتصـاد را در بردارد 
امـا دریافت تسـهیالت بعـد از اتمام پروژه ها، نـوش دارویی اسـت بعد از مرگ سـهراب، که هیچ 

دردی را از آن ها دوا نخواهد کرد.

بالتکلیفی در اجرای طرح توسعه 
مدیرعامل هلدینگ آبانگان گستر اسپادانا مطرح کرد:

شـهرام دروش در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خصـوص  در  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

فعالیـت هلدینـگ  آبانـگان گسـتر اسـپادانا، عنـوان 

کرد: هلدینگ آبانگان گسـتر اسـپادانا از سـال 1369 

بـا برنـد »اصفهـان در« و بـا هـدف تکمیـل زنجیـره 

فـوالد از معـدن تـا تولیـد انـواع محصـوالت فـوالدی 

تاسـیس شـد. در سـال 1372، شرکت گیتا موتور که 

قطعـات مـورد نیـاز خـودرو اعـم از بـوش سـیلندر و 

پیسـتون را تولیـد می کـرد، پـس از 17 سـال فعالیـت 

منحـل شـد. البتـه چند سـال بعد بـا توجه به تجر به 

و مهارتی که به دست آورده بودیم، »اصفهان در« 

اقدام به تولید الینرهای سیلندر خودرو کرد و پس 

از مـدت کوتاهـی تبدیـل بـه یکـی از معتبرتریـن و 

محبوب ترین تامین  کنندگان این محصول شد. در 

تکمیـل طرح هـای توسـعه ای، طـی سـال 1384 در 

حـوزه ریخته گـری بیلـت آغـاز بـه کار کردیـم و بـه 

مـرور زمـان تنـوع محصـوالت را گسـترش دادیـم. 

حـدود 11 سـال پیـش، شـرکت »درسـا خـودرو جـی« 

پس از جدا شـدن از شـرکت »اصفهان در« تاسـیس 

شـد. ایـن شـرکت قبـل از تاسـیس بـه عنـوان واحـد 

تراش کاری بوش سـیلندر شـرکت »اصفهان در«، با 

تولیـد بـوش و پیسـتون انـواع موتورهـای دیزلـی و 

بنزینـی شـامل موتورهـای آبکشـی، تیلـر و تراکتور و 

خودروهـای رنـو و پـژو فعالیـت می کرد. شـایان ذکر 

اسـت بـوش و پیسـتون تولیدی با نـام گیتاموتور به 

بازار عرضه می شود.

ایـن  مختلـف  فعالیت هـای  خصـوص  در  وی 

ایـن  سـاله  تجربـه 30  نتیجـه  کـرد:  بیـان  شـرکت، 

مجموعه تولید گندله و آهن  اسـفنجی، گلوله های 

سـاخت  )بیلـت(،  فـوالدی  شـمش  انـواع  فـوالدی، 

قطعـات خودرو و ریخته گری محصـوالت فوالدی و 

چدنـی، فوالدهـای آلیـاژی، انـواع جرم هـای نسـوز 

ریخته گری، انواع میلگردهای صنعتی و ساختمانی 

آبانـگان  هلدینـگ  همچنیـن  اسـت.  و...  فـوالدی 

امـروز  کیفـی،  و  کمـی  ابعـاد  گسـترش  بـا  گسـتر 

توانسته است چندین شرکت تحت پوشش خود را 

بـا  مطابـق  محصـوالت  و  خدمـات  و  فعـال 

استانداردهای بین المللی و مطابق با نیاز مشتریان 

در بازار ارائه کند. شـرکت »اصفهان در« و شـرکت 

فـوالد  ریزان، تولیدکننده انـواع فوالدهای آلیاژی به 

درز  بـدون  لوله هـای  و  مـداوم  ریخته گـری  روش 

فوالدی و چدنی در ابعاد 10*10 و 13*13 سانتی متر 

با ماشین های گریز از مرکز پیشرفته آبانگان گستر، 

فنـاوری و ارائـه خدمات مشـاوره در زمینه طراحی، 

بهینه سـازی، احـداث و بهره بـرداری از تاسیسـات 

خطـوط تولیـد بـه  ویـژه زنجیـره فوالد اسـت. شـرکت 

هما اسـتیل، تولیدکننـده انواع فوالدهـای آلیاژی به 

روش ریخته گـری مـداوم و تولید انواع میلگردهای 

صنعتـی و سـاختمانی بـه روش نـورد گـرم، ازجملـه 

شـرکت های زیرمجموعـه هلدینـگ آبانـگان گسـتر 

اسپادانا است.

مدیرعامل هلدینگ آبانگان گسـتر اسـپادانا در 

در  تجهیـز،  آبانـگان  شـرکت  کـرد:  تصریـح  ادامـه 

انـواع گلوله هـای ضدسـایش بـه روش هـای  تولیـد 

انـواع  سـاخت  همچنیـن  و  ریخته گـری  و  فـورج 

تجهیزات، ماشین آالت و قطعات مورد نیاز صنایع 

زمینـه  در  معـادن،  آبانـگان  شـرکت  اسـت.  فعـال 

اسـتخراج و فـرآوری مـواد معدنـی و بهره بـرداری از 

نیـاز  مـورد  اولیـه  مـواد  تامیـن  بـه منظـور  معـادن 

صنعـت فـوالد شـکل گرفته اسـت و شـرکت آبانگان 
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نسـوز، تولیدکننـده انـواع جرم های نسـوز ریختنی 

و کوبیدنـی مصرفـی در صنعـت فـوالد و سـیمان 

اسـت و شـرکت آبانـگان تجـارت، در زمینـه تامیـن 

انواع مواد اولیه، لوازم یدکی، ماشـین آالت خطوط 

تولید و خدمات مشـاوره مورد نیاز صنایع فوالد از 

تامین کننـدگان خارجی و همچنین صـادرات انواع 

محصوالت فوالد فعالیت می کند. شـرکت آبانگان 

و  تجهیـزات  اولیـه،  مـواد  تامیـن  و  تهیـه  تـدارک، 

کارخانه هــــای  و  صنایــــع  نیــــاز  مــــورد  قطعــــات 

تولیدکننده فوالد را به عهده دارد و شرکت آبانگان 

حمـل و نقـل، ارائـه خدمـات حمــــل و نقــــل کاال بـا 

باربـری  مقـررات  و  تشـریفات  امـور  کلیـه  انجـام 

داخلـی و بین المللـی نیز ازجمله سـایر شـرکت های 

وابستـــه بـــه هلدینـگ اســــت. در حــال حاضـر بـا 

و  فـوالدی  شـمش  تـن  هـزار   48 سـالیانه  ظرفیـت 

همچنین میلگرد صنعتی آجدار در سایز 18، 21 و 22 

تولیـد می کنیـم امـا در پروانـه بهره بـرداری شـرکت 

در سـایزهای 40، 45، 60 و 65 ثبـت شـده اسـت. 

آبانـگان گسـتر  بـه ذکـر اسـت کـه هلدینـگ  الزم 

اسپادانا محصوالت نهایی خود اعم از بیلت فوالد 

را بیشـتر بـه کشـورهای عـراق، افغانسـتان، هنـد و 

پاکستان صادر می کند.

افت و خیز قیمت مواد اولیه  
دروش در خصـوص تامیـن مـواد اولیـه مـورد 

نیـاز شـرکت ها، اظهـار کـرد: بیشـترین مـواد اولیـه 

مـورد نیـاز خـود را از شـرکت های خصولتـی اعم از 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر، شـرکت فوالد 

خوزسـتان، شـرکت فـوالد هرمـزگان، شـرکت فـوالد 

واردات  طریـق  از  نیـز  افزودنـی  مـواد  و  مبارکـه 

تامین می کنیم.

از  یکـی  را  اولیـه  مـواد  قیمـت  نوسـان  وی، 

چالش های تولیدکنندگان دانسـت و گفت: افت و 

خیـز قیمـت مـواد اولیـه و محصـوالت فـوالدی بـه 

منجـر  تولیدکننـدگان  زیـان  و  برنامه هـا  تعویـق 

می شـود و بـه دلیـل نبود تقاضـای واقعی در بـازار و 

قطعـی بـرق، نمی توانیـم تولیـد بـه میـزان ظرفیـت 

اسـمی را محقـق کنیـم؛ بـه طـوری کـه هم اکنـون بـا 

توجـه بـه راکـد بـودن بـازار فـوالد، مـواد اولیـه مـورد 

نیاز خود را از شرکت های طرف قرارداد با قیمت های 

بیشـتری خریـداری کرده ایـم کـه متاسـفانه در حال 

حاضر با افت قیمت مواد اولیه به صورت ناگهانی 

بـه شـدت متضـرر شـده  ایم و در ایـن زمینـه امیدوار 

هستیم هر چه زودتر با افزایش میزان تولید بتوانیم 

این کسری را جبران کنیم.

 نبود تقاضا در معامالت بازار فوالد  
اسـپادانا  گسـتر  آبانـگان  هلدینـگ  مدیرعامـل 

درباره وضعیت بازار فروش هلدینگ آبانگان گستر 

اسـپادانا، مطـرح کـرد: اکنـون بـا توجـه بـه وضعیـت 

ایجاد شده، معامالت خرید و فروش در بورس کاال 

چگونگــــی  و  نمی پذیــــرد  صـــورت  درستـــی  بـــه 

قیمت گـذاری نـرخ پایه برای تمامی تولیدکنندگان 

بـازار  در  ضعیـف  تقاضـای  اسـت.  برانگیـز  ابهـام  

بـورس کاال کـه بـه سـبب چینش خاص سـبد عرضه 

صـورت گرفتـه اسـت، از یـک سـو و رکـود بـازار آزاد 

فـوالد بـه علـت افزایـش بی جهـت قیمت هـا توسـط 

بازارسـاز از سـوی دیگـر، مشـکالتی اسـت کـه ایـن 

هلدینـگ  می شـود.  دیـده  بـازار  سـطح  در  روزهـا 

آبانـگان گسـتر اسـپادانا نیـز بـه دلیـل الزامـی بـودن 

عرضه محصوالت در بورس کاال، محصوالت نهایی 

خـود اعـم از بیلـت فـوالدی، میلگـرد و ... را در ایـن 

تاالر صنعتی عرضه می کند.

موفق به اجرای طرح توسعه نشده ایم  
دروش در ارتبـاط بـا چشـم انداز کوتاه مـدت و 

بلندمـدت مجموعـه، اذعـان کـرد: از سـال 1394، 

هلدینـگ آبانـگان گسـتر اسـپادانا یـک طـرح توسـعه 
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اکنون با توجه به وضعیت 
ایجاد شده، معامالت خرید 

و فروش در بورس کاال 
بــه درستــی صورت 

نمی پذیرد و چگونگـــی 
قیمت گذاری نرخ پایه برای 
تمامی تولیدکنندگان ابهام  

برانگیز است

و  میلیـون  یـک  سـالیانه  ظرفیـت  بـا  سـرد  بریکـت 

200هـزار تـن را در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت 

که از اواخر سال 1398، به دلیل مشکالت مختلف 

و  فـوالد  صنعـت  نوسـانات  و  بـازار  رکـود  از  اعـم 

همچنیـن وضعیـت بانک هـا کـه یکـی از اصلی تریـن 

مشـکالت در تکمیـل طـرح توسـعه ای شـرکت بـود، 

متوقـف شـد. در واقـع در زمـان اجـرای مقدمـات 

بـا  می توانیـم  اینکـه  پیش فـرض  بـا  توسـعه  طـرح 

استفاده از تسهیالت بانکی کارخانه توسعه بریکت 

امـا  بـه کار کردیـم  آغـاز  سـرد را راه انـدازی کنیـم، 

متاسـفانه طـی چنـد سـال گذشـته بـا پیشـرفتی در 

حدود 20 تا 30 درصد تنها توانستیم زمین، سوله ها 

و تعـدادی از ماشـین آالت و دسـتگاه ها را خریـداری 

کنیـم کـه تاکنـون موفق به نصـب و راه انـدازی آن ها 

نشده ایم. متاسفانه اکنون دریافت تسهیالت برای 

تکمیـل طـرح توسـعه و گسـترش واحدهـای تولیدی 

بـه سـختی صـورت می گیـرد. اکنـون بیشـتر تمرکـز 

هلدینگ معطوف بر اتمام این طرح است؛ تا جایی 

پرداخـت  مجموعـه  پیشـرفت  و  ادامـه  بـرای  کـه 

هزینه ها به صورت شخصی انجام می شد اما اکنون 

وضعیت به شدت تغییر کرده است. علی رغم اینکه 

تمامـی مسـائل در ایـن زمینـه تغییـر کـرده اسـت امـا 

همچنان بانک های کشور با همان قیمت های قبلی 

اقـدام بـه پرداخـت تسـهیالت بـه واحدهـای تولیدی 

می کننـد کـه ایـن مسـئله دردی از تولیدکننـده دوا 

نمی کنـد و تـا زمـان رفـع مشـکالت موجـود، قـادر بـه 

تکمیل طرح توسعه خود نخواهیم بود.

وی اضافـه کـرد: اقـدام دیگـری کـه در خصوص 

پذیرش سـرمایه ثابت صورت گرفته، این اسـت که 

صنعتگـران در خصـوص طرح هـای نیمه تمـام خـود 

می تواننــــد بــــا پیشرفـــت فیزیکـی 60 درصـــد از 

کمک هـای فنـی، اعتبـاری و تسـهیالت رونق تولید 

برخـوردار  شونـــد. در حالـی کـه وقتـی یـک واحـد 

تولیدی به این مرحله از پیشـرفت رسـیده و تمامی 

فونداسـیون ها و دسـتگاه ها را نصـب کـــرده اسـت، 

دیگـر نیـازی بـه دریافـت تسـهیالت بانکـی بـرای 

داشـــت.  نخواهنـــد  خـــود  توسـعه  طـرح  تکمیـل 

بانک هـای کشـــور در  تمرکــــز  بیشتـــر  متاسفانـــه 

خصـوص تامیـن سـرمایه در گردش بـرای واحدهای 

تولیـدی اسـت کـه بـا وجـود تعـدد چالش هـا، کمـک 

قابل توجهی به آن ها نخواهد کرد.

مدیرعامل هلدینگ آبانگان گسـتر اسـپادانا در 

پایـان یـادآور شـد: متاسـفانه وضعیت بـازار فـوالد از 

هفته گذشـته، بسـیار آشـفته اسـت و شـاهد دشوار 

افزایـش بی نظمی هـای  و  شـدن وضعیـت موجـود 

بـازار هسـتیم. ثبات محیطـی در بـازار زمانی اتفاق 

قابـل  پیشـرفت  فـوالد  صنعـت  کـه  می افتـد 

مالحظـه ای داشـته باشـد امـا در حـال حاضـر ایـن 

بخـش بـا چالش هـای فراوانـی مواجـه اسـت. چنـد 

عامل موثر و تاثیرگذار در بازار فوالد وجود دارد که 

می توانـد باعـث تضعیـف این صنعـت شـود و رکود 

شدید کنونی بازار، یکی از این موارد است که باید 

هـر چـه زودتـر وضعیـت بهبـود پیـدا کنـد. دومیـن 

چالـش نیـز کمبـود زیرسـاخت انـرژی اعـم از بـرق و 

گاز است که در این زمینه تمامی صنایع فوالدی با 

محدودیت های سرسـام آوری مواجه شـده اند و این 

تولیـد محصـوالت  اصلـی کاهـش  مسـئله عاملـی 

فوالدی اسـت. عالوه براین، دسـتمزد کارگران، بیمه 

و هزینـه حمـل و نقـل نیز می تواند عاملی تاثیرگذار 

بـر بی ثباتـی بـازار فـوالد باشـد امـا متاسـفانه تمامی 

بـرای  عاملـی  هـم  دسـت  بـه  دسـت  عوامـل  ایـن 

و  تولیـد  رونـق  و کاهـش  فـوالد  تضعیـف صنعـت 

نابـودی تولیدکننـدگان کشـور شـده اند. بـا وجـود 

تالطـم موجـود در بـازار امـا هلدینـگ آبانگان گسـتر 

اسـپادانا تحـت هـر شـرایطی بـه  خصـوص از اواخـر 

سـال 1399 در اوج پاندمـی کرونـا، دسـت از تولیـد 

برنداشـته اسـت و بـا تمـام تـوان و امکانات به تولید 

پرداختـه و همچنیـن تمـام تالش خـود را برای حفظ 

موقعیت و تعدیل نکردن نیرو به کار گرفته اسـت. 

بـه نظـر می رسـد بـا ایـن شـرایط نتوانیـم بـه اهـداف 

خود پایبند باشیم و ناچار به کاهش نیروی انسانی 

متخصـص شـویم؛ بـه طوری کـه اقداماتـی را در این 

در  دخالـت  دولـت  اگـر  داده ایـم.  انجـام  زمینـه 

مسائل صنایع به ویژه صنعت فوالد را کاهش دهد 

و  دسـتوری  قیمـــت گذاری  بخشنامه هـــا،  بـا  و 

محدودیت هـای متعـــدد در مسیـــر حرکـت آن هـــا 

سـنگ اندازی نکنـد، صنعتگـران در ایـن حـوزه بهتر 

عمل خواهند کرد.
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مدیرعامل شـرکت آرتا صنعت کشـاورز اردبیل گفت: در حال حاضر بازار قراضه آهنی مسـاعد نیست 
و به  تازگی محموله  جدیدی از روسیه وارد کشور شده که وضعیت تولید را متزلزل کرده است.

بی تابی تولیدکنندگان با واردات پر آب و تاب قراضه روسی
مدیرعامل شرکت آرتا صنعت کشاورز اردبیل مطرح کرد:

بـا  جـواد اسـمعیل زاده اوخچـالر در گفت وگـو 

خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« 

کشـاورز  صنعـت  آرتـا  شـرکت  مجـوز  کـرد:  بیـان 

ارومیـه بـرای جمع  آوری و فرآوری بازیافت ضایعات 

و خـرده ای فلـزی در شهرسـتان نمیـن ثبـت شـده 

اسـت و در حـال حاضـر تامین کننـده قراضـه آهنـی 

ذوب ریـزی  واحـد  تاکنـون  هسـتیم.  شـرکت ها 

مجموعـه راه انـدازی نشـده اسـت امـا در این زمینه 

65 درصـد پیشـرفت فیزیکـی را ثبـت کرده ایـم و 

تمامـی فونداسـیون ها اعـم از محوطه سـازی، نصب 

باسـکول و سـوله ها، زیرسـاخت انـرژی و... ایجـاد و 

سیاسـت گذاری های  در  اسـت.  شـده  محیـا 

مجموعـه مقـرر شـد کـه تمرکـز شـرکت آرتـا صنعت 

کشـاورز ارومیـه معطـوف بـر تولیـد شـمش فـوالدی 

در   150 ابعـاد  در  فـوالدی(  )بیلـت  سـاختمانی 

150سانتی متری با گریدهای 3SP و 5SP در طول 

6 متری باشد. همچنین قرار است در فرایند تولید 

بـا اسـتفاده از 50 تـا 60 درصـد از آهـن اسـفنجی کـه 

بـه صـورت مسـتقیم از خـود تولیدکننـدگان آهـن 

اسـفنجی تامیـن می شـود و بـا توجـه بـه سـفارش ها 

مشـتریان، بـه تولیـد بپردازیـم. به نظر می رسـد اگر 

وضعیـت بـه همیـن صـورت تـداوم داشـته باشـد، 

مشکلی در تامین مواد اولیه نخواهیم داشت.

وی در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنـی بـر اینکـه چـه تمهیداتـی بـرای عبـور از پیـک 

مصـرف بـرق در تابسـتان اندیشـیده شـده اسـت، 

نبـود  مانـع،  مهم تریـن  هم اکنـون  کـرد:  عنـوان 

زیرسـاخت ها و کمبـود عوامـل تولیـد به  ویـژه انرژی 

اخیـر،  ماه هـای  در  آن  کمبـود  بـا  کـه  اسـت  بـرق 

ضربـات جبران ناپذیـری بـه صنعـت فـوالد وارد آمده 

اسـت و در صـورت حـل نشـدن کامـل مشـکالت در 

این زمینه، امکان تعطیلی واحد های نورد و فوالدی 

در کشـور افزایـش خواهـد یافـت. بـه همیـن دلیـل 

شـرکت شـرکت آرتا صنعت کشـاورز اردبیل در نظر 

دارد بـا اجـرای پروژه خرید، نصـب و راه اندازی دیزل 

دبـی،  از  انـرژی  مصـرف  کل  تامیـن  بـرای  ژنراتـور 

نگرانی ها و تهدیدهایی که در اثر قطع برق و ایجاد 

محدودیـت وجـود خواهـد داشـت را بـه طـور کامـل 

برطرف کند.

بازار فوالد بسیار آشفته است  
مدیرعامل شرکت آرتا صنعت کشاورز اردبیل در 

خصوص وضعیت بازار فروش، مطرح کرد: متاسفانه 

بـازار فـوالد در رکـود شـدید بـه سـر می بـرد و در حـال 

حاضر این رکود، سـبب سـرخوردگی و مشـکل در این 

بـازار شـده اسـت؛ بـه طـوری کـه وضعیت فعلی بـازار 

در  هـم  و  فوالدسـازی  کارخانه هـای  در  هـم  فـوالد 

نـوردکاران بـه شـدت بغرنـج شـده و هـر روز شـاهد 

کاهـش شـدید قیمـت در بـازار محصـوالت فـوالدی 

هستیم. با توجه به تعدد شرکت های تولید و صنعتی 

فوالد، واحدهای تولیدی با مشکل کمبود مواد اولیه 

مواجه خواهند شـد. متاسـفانه با وجود اینکه کشـور 

باید از قیمت های جهانی فوالد تبعیت کند اما بازار 

فـوالد ایـران بـر اسـاس اسـتاندارهای غلـط، اقـدام بـه 

قیمت گذاری به صورت دستوری می کند. متاسفانه 

در حال حاضر بازار قراضه آهنی مساعد نیست و به  

تازگی محموله  جدیدی از روسیه وارد کشور شده که 

وضعیت تولید را متزلزل کرده است.

ضرورت حمایت دولت از بخش خصوصی  
اسمعیل زاده اوخچالر در پایان یادآور شد: دولت 

باید بخش خصوصی را جدی بگیرد و با ایجاد سـاز و 

کار برای کاهش مشـکالت تولیدکننده و رسـیدن به 

اهداف تعیین شده آن ها، سدی در برابر تولیدکننده 

بخـش خصوصـی نباشـد. ایـن یعنـی بایـد بـه فعـاالن 

ایـن بخـش توجـه ویـژه ای داشـته باشـد و بـرای پویـا 

شـدن و حمایـت از تولیدکننـدگان و سـرمایه گذاران 

صنعت فوالد، حمایت الزم را همچون بخش دولتی 

از این بخش به عمل آورد.
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مدیرعامـل شـرکت آذرخـش صنعت نیشـابور گفت: متاسـفانه در کشـور مـا قراضـه آهنی از 
هیچ  گونـه نظـام قیمت گـذاری پیـروی نمی کنـد و در نبود نظـارت دولت، افراد سـودجو بـه راحتی 

اقدام به فروش ضایعات با قیمت دلخواه در سطح بازار می کنند.

متولی بازار قراضه کیست؟

اسـتراتژی شـفاف بـه قراضـه بـه عنـوان یـک کاالی 

تعـداد  سـریع  افزایـش  تاثیرگـذار،  و  اسـتراتژیک 

مصرف کنندگان کوچک و بزرگ بخش های دولتی و 

خصوصی این محصول، کاهش حجم قراضه موجود 

و  ناسـالم  رقابـت  وجـود  همچنیـن  و  کشـور  در 

و  نحـوه خریـد  میـان خریـداران در  غیرکارشناسـی 

قیمت گـذاری قراضـه، کار تامیـن و خریـد آن را بـرای 

خریـداران و مصرف کننـدگان حقیقـی ایـن کاال بـه 

شدت سخت و دشوار کرده است. متاسفانه با توجه 

بـه اهمیـت بـازار قراضـه، هیچ گونه قانون مشـخصی 

برای ورود فعالیت در آن مشخص نشده است و این 

بازار مهم، حیاتی، استراتژیک و تاثیرگذار متولی ندارد 

و  بی برنامگـی  بی نظمـی،  همـه  ایـن  شـاهد  بایـد  و 

نابسامانی در این بازار راهبردی باشیم.

پیامدهای رکود بازار  
جالیـر در خصـوص عمده تریـن چالـش شـرکت 

مطـرح کـرد: متاسـفانه هم اکنـون تـورم حاکـم بـر 

اقتصـاد کشـور بـه عنـوان یکـی از بزرگ تریـن چالـش 

صنعتگـران بـدل شـده اسـت؛ بـه طـوری کـه تقاضـا 

برای خرید و فروش محصوالت کاهش یافته است. 

در واقـع زمانـی که فروشـندگان محصـوالت نهایی، 

خریـدار بـرای محصـوالت خـود نداشـته باشـند، بـا 

کاهش سـفارش مواجه خواهند شـد که این مسئله 

باعث ضرر مالی می شود. از سوی دیگر، تولیدکنندگان 

بـا مشـکالتی در تامیـن هزینه هـای جانبـی همچون 

نیـز مواجـه  تامیـن اجتماعـی، مالیـات و...  بیمـه 

هستند. زمانی که یک شرکت، قطعات یدکی برای 

تولیـد می کنـد، می توانـد وضعیـت  کارخانه هـای 

بازار قراضه در کشور بسیار نابسمان است  
وی دربـاره نحـوه تامیـن مـواد اولیـه، بیـان کرد: 

اصلی تریـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز آذرخـش صنعـت 

نیشـابور، قراضـه آهـن، ضایعـات آهنـی و همچنیـن 

مـواد افزودنی هـا اسـت کـه از داخـل کشـور تامیـن 

می شـود. خوشـبختانه تـا امـروز در ایـن خصـوص بـا 

کـه در حـال  بـه طـوری  نبوده ایـم؛  چالـش مواجـه 

روبـه رو  کشـور  در  اولیـه  مـواد  کمبـود  بـا  حاضـر 

نیسـتیم و تنهـا در خصـوص قیمت گـذاری مـواد 

اولیه و نبود ساز و کار مشخص با مشکالت فراوان 

نظـر می رسـد  بـه  نـرم می کنیـم؛  پنجـه  و  دسـت 

نداشتن متولی در بازار قراضه باعث شده است تا 

بخـش  ایـن  در  بتواننـد  راحتـی  بـه  افـراد  برخـی 

قیمت  گذاری کنند.

این تولیدکننده قطعات فوالدی بیان کرد: امروزه 

بـه دالیـل متعـددی از جملـه توجـه نکردن و  نداشـتن 

فتحعلـی جالیـر در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خصـوص  در  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

تاریخچـه و موضـوع فعالیـت شـرکت، عنـوان کـرد: 

پروانه بهره برداری شرکت آذرخش صنعت نیشابور در 

از  هشـت سـال گذشـته  و  ثبـت شـد  سـال 1392 

تا کنون با 10 نفر نیروی انسانی، قطعات لوازم خانگی 

اعـم از قطعـات چدنـی اجـاق فر، طـرح فـر و اجاق های 

رومیزی، تافتون پز و... تولید می کنیم. پروسـه تولید 

قطعات ریخته گری چدن در شرکت آذرخش صنعت 

نیشابور در قالب ماسه ای بنا بر تیراژ و ابعاد قطعه به 

روش ریخته گـری دسـتی صـورت می پذیـرد. در حـال 

حاضر، با دو کوره القایی به ظرفیت 300 و 500کیلویی 

بـا نصـف ظرفیـت اسـمی بـه تولیـد قطعـات مشـغول 

هستیم. الزم به ذکر است، کارخانه های محدودی در 

کشـور بـه صـورت نیمه اتوماتیک و یا تمـام اتوماتیک، 

قطعات ریخته گری را تولید می کنند.
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متفاوتی داشته باشد. هر چند که تمامی صنعتگران 

با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی، در موقعیت 

آذرخـش  در شـرکت  امـا  نگرفته انـد  قـرار  پایـداری 

وضعیـت بـه گونـه دیگـری اسـت و مصـرف  کننـده 

نـه  نهایـی محصـوالت مـا مـردم جامعـه هسـتند، 

کارخانه ها تا حدودی با رکود مواجه شده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در زمان رکود میزان عرضه 

 و  تقاضـا کاهـش و نـرخ بیـکاری افزایـش می یابـد. 

اقتصـاد یـک کشـور بر پایه صنایع مختلف آن شـکل 

می گیرد. بنابراین در زمان رکود، کشور با مشکالت 

زیـادی رو بـه رو خواهـد شـد. متاسـفانه هزینه هـای 

هنگفـت و مـورد نیـاز بـرای تولیـد و کاهـش قیمـت 

در  شـرکت ها  کـه  می شـود  باعـث  محصـوالت 

وضعیـت بحرانـی قـرار بگیرند و با مشـکالت زیادی 

دسـت و پنجـه نـرم کننـد. زمانـی کـه ایـن اتفاقـات 

پـای  تـا  کارخانجـات  دهـد،  رخ  هـم  سـر  پشـت 

ورشکستی نیز خواهد رفت. با توجه به اینکه مردم 

درگیـر مسـائل معیشـتی خـود هسـتند، بـازار فروش 

شـرکت مـا نسـبت بـه سـال گذشـته کاهـش داشـته 

اسـت و بـه سـختی بـه تولیـد خـود ادامـه می دهیـم؛ 

چراکه بازار فوالد به شدت ناپایدار است. متاسفانه 

بـا توجـه بـه راکـد بـودن بـازار، مجبـور هسـتیم بـا 

ریسک زیادی محصوالت خود را به فروش برسانیم 

بـا مشـکالت  نهایـی  آن مصـرف  کننـده  از  پـس  و 

متعــددی مواجــه و باعـــث می شـــود پرداختی ها به 

تعویـق بیفتـد کـه در نهایـت بـه ضـرر تولیدکننـده 

خواهـد بـود. در گذشـته وضعیـت تولبد تاحـدودی 

بهتـر بـود اما هم اکنون مشـکالت روز بـه روز در حال 

افزایش است.

کمبود نقدینگی، مانع گسترش و   
توسعه کار

مدیرعامـل شـرکت آذرخـش صنعـت نیشـابور، 

موانـع  از  یکـی  را  مالـی  منابـع  و  کمبـود سـرمایه 

توسعه و گسترش شرکت آذرخش صنعت نیشابور 

دانسـت و اذعـان کـرد: بـا وجـود اینکـه از تجربـه و 

تــــوان کافـــی بــــرای تولیـــد قطعـــات ریختـــه گری 

برخوردار هسـتیم اما متاسـفانه به دلیل مشـکالت 

وثیقـه  نبـود  نقدینگـی،  از کمبـود  اعـم  متعـددی 

ملکـی بـرای دریافـت تسـهیالت و...، نتوانسـتیم 

طرح توسعه خود را تکمیل کنیم. در واقع هدف از 

بـه  از سـنتی  ایـن طـرح، تغییـر شـیوه کار  اجـرای 

صـورت اتوماتیـک بـود کـه در راسـتای اجـرای آن، 

صنعـت  آذرخـش  نهایـی  محصـوالت  مشـتریان 

نیشابور از مصرف کنندگان کوچک به کارخانه های 

بزرگ تبدیل می شدند. بنابراین، تغییر شیوه فرایند 

تولیـد محصـوالت، افزایـش میـزان تولیـد را در بـر 

داشـت کـه باعـث تنـوع، کیفیـت و تولیـد انبـوه 

محصوالت و سرعت در تولید قطعات و در نهایت 

سـودآوری بیشـتر می شـد کـه می توانسـت کمـک 

شـایانی بـرای تسـریع در بـاز پرداخـت اقسـاط وام 

باشـد امـا متاسـفانه تاکنـون نتوانسـتیم هیچ گونـه 

پیشـرفت فیزیکـی را ثبـت کنیـم و ایـن طـرح در 

مرحلـه ثبـت پروانـه بهره بـرداری باقی مانده اسـت. 

بـا تمـام ایـن تفاسـیر، در صـورت توسـعه می توانیـم 

چشـم انداز خوبـی بـرای شـرکت آذرخـش صنعـت 

نیشابور متصور شویم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« در 

خصـوص برنامـه و اولویت هـای ایـن شـرکت، اظهـار 

کرد: متاسفانه اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا 

کنـد، نـه تنهـا نمی توانیـم فعالیـت خـود را گسـترش 

دهیـم بلکـه بـا تعطیلـی واحـد تولیـدی نیـز مواجـه 

می شـویم. در حـال حاضـر مشـکالت فراوانـی، مانـع 

توسـعه و گسـترش فعالیـت مـا شـده اسـت کـه اگـر 

بتوانیم از شـبکه بانکی برای عبور از مشـکالت خود 

وام دریافـت کنیـم، تـا حـدودی سـایه خطـر از بیـخ 

گـوش مـا عبـور خواهـد کرد. متاسـفانه در این زمینه 

نیـز علی رغم تاکیـدات فراوان مقام معظم رهبری و 

سایــــر مسئــــوالن مبنــــی بـر ضـــرورت حمایـــت از 

تولیدکنندگان، دولت هیچ گونه ساز و کار مشخصی 

برای بهبود وضعیت نامساعد در نظر نگرفته است 

و صنعتگران با شعارهای زیبا اما درون  تهی روبه رو 

محصـول  نـوع  و  محـل  اینکـه  وجـود  بـا  هسـتند. 

بـه  بـا توجـه  تاکنـون  امـا  تولیـدی مشـخص اسـت 

پیگیری های متعدد، موفق به دریافت وام از شبکه  

بانکی کشور نشده ایم.    

چشم انداز صنعت روشن نیست  
مدیرعامل شـرکت آذرخش صنعت نیشـابور در 

پایان یادآور شد: با توجه به اینکه عملکرد صنایع با 

یکدیگـر متفـاوت اسـت، در حـال حاضـر صنعـت 

ریخته گـری تـا حـدودی در رکود به سـر می بـرد. این 

صنعـت در جهـان از دیربـاز بـه عنوان صنعـت مادر 

افـزون،  روز  پیشـرفت های  بـا  و  می شـد  شـناخته 

تکنولـوژی نقـش و کاربردهـای این صنعت مهم تر و 

متنوع تـر شـده اسـت. در واقـع پایـه صنعـت یـک 

کشـور را ریخته گـری تشـکیل می دهـد کـه بـا ایجاد 

ارزش افزوده می تواند بعد از نفت و فوالد، بیشترین 

سـهم را داشـته باشـد. متاسـفانه دولـت بـه جـای 

بـازار و  بهبـود  بـرای  تعریـف سـاز و کار مشـخص 

راهـکاری الزم بـرای خـروج بـازار از رکـود، هیچ گونـه 

خصوصـی  بخـش  تولیـدی  واحدهـای  از  حمایتـی 

انجام نمی دهد و با سنگ اندازی های متعدد، مانع 

تمامـی  می شـود.  صنعتگـران  فعالیـت  و  توسـعه 

صنعتگـران بـا غیـرت و همـت واالی خـود بـه ایـن 

مرحلـه رسـیده اند؛ چراکـه تولیـد بـا شـرایط کنونـی 

توجیـه اقتصـادی نـدارد و در همیـن راسـتا بایـد بـا 

تعطیلـی مواجـه شـویم. بـر همیـن اسـاس نمی تـوان 

آینده خوبی را برای صنعت متصور شد و متاسفانه 

دولـت بـه جـای حـل مشـکالت تولیدکننـدگان، بـا 

واردات  بـه  اقـدام  مختلـف،  سـنگ اندازی های 

بی رویـه می کنـد کـه در صـورت ادامـه ایـن شـرایط، 

بخش تولید به فراموشی سپرده خواهد شد.

هم اکنون تورم حاکم بر 
اقتصاد کشور به عنوان 

یکی از بزرگ ترین 
چالش صنعتگران بدل 
شده است؛ به طوری 
که تقاضا برای خرید 
و فروش محصوالت 

کاهش یافته است
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آلومینیومآلومینیوم

گرفتار در هزارتوی تولید

آشفته بازار مواد اولیه صنایع پایین دستی آلومینیوم

گره خوردن تقاضای جهانی کریولیت به تولید آلومینیوم در جهان
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مدیرعامـل شـرکت آلومینیـوم آذر پروفیل فیضی گفـت: افزایش مالیـات و رکود حاکـم بر بازار 
پروفیل آلومینیومی باعث شـده اسـت ضمـن تعدیل نیروی انسـانی، تولید خـود را کاهش دهیم و 
ادامـه ایـن شـرایط، بدون شـک منجر به تعطیلـی روزافـزون واحدهـای تولیـدی کوچک مقیاس 

خواهد شد.

گرفتار در هزارتوی تولید

فرمـان فیضـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« عنوان کرد: مالیات، 

مهم تریـن چالشـی اسـت کـه در حـال حاضـر بـا آن 

مواجه هستیم. سازمان امور مالیاتی کشور، در حالی 

بـه دنبـال اخـذ مالیـات از تولیدکننـدگان اسـت کـه 

بسیاری از آن ها موفق به تولید و درآمدزایی چندانی 

طی ماه های اخیر نشـده اند. قطعی برق، یکی دیگر 

از مشـکالتی اسـت کـه همزمـان بـا رسـیدن روزهـای 

گرم سال آغاز شده و یک روز در هفته، شاهد قطعی 

برق واحدهای صنعتی هستیم. برق کارخانه ما، روز 

سه شـنبه هر هفته قطع می شـود و از آنجایی که در 

روز جمعه نیز فعالیت نداریم، بنابراین تولید مجموعه 

طی چند هفته اخیر کاهش یافته است. اگرچه برای 

جبـران افـت تولیـد، در دو شـیفت کاری فعالیـت 

می کنیـم امـا بـه دلیـل مشـکالت موجـود، قـادر بـه 

تحقق ظرفیت اسمی تولید نیستیم.

وی افـزود: بـرق کارخانـه بـه یـک بـاره و بـدون 

اطالع رسـانی قبلـی در سـال های پیـش قطـع می شـد 

کـه خوشـبختانه امسـال، از زمـان دقیـق قطعـی بـرق 

مطلع هسـتیم و بر همین اسـاس تولید خود را در آن 

زمـان متوقـف می کنیـم تـا آسـیبی بـه تجهیـزات و 

کوره های مجموعه وارد نشود. افزایش قیمت گاز نیز 

شرایط ادامه تولید را دشوار ساخته است و قیمت آن 

بـه حـدود سـه هـزار تومـان بـه ازای هـر مترمکعـب 

افزایش یافته و 6 تا هفت برابر رشـد داشـته اسـت. از 

آنجایـی کـه مـا از کوره هـای زمینـی گازسـوز در خـط 

تولیـد اسـتفاده می کنیـم، افزایـش قیمـت گاز باعث 

شـده اسـت تعـدادی از کوره هـای خـود را خامـوش 

کنیم و امکان استفاده از تمام کوره ها فراهم نیست.

به دنبال خرید شمش آلومینیوم از   
بورس هستیم

مدیرعامل شـرکت آلومینیوم آذر پروفیل فیضی 

در ارتبـاط بـا تامیـن مـواد اولیـه، بیـان کـرد: از شـمش 

آلومینیومی با خلوص باال در تولید پروفیل اسـتفاده 

می کنیم. البته می توانیم از ضایعات آلومینیومی نیز 

در تولید پروفیل استفاده کنیم که این امر بستگی به 

سفارش مشتری و کیفیت محصول دارد. از آنجایی 

کـه خریـد شـمش از بـورس کاالی ایـران مسـتلزم یک 

سـری قوانین اسـت، ما قادر به انجام آن ها نیسـتیم و 

امیدوار هستیم در آینده بتوانیم از این تاالر صنعتی 

خریـد کنیـم. نکتـه مهـم در خصـوص اسـتفاده از 

شـمش، بیلـت و یـا ضایعـات آلومینیومـی در تولیـد 

محصـول ایـن اسـت کـه بـرای مثـال اگـر یک مشـتری 

سـفارش تولیـد پروفیـل اسـتاندارد را بدهـد، بایـد از 

بیلـت آلومینیومـی 6063 اسـتفاده کنیم اما اگـر قرار 

باشـد کیفیت محصـول اندکـی کاهش پیدا کنـد، از 

ضایعـات آلومینیومـی اسـتفاده می کنیـم. در حـال 

حاضـر قیمـت ضایعـات آلومینیومـی حـدود 70 هزار 

تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم در سـطح بـازار اسـت و 

حـدود  ایـران،  کاالی  بـورس  در  آلومینیـوم  شـمش 

65هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم قیمت گـذاری 

می  شـود. بنابرایـن تولیـد پروفیـل آلومینیومـی از 

شـمش مقـرون بـه صرفه تـر خواهـد بـود و امیـدوار 

هستیم در آینده بتوانیم ماده اولیه مورد نیاز خود 

را از بورس تامین کنیم.

فیضـی در خصـوص مشـکالت تولیـد، مطـرح 

کرد: دستمزد نیروی انسانی در سال جاری، بیش از 

دو برابـر نسـبت بـه سـال قبـل رشـد پیـدا کـرده و 

تولیدکننـدگان را در تنگنـای شـدید اقتصـادی قـرار 

داده اسـت. افزایـش 57 درصـدی حقـوق، منجـر بـه 

افزایش حق بیمه نیروی انسانی و در نهایت سنوات 

شـده اسـت کـه می توانـد در آینـده مشکل سـاز واقع 

شـود.  تـورم و مشـکالت مالـی بـه قـدری افزایـش 

یافته است که یک نیروی انسانی غیر متخصص با 

دستمزد ماهانه 6 تا هفت میلیون تومان، نمی تواند 

نیازهـای مالـی خـود را مرتفع سـازد و به همین علت 

شاهد کاهش نیروهای انسانی عالقمند به فعالیت 

در بخـش تولیـد هسـتیم. در چنیـن شـرایطی، یـک 
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واحـد کوچـک تولیـدی در نهایـت به 10 درصد سـود 

حاصـل از تولیـد دسـت پیـدا خواهـد کـرد و ایـن در 

حالـی اسـت کـه هزینه هـای مختلـف تولیـد اعـم از 

حقوق، بیمه، مالیات، بیش از 100 درصد رشـد پیدا 

کرده انـد. مالیـات شـرکت آلومینیـوم آذر پروفیـل 

فیضی از سـال 1399 به بعد، حدود 15 برابر افزایش 

یافتـه اسـت و متاسـفانه هیـچ یـک از مسـئوالن نیـز 

نیسـتند.  مالیـات  افزایـش  ایـن  علـت  پاسـخگوی 

نتوانیـم  امسـال  اگـر  کـه  اسـت  ایـن  امـر  واقعیـت 

مالیـات را پرداخـت کنیـم، ناچـار بـه توقـف تولیـد و 

تعطیل کردن مجموعه خواهیم شد.

وی در ادامه به فرایند تولید پروفیل آلومینیومی 

اشـاره کـرد و گفـت: انـواع پروفیل و همچنین برخی 

لـوازم آشـپزخانه در مجموعـه مـا تولیـد می شـود. 

بخشـی از تجهیـزات مـورد اسـتفاده در خـط تولیـد، 

سـاخت داخـل و بخشـی از آن نیـز چینـی اسـت. 

اکستروژن، فرایندی است که در تولید پروفیل از آن 

اسـتفاده می کنیــم. پروفیل هــای تولیـــد شـــده بـر 

اســـاس سفــــارش مشتــری، برشـکاری و رنگ کــاری 

بـرای  نهایـی،  کیفیـت  کنتـرل  از  پـس  و  می شـود 

مشتریان ارسال خواهد شد. ضمن اینکه محصوالت 

شرکت توسط واسطه ها به کشورهایی مانند عراق و 

ترکیه صادر می شود.

توانایی رقابت در بازارهای منطقه ای را   
نداریم

این تولیدکننده پروفیل آلومینیومی در پاسخ به 

سوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه کیفیت 

محصـوالت داخلـی را بـا نمونه هـای مشـابه خارجـی 

چگونـه ارزیابـی می کنیـد، تصریـح کـرد: صنعتگـران 

نیـاز خـود را طـی سـالیان  ترکیـه ای، پروفیـل مـورد 

گذشته از تولیدکنندگان ایرانی خریداری می کردند 

اما تحریم و دسترسی نداشتن به دانش و تکنولوژی 

روز تولیـد باعـث شـده اسـت کـه مـا نتوانیـم تنـوع و 

کیفیـت محصوالت تولیـدی خـود را افزایش دهیم و 

تولیدکنندگان خارجی نه تنها بازارهای منطقه  ای را 

در دست گرفته اند بلکه به صادرکننده انواع پروفیل 

و مقاطـع آلومینیومـی بـه کشـورهای صنعتـی جهان 

مانند آلمان تبدیل شده اند. متاسفانه تحریم باعث 

شده است تولیدکنندگان داخلی، توانایی رقابت در 

امیـدوار  و  بدهنـد  از دسـت  را  بازارهـای خارجـی 

هستیم شاهد رفع تحریم ها در آینده نزدیک باشیم.

فیضـی ضمـن اشـاره بـه کاربـرد آلومینیـوم در 

صنایـع مختلـف، اظهـار کـرد: پـس از جنگ روسـیه و 

در  چشـمگیری  رشـد  آلومینیـوم  قیمـت  اوکرایـن، 

بازاهـای جهانـی پیـدا کـرد و به مرز چهار هـزار دالر به 

ازای هر تن در بورس فلزات لندن رسید اما در ادامه 

قیمت این فلز کاهش یافت و هم اکنون به حدود دو 

هـزار و 500 دالر بـه ازای هـر تـن رسـیده اسـت. البتـه 

قیمـت اکثـر فلـزات در روزهـای اخیـر رونـد کاهشـی 

داشـته اسـت و بـه نظـر می رسـد در آینـده بـه ثبـات 

خواهد رسـید. نوسـان قیمت آلومینیوم در بازارهای 

جهانـی، باعـث رقابـت بیشـتر بـرای خریـد شـمش از 

بورس کاالی ایران و افزایش قیمت کاذب و در نهایت 

کاهش ماده اولیه در سطح بازار شده و همین مسئله 

شـرایط را بـرای تامیـن مـاده اولیـه واحدهـای کوچـک 

تولیدی دشوار ساخته است.

ضرورت حمایت دولت از صنایع   
پایین دستی آلومینیوم

وی بـا انتقـاد از حمایـت نکـردن دولـت از تولید، 

بیـان کـرد: دولـت علی رغـم اینکـه هـر سـال وعـده 

حمایت از تولید می دهد، تنها به دنبال حمایت از 

تولیدکنندگان صنایع باالدسـتی آلومینیوم اسـت و 

تسـهیالت بانکـی را بـه فعـاالن این بخـش اختصاص 

می دهـد. ایـن در حالـی اسـت کـه تولیدکننـدگان 

پروفیـل و صنایـع پایین دسـتی آلومینیـوم به منظور 

حمایـت  نیازمنـد  تولیـد،  در  پیشـرفت  و  توسـعه 

مسئوالن هستند اما متاسفانه هیچ حمایتی از آن ها 

نمی شـود و شـرایط دریافـت تسـهیالت بانکـی، بـه 

شـدت دشـوار شـده اسـت. اخذ 9 درصد مالیات بر 

واحدهـای  فعالیـت  ادامـه  شـرایط  افـزوده،  ارزش 

کوچک مقیاس را در هاله ای از ابهام قرار داده است 

و دریافـت وام در چنیـن شـرایطی نیـز مقـرون بـه 

بیـن  الزم  هماهنگـی  متاسـفانه  نیسـت.  صرفـه 

سـازمان های ذی ربـط وجـود نـدارد و اگر ما موفق به 

اخـذ وام چنـد میلیـارد تومانـی بـرای ادامـه تولیـد 

شـویم، سـازمان امور مالیاتی کشور به همان میزان، 

ادامـه  در  و  می کنـد  مالیـات  دریافـت  بـه  اقـدام 

دوباره با کمبود نقدینگی مواجه می شویم.

مدیرعامل شرکت آلومینیوم آذر پروفیل فیضی 

در پایـان یـادآور شـد: بـه دنبـال رکـود در صنعـت 

ساختمان سازی، فروش پروفیل آلومینیومی در سال 

جاری با کاهش مواجه شـده اسـت و تولیدکنندگان 

نیـز قـادر بـه افزایـش تولیـد و تامیـن نقدینگـی مـورد 

نیـاز خـود نیسـتند. متاسـفانه مـا ناچـار بـه تعدیـل 

نیروی انسانی به منظور حفظ تولید با حداقل توان 

شـدیم و اگر شـرایط به همین شـکل ادامه پیدا کند، 

چاره ای جز تعطیلی مجموعه نخواهیم داشت.
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مدیرعامل شـرکت شـهاب سـیم سـپاهان گفت: افزایش رقابت در بورس باعث شده است تا 
افراد سـرمایه دار نسـبت به خرید حجم باالیی از مواد اولیه و فروش آن با قیمت بیشـتر در سـطح 
بـازار اقـدام کننـد که همین معضل، دسـت تولیدکننـدگان واقعی را از رسـیدن به مـواد اولیه مورد 

نیاز خود کوتاه کرده است.

آشفته بازار مواد اولیه صنایع پایین دستی آلومینیوم
مدیرعامل شرکت شهاب سیم سپاهان مطرح کرد:

مرتضـی کریمیـان در گفت وگـو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالیـن« بیان کـرد: در حال 

حاضر، مشـغول تولید سـیم های هوایی آلومینیومی 

بدون روکش هستیم که شامل سطح مقطع های 42 ، 

73 ، 118 و 126 میلی متـــری می شـــود. بــه دلیــل 

مشـکالت فراوانـی کـه در حـال حاضـر وجـود دارد، بـا 

10درصـد ظرفیـت اسـمی مشـغول تولیـد هسـتیم و 

قصـد داریـم در واحـد تولیـدی جدیـد خـود بـه نـام 

آذرخـش کارون، انـواع کابل هـای آلومینیومـی را نیـز 

تولیـد کنیـم. تمـام مراحـل قانونـی مـورد نیـاز بـرای 

بهره برداری از این واحد طی شده است و ماشین آالت 

و تجهیـزات بـرای قرارگیـری در خطـوط تولیـد تامیـن 

شـده اند امـا از آنجایـی که مسـئوالن ذی ربط همـواره 

چـوب الی چـرخ تولیدکننـدگان می گذارنـد، هنـوز 

موفق به راه  اندازی خط تولید نشده ایم. 

وی در خصـوص تامیـن مـواد اولیـه و چالش هـای 

موجود در این زمینه، مطرح کرد: مفتول آلومینیومی 

مـورد نیـاز خـود را از بـازار آزاد خریـداری می کنیـم. 

متاسفانه ساز و کار عرضه آلومینیوم در بورس کاالی 

ایـران بـه هیـچ وجه مناسـب نیسـت و تولیدکنندگان 

واحدهـای کوچک مقیـاس را بـا مشـکالت اساسـی 

مواجـه کـرده اسـت. قیمـت آلومینیـوم در بازارهـای 

جهانـی طـی چنـد ماه اخیـر، همـواره با نوسـان همراه 

بوده و شرایط بازار داخلی را دستخوش تغییر و تحول 

کرده اسـت. قیمت این فلز همزمان با جنگ روسـیه 

و اوکراین به مرز چهار هزار دالر به ازای هر تن رسـید 

و سپس تا مرز دو هزار دالر به ازای هر تن کاهش پیدا 

کـرد. از سـوی دیگـر، بانـک مرکـزی آمریـکا بـه دلیـل 

کنترل نرخ تورم، بهره بانکی را افزایش داد و به دنبال 

آن، قیمـت فلـزات بـه ویـژه آلومینیـوم در بازارهـای 

فلـز  ایـن  قیمـت  نوسـان  یافـت.  کاهـش  جهانـی 

استراتژیک در بازارهای جهانی، منجر به رقابت پذیری 

10 تـا 15 درصـدی در بـورس کاالی ایـران و در نهایـت 

افزایش قیمت کاذب آلومینیوم شده است.

ساز و کار عرضه مفتول در بورس،   
کارشناسانه نیست

مدیرعامل شرکت شهاب سیم سپاهان در همین 

راسـتا اضافـه کـرد: زمانی کـه رقابت در تاالر صنعتی 

بـورس بـرای خریـد ماده اولیه ایجاد می شـود، افرادی 

که از نقدینگی بیشتری برخوردار هستند، شمش و یا 

مفتـول آلومینیومـی را بـا تناژ بـاال از بورس خریـداری 

تولیدکننـدگان  دسـت  آن،  دنبـال  بـه  و  می کننـد 

واحدهـای کوچـک تولیـدی از مـاده اولیـه کوتاه باقی 

بـه فـروش  اقـدام  افـراد در ادامـه  می مانـد. همیـن 

مفتول با قیمت بیشـتر در سـطح بازار می کنند و ما 

ناچار هسـتیم حـدود 10 هـزار تومان گران تـر از بورس، 

مـاده اولیـه خـود را خریـداری کنیـم. زمانـی کـه یـک 

تولیدکننـده مـاده اولیـه خـود را با ضرر حـدود 10 هزار 

تومانـی بـه ازای هـر کیلوگرم خریـداری می کنـد، در 

تامیـن نقدینگی برای سـایر هزینه هـای تولید اعـم از 

حامل هـای انـرژی، بیمـه، مالیـات و ... دچـار مشـکل 

خواهـد شـد و ناچـار می شـود یـا تولید خـود را کاهش 

دهـد و یـا نیـروی انسـانی را تعدیـل کنـد. بـر همیـن 

اساس باید سهمیه بندی مشخصی برای تامین ماده 

اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود 

تـا شـاهد کاهـش رانـت موجـود در این زمینه باشـیم. 

متاسفانه این معضل در سایر صنایع مانند مس نیز 

ایـن  فعـاالن  مشـکالت  بـر  روزبـه روز  و  دارد  وجـود 

فلـزات  قیمت گـذاری  می شـود.  افـزوده  صنعـت 

اساسی در داخل، در حالی بر اساس بازارهای جهانی 

انجـام می شـود که هیـچ یک از اسـتانداردهای تولید 

در واحدهای صنعتی، جهانی نیسـت و نوسـان نرخ 

ارز نیز شرایط موجود را دشوار ساخته است.

کریمیان ضمن اشاره به افزایش قیمت حامل  های 

بـرق واحدهـای  انـرژی، عنـوان کـرد: قیمـت گاز و 
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صنعتـی چنـد برابر طی یک سـال اخیـر افزایش یافته 

اسـت و در حـال حاضـر شـاهد قطعـی بـرق واحدهای 

تولیـدی طـی یـک روز کامـل کاری هسـتیم. از سـوی 

دیگر، فرهنگ سـازی الزم در ارتباط با اشـتغال زایی و 

حمایت از نیروی انسانی در داخل کشور وجود ندارد 

و جـای خالـی ایـن مهـم در سـازمان های مختلـف بـه 

شدت احساس می شود. متاسفانه مسئوالنی در این 

سازمان ها مشغول به کار هستند که هیچ دغدغه ای 

نسـبت بـه تولیـد و تولیدکننـدگان ندارنـد و تنهـا بـه 

دنبـال سـود و منفعـت خـود هسـتند. در حالـی کـه 

رونـق تولیـد، نیازمنـد حمایـت مسـئوالن کارآمـد از 

نیروی انسـانی متخصص و عالقمند به کار اسـت و 

اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، در آینده با 

چالش های بیشتری در تولید مواجه خواهیم شد.

بازارهای منطقه ای را از دست داده ایم  
وی در ادامه به جوالن تولیدکنندگان خارجی در 

بازارهای منطقه ای اشاره کرد و گفت: شرایط صنعت 

سیم و کابل کشور به نحوی است که تولیدکنندگان 

عربستانی، بازارهای منطقه را در دست گرفته اند و 

طـی دو تـا سـه سـال آینـده، نیاز بـازار داخلـی را هم به 

طـور کامـل تامیـن خواهنـد کـرد. بـه جـرات می تـوان 

گفـت ایـن کشـور بـه قطـب اول صنعت سـیم و کابل 

جهـان تبدیـل شـده اسـت و ترکیـه نیـز رقیـب اول 

تولیدکننـدگان داخلـی در سـطح منطقـه محسـوب 

می شـود. علی رغـم اینکـه بیشـینه صنعـت سـیم و 

قبـل  بـه حــدود 50 سـال  کابـل در داخـل کشـــور 

بازمی گـردد و مـا می توانیـم انـواع سـیم و کابـل را بـا 

بهتریـن کیفیـت و اسـتانداردهای الزم تولید کنیم 

اما سیاست گذاری های نادرست و  حمایت نکردن 

از تولیدکننـدگان داخلـی باعـث شـده اسـت قـادر 

بـه رقابـت در بازارهـای جهانـی نباشـیم. صنعـت 

ساختمان سازی نیز با رکود شدیدی مواجه شده و از 

آنجایی که یکی از مصارف اصلی سیم و کابل در این 

صنعت اسـت، بنابراین بازار داخلی سـیم و کابل نیز 

رونـق چندانـی نـدارد و فـروش انـواع محصـوالت بـه 

میزان کافی صورت نمی پذیرد. 

مدیرعامل شرکت شهاب سیم سپاهان در ارتباط 

بـا تولیـد و توزیـع سـیم و کابل هـای غیـر اسـتاندارد، 

اذعان کرد: انواع سیم و کابل تقلبی و بی کیفیت در 

یـک سـری کارگاه  هـای زیرپلـه ای تولیـد و در ادامه به 

صـورت گسـترده در سـطح بـازار توزیـع می شـود کـه 

بایـد تمهیـدات الزم جهـت مقابلـه بـا ایـن معضـل از 

جانب بخش های مرتبط اعم از وزرات نیرو، سـازمان 

شـود.  اندیشـیده  قضاییـه  قـوه  و  اسـتاندارد  ملـی 

همزمـان بـا اعمـال جرایـم بازدارنـده بـرای ایـن افـراد، 

تولیدکنندگان سـیم و کابل مرغوب و اسـتاندارد نیز 

ایـن  تولیـد  افزایـش  ضمـن  تـا  شـوند  تشـویق  بایـد 

محصوالت، با انگیزه و توان بیشتری به فعالیت خود 

غیـر  کابل هـای  و  سـیم  از  اسـتفاده  دهنـد.  ادامـه 

استاندارد، آسیب جدی به زیرساخت های شبکه ای 

کشور خواهد زد و همچنین منجر به حوادث بسیاری 

تجـاری  و  مسـکونی  واحدهـای  آتش سـوزی  ماننـد 

خواهـد شـد. بـر همیـن اسـاس باید نظـارت در سـطح 

از حجـم  اندکـی  تـا شـاید  پیـدا کنـد  افزایـش  بـازار 

مشکالت کاسته شود.

پایبند به اصول استانداردسازی هستیم  
کریمیان در خصوص فرایند تولید، تصریح کرد: 

60درصد از تجهیزات مورد استفاده در این کارخانه، 

سـاخت داخـل و 40 درصـد باقی مانـده نیـز محصول 

سایر کشورها مانند هند و آلمان است. محصوالت 

ایـن شـرکت در حـال حاضـر از کیفیـت قابـل قبولـی 

برخـوردار اسـت و تمـام اسـتانداردها را در فراینـد 

تولیـد رعایـت می کنیـم؛ بـه طـوری کـه بـر خـالف 

بعضی شـرکت ها که از بازرسـی و سـنجش کیفیت 

مـا  غافـل شـده اند،  خـود  تولیـد شـده  محصـوالت 

آمادگـی الزم بـرای هرگونـه آزمایـش و بررسـی های 

را  باالدسـتی  شـرکت های  جانـب  از  کارشناسـانه 

داریـم. ضمـن اینکـه بـرای تعویـض قطعـات یدکـی 

ماشین آالت خارجی موجود مشکلی نداریم؛ چراکه 

قطعـات سـاخته شـده در داخـل کشـور از کیفیـت 

الزم برخـوردار اسـت و بـه راحتـی می توانیـم آن هـا را 

تامین و جایگزین کنیم.

وی در پایـان یـادآور شـد: در حـال حاضـر ضرورت 

اشـتغال زایی و حمایـت همه جانبـه از تولیدکننـدگان 

بیـش از پیـش احسـاس می شـود که تحقـق این مهم، 

در گـرو فعالیـت مدیـران دلسـوز و کارآمـد اسـت. 

تولیدکننـدگان سـیم و کابـل در صـورت حمایت های 

الزم، بـه راحتـی می تواننـد بازارهـای منطقـه ای را در 

دسـت بگیرنـد و امیـدوار هسـتیم مسـئوالن توجـه 

بیشـتری به بخش تولید داشـته باشـند. عرضه مواد 

اولیـــه در بـــورس، شرایــط تولیــد را دشــوار ساخته 

است و به میزان کافی در اختیار واحدهـای تولیدی 

کوچک مقیاس قرار نمی گیرد.
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میزان صادرات جهانی کریولیت سـنتز شـده در سـال ۲0۲۱، حدود ۱۱0 هزار تن برآورد شـده 
اسـت که کانادا با در اختیار داشـتن ۲۱ درصد از سـهم بـازار، بزرگ ترین صادرکننـده کریولیت در 
جهان شـناخته می شـود. آمریکا ۹۹ درصد از سـهم صادرات کانـادا را در اختیـار دارد و بزرگ ترین  
مقصد صادراتی این کشـور به  شـمار می رود. میزان واردات جهانی کریولیت سـنتز شـده در سـال 
۲0۲۱، حـدود ۱06 هـزار تن بوده اسـت کـه آمریکا با در اختیار داشـتن ۲۹ درصد از سـهم بازار، 
بزرگ تریـن واردکننـده کریولیـت در جهـان محسـوب می شـود و کشـورهای مکزیـک و کانـادا، 

بزرگ ترین مبادی وارداتی این کشور به  شمار می روند.

گره خوردن تقاضای جهانی کریولیت به 
تولید آلومینیوم در جهان

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، کریولیت یا تری  سدیم  هگزا فلوئورو 

فرمـول  بـا  معدنـی  سـدیم  نمـک  یـک  آلومینیـوم، 

شـیمیایی »Na3Alf6« اسـت. ایـن مـاده بـه صـورت 

پودر یا جامد کریسـتالی بی رنگ یا سـفید بوده و با 

ترکیب فلوراید سدیم و فلوراید آلومینیوم، به عنوان 

یک الکترولیت در احیای آلومینا به فلز آلومینیوم، 

سـنتز می شـود و در طبیعـت بـه صـورت کریولیت 

معدنـی وجـود دارد. عـالوه بـر صنعـت آلومینیوم، 

تولیـد  کاربـرد کریولیـت در صنایـع ریخته گـری، 

مـواد سـاینده، شیشـه و صنعـت خـودرو نیـز مـورد 

توجه است.

ترکیبات فلورین معدنی، نقش برجسته ای در 

صنعـت آلومینیـوم ایفـا می کننـد؛ بـه  طـوری  کـه 

تولیـد آلومینیـوم در مقیـاس تجـاری، اولیـن بـار بـا 

معرفـی کریولیـت در پایان قـرن نوزدهم امکان پذیر 

شـد. صنعـت آلومینیـوم بـا مصـرف دو کیلوگـرم 

کریولیـت به ازای تولید هر تن آلومینیـوم، بزرگ ترین 

مصرف کننـده کریولیـت شـناخته می شـود؛ بـرآورد 

شده است در سال 2021، حدود 135 هزار تن کریولیت 

در این صنعت مورد استفاده قرار گرفته باشد.

ذکر این نکته ضروری است که کریولیت خالص 

در دمـای یـک هـزار و 12 درجـه سـانتی گراد ذوب 

می شود و می تواند اکسیدهای آلومینیوم را به اندازه 

بـا  آلومینیـوم  آسـان  اسـتخراج  تـا  کنـد  حـل  کافـی 

الکترولیـز امکان پذیـر باشـد. الزم بـه ذکـر اسـت از 

آنجایـی کـه کریولیـت مصنوعـی از فلوریت سـاخته 

شـده اسـت، گرد و غبار این ماده، چشـم و پوسـت را 

تحریـک می کنـد و استنشـاق آن موجـب آسـیب بـه 

بینی، دهان و ریه ها می شـود که از معایب این ماده 

معدنی به شمار می رود.

افزایش صادرات کریولیت در پی   
افزایش تولید آلومینیوم

زمانـی  بـازه  در  کریولیـت  جهانـی  صـادرات 

سـال های 2012 تـا 2021، در نمـودار 1 مـورد بررسـی 

قـرار گرفتـه اسـت. مطابـق بـا ایـن نمـودار، میـزان 

صـادرات جهانـی کریولیـت سـنتز شـده در سـال 

کـه  اسـت  بـرآورد شـده  تـن  2021، حـدود 110هـزار 

کانـادا بـا در اختیـار داشـتن 21 درصد از سـهم بازار، 

بزرگ تریـن تولیدکننـده و صادرکننـده کریولیت در 

جهان شناخته می شود و میزان صادرات آن با رشد 

و  هـزار   13 حـدود  از  درصـدی،  حـدود 5  سـاالنه 

500تن در سال 2012، به حدود 22هزار و 700 تن در 

سـال 2021 رسـیده اسـت. ایـاالت متحـده آمریـکا، 

اختیـار  در  را  کانـادا  سـهم صـادرات  از  99درصـد 

ایـن  بزرگ تریـن  مقصـد صادراتـی  و  اسـت  داشـته 

کشور به شمار می رود.

پس از کانادا، چین و نروژ، هر یک به ترتیب با در 

اختیار داشتن 19 درصد و 12 درصد از سهم بازار، در 

جایگاه دوم و سـوم کشـورهای صادرکننده در جهان 

قـرار دارنـد کـه میزان صادرات چین با کاهش سـاالنه 

حـدود یـک درصـدی، از حـدود 21 هـزار و 700 تـن در 

سـال 2012، بـه حـدود 20 هـزار و 500 تـن در سـال 2021 

رسـیده اسـت و کشـورهای مالـزی و هنـد، بزرگ ترین 

مقاصـد صادراتـی آن بـه شـمار می رونـد. همچنیـن 

میـزان صـادرات نـروژ طـی ایـن بـازه زمانـی، بـا رشـد 

سـاالنه حـدود 7 درصـدی، از حـدود 6 هـزار و 300 تن، 

به حدود 12 هزار و 900 تن رسیده است.

همان طور که در نمودار 1 قابل مشـاهده اسـت، 

میزان صادرات کریولیت طی سال های  2012 تا 2014، 

بـا افزایـش 30 هـزار تنـی روبـه رو بـوده کـه دلیل عمده 
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آن، رشـد مصـرف و تقاضـای جهانـی آلومینیـوم بـه 

عنـوان بزرگ تریـن صنعـت مصرف کننـده کریولیـت 

بـوده اسـت امـا مشـکالت تولیـد در کشـور کانـادا بـه 

عنـوان بزرگ تریـن صادرکننـده کریولیـت در جهـان، 

منجـر بـه کاهـش صـادرات ایـن کشـور و در نهایـت 

کاهش صادرات جهانی کریولیت در سال 2015 شده 

است که با مرتفع شدن این مشکالت در سال 2016، 

صادرات کریولیت با روند افزایشی مواجه شد.

از سـال 2016 تـا 2019، بـازار آلومینیـوم بـه شـدت 

دارایی هـای  کنتـرل  اداره  تحریم هـای  تاثیـر  تحـت 

آمریـکا و همچنیـن جنـگ  تجـاری چیـن و آمریـکا و به 

افزایـش  تاثیـر  تحـت  تجـاری،  جنـگ  ایـن  واسـطه 

تعرفه هـای واردات در ایـن کشـورها قـرار گرفـت کـه 

نتیجه موارد ذکر شـده، موجب باال رفتن قابل  توجه 

قیمت ها و کاهش صادرات جهانی کریولیت شد. با 

رفع و کاهش مشکالت تجاری یاد شده، در سال های 

2020 و 2021، مصـرف و تقاضـای کریولیـت بـه دنبـال 

تولید آلومینیوم در جهان افزایش یافت.

تولید قابل  توجه آلومینیوم آمریکا؛ محرک   
واردات کریولیت

نمودار 2 نشان دهنده واردات جهانی کریولیت 

در بازه زمانی سال های 2012 تا 2021 است. با توجه به 

ایـن نمـودار، میـزان واردات جهانـی کریولیـت سـنتز 

شده در سال 2021، حدود 106 هزار تن بوده است که 

آمریـکا بـا در اختیـار داشـتن  29 درصد از سـهم بـازار، 

بزرگ ترین واردکننده کریولیت سنتز شده در جهان 

در سال 2021 محسوب می شود.

میزان واردات آمریکا با 21 درصد رشد ساالنه، از 

حـدود چهـار هـزار و 400 تـن در سـال 2012، بـه حـدود 

30هـزار و 400 تـن در سـال 2021 رسـیده اسـت کـه 

مبـادی  بزرگ تریـن  کانـادا،  و  مکزیـک  کشـورهای 

وارداتـی ایـن کشـور بوده انـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه 

آمریکا در لیسـت بزرگ ترین کشـورهای تولیدکننده 

جملـه  از  شـرکت هایی  و  اسـت  بـوده  آلومینیـوم 

آلومینیـوم آلکـوآ در ایـن کشـور قـرار دارد کـه یکـی از 

شـرکت های بـزرگ تولیدکننـده ایـن فلـز در جهـان بـه  

شمار می رود.

پس از آمریکا، کشورهای مالزی و برزیل، هر یک 

بـه ترتیـب با در اختیار داشـتن 16 درصـد و 6 درصد 

از سـهم بـازار واردات جهـان، در جایـگاه دوم و سـوم 

قـرار دارنـد کـه میـزان واردات مالـزی بـا 40 درصـد 

رشـد سـاالنه، از حـدود 500 تـن در سـال 2012، بـه 

حـدود 16هـزار و 700 تـن در سـال 2021 رسـیده اسـت 

و چیـن، 98درصـد از بـازار آن را در اختیـار داشـته و 

بزرگ تریـن مبـدا وارداتـی مالـزی بـه شـمار مـی رود. 

همچنین میزان واردات برزیل در بازه ی زمانی ذکر 

شده، با 8 درصد کاهش ساالنه، از حدود 14 هزار و 

500 تن، به حدود 6 هزار و 600 تن رسـیده اسـت که 

اسـترالیا و کانـادا، بزرگ تریـن مبـادی وارداتـی آن بـه 

شمار می روند.

تاثیر صنعت آلومینیوم کشورهای   
آمریکای التین بر واردات کریولیت

همـان  طـور کـه گفته شـده اسـت، طی سـال های 

2012 تـا 2015، افزایـش تقاضـا در صنعـت آلومینیـوم، 

علـت افزایـش تجـارت و در نهایـت افزایـش واردات 

کریولیت در جهان بوده است اما مشکالت تولید در 

صنعـت آلومینیـوم در کشـورهای آمریـکای التیـن، 

منجـر بـه کاهـش تقاضـا و در نتیجـه کاهـش واردات 

جهانی کریولیت، در سـال 2016 شـد که مرتفع شدن 

آن در سـال 2017، منجـر بـه افزایـش دوبـاره واردات 

کریولیت در جهان شده است. همچنین شایان ذکر 

اسـت کـه مشـکالت تجـاری و افزایـش عرضه داخلی 

کریولیت در کشورهای واردکننده در سال های 2017 

تـا 2020، منجـر بـه کاهـش واردات جهانـی کریولیـت 

طـی ایـن سـال ها شـده کـه رفـع مشـکالت تجـاری در 

سال 2021 منجر به افزایش مجدد واردات کریولیت 

در سال مذکور شده است.
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بـا تجزیه و تحلیل مشـکالت و سـختی های فعلـی در بازیافـت قوطی های نوشـیدنی در چین، 
اعتقـاد بـر این اسـت کـه تمـام فعـاالن در زنجیـره ارزش آلومینیوم، برای دسـتیابی بـه کاهش 

انتشارات کربن در این صنعت باید اقدامات مشترکی انجام دهند.

وضعیت بازیافت جهانی آلومینیوم و 
چشم انداز آن در چین

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

هفدهمیـن  در   ،»SMM« موسسـه  از  نقـل  بـه  و 

اجـالس بین المللـی صنعت آلومینیوم این موسسـه 

کـه در 21جـوالی برگـزار شـد، لـی یـو از بخـش کنترل 

کیفیت تکنولوژی آلومینیوم نانشان، چشم اندازی 

از بـازار محفظه هـا و بازیافـت »UBC« بـه  همـراه 

پس زمینـه ای از اقدامـات انجـام شـده بـرای کاهـش 

انتشـارات کربـن را ارائـه داد. لیـو بـه  طـور خالصـه 

چرخـه زندگـی جهانـی آلومینیـوم و وضعیـت فعلی 

بازیافـت جهانـی آلومینیـوم را بیـان کـرد و ردپـای 

بـر اسـاس  کربـن و مسـیر اصلـی کاهـش کربـن را 

اهدافی که در چهاردهمین دوره برنامه پنج ساله در 

مـورد بازیافـت آلومینیـوم حاصـل می شـود، تحلیـل 

کرد. با تجزیه و تحلیل مشکالت و سختی های فعلی 

در بازیافت قوطی های نوشیدنی در چین، اعتقاد بر 

این است که تمام فعاالن در زنجیره ارزش آلومینیوم، 

بـرای دسـتیابی بـه کاهـش انتشـارات کربـن در ایـن 

صنعت باید اقدامات مشترکی انجام دهند.

تجزیه و تحلیل چهاردهمین اهداف پنج   
ساله چین برای بازیافت آلومینیوم

طبـق محاسـبات، 75 درصـد از یـک میلیـارد و 

500میلیـون تـن آلومینیـوم تولیـد شـده تـا بـه امـروز، 

هنوز مورد استفاده مجدد قرار نگرفته است. با توجه 

بـه پس زمینـه کاهـش انتشـار کربـن، نـرخ بازیافـت 

آلومینیـوم در سـال 2018 برابـر 32 درصـد و بیشـترین 

مقـدار آن در منطقـه آمریکای شـمالی بود کـه در آن، 

57 درصـد از محصـوالت جدیـد آلومینیـوم از طریـق 

بازیافت تولید شده بودند.

چیـن، بزرگ تریـن تولیدکننـده و مصـرف  کننـده 

آلومینیوم بازیافت شـده در جهان بوده و حدود یک 

سوم از بازار جهانی را به خود اختصاص داده است. 

راندمان فعلی بازیافت جهانی آلومینیوم با احتساب 

بازیابی آلومینیوم، فرآوری و ذوب مجدد 76 درصد 

اسـت. اروپـا باالتریـن راندمـان بازیافـت را بـه خـود 

اختصاص داده اسـت که به صورت بالقوه 81 درصد 

از ضایعـات آلومینیومـی دوبـاره مـورد مصـرف قـرار 

درصـد  بـه 70  نزدیـک  زمـان،  همیـن  در  می گیـرد. 

باعـث  و  می شـوند  بازیافـت  جهـان  در  قوطی هـا 

می شـود که قوطی ها به بیشـترین ظروف نوشیدنی 

بازیافت شده در جهان تبدیل شوند.

چین از یازدهمین دوره برنامه پنج سـاله توسـعه، 

تولید گسترده آلومینیوم ثانویه را شروع کرده است. 

سـاله  پنـج  برنامـه  از چهاردهمیـن  وقتـی صحبـت 

می شود، با معرفی سیاست کاهش انتشارات کربن و 
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کربن معادل را کاهش می دهد. بیش از 95 درصد از 

فراینـد،  بهبـود  طریـق  از  می تـوان  را  اولیـه  مـواد 

مرتب سـازی و بازیافـت بازیابـی کـرد و تقاضـا بـرای 

آلومینیـوم اولیـه را حـدود 15 درصـد کاهـش داد. 

همچنین ساالنه 250 میلیون تن از انتشار دی  اکسید 

کربن کاهش خواهد یافت؛ در صورتی که واحدهای 

ذوب اقـدام بـه کربن زدایـی از فرایندهـای تولیـد و 

تامین برق کنند.

از داده هـا می تـوان مشـاهده کـرد که اسـتفاده از 

آلومینیـوم ثانویـه در صنعـت قوطی سـازی، بـه  طـور 

موثرتـری انتشـار کربـن را در مقایسـه بـا شـمش های 

اولیه آلومینیوم کاهش می دهد.

بازیافت آلومینیوم داخلی، مسیر طوالنی   
در پیش دارد

همـان  طـور کـه در سـال 2018 مشـاهده شـد، در 

تمـام زیربخش هـا، سـاالنه حـدود هفـت میلیـون تـن 

آلومینیوم به دلیل عدم جمع آوری و فرآوری مناسب 

قراضه های کهنه، بازیافت نمی شوند. بر اساس نرخ 

بازیافت اخیر، این رقم تا سال 2050 به 17 میلیون تن 

در سال افزایش خواهد یافت.

در  قوطی هـا  بازیافـت  نـرخ  حاضـر،  حـال  در 

کشورهایی به غیر از چین، به طور قابل توجهی باالتر 

از چین است و بدیهی است که نرخ بازیافت در 

کشورهای اتحادیه اروپا مانند آلمان در سطح باالیی 

و سـایر کشـورها  آلمـان، سـوئد، فنالنـد  قـرار دارد. 

آیین نامه هــایی را بـرای اجرایـی کـردن سیاسـت های 

حمایت  کننـده از بازیافــــت معـــرفی کرده انــــد و 

سـازمان های مستقـــل و حرفـــه ای بازیافــت در ایـن 

منطقه شکل گرفته اند تا روند فرآوری و بازیافت  را با 

کمک دولت و بازار ارتقا دهند.

در حال حاضر، سامانه بازیافت در چین همچنان 

نیـاز بـه بهبـود بیشـتری دارد. بخـش بازیافـت چین 

نقص هایـی ماننـد نبـود سیسـتم علمـی بازیافـت، 

کانال هـای تامیـن ناسـازگار بـرای بازیافـت و نبـود 

غنی سـازی کافـی قراضه هـا دارد که به نوبه خود بر 

مصـرف مجـدد قوطی هـای زبالـه تاثیـر می گـذارد. 

بازیافت قوطی های زباله، فرایند پیچیده است کـه 

از بسته بندی و خرد کردن، مرتب سازی قوطی هـای 

حـــذف  سطحـــی،  رنـگ  برداشتـــن  آلومینیـــومی، 

نوشـیدنی های باقی مانـده  بـا ارزش، ذوب در کـوره 

دو محفظـه، گاززدایـی بیـرون از محفظـه کـوره و در 

نهایـــت ریخته گــری بـه روش هـای مرسـوم تشـکیل 

شده است.

بازیافـت آلومینیـوم در چیـن نـه تنهـا جایـگاه 

چنـدان مهمـی در اذهـان عمومـی نـدارد بلکـه از 

فقدان عملکرد سیسـتماتیک و نبود استانداردهای 

صنعـت و تمرکـز کـم بـر آن رنـج می بـرد. در همیـن 

از  عمـده ای  بخـش  بازیافـت،  زنجیـره  در  حـال، 

بازیافـت آلومینیـوم توسـط فـرآوری و ذوب مجـدد 

ضایعات ایجاد شـده توسـط مشـتریان پایین دسـتی 

عرضـه  بـرای  کمـی  کانال هـای  و  می شـود  انجـام 

دارد.  وجـود  اسـتفاده  از  پـس  آلومینیـوم  قراضـه 

همچنیــــن از نظــــر فنـــی نیـز مشـکالتی در حــــوزه 

شناسایی محتوی طال و حذف ناخالصی های همراه 

ضایعات و قراضه وجود دارد.

بنابرایـن، بازیافـــت آلومینیـوم در چیـن مسـیر 

طوالنی در پیش دارد. در عیـــن حال، بــرای کاهش 

موفقیت آمیـز انتشـارات کربنـی به کلیه فعـاالن در 

فنـــاوری،  ارائــه دهنـــدگان  ارزش شامــــل  زنجیــــره 

دولت هـا و سـرمایه گذاران نیـاز اسـت تـا اقدامـی 

مشترک انجام دهند.

خنثی سـازی آن، گـذار بـه اقتصـاد کـم  کربـن تسـریع 

می یابـد. ایـن کشـور صنایـع فلـزی غیـر آهنـی را بـه 

کاهـش انتشـارات کربـن تشـویق و ترویـج می کنـد. 

توسعه بخش آلومینیوم ثانویه را تسریع می بخشد و 

ظرفیت تولید آلومینیوم ثانویه را گسترش می دهد. 

در طـول دوره پنـج سـاله ی چهاردهـم، تولیـد سـاالنه 

آلومینیوم ثانویه تا سال 2025، به 11 میلیون و 500 هزار 

تـن خواهـد رسـید و انتشـار کربـن )ناشـی از تولیـد( 

آلومینیـوم کاهـش خواهـد یافـت. عالوه براین، سـهم 

انرژی های تجدیدپذیر و پاک تا 5 درصد رشد خواهد 

کـرد و صنایـع فلـزات غیر آهنی به کاهش انتشـارات 

کربن دسـت خواهند یافت. همچنین در این راسـتا، 

بهبود شبکه بازیافت، مرتب سازی و فرآوری ضایعات 

فلزات غیر آهنی و همین  طور افزایش تولید آلومینیوم 

ثانویه بسیار حائز اهمیت است.

به دنبال مسیر کاهش انتشارات کربنی   
در صنعت آلومینیوم

ردپای کربن در صنعت آلومینیوم با استخراج 

بوکسـیت، ذوب آلومینـا و تولیـد آنـد بـرای تولیـد 

کـه  آلومینیـوم  شـمش  ریخته گـری  و  آلومینیـوم 

بازیافت آلومینیوم را در برمی گیرد، شروع می شود 

بـا تولیـد محصـول نیمه سـاخته و ذوب قراضـه  و 

)درون کارگاهـی( بـه پایـان می رسـد. در میـان ایـن 

میـزان  بیشـترین  آلومینیـوم  تولیـد  فعالیت هـا، 

انتشـار کربـن را دارد. بـر اسـاس داده هـا در سـال 

2018، این صنعت ساالنه یک میلیارد و 100 میلیون 

تن گاز گلخانه ای منتشر می کند که حدود 2درصد 

از  بیـش  می دهـد.  تشـکیل  را  جهانـی  انتشـار  از 

90درصد انتشـار کربن این صنعت از فرایند تولید 

آلومینیوم اولیه ناشـی می شـود که در حال حاضر 

حـدود 70 درصـد از تقاضـای سـاالنه آلومینیـوم را 

پوشش می دهد.

مسـیر اصلـی دسـتیابی بـه کاهـش موثـر انتشـار 

کربـــن در صنعـــت آلومینیــــوم، بازیافـــت قراضــــه 

آلومینیـوم اسـت. در حـال حاضـر، بازیافـت قراضـه 

آلومینیوم استفاده شده، نزدیک به 20 میلیون تن از 

تقاضـای آلومینیـوم اولیـه را کاهـش داده اسـت. در 

نتیجه انتشـار در حدود 300 میلیون تن دی  اکسـید 

بخش بازیافت چین 
نقص هایی مانند نبود 

سیستم علمی بازیافت، 
کانال های تامین ناسازگار 

برای بازیافت و نبود 
غنی سازی کافی قراضه ها 

دارد که به نوبه خود بر 
مصرف مجدد قوطی های 

زباله تاثیر می گذارد



شماره  228          مرداد ماه  1401 30

آلومینیوم
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

شـرکت آلومینیوم چین )چالکـو( اعالم کرد که قصـد دارد ۱۹ درصد از سـهام آلومینیوم یوننان 
را خریـداری کنـد. پس از اینکه معامله به پایان برسـد، چالکـو به بزرگ ترین سـهامدار آلومینیوم 

یوننان تبدیل خواهد شد که ۲۹.۱ درصد سهام آن را در اختیار خواهد داشت.

چالکو، سهام آلومینیوم یوننان را خریداری می کند

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

 آنالیـن« و بـه نقـل از موسسـه»SMM«، طبـق برنامه 

معامله، چالکو قصد دارد 19 درصد از سهام را توسط 

گـروه متالورژیـک یوننان به صورت نقدی خریداری 

کند که از طریق توافق نامه غیر عمومی و محرمانه 

انجام می شود. قیمت معامله 10.11 یوان به ازای هر 

سـهم پیشـنهاد شـده اسـت کـه در مجمـوع رقمـی 

برابـر 6،662 میلیـارد یـوان بـرآورد می شـود. آخریـن 

بـا  آلومینیـوم یوننـان در هـر سـهم  پایانـی  قیمـت 

پریمیوم 5.5 درصدی، حدود 9.58 یوان بود.

براســــاس داده هــــای بــــازار، در پایــــان تاریــــخ 

22جوالی، ارزش کل سهام چالکو برابر 69.2 میلیارد 

یوان بود و ارزش کل سـهام شـرکت آلومینیوم یونلو 

برابر 33.2 میلیارد یوان بود که آن ها را از نظر ارزش 

بـازار در زنجیـره صنعـت آلومینیـوم بـه ترتیـب در 

جایگاه اول و سوم قرار داد.

در ایـن اطالعیـه آمـده اسـت کـه ایـن معاملـه 

بیشـتر بـرای حـل مشـکل رقابـت افقـی بـا شـرکت 

آلومینیـوم یوننـان و بـه  طـور مؤثـر کاهـش معامالت 

روزانـه شـرکت کمـک می کنـد. پـس از مالکیـت و 

و  صنعـت  در  شـرکت  وضعیـت  معاملـه،  اتمـام 

سـودآوری آن بیشـتر ارتقـا خواهـد یافـت. با توجه به 

مزایای شرکت آلومینیوم یوننان در انرژی پاک، این 

شـرکت قـادر خواهـد بـود بـا تمرکـز بر توسـعه سـبز و 

کـم کربـن و تولیـد محصـوالت با کیفیت بـاال، تولید 

آلومینیوم سبز را افزایش دهد.

در عیـن حـال، ایـن موضـوع منجـر بـه هم افزایی 

بیـن شـرکت چالکـو و آلومینیـوم یوننـان می شـود. 

یکپارچگی و مدیریت متمرکز صنعت آلومینیوم را 

تحقق می بخشـد و بازدهی سـرمایه گذاری پایدار را 

بـه همـراه مـی آورد. در سـال های اخیـر، آلومینیـوم 

یوننان عملکرد برجسته ای را داشته است. بنابراین، 

ایـن کسـب و کار عملکـرد مالـی چالکـو را بـه  همـراه 

قدرت رقابت و اندازه ارزش بازار آن را بهبود خواهد 

بخشیــــد کــــه مطابــــق با منافــــع کلــــی شرکــــت و 

سهامداران آن خواهد بود.

در همـان روز، آلومینیـوم یوننان در مورد تغییر 

اتمـام  از  پـس  کـرد.  صـادر  اعالمیـه ای  سـهام ها، 

معاملـه و انتقـال سـهم، سـهامدار کنتـرل  کننـده به 

چالکو تغییر خواهد یافت و سهامدار کنترل  کننده 

غیر مستقیم همچنان چین آلکو )شرکت آلومینیوم 

چین( خواهد بود؛ در حالی که کنترل  کننده واقعی 

همـان سرپرسـت نظـارت بـر دارایی هـای دولتـی و 

کمیسیون مدیریت شورای دولتی است.

بـر اسـاس داده هـای منتشـر شـده در پایـان سـه 

ماهه اول سـال جاری میالدی، بزرگ ترین سـهامدار 

شـرکت آلومینیـوم یوننـان، گـروه یوننـان متالـورژی 

اسـت کـه سـهام 32 درصـدی دارد. چالکـو نیـز بـا 

سـهم معادل 10.10 درصدی، دومین سـهامدار بزرگ 

این شرکت است.

راه حل رقابت افقی از سال ها پیش در   
حال برنامه ریزی است

پیش از این، به  دلیل رقابت افقی بین آلومینیوم 

یوننـان و چالکـو در بخش هایـی از جملـه آلومینـا و 

آلومینیـوم، چین آلکـو، بـه  عنـوان سـهامدار کنتـرل 

 کننـده غیر مسـتقیم آلومینیـوم یوننان و سـهامدار 

کنتـرل  کننده مسـتقیم چالکو، قـول داد کـه از آغاز 

سال 2019 راه  حل های مؤثری در نظر گیرد و مشکل 

رقابـت افقـی بیـن ایـن دو شـرکت را طـی پنـج سـال 

برطرف کند.

در دسامبر سال 2019، چالکو بیش از 31 میلیون 

سـهم غیـر عمومـی )خـاص( صـادر شـده از شـرکت 

آلومینیـوم یوننـان را بـا قیمـت 4.1 یـوان بـه ازای هـر 

سهم خریداری کرد. این معامله با ارزش کل حدود 

1.29 میلیـارد یـوان، حـدود 10.04 درصد از کل سـهام 

آلومینیوم یوننان را به خود اختصاص داد. در سال 

فـروش سـهام  و  بـار دیگـر در خریـد  2021، چالکـو 

آلومینیـوم یوننـان شـرکت کـرد و بعـد از آن، سـهام 

چالکو به 10.10 درصد رسید.

گـزارش سـاالنه  سـال 2021 شـرکت  اسـاس  بـر 

چالکـو، آلومینـا و تولیـد آلومینیـوم ایـن شـرکت بـه 

ترتیـب برابـر 16.23 میلیـون تـن و 3.86 میلیـون تـن 

بـود. ظرفیـت تولیـد آلومینـا شـرکت و آلومینیـوم 

گرید خلوص باالی شرکت، هر دو در رتبه  نخست 

تولیـد  نظـر  از  همچنیـن  و  دارنـد  قـرار  جهـان 

آلومینیـوم اولیـه، ایـن شـرکت در رتبـه دوم جهـان 

جای دارد.

بـر اسـاس گـزارش سـاالنه سـال 2021 آلومینیـوم 

یوننان، ظرفیت تولید آلومینیوم آن 3.05 میلیون تن 

بـوده، و بزرگ تریـن تامیـن  کننـده آلومینیـوم سـبز و 

کم کربن در چین است.

داده هـا نشـان می دهـد کـه تـا پایـان سـال 2021، 

کل ظرفیت آلومینیوم چین برابر 43.25 میلیون تن 

بـود. بـه عبـارت دیگـر، ظرفیـت ترکیبـی چالکـو و 

آلومینیوم یوننان 17.5 درصد از کل ظرفیت موجود 

در چین را تشکیل می دهد.
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مـــسمـــس

امیدی به آینده تولید نداریم

بازار سیم و کابل از رونق افتاده است
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مدیرعامل شـرکت سـازه صبـح آریا گفـت: در حالی که بسـیاری از تولیدکننـدگان محصوالت 
مسـی بـه دلیل کمبـود مـواد اولیـه و سـرمایه در گـردش ناچار بـه توقف تولید شـده اند، شـاهد 

افزایش تولید و گسترش صادرات توسط شرکت های ترکیه ای هستیم.

امیدی به آینده تولید نداریم

مهـدی حسـین پناهی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: 

علی رغم اینکه محصوالت خاصی مسی مانند لوله، 

میلـه، تسـمه و نـوار در شـرکت سـازه صبـح آریـا تولید 

می شـد امـا بـه دلیـل نوسـان قیمـت مـواد اولیـه و 

همچنین کمبود سرمایه در گردش، ناچار به تعطیلی 

مجموعه شدیم. 

وی افزود: در آن زمان، مواد اولیه مورد نیاز خود 

را که شامل کاتد و گاهی اوقات نیز ضایعات سیم و 

کابل مسـی بود، از مس سرچشـمه تهیه می کردیم و 

مشـکلی در این زمینه نداشـتیم. انواع مقاطع مسی 

شـامل میلگرد، شـش پر، چهار پهلو و تسـمه مسـی به 

روش اکسـتروژن در مجموعه تولید می شـد. در این 

قالب هـای  از ریختـه شـدن در  پـس  روش، مـذاب 

مخصوص، به ابعاد مورد نظر شکل می گیرد و سپس 

عملیـات حرارتـی در دمـای یـک هـزار و 200 درجـه 

قطعـه  ادامـه  در  می پذیـرد.  صـورت  سـانتی گراد 

فشـاری  نیـروی  از  کارگیـری  بـه  بـا  اکسـترود شـده 

و در صنایـع  تولیـد  اشـکال گوناگـون  دسـتگاه، در 

مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. ضمـن اینکه 

تمام تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز در مجموعه، 

توسط خود ما ساخته می شد و کیفیت آن به مراتب 

بهتر از نمونه های مشابه خارجی بود.

نوسان قیمت مس در بازار داخی  
مدیرعامل شرکت سازه صبح آریا عنوان کرد: در 

حالـی کـه می توانسـتیم انـواع قطعـات مسـی را بـا 

بهتریـن کیفیـت در داخـل مجموعه تولید کنیـم اما 

متاسـفانه نوسـان قیمت باعث مس باعث تعطیلی 

مجموعـه شـد. مـا تولیـد را زمانـی آغـاز کردیـم کـه 

قیمت مس در حدود 40 تا 50 هزار تومان به ازای هر 

کیلوگرم بود و در ادامه قیمت آن به حدود 200 هزار 

تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم نیـز رسـید. متاسـفانه از 

بـورس  اسـاس  بـر  آنجایـی کـه قیمت گـذاری مـس 

فلـزات لنـدن انجـام می شـود و دالر نیـز همـواره بـا 

نوسـان همـراه بـوده اسـت، بر همین اسـاس نمی توان 

برنامه ریزی مشخصی برای تامین مواد اولیه و تولید 

کـرد. همزمـان بـا نوسـان قیمـت مـس در بازارهـای 

جهانی، رقابت 10 تا 15 درصدی در بورس کاالی ایران 

برای تامین کاتد شکل می گیرد و همین مسئله منجر 

بـه افزایـش قیمـت آن در بـازار می شـود. از سـوی 

دیگـر، واردات بی رویـه محصـوالت مشـابه و البتـه 
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از مجموعه ما در آن زمان نشد و همین مسئله باعث 

شد دلسرد از ادامه فعالیت خود شویم.

ایـن فعـال صنعـت مـس ضمـن اشـاره بـه نقـش 

تحریـم در صنعـت، مطـرح کـرد: تحریـم، منجـر بـه 

مشـکالت اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ ارز 

طـی سـالیان اخیـر شـده اسـت؛ اگرچـه بسـیاری از 

فعـاالن صنعتـی همزمان با اعمـال تحریم ها، موفق 

از قطعـات و تجهیـزات  بـه بومی سـازی بسـیاری 

شده اند اما در حال حاضر مسئوالنی در راس امور 

هسـتند کـه آگاهـی و شـناخت کافـی از تولیـد و 

حتـی دغدغه هـای تولیدکننـدگان ندارنـد و همیـن 

ورطـه  بـه  تولیـد  کـه  اسـت  شـده  باعـث  مسـئله 

نابودی کشـیده شـود. بسیاری از همکاران قدیمی 

مـا ناچـار بـه تعطیلـی شـرکت خـود شـده اند و  در 

حال فعالیت در مشاغل غیر مولد مانند بنگاه داری، 

حاضـر  حـال  در  هسـتند.   ... و  ساختمان سـازی 

تولیدکننده، مصرف کننده شـده اسـت و بسـیاری 

از نیروهـای انسـانی بـه دنبـال مهاجـرت و ادامـه 

فعالیت در سایر کشورها هستند.

ضرورت توسعه آموزرش در کشور  
حسین پناهی ضمن اشاره به اهمیت آموزش در 

بخـش تولیـد، تاکیـد کـرد: آمـوزش، مقولـه مهمـی 

اسـت که باید در مدارس و دانشـگاه ها توسعه داده 

شـــود. تحقـــق ایـــن مهـــم، حمایـــت مسئـــوالن و 

برنامه ریـزی در بلندمـدت را می طلبـد و  ضـرورت 

دارد آمـوزش در دسـتور کار مسـئوالن قـرار بگیـرد. 

جوانان عالقمندی در داخل کشور پرورش یافته اند 

کـه مشـتاق بـه ادامـه تحصیـل و فعالیـت در حـوزه 

دانش بنیـان هسـتند و اگـر شـرایط الزم بـرای آن هـا 

فراهم شود، می توانند به موفقیت های چشمگیری 

دسـت پیـدا کننـد. البتـه افـرادی کـه عالقمنـد بـه 

فعالیـت در بخـش تولیـد هسـتند، باید بررسـی های 

الزم را از هـر لحـاظ انجـام دهنـد و در صورتـی کـه 

اطمینـان کامـل بـه دسـت آوردنـد، وارد ایـن عرصـه 

شوند. در غیر این صورت ممکن است با مشکالت 

فراوانـی در آینـده مواجـه شـوند کـه بـه جسـم و روح 

آن ها آسیب خواهد زد.

بانکـی  تسـهیالت  دریافـت  خصـوص  در  وی 

بـرای ادامـه تولیـد، اذعـان کـرد: زمانـی کـه مـا بـا 

چالـش کمبـود مـواد اولیـه مواجه شـدیم، بـه دنبال 

دریافـت وام بـا مبلغـی در حدود 13 میلیارد تومان 

بودیم که نه تنها پس از دو سال رفت و آمد موفق 

اعـالم  بانـک  مسـئوالن  بلکـه  نشـدیم  آن  اخـذ  بـه 

کردنـد کـه موظـف بـه پرداخـت سـود 28 درصـدی 

در ازای دریافت آن هستیم. ضمن اینکه باید سند 

ملکـی شـهری معتبـر در رهـن بانـک می گذاشـتیم 

کـه انجـام آن امکان پذیـر نبـود و بـر همیـن اسـاس 

تصمیـم گرفتیـم شـرکت را تعطیـل کنیـم. شـرایط 

تولیـد بـه نحـوی شـده اسـت کـه دریافـت وام نیـز 

تاثیر چندانی در کاهش مشکالت نخواهد داشت 

پیـدا کنـد،  ادامـه  بـه همیـن شـکل  اگـر شـرایط  و 

شـاهد نابـودی واحدهـای تولیـدی در آینده نزدیک 

خواهیم بود.

پایـان  در  آریـا  صبـح  سـازه  شـرکت  مدیرعامـل 

یـادآور شـد: متاسـفانه بسـیاری از تولیدکننـدگان به 

دلیل تامین نشدن ماده اولیه و همچنین سرمایه در 

گردش کافی، ناچار به کاهش تولید و تعدیل نیروی 

انسـانی شـده اند که این مسـئله در نهایت منجر به 

افزایـش مشـکالت در سـطح جامعـه خواهـد شـد و 

امیدوار هسـتیم مسـئوالن توجه بیشتری به جوانان 

و نیروهـای انسـانی عالقمنـد بـه فعالیـت در تولیـد 

داشته باشند.

از آنجایی که قیمت گذاری 
مس بر اساس بورس 

فلزات لندن انجام می شود 
و دالر نیز همواره با نوسان 

همراه بوده است، بر 
همین اساس نمی توان 

برنامه ریزی مشخصی برای 
تامین مواد اولیه و تولید کرد

بی کیفیت خارجی، به تولید داخل ضربه زده است 

و مشخص نیست که چرا از واردات این محصوالت 

جلوگیری نمی شود.

حسـین پناهی تصریـح کـرد: خوشـبختانه انـواع 

مقاطــــع استانـــدارد و باکیفیــــت مســــی توســــط 

تولیدکننـدگان داخلـی تولیـد می شـود که بـه راحتی 

قابلیـت رقابـت با نمونه های مشـابه خارجی بـه ویژه 

ترکیه ای را دارد اما متاسفانه حمایت نکردن دولت و 

صادراتـی،  مختلـف  دسـتورالعمل های  همچنیـن 

توانایـی رقابـت را از آن هـا سـلب کرده اسـت. زمانی 

کـه یـک تولیدکننـده اقـدام به خرید حجـم باالیی از 

می کنـد،  خـود  محصـول  تولیـد  بـرای  مـس  کاتـد 

امیدوار اسـت که بتواند به سـودآوری مطلوبی نیز 

پـس از فـروش محصـول نهایـی دسـت پیـدا کنـد. 

نوسـان قیمـت مـس در یک بـازه زمانـی کوتاه مدت، 

تمـام معامـالت ایـن فـرد را بهـم خواهـد زد و ممکـن 

اسـت بـا ضـرر هـم مواجـه شـود. در واقـع اگـر یـک 

تولیدکننـده بـه دنبـال فـروش موفـق در ایـن شـرایط 

اسـت، بایـد سـرمایه در گـردش کافـی بـرای تولیـد 

داشـته باشـد تـا بتوانـد در هـر شـرایطی بـه فعالیـت 

خود ادامه دهد. این در حالی است که بسیاری از 

همچنیـن  و  نقدینگـی  کمبـود  بـا  تولیدکننـدگان 

سرمایه در گردش مواجه هستند و به همین دلیل 

ناچار به توقف تولید و تعطیلی مجموعه می شوند.

تعطیلی واحدهای کوچک مقیاس مسی  
وی در ادامـه بـه تعطیلـی روزافـزون واحدهـای 

گفـت:  و  کـرد  اشـاره  مسـی  مقاطـع  تولیدکننـده 

همزمـان بـا افزایـش هزینه هـای تولیـد، بسـیاری از 

تولیدکنندگان ناچار به کاهش شـدید تولید و حتی 

سـال  دو  از  پـس  مـا  شـده اند.  مجموعـه  تعطیلـی 

پیگیری های منظم و هزینه هنگفت، موفق به اخذ 

پروانه بهره برداری در سـال 1393 شـدیم و توانسـتیم 

عملکـرد خوبـی در زمـان فعالیـت مجموعـه داشـته 

باشـیم امـا سـنگ اندازی های مسـئوالن و حمایـت 

نکـردن از تولیـد باعث شـد فعالیت خـود را متوقف 

کنیـم؛ اگرچـه حـدود 40 سـال تجربـه در ایـن عرصـه 

داشـته ایم و اگـر شـرایط در ادامـه بهبـود پیـدا کنـد، 

تولید را از سر خواهیم گرفت. متاسفانه هیچ حمایتی 
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مدیرعامل شـرکت تولیدی سـیم و کابل پرستار گفت: نوسـان قیمت مس در بورس فلزات لندن 
و رکـود حاکم بر صنعت ساختمان سـازی، منجر بـه افت تولید و صادرات سـیم و کابل طی هفته های 

اخیر شده است و امیدوار هستیم قیمت مس در آینده نزدیک به ثبات مشخصی برسد.

بازار سیم و کابل از رونق افتاده است

امیـر فخرالدیـن پرسـتار در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کرد: 

در حـال حاضـر بـا 10 درصـد ظرفیـت تولیـد مشـغول 

فعالیـت هسـتیم. سـیم مسـی روکـش دار بـه منظور 

اسـتفاده در صنایـع بـرق و ساختمان سـازی در ایـن 

مجموعـه تولیـد می شـود و از آنجایـی کـه قـادر بـه 

تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیاز خود نیسـتیم، چـاره ای 

جـز ادامـه تولیـد بـا حداقـل میـزان ظرفیـت نداریـم. 

مـدت زمـان چندانـی از شـروع فعالیـت مجموعـه 

تولیـد  مشـغول  گذشـته،  سـال  طـی  و  نمی گـذرد 

آزمایشی و اجرای مسائل مرتبط با استاندارد بودیم. 

قیمت مس در روزهای پایانی سـال گذشـته، تا مرز 

10 هـزار دالر بـه ازای هـر تـن در بـورس فلـزات لنـدن 

رسـید امـا بـه دنبـال افزایـش نـرخ بهـره بانک هـای 

مرکزی معتبر جهان طی هفته های گذشته، قیمت 

اکثـر کامودیتی هـا بـه ویژه فلزات افت چشـمگیری 

پیدا کرد و قیمت مس به حدود هفت هزار دالر به 

ازای هر تن رسید.

وی افـزود: همیـن مسـئله باعـث شـد در تهیـه 

مفتول مسـی مورد نیاز خود با احتیاط عمل کنیم و 

در حال حاضر نیز بازار مواد اولیه با رکود مواجه شده 

اسـت؛ چراکـه قیمـت مـس همـواره در حـال نوسـان 

اسـت و ثبات مشـخصی ندارد. حدود یک ماه اسـت 

کـه موفـق بـه فـروش محصـول نشـده ایم و متاسـفانه 

بـه خریـد  اقـدام  کـه مشـتری می خواسـت  زمانـی 

محصول کند، قیمت مس به یک باره کاهش یافت و 

بازار  با رکود مواجه  شـد. هم اکنون معامله چندانی 

در سـطح بـازار انجـام نمی شـود و اکثـر خریـداران در 

انتظار ثبات نرخ ارز و قیمت مس هستند تا بتوانند 

سفارش و خرید خود را انجام دهند.

بازار سیم و کابل در رکود مطلق  
مدیرعامل شـرکت تولیدی سـیم و کابل پرسـتار 

عنـوان کـرد: هم اکنـون بـازار سـیم و کابـل از انـواع 

نیـروی  و  اشـباع شـده اسـت  تولیـدی  محصـوالت 

انسـانی نیز تمایل چندانی به فعالیت در این حوزه 

ندارد. سیم و کابل، یک صنعت تخصصی است که 

باید دانش و انگیزه کافی برای فعالیت در آن وجود 

داشـته باشـد و متاسـفانه بـا کاهـش نیـروی انسـانی 

متخصص و همچنین سرمایه گذاری در این صنعت 

روبـه رو هسـتیم. بـه نظر می رسـد اکثـر کارخانجات 

تولیدی سیم و کابل با 30 تا 40 درصد ظرفیت تولید 

خـود، مشـغول فعالیـت هسـتند و بـا توجه بـه اینکه 

صـادرات سـیم و کابـل نیـز کاهـش یافتـه اسـت، بـر 

بـه  داخلـی  بـازار  در  رقابت پذیـری  اسـاس  همیـن 

شـدت افزایش یافته و فروش محصول دشـوار شـده 

است. از سوی دیگر، صنعت ساختمان سازی نیز با 

رکـود همـراه شـده اسـت و بـر همیـن اسـاس می توان 

گفـت بـازار سـیم و کابـل در شـرایط مطلوبـی قـرار 

نـدارد. بسـیاری از تولیدکننـدگان نـه تنهـا بـه سـود 

چندانی دست پیدا نکرده اند بلکه با ضرر مالی نیز 

مواجه شده اند.

پرسـتار در خصـوص تامیـن مـواد اولیـه، تصریـح 

کرد: در چنین شرایطی، چاره ای جز خرید ماده اولیه 

از بـازار آزاد بـا اسـتفاده از چک هـای یـک تـا دو ماهـه 

نداریـم. زمانـی کـه اقـدام بـه خریـد مفتـول مسـی 

می کنیم، هم قیمت کاتد و هم ارزش دالر با افزایش 

چنیـن  در  مسـی  سـیم  تولیـد  و  می شـود  مواجـه 

شـرایطی مقـرون بـه صرفـه نیسـت. البتـه در تامیـن 

گرانـول مـورد نیـاز، مشـکل خاصـی نداریـم و نوسـان 

قیمت مس، شرایط تولید را دشوار ساخته است.

وی در ارتبـاط بـا اهمیـت صـادرات سـیم و کابـل، 

اذعـان کـرد: سـیم و کابـل، یکـی از معـدود صنایعـی 

کـه دارد،  بـه قدمـت طوالنـی  توجـه  بـا  کـه  اسـت 

می توانـد ارزآوری مناسـبی بـرای کشـور بـه همـراه 

داشته باشد اما متاسفانه نوسان قیمت مس و برخی 

ضوابـط دسـت و پاگیـر در حـوزه صـادرات، شـرایط 

تحقق این مهم را دشـوار سـاخته اسـت. ضمن اینکه 

و  کـرده  اسـتفاده  ایـن فرصـت  از  بـه خوبـی  ترکیـه 

بازارهـای منطقـه  و بین المللـی را در دسـت گرفتـه 

از  را  ایـن کشـور، حمایت هـای الزم  اسـت. دولـت 

مشـوق های  و  مـی آورد  عمـل  بـه  تولیدکننـدگان 

صادراتی برای فعاالن این عرصه در نظر گرفته است. 

دولـت ، از تولیدکننـدگان بخـش خصوصـی حمایـت 

نمی کند و شـرایط تجارت با سـایر کشـورها به شدت 

دشوار شده است. ما حدود دو تا سه سال در کشور 

عراق حضور داشـتیم تا بتوانیم با تولیدکنندگان این 

کشـور ارتبـاط برقـرار کنیـم امـا هیـچ ضمانتـی بـرای 
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اقدامـات  از  یکـی  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  کابـل 

تحسین برانگیز سازمان ملی استاندارد جهت مقابله 

با تولید و توزیع سیم و کابل تقلبی و غیر استاندارد، 

تعریف کد اصالت کاال برای محصول نهایی اسـت 

کـه تولیدکننـده می توانـد بـا اسـتعالم پیامکـی ایـن 

کد، از اصالت کاالی خریداری شـده مطمئن شـود. 

متاسـفانه خریـداران عـادی، توجهـی بـه ایـن مهـم 

بـه  منجـر  می توانـد  مسـئله  همیـن  و  نمی کننـد 

حـوادث خطرناکـی همچـون آتش سـوزی شـود امـا 

بسـیاری از افـراد بـا آگاهـی نسـبت بـه اصالـت کاال 

اقـدام می کننـد.  بـه خریـد سـیم و کابـل  نسـبت 

همچنیـن سـازمان تعزیـرات نیـز باید نظارت خـود را 

تـا افـراد سـودجو و  بــازار بیشتـــر کنــــد  در سـطح 

تولیدکننـدگان زیرپلـه  ای از گردونـه تولیـد و توزیـع 

سیم و کابل خارج شوند.

مدیرعامل شرکت تولیدی سیم و کابل پرستار در 

خصوص فرایند تولید سیم و کابل، اظهار کرد: مفتول 

توسـط  نـازک کاری  از  پـس  میلی متـری  هشـت 

دسـتگاه های موجـود در کارخانـه، به ابعاد کوچک  تر 

جهت تولید سیم تبدیل می شود. در ادامه، عملیات 

تابانـده  سـیم ها  رشـته  و  می پذیـرد  صـورت  بانچـر 

می شـوند. پـس از فراینـد آندایزینـگ در داخل کـوره، 

رشـته سـیم های حاصـل روکـش کاری می شـوند و در 

نهایت، سیم تولید شده دسته بندی و بنا به سفارش 

مشـتری، بـه نقـاط مختلـف کشـور ارسـال می شـود. 

ضمـن اینکـه تمامـی ماشـین آالت مـورد اسـتفاده در 

مجموعـه تولیـد داخـل اسـت و مـا از دسـتگاه های 

کارخانـه  داخـل  در  درصـد  حـدود 70  کـه  داخلـی 

طراحی و بومی سازی شده اند، در تولید سیم و کابل 

اسـتفاده می کنیـم. در حـال حاضـر دشـواری تولیـد 

سبب شده است افراد کمتری تمایل به فعالیت در 

زمینه تولید داشـته باشـند و همین مسئله می تواند 

فرصـت خوبـی بـرای ادامـه فعالیـت و افزایـش تولیـد 

واحدهای فعال باشد.

تمایلی به دریافت وام نداریم  
 پرستار در ارتباط با دریافت تسهیالت بانکی، 

عنـوان کـرد: دریافت تسـهیالت بانکـی به منظور 

تامیـن سـرمایه در گـردش مـورد نیـاز بـا سـود کـم، 

تولیـــدکننــــدگان  بـه  شایــــانی  کمـک  می توانـــد 

کوچک مقیـاس داشـته باشـد امـا متاسـفانه شـرایط 

بـه شـدت دشـوار شـده اسـت و  دریافـت وام نیـز 

بسیاری از افراد تمایلی به دریافت تسهیالت ندارند. 

امیـدوار هسـتیم دولـت، همکاری هـای الزم جهـت 

تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیاز تولیدکنندگان را داشـته 

باشد و شرایط دریافت تسهیالت را آسان سازد.

وی در پایان یادآور شـد: دولت باید حمایت های 

الزم را در زمینه تولید سیم و کابل های استاندارد از 

واحدهای صنعتی که در این راستا تالش می کنند، 

بـه عمـل آورد تـا بتوانیـم ضمـن استانداردسـازی ایـن 

محصوالت، شاهد خروج صنعت سیم و کابل کشو از 

رکود باشیم.

برگشـت ارز حاصـل از صـادرات وجـود نداشـت و بـر 

همین اساس از تصمیم خود منصرف شدیم.

ضـرورت تامیـن مفتـول مسـی بـا   
قیمت مصـوب

ایـن فعـال صنعـت سـیم و کابـل ضمـن انتقـاد از 

حمایـت نکـردن دولـت از تولیـد، مطـرح کـرد: اگـر 

بخواهیـم مفتـول مسـی مـورد نیـاز خـود را از بـورس 

کاالی ایـران و یـا سـایر شـرکت های فعـال در بـورس 

خریـداری کنیم، موظف بـه پرداخت 9 درصـد ارزش 

افزوده و فاکتور رسـمی خرید هسـتیم. در حالی که 

توانایی چنین کاری را نداریم و زمانی که عرضه کاتد 

در این تاالر صنعتی با رقابت همراه می شود، قیمت 

مفتـول مسـی در بـازار آزاد نیـز افزایـش می یابـد و در 

نهایت در تامین مواد اولیه با چالش مواجه می شویم. 

تمهیـدات الزم در خصـوص  بایـد  بنابرایـن دولـت 

تولیدکننـدگان  بـه  کافـی  اولیـه  مـاده  تخصیـص 

کوچک مقیاس را بیندیشد تا ضمن حمایت از آن ها، 

زمینه اشتغال زایی و سودآوری بیشتر را فراهم کند. 

در این شرایط واحدهای تولیدی نیز موظف به تولید 

محصول با یک تناژ مشـخص خواهند شـد و مشـکل 

کمبود مواد اولیه نیز رفع می شود اما در حال حاضر، 

بسیاری از فعاالن صنعت سیم و کابل در تامین مس 

مورد نیاز با چالش مواجه هستند و شرایط تولید بیش 

از پیش دشوار شده است.

وی در ادامه به اهمیت استانداردسازی سیم و 
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سرب و رویسرب و روی

چشم انداز درخشان یک صنعت

افزایش مجدد تولید معدنی روی در سال ۲۰۲۱ با ردپای چین

غیر منتظره؛ کره جنوبی نقش اول تجارت روی در جهان
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مدیرعامـل شـرکت کیمیـا جم پـارس گفت: بـه کارگیـری از دانـش و تکنولـوژی روز و نیروی 
انسـانی متخصص در تولید شـمش روی، باعث شده است شـاهد پیشرفت چشمگیر این صنعت 
طـی ۱0 سـال اخیر باشـیم و بدون شـک در آینـده می توانیم به یکـی از صادرکننـدگان برتر روی 

تبدیل شویم.

چشم انداز درخشان یک صنعت

بهـرام گوهـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

کـرد:  بیـان  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

افزایش قیمت گاز، مهم ترین مشکلی بود که طی 

سـال گذشـته بـا آن مواجـه بودیـم. قیمـت گاز در 

هـر  ازای  بـه  تومـان   200 حـدود   ،1399 سـال 

حـدود  بـه  گذشـته  سـال  در  و  یـود  مترمکعـب 

600تومـان بـه ازای هـر مترمکعـب رسـید و در حال 

حاضـر 20 برابـر رشـد پیـدا کـرده اسـت. در واقـع 

قیمت گاز به صورت شناور و بر مبنای 30 درصد 

قیمت گاز واحدهای پتروشیمی محاسبه می شود 

و این در حالی اسـت که باید 10 درصد قیمت گاز 

ایـن واحدهـا محاسـبه شـود. انجمـن سـرب و روی 

ایران از طریق کمیته تسهیل و رفع موانع تولید به 

دنبال کاهش قیمت گاز واحدهای تولیدی شمش 

روی اسـت و تایید نهایی را از این کمیته دریافت 

آن  اجـرای  بـا  هنـوز  گاز  شـرگت  امـا  اسـت  کـرده 

نحـوه  امیـدوار هسـتیم  و  اسـت  نکـرده  موافقـت 

محاسبه قیمت گاز به حالت سابق برگردد.

افزایش قیمت اسید سولفوریک در   
سال جدید

سـولفوریک،  اسـید  قیمـت  رشـد  افـزود:  وی 

بزرگ تریـن چالشـی اسـت کـه در حـال حاضـر بـا آن 

مواجه هسـتیم. مجتمع مس سرچشـمه کرمان، به 

عنوان متولی اسید تامین اسید تولیدکنندگان روی 

به شمار می آید و هر دو تا سه ماه یک بار نسبت به 

توزیع آن اقدام می کند. این مجتمع عالوه بر اینکه 

قیمـت اسـید را در سـال جـاری افزایـش داده اسـت، 
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عرضـه آن را هـم بـه تاخیـر می انـدازد کـه دلیـل آن، 

تعمیـرات اساسـی ایـن مجتمـع قیـد شـده اسـت. 

قیمـت اسـید سـولفوریک در سـال گذشـته، حـدود 

500 تومان به ازای هر کیلوگرم بود و در حال حاضر 

به حدود یک هزار و 500 تومان افزایش یافته است. 

زمانی که مجتمع مس سرچشمه اسید مورد نیاز را 

عرضـه نمی کنـد، مـا ناچـار بـه خریـد از شـرکت های 

تولیدکننده گوگرد هستیم. از آنجایی که گوگرد در 

داخل کشور تولید نمی شود و قیمت آن همزمان با 

اعمال تعرفه وارداتی در داخل افزایش یافته اسـت، 

بنابرایـن چـاره ای جـز تامیـن اسـید بـا دو تـا سـه برابر 

قیمـت مصـوب مـس سرچشـمه نداریـم. زمانـی که 

نتوانیم اسید مورد نیاز خود را تامین کنیم، ناچار به 

کاهش تولید شمش روی می شویم.

عنـوان  پـارس  جـم  کیمیـا  شـرکت  مدیرعامـل 

کـرد: در حـال حاضـر اکثر تولیدکننـدگان با معضل 

قطعـی بـرق مواجـه هسـتند و ایـن مشـکل در کنـار 

کمبـود مـواد اولیـه، در نهایـت بـه کاهـش تولیـد 

مجموعه منجر شـده اسـت. اگرچه امسـال برق بر 

اسـاس زمان بنـدی مشـخص طـی یـک روز در هفته 

قطع می شـود اما به نظر می رسـد کارشناسـی های 

الزم برای اجرای آن صورت نپذیرفته است؛ چراکه 

شـرایط تولیـد در واحدهـای تولیـد شـمش روی بـا 

سـایر محصـوالت فلـزی متفـاوت اسـت و بـر همین 

اسـاس بایـد در سـال های آینـده نسـبت بـه شـرایط 

تولید محصول در واحدهای مختلف صنعتی توجه 

و سـپس بـرق آن هـا در فصـل تابسـتان کـه بـا کمبـود 

نیـروی  کاهـش  شـود.  قطـع  مواجـه هسـتیم،  بـرق 

انسـانی، یکـی دیگـر از مشـکالتی اسـت کـه بـا آن 

دسـت و پنجـه نـرم می کنیـم. زمانـی کـه تولید یک 

تعـداد  آن  دنبـال  بـه  کنـد،  پیـدا  افـت  مجموعـه 

نیـروی انسـانی نیـز بـا کاهـش مواجه خواهد شـد. 

اگـر دولـت در راسـتای کاهـش هزینه هـای تولیـد 

قـدم بـردارد، در ادامـه تولیدکننـده نیـز موفـق بـه 

مدیریـت شـرایط موجـود خواهـد شـد و بـه دنبـال 

آن می تواند ضمن حفظ نیروی انسـانی شـاغل در 

مجموعـه، زمینـه را بـرای اشـتغال زایی بیشـتر نیـز 

فراهـم کنـد. ایـن مهـم در صنعـت روی بـه خوبـی 

دیده می شود و از آنجایی که روی یک صنعت پویا 

نقـش  می توانـد  بنابرایـن  اسـت،  صادرات محـور  و 

بسزایی در اشتغال زایی و ارزآوری داشته باشد.

ضرورت هموارسازی ورود موقت کاال  
گوهری در ادامه به ورود موقت کاال اشاره کرد و 

گفـت: خـاک مـورد نیـاز خـود را از سـایر کشـورها بـه 

ویـژه ترکیـه خریـداری می کنیـم و از آنجایـی کـه بـه 

صـورت ورود موقـت در حـال فعالیـت هسـتیم، بایـد 

60درصد شـمش تولید شـده را در ازای واردات ماده 

اولیـه بـه خـارج صـادر کنیـم. تعرفـه گمرکـی بـرای 

واردات خاک معدنی، یکی دیگر از مشکالتی است 

بـا آن روبـه رو هسـتیم. بـرای مثـال، اگـر در  کـه 

سـال گذشـته ضمانت نامـه 100 میلیـون تومانـی 

اختیـار  تـن خـاک در  هـزار  یـک  واردات  ازای  در 

گمـرک می گذاشـتیم، امسـال موظـف بـه پرداخـت 

ضمانت نامـه یک میلیـارد تومانی بـرای همین میزان 

خـاک هسـتیم. ایـن ضمانت نامـه بـه ایـن دلیـل از 

تولیدکنندگانـی کـه بـه روش ورود موقـت موقـت 

هـر  تحـت  تـا  فعالیـت می کننـد، گرفتـه می شـود 

شـرایطی نسـبت بـه صـادرات محصـول خـود اقـدام 

کننـد. نکتـه قابـل تامـل در ایـن زمینـه اینکـه گاهـی 

دولـت بخشـنامه و دسـتورالعمل هایی را در حـوزه 

صـادرات وضـع می کنـد کـه بـه یـک بـاره  منجـر بـه 

توقف صادرات و یا افت چشمگیر آن می شود. برای 

مثـال، دولـت در ابتـدای سـال جـاری اقـدام بـه وضـع 

عـوارض صادراتـی بر محصوالت معدنی و فلزی کرد 

که این مسئله، شامل حال تولیدکنندگان شمش روی 

نیز شد. اگرچه خوشبختانه این بخشنامه در ادامه با 

اعتراض تولیدکنندگان و انجمن های تخصصی همراه 

و لغـو شـد امـا اگـر ادامـه پیـدا می کـرد، بـدون شـک 

صادرات را با مشکالت بیشتری مواجه می کرد. این 

در حالـی اسـت که صنعـت روی، یک صنعـت ارزآور 

اسـت کـه می توانـد کمـک شـایانی به اقتصاد کشـور 

کند و باید شـرایط الزم برای توسـعه صادرات شـمش 

روی و سایر محصوالت آن فراهم شود.

در  فلـزات  قیمـت  کاهـش  خصـوص  در  وی 

بازارهـای جهانی، مطرح کرد: قیمت گـذاری روی بر 

اسـاس بـورس فلـزات لنـدن )LME( انجـام می شـود و 

قیمت آن همراه با سایر فلزات مانند مس و آلومینیوم 

صنعت روی، یک صنعت 
ارزآور است که می تواند 
کمک شایانی به اقتصاد 
کشور کند و باید شرایط 

الزم برای توسعه صادرات 
شمش روی و سایر 

محصوالت آن فراهم شود
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کاهـش یافتـه اسـت. از آنجایـی کـه نـرخ دالر نیـز 

همواره با نوسـان همراه بوده اسـت، بر همین اسـاس 

قیمـت روی در داخـل دسـتخوش تغییـر می  شـود. 

قیمت گـذاری دسـتوری، یکـی دیگـر از معضالتـی 

اسـت که تمام تولیدکنندگان نسـبت به آن معترض 

هسـتند و خـاک روی در بـورس کاالی ایـران، توسـط 

یکی از شرکت های خصولتی عرضه و قیمت گذاری 

می شـود کـه بـه هیـچ وجـه کارشناسـانه نیسـت و 

مشخــص نیســـت کـه قیمـــت آن بـر چـــه اساسـی 

مشـخص می شـود. مـا بـه هیچ وجه خـاک مـورد نیاز 

خود را از بورس خریداری نمی کنیم و به دنبال تامین 

آن از کشور ترکیه هستیم.

چاره ای جز واردات خاک از ترکیه   
نداریم

ایـن تولیدکننـده شـمش روی در همیـن راسـتا 

بـورس  در  شـده  عرضـه  روی  خـاک  کـرد:  اضافـه 

کاالی ایـران، از عیـار مناسـب برخـوردار نیسـت. 

ضمن اینکه شـاهد هسـتیم عیار خاک عرضه شـده 

در بـورس بـا عیـار نهایـی خـاک مـورد اسـتفاده در 

کارخانـه متفـاوت اسـت کـه ایـن مسـئله می توانـد 

منجـر بـه زیـان مالی فراوانی بـرای یک تولیدکننده 

در زمینه تامین مواد اولیه شـود. مشـخص نیسـت 

کـه چـرا بایـد عیـار خـاک وارداتـی از عیـار خـاک 

داخلـی بیشـتر باشـد و ایـن در حالـی اسـت کـه مـا 

معـادن بـزرگ و غنـی از خاک روی در کشـور داریم 

آن هـا داشـته  از  را  بهـره  بیشـترین  کـه می توانیـم 

باشـیم. متاسـفانه ذخیـره خـاک معدن انگـوران که 

روزی بهشت تولیدکنندگان شمش روی بود، رو به 

پایان است و از آنجایی که صنعت روی وابسته به 

خـاک اکسـیدی اسـت، بنابرایـن در آینـده با چالش 

تامین مواد اولیه مواجه خواهیم شد. البته ذخایر 

غنـی خـاک سـولفوره ماننـد معـدن مهدی آبـاد در 

کشـور وجود دارد که ذخایر آن سـولفیدی اسـت و 

چنـد  اختیـار  در  خـاک،  ایـن  فـرآوری  تکنولـوژی 

تکنولـوژی  بایـد  بنابرایـن  دارد.  قـرار  تولیدکننـده 

فـرآوری خـاک سـولفیدی در اختیار تمـام واحدهای 

تولیدی شمش روی قرار بگیرد تا بیشترین بهره وری 

را از ذخایر سولفیدی کشور داشته باشیم.

گوهری در ارتباط با فرایند تولید شـمش روی، 

مطرح کرد:  فرایند تولید شـمش در شـرکت کیمیا 

جم پارس مانند سایر تولیدکنندگان داخلی، روش 

هیدرومتالـورژی اسـت. در ایـن روش، ابتـدا خـاک 

روی در مخازن لیچینگ با افزایش اسید سولفوریک، 

حـل و بـه محلـول سـولفات روی تبدیـل می شـود. 

پـس از فیلتراسـیون و جداسـازی اجـزای نامحلـول، 

منظـور  بـه  مرحلـه  دو  طـی  شـده  فیلتـر  محلـول 

جداسازی ناخالصی های موجود، تصفیه و محلول 

حاصـل بـه قسـمت الکترولیز هدایت می شـود و به 

دنبـال عبـور جریـان بـرق مسـتقیم بـا ولتـاژ و آمپراژ 

کافی، فلز روی بر سـطح کاتدها رسـوب می کند و 

بـه  در بازه هـای زمانـی مختلـف، از سـطح کاتـــد 

صـورت ورقه هـــایی از جنـــس روی خالـــص جـــدا 

می شــود. در ادامــه پس از عبور از کوره ذوب، به 

شـکل شمـــش  روی، بسته بنـــدی و آمـــاده فـروش 

می شود. ضمن اینکه تمام تجهیزات و ماشین آالت 

مجموعـه، سـاخت داخـل هسـتند و خوشـبختانه 

مشـکلی در زمینـه تامیـن قطعات یدکی مـورد نیاز 

خود نداریم.

از  از حمایـــت دولـــــت  وی ضمـــن قدردانــــی 

تولیدکنندگان بخش خصوصی، تاکید کرد: دولت و 

مسئوالن سازمان های ذی ربط تا جایی که بتوانند، از 

تولیدکنندگان حمایت می کنند و اقدامات خوبی نیز 

طی سـالیان اخیر در زمینه حمایت از تولید صورت 

پذیرفته است. خوشبختانه شرایط تولید مجموعه ما 

بـه نحـوی بـوده اسـت که نیاز به دریافت تسـهیالت 

بانکـی نداشـته ایم و بـا 100 درصـد ظرفیـت تولیـد، 

مشغول فعالیت هستیم. ضمن اینکه همواره نسبت 

بـه پرداخـت قانونمنـد بیمـه و مالیـات نیـز اقـدام 

می کنیـم و خـود را موظف به رعایت قوانیـن و اصول 

تولید می دانیم.

امیدوار به آینده صنعت روی هستیم  
مدیرعامـل شـرکت کیمیـا جـم پـارس در ادامـه 

چشـم انداز روشـنی را بـرای صنعـت روی متصـور 

شد و عنوان کرد: صنعت روی، از آینده درخشانی 

چراکـه  بـود؛  خواهـد  برخـوردار  کشـور  داخـل  در 

تولیدکننـدگان ایرانـی توانسـته اند بـا بهره گیـری از  

نیـروی انسـانی متخصص و دانش و تکنولـوژی روز 

تولیـد، بـه موفقیت هـای فراوانی طی سـالیان اخیر 

دسـت پیـدا کننـد. عملکـرد فعـاالن صنعـت روی 

نسبت به 10 سال قبل، تحسین برانگیز و روبه رشد 

بازارهـای  توانسـته ایم  خوبـی  بـه  و  اسـت  بـوده 

منطقـه ای را در دسـت بگیریـم. ضمـن اینکـه اگـر 

تحریم هـا نیـز لغـو شـود، بـه راحتـی می توانیـم بـا 

تولیدکننـدگان کشـورهای مطرح اروپایـی رقابت و 

کنیـم.  صـادر  کشـورها  ایـن  بـه  را  خـود  شـمش 

خوشبختانه بازار شمش روی ایران محدود نیست 

از  داخلـی،  واحدهـــای  نیـــاز  تامیـــن  بـر  عـالوه  و 

پتانسـیل باالیـی بـرای صـادرات و ارزآوری بیشـتر 

برخوردار است.

گوهـری در پایـان یـادآور شـد: بـه جـرات می تـوان 

اقتصـادی،  شـرایط  چنیـن  در  روی  صنعـت  گفـت 

قابلیت سرمایه گذاری و اشتغال زایی بیشتری دارد و 

اگر دانش تولید شمش در اختیار افراد عالقمند قرار 

بگیرد، می تواند آینده آن ها را در این صنعت تضمین 

کند. البته باید بررسی های الزم برای حضور سودده 

در عرصـه تولیـد انجـام شـود و سـپس وارد ایـن بخش 

جذاب و البته دشـوار شـد. امیدوار هسـتیم صنعت 

روی همچنـان بـه مسـیر موفـق خـود ادامـه دهـد تـا 

شـرایط  بهبـود  شـاهد  بیشـتر،  اشـتغال زایی  ضمـن 

اقتصادی کشور باشیم.

صنعت روی در چنین 
شرایط اقتصادی، قابلیت 

سرمایه گذاری و اشتغال زایی 
بیشتری دارد و اگر دانش 

تولید شمش در اختیار افراد 
عالقمند قرار بگیرد، می تواند 
آینده آن ها را در این صنعت 

تضمین کند
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تولید جهانی روی معدنی در سـال ۲0۲۱، به  حدود ۱۲ میلیون و 700 هزار تن رسـید که رشـد 
حـدود ۴ درصـدی را نسـبت به سـال قبل از آن نشـان می دهد. اگرچـه تولید معدنی در این سـال 
رشـد داشـت اما کاهش میـزان تولید بازیافتی موجب شـد تا مجمـوع تولید روی تصفیه  شـده در 
سـال ۲0۲۱، تفاوت چندانی با سـال ۲0۲0 نداشـته باشـد. افزایش تولید معدنی در سـال ۲0۲۱، 
در واقـع جبـران افتـی بـود که با شـیوع ویـروس کرونـا در ۳۱ دسـامبر سـال ۲0۲0 و بـا اعمال 
قرنطینه هـای سراسـری بـا هـدف محـدود کـردن گسـترش همه گیـری رخ داد. کاهش شـدید 
فعالیت هـای اقتصـادی در نتیجه اعمال قرنطینـه  و تعطیلی های سراسـری، بـازار روی را نیز مانند 
بسـیاری دیگـر از فلزات تحت فشـار قـرار داده بود که کاهش این فشـارها در سـال ۲0۲۱، تولید 

معدنی روی را به  سطوح قبل از همه گیری بازگرداند.

افزایش مجدد تولید معدنی روی در سال 2021 
با ردپای چین

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، روی بیسـت و سـومین عنصر فراوان 

در پوسـته زمین به  شـمار می رود و اسـفالریت، کانی 

اصلـی روی در جهـان اسـت. بیـش از 95 درصـد روی 

جهان از روی  سولفید تولید می شود. کنسانتره روی، 

حـاوی 25 تـا 30 درصـد یـا بیشـتر گوگـرد و مقادیـر 

مختلـف آهـن، سـرب و نقـره و سـایر مـواد معدنـی 

است. روی معدنی با کمک روش های پیرومتالورژی 

و هیدرومتالـورژی قابـل تحصیـل اسـت کـه امـروزه 

بیـش از 90 درصـد روی تولیـدی در جهـان، بـا روش 

هیدرومتالورژی استحصال می شود.

شـمش های روی ممکـن اســت دارای درجـات 

مختلفـــی باشنــــد کــــه عیـــار بـــاال »HG« حــاوی 

حــــاوی   »SHG« ویـــــژه  عیــــار  و  99.95درصـــد 

99.99درصـد روی اسـت. مجمـوع ذخایـر جهانـی 

اسـت.  شـده   بـرآورد  تـن  250 میلیـون  حـدود  روی 

ترکیبـی  معـادن  درصـد،   64 زیرزمینـی  معـادن 

زیرزمینی - روباز 21 درصد و معادن روباز 15 درصد 

از کل تولیـد روی را تشـکیل می دهند.نمـودار 1، 

تولیـد معدنـی روی )اولیه( و تولیـد بازیافتی روی 

)ثانویه( را طی سال های 2017 تا 2021 نشان می دهد. 

بـا  تصفیـه  شـده در سـال های مذکـور  تولیـد روی 

از  و  اسـت.  داشـته  صعـودی  رونـد  مالیـم  شـیب 

13میلیون و 534 هزار تن در سال 2017 به 13میلیون 

و 834 هزار تن در سال 2021 رسید.

تولیـد معدنـی روی بـه دلیـل محدودیت هـا و 

کاهـش  از  پـس  کرونـا،  بـا  مرتبـط  قرنطینه هـای 

5.9درصـدی در سـال 2020، بـه  حـدود 12 میلیـون و 

300 هزار تن رسید که بخشی از این کاهش در سال 

2021 جبران شد و تا محدوده 12 میلیون و 800 هزار 

تن رشد کرد. تولید معدنی روی از حدود 12میلیون 

و 683 هـزار تـن در سـال 2017، بـه 12 میلیـون و 

790هــــزار تـــن در ســـال 2021 افزایــــش یافـــت و 

میانگیـن نـرخ رشـد سـالیانه تولیـد معــدنی روی 

طـی دوره زمانـی مـورد بررسـی حـدود یـک درصـد 

برآورد می شـــود. حال اینکه تولیــد روی بازیافتـی 

در ایـــن بـــازه، دچـــار نوسـانات مختلفـی بـــوده و 

یـک میلیـون و 500 هـزار  بیشـینه مقـدار حـدود 

حـدود  مقـدار  کمینـه  و   2020 سـال  در  را  تنـی 

400هزار تنی را در سال 2018 تجربه کرده است.

بـر اسـاس داده های گروه بین المللی مطالعات 

سرب و روی »ILZSG«، تولید جهانی روی تصفیه  

شـده در سـال 2021 بـه 13 میلیـون و 850 هـزار تـن 

افزایـش یافـت کـه 0.6 درصد بیشـتر از  13 میلیون 

و 770 هـزار تـن در سـال 2020 بـود .بـا نگاهـی بـه 

آینده، انتظار می رود تولید روی در سـال های آتی 

)2022 تـا 2025( بـا نـرخ رشـد سـالیانه 2.1 درصـد 

و  بـه 13 میلیـون  یافتـه و در سـال 2025  افزایـش 

900هزار تن برسد. ایاالت متحده، هند، استرالیا و 

مکزیـک، نقـش اصلـی را در تحقـق ایـن رشـد ایفـا 

خواهند کرد. انتظار می رود تولید این کشورها از 

3.6 سـه میلیـون و 600 هـزار تـن در سـال 2021، بـه 

چهـار میلیـون و 200 هـزار تن در سـال 2025 افزایش 

بـرای  موسسـه  ایـن  پیش بینـی  همیچنیـن  یابـد. 

تولیـد روی بـرای سـال 2022، معـادل 14 میلیـون و 

400 هزار تن اسـت که از انتظار رشـد 2.5 درصدی 

نسبت به سال 2021 حکایت دارد.

همان طور که در نمودار 1 قابل مشـاهده اسـت، 

عمـده روی تولیـد شـده در جهـان از منابـع معدنـی 
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بـوده  و در بـازه مـورد بررسـی تنهـا سـاالنه حـدود 

7درصد از مجموع روی تولید شده، از منابع ثانویه 

تامیـن شـده اسـت. بنابرایـن تولیـد معدنـی نقـش 

اصلی را در تامین روی جهانی دارد؛ اگرچه مقداری 

از مـواد اولیـه صنایـع تولیـد شـمش روی از محـل 

بازیافـت ایـن فلـز حاصـل می        شـود. مجمـوع تولیـد 

ساالنه شمش روی از منابع اولیه و ثانویه در تمامی 

سـال ها در بـازه مـورد بررسـی، بیـش از 13 میلیون تن 

بـوده کـه در برخـی سـال ها به 13 میلیـون و 700 هزار 

تن نیز رسیده است. کمینه میزان تولید مربوط به 

سـال 2018 بـا مقـدار حـدود 13 میلیـون و 100 هزار تن 

و بیشـترین مقدار نیز مربوط به سـال 2021 با حدود 

13 میلیون و 800 هزار تن می شود.

افزایش تولید کل در سـال 2020 نسـبت به سـال 

2019، ناشـی از افزایـش قابـل توجه بازیافت بوده که 

افـت تولیـد معدنـی را جبـران کـرده اسـت. گفتنـی 

است آمار مناسب تولید روی در سه فصل نخست 

سـال 2021، موجـب شـده اسـت تـا تولیدکننـدگان 

معدنی به  منظور حفظ سطوح قیمتی، عرضه خود 

صـورت  در  می رسـد  به نظـر  کننـد.  محـدود  را 

اطمینـان از تقاضـا، عرضـه بیشـتر روی نیـز در ایـن 

سال مقدور بوده است.

چین، بزرگ ترین تولیدکننده معدنی روی  
بزرگ تریـن تولیدکننـد گان معدنی شـمش روی 

بـا چهـار میلیـون و  جهـان در سـال 2021 را چیـن 

200هـزار تـن، پـرو بـا یـک میلیـون و 600 هـزار تـن و 

تـن تشـکیل  یـک میلیـون و 300 هـزار  بـا  اسـترالیا 

می دهنــــد. همــان طــور کــه در نمـودار 2 مشخص 

اسـت، چین با میانگین سـهم 33 درصدی از تولید 

روی معدنی در بازه مورد بررسـی، با اختالف قابل 

توجه بیشترین سهم از تولید این ماده را در اختیار 

دارد. بـه  طـور متوسـط، میـزان نـرخ رشـد سـالیانه 

بررسـی  مـورد  بـازه  در  چیـن  معدنـی  روی  تولیـد 

حـدود 4 درصـد اسـت. تولیـد روی تصفیـه شـده 

چین با افزایش یک درصدی نسـبت به سـال 2020، 

بـه  حـدود 6 میلیـون و 410 هـزار تـن در سـال 2021 

سـهم  میانگیـن   2 نمـودار  در  اسـت.  رسـیده 

کشـورهای مختلـف از تولیـد روی معدنـی جهـان 

قابل مشاهده است.

بـه دلیـل تنـش شـدید  تولیـد فلـزات صنعتـی 

تجـاری در سـال 2018 بیـن ایـاالت متحـده و چیـن 

اقتصادهـای  بزرگ تریـن  قـرار گرفـت.  تاثیـر  تحـت 

جهـان از اوایـل سـال 2018 درگیـر اختـالف تعرفه هـا 

شـدند که چشـم انداز تقاضا برای فلزات صنعتی را 

کاهـش داد و قیمت هـا را پاییـن آورد. در سـال 2018، 

تولیـد روی در چیـن بـه چهار میلیـون و 300 هزار  تن 

کاهش یافت که 4.6 درصد کمتر از سال 2017 بود.

همان  طور که در نمودار 2 قابل مشاهده است، 

پرو و استرالیا پس از چین، بزرگ ترین تولیدکنندگان 

روی معدنـی در جهـان بـه  شـمار می رونـد. اسـترالیا 

دارای بزرگ تریـن ذخایـر روی در جهـان اسـت. در 

سـال 2019، بازیابـی و احیـای سـطح تولیـد در معـدن 

شـرکت »MMG« بـه نـام »Dugald River«  و آغـاز 

نـام  بـه  گلنگـور  شـرکت  معـدن  فعالیـت  دوبـاره 

»Lady Lorreta«، منجـر بـه افزایـش 14 درصـدی 

تولید روی استرالیا شد؛ ضمن اینکه در سال 2020، 

از  زیـادی  حـد  تـا  اسـترالیا  روی  تولیـد  صنعـت 

تاثیـرات ناشـی از همه گیـری کرونـا مصـون مانـد. 

زیـرا دولـت اسـترالیا اسـتخراج معـادن را بـه عنـوان 

یـک فعالیـت ضـروری شناسـایی کـرده و اقدامـات 

کشـورها  سـایر  در  آن چـه  سـختی  بـه  را  قرنطینـه 

مشاهده شد، اعمال نکرد.

استرالیـــا و هنــــد، محرک هــــای اصلی افزایش 

تولیـــد معـــدن روی در سال هـــای اخیـــر بوده انـد. 

10تولیدکننده برتر کنسانتره روی، بیش از 80 درصد 

از کل تولید جهانی را به خود اختصاص داده  اند که 

از این بین کشورهای ایاالت متحده، مکزیک، هند 

و قزاقستان سهم محسوس تری دارند.
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کـره جنوبـی به  دلیل مصـرف قابل توجـه روی برای تولیـد ورق گالوانیـزه، یکـی از بزرگ ترین 
مصـرف  کننـدگان روی در جهـان به شـمار مـی رود. ایـن کشـور علی رغم دسترسـی نداشـتن به 
منابـع معدنـی روی، بزرگ تریـن صادرکننـده روی خالـص در جهـان اسـت. چین، هنـد، ویتنام و 
اندونـزی، از مهم تریـن مقاصـد صادراتی کـره جنوبی به  شـمار می رونـد. تجـارت روی در جهان 
پـس از یـک دوره طوالنـی رشـد، از سـال ۲0۱۹ با افت مواجه شـده اسـت؛ به  طوری کـه با افت 
۴00 هـزار تنی نسـبت به بیشـینه مقدار ۱0 سـاله، به  حدود پنـج میلیون و ۲00 هزار تن در سـال 
۲0۲۱ رسـیده اسـت. کشـورهای کانـادا، کـره جنوبـی، بلژیـک، اسـترالیا و هلنـد، بزرگ تریـن 
صادرکننـدگان و کشـورهای آمریـکا، چین، آلمان، ترکیـه و هلند، بزرگ ترین واردکنندگان شـمش 

روی طی سال های ۲0۱۱ تا ۲0۲۱ محسوب می شوند.

غیر منتظره؛ کره جنوبی نقش اول تجارت 
روی در جهان

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« و 

بـه نقـل از روابـط عمومـی شـرکت مشـاوره اقتصـادی 

آرمـان آتورپـات، فلز روی از پرمصرف ترین فلزات غیر 

آهنی است؛ به  طوری که در دسته فلزات غیر آهنی 

پس از آهن، آلومینیوم و مس، فلز روی در رتبه چهارم 

تولیـد جهانـی قـرار دارد. ایـن فلز کابردهای صنعتی و 

زیستی فراوانی دارد. فلز روی در صنایــع گالوانیـزاسیــون، 

اتومبیل سازی، ساختمان سازی، وسایــل نیمه ساختــه، 

آلیاژهـای  سـاخت  الکتریکـی،  و  مصرفـی  کاالهـــای 

گوناگـون بـه  ویـژه برنـج و برنـز، صنایـع شـیمیایی و 

دارویی، تولید پودر روی و بسیاری از صنایع دیگر قابل 

استفاده است. صنعت گالوانیزه، 50 درصد از تقاضای 

روی را تشـکیل می دهد و به  همین دلیل کشـورهایی 

همچـون کـره جنوبی، چیـن، آمریکا، آلمـان و ترکیـه، از 

بزرگ تریـن مصـرف  کننـدگان ایـن فلز هسـتند و نقش 

فعالی در تجارت آن ایفا می کنند.

در جهـان امـروز، صنعـت روی بـه عنـوان یکـی از 

زیـادی  اهمیـت  از  تعییـن کننـده،  و  مـادر  صنایـع 

برخـوردار اسـت. تفـاوت در توزیع جغرافیایی ذخایر 

روی و بازارهـای مصـرف آن، موجـب شـده اسـت تـا 

نیمی از تولید روی ساالنه، تجارت شود. تجارت روی 

بـا توجـه بـه افزایـش نیـاز روزافـزون جهان بـه این فلز و 

انبســاط بازارهـــای مصـــرف، بـــه  طــور کلـی رونـــد 

رو به رشـدی طی سـال های 2011 تا 2021 داشـته است. 

هرچند در چهار سـال اخیر این روند متوقف شـده و 

اســت. رونـد  نیــز رخ داده  اندکـی  حتــی کاهــش 

تغییـرات تجـارت روی از سـال 2012 تـا سـال 2021 در 

نمودار 1 قابل مشاهده است.

مطابـق بـا نمـودار 1 و بـا بررسـی داده های تجارت 

جهانی شمش روی، تجارت روی طی 10 سال اخیر با 

نرخ رشد ساالنه 0.15 درصد،  از حدود چهار میلیون 

و 600 هـزار تـن در سـال 2012، بـه  حـدود پنج میلیون و 

300 هـزار تـن در سـال 2021 رسـیده اسـت. رونـد رشـد 

پیوسـته تجـارت روی در بـازه مـورد بررسـی، در سـال 

2018 متوقف شده و پس از آن دو سال پیاپی کاهش 

تجـارت رخ داده اسـت. بیشـینه میـزان تجـارت در 

بـازه مـورد بررسـی، مربـوط بـه سـال 2018 بـا حـدود 

پنج میلیون و 600 هزار تن و کمترین مقدار نیز مربوط 

به سال 2012 با چهار میلیون و 600هزار تن است.

کاهــــش  بــــا  ســـال 2012  در  جهـــانی  اقتصـــاد 

اتفـاق، موجـب  ایـن  3.3درصـدی مواجـه شـد کـه 

کاهش تولید و تقاضای بسیاری از فلزات صنعتی از 

جمله روی بود و به این دلیل کمترین میزان تجارت 

در این سال به ثبت رسیده است. طبیعی است که 

پس از یک افت شـدید، دوره ای از رشـد تا سـال 2018 

هم راسـتا با رشـد اقتصاد جهانی رخ داده اسـت. پس 

از سـال 2018، جنـگ تجـاری ایـاالت متحـده آمریـکا و 

چیـن، دو عامـل اصلـی بـوده  اسـت کـه بـازار فلـزات 

مختلف از جمله روی را با چالش روبه رو کرده  است 

و افت تجارت حادث شـده نیز یکی از تبعات وقوع 

عوامل فوق به شمار می رود.
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بازیگران اصلی صحنه تجارت   
شمش روی

فلز روی در پوسـته زمین به فراوانی وجود دارد 

و بـه ویـژه در آمریـکا، اسـترالیا و آسـیا بـه وفـور یافت 

بـه  دسترسـی  گفـت  می تـوان  بنابرایـن  می شـود. 

ذخایـر روی در نقـاط مختلـف جهـان فراهـم اسـت. 

بـرای  هرچنـد وجـود ذخیـره، شـرط محدودکننـده 

تولیـد شـمش روی بـه  شـمار نرفتـه اسـت و کشـوری 

مانند کره جنوبی بدون دسترسی به منابع معدنی 

بـا واردات کنسـانتره، بـه  میـزان قابـل توجهـی روی 

خالـص تولیـد می کند. چیـن با اختـالف، بزرگ ترین 

تولیدکننـده روی در جهـان بـه  شـمار مـی رود؛ بـه  

طـوری کـه تولیـد ایـن کشـور دو برابـر بیشـتر از پـرو، 

دومیـن تولیدکننـده بـزرگ جهان اسـت. بـا این حال 

چیـن بـه  دلیـل مصـرف فوق العـاده بـاال، بزرگ تریـن 

پـرو،  و  چیـن  از  بعـد  اسـت.  فلـز  ایـن  واردکننـده 

کشورهای استرالیا و آمریکا، بزرگ ترین تولیدکننده 

روی در جهـان هسـتند کـه از ایـن بیـن آمریکا نیز به  

دالیـل مشـابه، در زمـره بزرگ تریـن واردکننـدگان این 

فلز قرار می گیرد.

کشـورهای کـره جنوبـی، کانـادا، بلژیـک، هلنـد و 

اسـترالیا، بـه  ترتیـب پنـج کشـور بـزرگ صادرکننـده و 

کشورهای ایاالت متحده آمریکا، چین، آلمان، ترکیه و 

هلند، به ترتیب پنج واردکننده بزرگ شمش روی در 

جهـان طـی بـازه 10 سـاله مورد بررسـی هسـتند. نکته 

قابـل توجـه ایـن اسـت کـه کـره جنوبـی دارای ذخایـر 

معدنی روی نیست و تولید شمش روی این کشور، از 

محـل واردات کنسـانتره روی بـه  عنـوان مـاده اولیـه 

صـورت می گیـرد تـا ضمـن پوشـش مصـرف داخـل، 

مازاد تولید صادر شود.

بزرگ تریـن  میانگیـن  سـهم   ،2 نمـودار  در 

واردکنندگان و صادرکنندگان شمش روی از مجموع 

تجـارت ایـن فلـز طـی سـال های 2012 تـا 2021 قابـل 

مشاهده است.

همان  طور که در نمودار 2 قابل مشاهده است، 

به طور متوسـط 42 درصد از شـمش روی صادرشـده 

توسـط کشـورهای برتـر صادرکننـده صـورت گرفتـه 

اسـت و همچنیـن 43 درصـد از واردات انجـام شـده 

ایـن  دارد.  تعلـق  واردکننـده  برتـر  کشـور  پنـج  بـه 

موضوع در عین حال که سهم به  نسبت قابل توجه 

پنـج کشـور برتـر حـوزه تجـارت روی را بـه نمایـش 

می گـذارد، بیانگـر سـهم قابـل توجـه سـایر کشـورها 

اسـت کـه می توانـد نشـان از گسـتردگی تولیـد و 

مصرف روی در نقاط مختلف جهان باشد.

مطابـق بـا نمـودار 2، متوسـط سـهم کشـورها از 

صـادرات طـی سـال های 2012 تـا 2021 قابـل مشـاهده 

اسـت کـه بـه طـور متوسـط، 10 درصـد از صـادرات 

متعلـق بـه کشـور کـره جنوبـی اسـت و ایـن کشـور از 

سـال 2012 تـا 2014 در رتبـه دوم صادرکننـدگان جهـان 

قـرار دارد و از سـال 2015 بـه بعـد، رتبـه اول بـه کشـور 

کره جنوبی تعلق گرفته است. کشور کانادا نیز مانند 

کره جنوبی، حدود 10 درصد از صادرات شمش روی 

جهان را دارد. رتبه اول صادرکنندگان شمش روی در 

سال 2014، متعلق به کشور کانادا است و بعد از سال 

2015 با اختالف کمی رتبه اول به کشور کره جنوبی 

تعلـق گرفتـه اسـت. بـه نقل از سـازمان زمین شناسـی 

ایاالت متحده آمریکا »USGS«، 2.6 درصد از تولید 

معدنـی ایـن فلز متعلق به کشـور کانـادا اسـت. اکثر 

شـمش روی تولیدی در این کشـور به ایاالت متحده 

آمریـکا صـادر و بخشـی از تولیـد نیـز بـه کشـورهایی 

مانند تایوان و مالزی صادر می شود.

سومین صادرکننده بزرگ شمش روی در جهان 

کشور بلژیک است که متوسط سهم آن از صادرات 

جهانی، حدود 8 درصد اسـت. بیشـتر شـمش روی 

تولیدی در این کشـور به کشـورهای آلمان، ایتالیا و 

هلند صادر می شود. استرالیا و هلند به ترتیب 8 و 

6 درصـد از سـهم صـادرات شـمش روی در جهـان را 

به خود اختصاص داده اند. همچنین استرالیا عالوه 

بـر بزرگ تریـن صادرکننـده شـمش روی، بزرگ تریـن 
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تولید کننده روی نیز به شمار می رود.

در بخش واردات، کشورهای آمریکا و چین دارای 

متوسـط سـهم 13 درصدی از واردات جهانی شـمش 

روی در بازه مورد بررسـی هسـتند. در سـال های 2017 

و 2018، بزرگ تریـن واردکننـده ایـن محصـول کشـور 

چین بود. سـال های 2019، 2020 و 2021، کشـور آمریکا 

در صدر واردکنندگان قرار گرفته و با 7 درصد افزایش 

واردات از سطح 705 هزار تن در سال 2018، به سطح 

754 هزار تن در سال 2019 رسیده است. کشور چین 

بزرگ ترین تولیدکننده روی جهان به شمار می رود اما 

حجـم فوق العـاده بـاالی فعالیت هـای صنعتـی ایـن 

کشـور در صنایـع مصرف  کننـده روی، موجب شـده 

اســــت ایـــن کشـــور بــــه بزرگ تریـــن واردکننـــده و 

تولیدکننده شمش روی در جهان تبدیل شود.

واردات شمش روی در چین در سال 2018 نسبت 

به سـال قبل از آن، با رشـد 4.9 درصدی به بیشـترین 

میزان در 10 سـال مورد بررسـی رسـیده اسـت. از سال 

2018 بـه بعـد بـه دلیـل افزایـش تولیـد شـمش روی، 

واردات شـمش روی در کشـور چیـن کاهـش داشـته 

اســـت و بــــا گستـــرش ویـــروس کرونـــا و کاهــــش 

فعالیت های اقتصادی در جهان، تولید و تجارت روی 

توسـط چیـن بـا کاهـش روبـه رو شـده اسـت. متوسـط 

سـهم واردات کشـورهای آلمـان، ترکیـه و هلنـد بـه 

ترتیب 8 درصد، 5 درصد و 5 درصد است که در این 

بین هلند، یکی از صادرکنندگان مطرح شـمش روی 

نیـز بـه  شـمار مـی رود امـا تقاضـای بـاال در آلمـان بـه  

عنـوان یـک کشـور صنعتـی توسـعه یافتـه و صنعـت 

فوالدسـازی بزرگ ترکیه، از جمله دالیل قرارگیری این 

واردکننـدگان  بزرگ تریـن  فهرسـت  در  کشـور  دو 

جهانی است.

 تجارت روی طی ۱0 سال 
اخیر با نرخ رشد ساالنه 

0.۱۵ درصد،  از حدود چهار 
میلیون و 600 هزار تن در 
سال ۲0۱۲، به  حدود پنج 
میلیون و ۳00 هزار تن در 
سال ۲0۲۱ رسیده است



49         مرداد ماه  1401        شماره  228 

سرب و روی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی



شماره  228          مرداد ماه  1401 50

بورس و اقتصاد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی



51         مرداد ماه  1401        شماره  228 

بورس و اقتصاد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

معـــدنمعـــدن

کشاورزان، تاثیرگذارترین افراد بر بازار جهانی پتاس طی سالیان اخیر
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میـزان صـادرات پتـاس در جهان با حـدود ۱.۲ درصد رشـد سـاالنه، از حدود ۴0 میلیـون تن در 
سـال ۲0۱۲ بـه حـدود ۴۵ میلیون تن در سـال ۲0۲۱ رسـیده اسـت که کانـادا با در اختیار داشـتن 
سـهم ۴۸ درصدی از بازار پتاس در جهان، بزرگ ترین صادرکننده در سـال ۲0۲۱ شـناخته می شود. 
تولیـد معدنی پتاس در جهان در سـال ۲0۲۱، حدود ۴6 میلیون تن بوده اسـت کـه کانادا با در اختیار 
داشـتن سـهم ۳0 درصدی از تولیـد پتاس در جهـان، بزرگ ترین تولیدکننده پتاس در سـال ۲0۲۱ 
محسـوب می شـود. پتاس به طور عمده برای مصارف کشـاورزی به عنـوان کود مورد اسـتفاده قرار 

می گیرد که چین و هند، بزرگ ترین مصرف  کنندگان آن در جهان شناخته می شوند.

کشاورزان؛ تاثیرگذارترین افراد بر بازار 
جهانی پتاس طی سالیان اخیر

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومی شـرکت مشـاوره 

اقتصـادی آرمـان آتورپـات، پتـاس نامـی اسـت کـه 

بـرای نمک هـای مختلـف اسـتخراج  شـده و سـاخته  

شـده کـه حـاوی پتاسـیم بـه شـکل محلـول در آب 

هسـتند، مورد اسـتفاده قرار می گیرد. سنگ معدن 

پتاسـیم  کلریـد  از  غنـی  معمـول،  طـور  بـه  پتـاس 

»KCl«، کلریـد سـدیم »NaCl« و خـاک رس اسـت 

که بخش اعظم آن به  عنوان کود، تولید می شـود و 

در صنایع کشاورزی به مصرف می رسد. بنابراین با 

توجـه بـه رونـد افزایشـی جمعیـت و رشـد روزافـزون 

صنعت کشاورزی در جهان، روند تولید و صادرات 

مـورد   2021 تـا   2012 سـال های  طـی  محصـول  ایـن 

بررسی قرار گرفته است. همچنین ذخیره پتاس در 

جهان در سال 2021، به بیش از 11 میلیارد تن رسیده 

اسـت کـه رونـد آن طـی بـازه زمانـی 10 سـاله، مـورد 

بررسی قرار گرفته و در نمودار 1 ارائه شده است.

روند افزایشی تولید معدنی پتاس در جهان  
مطابـق بـا نمـودار 1، میزان تولید معدنی پتاس، 

بـا رشـد سـاالنه حـدود 3.5 درصـدی، از 32 میلیون 

و 700 هـزار تـن در سـال 2012، بـه حـدود 46 میلیـون 

تـن در سـال 2021 رسـیده اسـت کـه کانـادا بـا در 

اختیـار داشـتن سـهم 30 درصـد از تولیـد پتـاس در 

جهـان، بزرگ تریـن تولیدکننـده پتـاس در سـال 2021 

بـا رشـد  آن  تولیـد  میـزان  کـه  محسـوب می شـود 

سـاالنه حدود 4.5 درصدی، از حدود 9 میلیون در 

سـال 2012، بـه حـدود 14 میلیـون تـن در سـال 2021 

رسیده است.

جایگاه هـای  در  نیـز  چیـن  و  بـالروس  روسـیه، 

بعدی تولیدکنندگان پتاس در جهان قرار گرفته اند 

کـه هـر یـک بـه ترتیـب سـهم 20 درصـد، 17 درصد و 

13 درصـد از میـزان تولیـد پتـاس در سـال 2021 را در 

اختیار داشته اند که میزان تولید معدنی روسیه با 

5.1 درصـد رشـد سـاالنه، از حـدود پنـج میلیـون و 

500هـزار تـن در سـال 2012، بـه حـدود 9 میلیـون تـن 

در سـال 2021 رسـیده اسـت. همچنین طی این بازه 

زمانـی، میـزان تولید معدنی بالروس بـا 5.3 درصد 

رشـد سـاالنه، از حدود چهار میلیون و 700 هزار تن، 

به حدود هشـت میلیون تن و میزان تولید معدنی 

چیـــن بـا 3.9 درصــــد رشــــد ساالنـــــه، از حـــــدود 

چهارمیلیـون و 100 هـزار تـن، بـه حدود 6 میلیون تن 

رسیده است.

مازاد عرضه در پی افزایش تولید  
علت افزایش روند تولید معدنی پتاس از سـال 

2012 تـا 2015، مربـوط بـه کشـف و تولیـد معـادن 

جدیـد بـوده اسـت امـا از سـال 2015 تـا 2016، بـازار 
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جهانی پتاس با تقاضای ضعیف در چین و هند، به 

عنـوان بزرگ تریـن مصـرف  کننـدگان پتـاس روبـه رو 

شـد که علت آن، موجودی باالی پتاس در جهان و 

پیش بینی کاهش قیمت ها توسـط کشـاورزان بوده 

است. این امر باعث ایجاد وضعیت مازاد عرضه و 

کاهش قیمت ها و در نتیجه کاهش تولید از تامین  

کنندگان عمده بالروس، کانادا و روسیه شد.

از سـال 2016 تـا 2018 بـه دلیـل افزایـش تولیـد 

سـولفات پتاس »SOP« و سـولفات منگنز پتاسـیم 

»SOPM« بـرای تولیـد کودهـای شـیمیایی، میـزان 

جهانـی  مصـرف  امـا  یافـت  افزایـش  پتـاس  تولیـد 

پتـاس، در سـال 2019، تحـت تاثیـر شـرایط نامطلوب 

آب و هوایـی در بسـیاری از کشـورها قـرار گرفـت.

فصـول  در  را  کشـاورزی  موجـود، صنعـت  شـرایط 

کاشـت، بـا مشـکل مواجـه کـرد کـه منجر بـه فروش 

کمتـر پتـاس، افزایـش موجـودی انبـار و در نتیجـه 

منجـر بـه کاهـش تولید پتاس در سراسـر جهان شـد 

اما همان طور که در نمودار 1 قابل مشاهده است، 

پـس از عبـور از آن شـرایط، تولیـد معدنـی پتـاس بـا 

افزایش مصرف در مناطق آسـیا و آمریکای جنوبی، 

دوباره روند صعودی پیدا کرده است

همان طـور کـه گفتـه شـده اسـت، بخـش اعظـم 

پتـاس بـه صـورت کودهـای شـیمیایی و باقی مانده 

مـورد  و صنعتـی  شـیمیایی  کاربرد هـای  بـرای  آن 

کـه  اسـت  ذکـر  شـایان  می گیـرد.  قـرار  اسـتفاده 

تجـارت  پتـاس  گـروه  بزرگ تریـن  کلرایـد،  پتاسـیم 

شـده بـه شـکل کودهـای شـیمیایی بـوده اسـت و 

محصـول  عنـوان  بـه  نیتـرات،  پتاسـیم  همچنیـن 

تجـارت  شـیمیایی  صنعـت  در  پتـاس  کاربـردی 

می شـود کـه رونـد صـادرات مجمـوع آن هـا، طـی 

از سال ۲0۱6 تا ۲0۱۸ به 
دلیل افزایش تولید سولفات 
پتاس »SOP« و سولفات 
 »SOPM« منگنز پتاسیم

برای تولید کودهای 
شیمیایی، میزان تولید 
پتاس افزایش یافت
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بازه زمانی ذکر  شـده مورد بررسـی قرار گرفته و در 

نمودار 2 ارائه شده است.

کشف بزرگ ترین کشورهای   
صادرکننده پتاس

مطابـق بـا نمـودار 2، میـزان صـادرات پتـاس بـا 

حدود 1.2 درصد رشـد سـاالنه، از حدود 40 میلیون 

تـن در سـال 2012، بـه حـدود 45 میلیون تن در سـال 

2021 رسـیده اسـت کـه کانـادا بـا در اختیـار داشـتن 

48 درصــــد از سهــــم بــــازار، بزرگ تریــــن کشــــور 

صادرکننـده پتـاس در جهان در سـال 2021 شـناخته 

می شـود کـه میـزان صـادرات آن با 4.4 درصد رشـد 

سـاالنه، از حـدود 14 میلیـون تـن در سـال 2012، بـه 

حـــدود 21 میلیـــون و 600 هـــزار تـــن در سـال 2021 

بـا کسـب سـهم  رسـیده اسـت کـه کشـور آمریـکا 

47درصـد، بزرگ تریـن مقصـد صادراتـی ایـن کشـور 

محسوب می شود.

روسـیه و بـالروس بعـد از کانـادا، بـا در اختیـار 

داشـتن 26 درصـد و 19 درصـد از سـهم بـازار در جهان 

در سال 2021، در جایگاه دوم و سوم از نظر بزرگ ترین 

صادرکننـدگان پتـاس قـرار دارنـد که میـزان صـادرات 

روسـیه بـا حـدود 3 درصـد رشـد سـاالنه، از حـدود 9 

میلیون تن در سـال 2012، به حدود 12 میلیون تن در 

سـال 2021 رسـیده اسـت. همچنیـن طـی ایـن بـازه 

زمانـی، میـزان صـادرات بـالروس بـا 3.5 درصـد رشـد 

بـه حـدود هشـت  تـن  از حـدود 6میلیـون  سـاالنه، 

میلیـون و 500 هـزار تـن رسـیده اسـت. الزم بـه ذکـر 

اسـت کـه برزیل و چیـن، بزرگ ترین مقاصد صادراتی 

روسیه و بالروس در سال 2021 بوده اند.

حداقل میزان صادرات در سال ۲0۱6  
بـرای  تقاضـا  افزایـش   ،1 نمـودار  بـه  توجـه  بـا 

کودهـای کشـاورزی در جهـان، بـا کشـف و تولیـد 

معـادن جدیـد و در نهایـت افزایـش عرضـه پتـاس 

همـراه بوده اسـت که منجر به افزایش صـادرات آن 

در سـال 2013 شـده اسـت. از سـال 2014 تـا 2016، 

دلیـل  بـه  را  پتـاس  خریـد  کشـاورزان  از  بسـیاری 

موجودی باالی پتاس در جهان و پیش بینی کاهش 

قیمت هـا، بـه تعویق انداختنـد که منجر به کاهش 

تقاضـا و در نهایـت کاهـش صـادرات جهانـی پتـاس 

در دو سـال مذکـور شـده اسـت امـا از سـال 2016، 

تولیـد  منظـور  بـه  پتـاس  افزایـش مصـرف جهانـی 

سـولفات پتاس »SOP« و سـولفات منگنز پتاسـیم 

»SOPM« به عنوان کودهای کشـاورزی، منجر به 

افزایـش تقاضـا و در نتیجـه افزایـش صـادرات پتـاس 

در آن سـال شـده اسـت. پـس از آن، از سـال 2017 تـا 

2020، صـادرات پتـاس رونـد یکنواختـی را طـی کـرد 

کـه در نهایـت بـا شـیوع و همه گیری ویـروس کرونا 

در اواخر سـال 2019، میزان صادرات پتاس در سـال 

2020 با روند نزولی روبه رو شد.

از سال ۲0۱7 تا ۲0۲0، 
صادرات پتاس روند 

یکنواختی را طی کرد که در 
نهایت با شیوع و همه گیری 
ویروس کرونا در اواخر سال 

۲0۱۹، میزان صادرات 
پتاس در سال ۲0۲0 با 
روند نزولی روبه رو شد
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فلزات آلیاژی و آلیاژها

نقش برجسته لیتیم در گردش چرخ دنده های صنعت خوردروهای برقی

بررسی عرضه و افزایش قیمت لیتیم در بازارهای جهانی

مجموع تولید سولفات کبالت در نیمه نخست سال ۲۰۲۲
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در پـی رشـد روزافزون باتری هـای لیتیمی که در صنعـت خودروهای برقی کاربـرد دارد، تولید و 
تجـارت فلـز لیتیم نیز دچار تحوالت قابل توجهی شـده اسـت و بیشـترین سـهم از تولید این فلز 
در جهـان بـه اسـترالیا تعلق دارد؛ در حالی که بیشـینه ذخایر لیتیم در بولیوی یافت می شـود. حجم 
ذخایر لیتیم جهان در سـال ۲0۲۱، حدود ۲۲ میلیون تن گزارش شـده اسـت که بیشـترین ذخایر 
ایـن عنصـر در کشـورهای موسـوم بـه مثلث لیتیم واقع شـده اسـت. گفتنـی اسـت بزرگ ترین 
واردکننـده و صادرکننـده لیتیـم در جهان بـه  ترتیب کره جنوبی و چین هسـتند. کاربـرد این فلز که 
سـبک اسـت و خاصیت ابررسـانایی نیز دارد، بیشـتر در زمینه تولید باتری های قابل شـارژ اسـت. 
بـا توجـه بـه رشـد بـازار خوردروهـای برقـی و مصرفی کـه لیتیـم در باتری ایـن خودروهـا مورد 
اسـتفاده قـرار می گیرد، پیش بینی می شـود میـزان تولید و تقاضـا برای این محصول در سـال های 

آینده روندی افزایشی داشته باشد.

نقش برجسته لیتیم در گردش چرخ دنده های صنعت 
خوردروهای برقی

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومی شـرکت مشـاوره 

اقتصـادی آرمـان آتورپـات، لیتیم عنصری اسـت که 

نـام آن برگرفتـه از کلمـه لیتوس به معنای سـنگ در 

زبـان یونانـی اسـت. علـت نام گـذاری ایـن عنصـر، 

وجود مقدار کمی از عنصر لیتیم در اغلب کانی ها 

)سـنگ ها( اسـت. ایـن عنصـر در شـرایط اسـتاندارد 

دما و فشار، سبک ترین فلز و کم چگالی ترین عنصر 

جامـد شـناخته می شـود. بـه دلیـل واکنش پذیـری 

باالی لیتیم، نمی توان آن را به صورت عنصر آزاد در 

طبیعـت پیـدا کـرد بلکـه همـواره در بخشـی از یـک 

ترکیـب شـیمیایی کـه اغلـب ترکیبـی یونـی اسـت، 
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یافــــت می شــــود. لیتیــــم در ترکیــــب کانی هــــای 

اسپودومن، پتالیت، لپیدولیت و آمبلیگونیت یافت 

می شـــود. همچنیــــن از آنجـــایی کــــه در آب حــــل 

می شـود، بـه صـورت یون و نمـک در آب اقیانوس ها 

نیز دیده می شود.

مهم ترین کاربرد لیتیم در باتری های قابل شارژ 

مجدد در وسایل الکترونیکی است. همچنین لیتیم 

در برخـی باتری هـای غیـر قابـل شـارژ مجـدد بـرای 

وسـایلی ماننـد ضربان سـاز قلـب، اسـباب بازی ها و 

ساعت نیز کاربرد دارد. مواد معدنی لیتیم به طور 

در  معـدن  سـنگ  کنسـانتره  عنـوان  بـه  مسـتقیم 

کاربردهـای سـرامیک و شیشـه مـورد اسـتفاده قـرار 

و  آلومینیـوم  بـا  ترکیـب  در  لیتیـم  فلـز  می گیـرد. 

کـه دارای  تبدیـل می شـود  آلیاژهایـی  بـه  منیزیـم 

اسـتحکام باالتـری نسـبت بـه ایـن دو فلـز بـوده و 

سـبک تر نیـز اسـت. نوعـی از آلیاژ منیزیم لیتیـم در 

آلومینیـوم  آلیاژهـای  مـی رود.  بـه کار  زره  آبـکاری 

قطارهـای  و  دوچرخـه  قـاب  هواپیمـا،  در  لیتیـم 

پرسرعت مورد استفاده قرار می گیرد.

بـر  لیتیـم  اگرچـه سـهم صنایـع مصرف کننـده 

اساس موقعیت جغرافیایی متفاوت است اما به طور 

لیتیـم  نهایـی  بازارهـای جهانـی، مصـرف  در  کلـی 

71درصد در تولید باتری ها، 14 درصد در سـرامیک و 

شیشـــه، 4 درصــــد در روان کننده هـــا، 2 درصــــد در 

پودرهای شار قالب های مورد استفاده در ریخته گری 

پیوسـته، 2 درصد در پلیمرها، یک  درصد در تصفیه 

هوا و 6 درصد در صنایع دیگر گزارش شده است.

افزایش ذخایر لیتیم در پی اکتشافات   
گسترده جهانی

به دلیل اکتشافات گسترده ای که در سال های 

اخیـر بـرای ایـن عنصـر صـورت گرفتـه اسـت، منابـع 

لیتیـم شناسـایی شـده در سـطح جهـان به طـرز قابل 

توجهی افزایش یافته اسـت. منابع شناسـایی شـده 

لیتیـم جهـان در سـال 2021، حـدود 93 میلیـون تـن 

اعالم شده است که از این میزان، 22 میلیون تن آن 

بـه عنـوان ذخایـر قطعـی قابـل برداشـت لیتیـم در 

جهـان گـزارش شـده اسـت. عمـده ایـن ذخایـر در 

کشورهای بولیوی، آرژانتین، استرالیا، چین و کنگو 

واقـع شـده اسـت. گفتنی اسـت میـزان ذخایـر قابل 

برداشت لیتیم جهان از 13 میلیون  تن در سال 2012، 

بـه 22 میلیـون تـن در سـال 2021 رسـیده اسـت. بـه 

عبارتی دیگر، ساالنه 6 درصد بر حجم ذخایر لیتیم 

در جهان افزوده شده است.

مثلث لیتیم  
بیش از 75 درصد منابع لیتیم جهان در مثلث 

لیتیم واقع در سـه کشـور بولیوی، آرژانتین و شـیلی 

قـرار دارد. آرژانتیـن از نظـر دارا بودن منابع لیتیم، با 

داشـتن دو میلیـون و 200 هـزار تـن لیتیـم بعـد از 

بولیـوی، در جایـگاه دوم قـرار دارد. پـس از آرژانتین، 

شـیلی، اسـترالیا، آمریـکا و چیـن در رتبه هـای بعـدی 

قرار دارند. برآورد می شود آرژانتین تقریبا 10 درصد 

از کل منابـع لیتیـم را در اختیـار داشـته باشـد. دو 

اسـتخراج  اینکائوآسـی، کانـون  و  آنتوفاشـا  منطقـه 

لیتیم در آرژانتین هستند.

جهـت بررسـی تولیـد معدنـی لیتیـم در جهـان، 

اطالعات منتشـر شـده توسط سازمان زمین شناسی 

ایـاالت متحـده آمریـکا در بازه زمانی سـال های 2012 

تـا 2021 مـورد ارزیابـی قـرار گرفـت و نتایـج آن در 

نمودار 1 به نمایش گذاشته شده است.

بـا توجـه بـه آنچـه نمـودار 1 بـه نمایـش گذاشـته 

اسـت، تولیـد معدنی لیتیم در جهـان در بازه زمانی 

افزایـش  بـا   ،2021 الـی   2011 سـال  بررسـی  مـورد 

چشـمگیری همـراه بـوده و از 35 هـزار تـن در سـال 

2012، به 100 هزار تن در سـال 2021 رسـیده اسـت. به 

عبارتـی دیگـر، سـاالنه حـدود 12.3 درصـد بـر تولیـد 

معدنی لیتیم در سطح جهان افزوده شده است که 

مطرح تریـن کشـورهای تولیدکننـده ایـن محصـول 

اسـترالیا، شـیلی و چیـن هـر کدام بـا سـهم 55، 26 و 

14درصـدی از تولیـد جهانـی، سـه کشـور مطـرح در 

زمینه تولید لیتیم در دنیا به شمار می روند.

بـا توجـه بـه نمـودار 1، تولید لیتیـم در سـال 2019 

کاهش چشمگیری پیدا کرد که از مهم ترین علل آن 

صنعـت  در  چیـن  یارانه هـای  کاهـش  بـه  می تـوان 

خوردروهـای برقـی اشـاره کرد کـه در پی آن، مصرف 

تولید معدنی لیتیم در 
جهان در بازه زمانی مورد 

بررسی سال ۲0۱۱ 
الی ۲0۲۱، با افزایش 

چشمگیری همراه بوده و 
از ۳۵ هزار تن در سال 

۲0۱۲، به ۱00 هزار تن در 
سال ۲0۲۱ رسیده است
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لیتیـم و بـه تبـع آن تولیـد ایـن فلـز بـه  شـدت کاهـش 

یافـت. همچنیـن تولیـد لیتیـم در سراسـر جهـان در 

سـال 2020 نیـز بـا کاهـش 5 درصـدی همـراه بـود کـه 

دلیـل ایـن پدیـده را می تـوان مـازاد عرضـه لیتیـم در 

جهـان و کاهـش قیمـت آن دانسـت. ایـن در حالـی 

اسـت کـه بـر اسـاس گـزارش سـازمان زمین شناسـی 

ایـاالت متحـده آمریـکا، مصرف لیتیـم در سـال 2020 

برابـر بـا 56 هـزار تـن اعـالم شـده که نسـبت به سـال 

2019، رونـد یکسـانی داشـته اسـت. گفتنـی اسـت 

علی رغـم کاهـش تقاضـا بـرای لیتیـم در فصـل اول 

2020 بـه دلیـل همه گیـری ویـروس کرونـا، بـه دلیـل 

رشـد سـریع بـازار باتری هـای لیتیـم یـون، ایـن رونـد 

نزولی در نیمه دوم سال جبران شده است.

آرژانتیـن علی رغـم دارا بـودن منابـع زیـاد لیتیم، 

هنـوز نتوانسـته اسـت جایـگاه خـود را در ایـن بـازار 

تثبیـت کنـد. از سـال 2018 تـا 2020، میـزان تولیـد 

لیتیـم در ایـن کشـور کاهـش یافتـه اسـت. شـیوع 

ویروس کرونا در کاهش بهره برداری از معادن لیتیم 

رو  همیـن  از  و  داشـت  زیـادی  تاثیـر  آرژانتیـن  در 

آرژانتین تالش کرد تا در سـال 2021، از طریق جذب 

سرمایه گذاری خارجی ظرفیت تولید لیتیم خود را 

افزایـش دهـد و در ایـن راسـتا موفقیت هایـی نیـز 

کسـب کرد و تولید لیتیم خود را تا سـقف 300 هزار 

تن افزایش داده است.

روند افزایشی تجارت در پی افزایش   
تقاضا

جهـــت بررسـی رونـــد تجـــارت جهـــانی لیتیـم، 

واردات لیتیـم و لیتیـم هیدروکسـید بـا کـد تعرفـه 

282520 در بازه زمانی 2012 تا 2021 مورد بررسـی قرار 

گرفت و نتایج در نمودار 2 به نمایش گذاشته شد.

چنـــان کــــه نمــــودار 2 نیــــز نشــــان می دهــــد، 

کشـورهایی کـه در زمینـه صنعتـی و تولیـد خـودرو 

پیشـرو هسـتند، سـهم بیشـتری از واردات لیتیـم 

دارند؛ چراکه مصرف لیتیم در این کشورها به دلیل 

تولید باتری های لیتیمی باالتر است. همان طور که 

نمودار 2 نیز گویا است، روند واردات لیتیم در بازه 

زمان بنـدی سـال های 2012 تـا 2021 افزایشـی بـوده و 

رونـدی  آن  واردات  بـا  مشـابه  نیـز   2021 تـا   2012

صعودی را پیموده و از 21 هزار تن در سـال 2012، به 

107 هزار تن در سـال 2021 رسـیده اسـت. به عبارتی 

دیگـر، سـالیانه حـدود 20 درصـد بـر حجـم صـادرات 

مهم تریـن  اسـت.  شـده  افـزوده  محصـول  ایـن 

کشـورهای صادرکننـده لیتیـم در سـطح جهـان بـه 

ترتیب چین، شیلی، آمریکا و روسیه هستند که هر 

کـدام سـهم 61، 10.6، 7.8 و 7.7 درصـدی از کل 

صادرات لیتیم در جهان را در اختیار دارند.

بـا توجـه به کاربرد لیتیـم در سـاخت باتری های 

قابـل شـارژ، در صنعـت خودروهـای برقـی و رشـد 

روزافـزون ایـن بـازار در سـال های اخیـر، پیش بینـی 

می شـود در سـال های آینـده رونـد تولیـد لیتیـم و 

عرضه آن صعودی باشد.

ایـن  واردات  حجـم  بـر  درصـد   18 حـدود  سـاالنه 

دیگـر،  عبارتـی  بـه  اسـت.  شـده  افـزوده  محصـول 

واردات این محصول از 25 میلیون تن در سال 2012، 

به 113 میلیون تن در سال 2021 رسیده است.

کشورهای کره جنوبی، ژاپن و فرانسه هر یک به 

ترتیب سـهم 47، 29 و 3 درصدی از واردات جهانی 

این محصول را دارا هستند. شواهد بیانگر این است 

کـه بـا افزایـش فعالیـت  واحدهـای صنعتـی پـس از 

گذر از بحران تولید ناشی از کرونا، تقاضای جهانی 

بـرای لیتیـم از سـال 2020 تـا 2021، حـدود 48 درصـد 

افزایش یافته است و در پی آن، تجارت این محصول 

نیـز بـه میـزان 24 درصـد تحـت تاثیـر قـرار گرفتـه و 

افزایش یافته است.

رونـد صـادرات لیتیـم در بـازه زمانـی سـال های 
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موسسـه »SMM« معتقد اسـت کـه ارائه نظرات بـدون در نظر گرفتن بعد زمانـی و صحبت در 
مـورد محـدوده قیمـت بـا نبود عرضـه و تقاضا امـری مغرضانـه اسـت. بنابراین این موسسـه به 
تفصیـل در مـورد عرضه و تقاضای بـازار از ابعاد مختلف زمانی و چشـم انداز بازار بر همین اسـاس 

خواهد پرداخت.

بررسی عرضه و افزایش قیمت لیتیم در بازارهای جهانی

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به نقل از موسسه» SMM«، کنفرانس جهانی باتری 

» EV« و » ES« چنـدی پیـش در شـهر یبیـن، اسـتان 

سیچوان چین آغاز شد و صحبت از لیتیوم، داغ ترین 

مبحث مطرح  شده در این کنفرانس بود که توانست 

توجهـات زیـادی را بـه خـود جلـب کند. حتی پـس از 

ایـن کنفرانـس نیـز بحث هـا در مـورد پویایـی قیمـت 

لیتیـوم همچنـان بـه صـورت فشـرده ادامـه یافـت. 

برخـی بـر ایـن بـاور هسـتند که تامین لیتیوم سـخت 

نیست؛ چرا  که لیتیوم در همه جا وجود دارد. وجود 

لیتیـوم  اسـتخراج  بـرای  مناسـب  و  قطعـی  منابـع 

می توانـد حاکـی از رشـد تقاضـا در زمینـه باتری هـای 

لیتیومـی در آینـده ای نزدیـک باشـد. اکنـون بـا ادامـه 

روند کاهشـی اسـتفاده از باتری های لیتیومی، دیگر 

لیتیومـی وجـود نخواهـد داشـت.  کمبـود عرضـه 

برخـی دیگـر اسـتدالل می کننـد کـه اگرچـه هیـچ 

کمبـود لیتیومـی در ایـن کره خاکی وجود نـدارد اما 

کـه  دارد  وجـود  لیتیومـی  معـدن  سـنگ  کمبـود 

پیش نیاز تولید نمک های لیتیوم با خلوص باال برای 

همیـن  بـر  لیتیومـی هسـتند.  باتری هـای  سـاخت 

اساس، قیمت لیتیوم به طور پیوسته در نیمه دوم 

سال به باالترین حد خود یعنی حدود 600 هزار یوان 

بر تن خواهد رسید.

توسـط  شـده  منتشـر  اطالعـات  آخریـن  طبـق 
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ذخایـر   ،»USGS« آمریـکا  زمین شناسـی  سـازمان 

جهانی لیتیوم در سال 2021 به 22 میلیون تن از نظر 

محتوای فلز )معادل حدود 120 میلیون تن کربنات 

کلسـیم معـادل »LCE«( رسـیده اسـت. ایـن رقـم، 

عـدد بیشـتری از میـزان ذخایـر قطعـی کنونـی قابـل 

بـا  مـی رود  انتظـار  کـه  بیـان می کنـد  را  اسـتخراج 

پیشـرفت روند اکتشـافات، این رقم افزایش یابد. از 

سـوی  دیگـر، مصرف لیتیوم فعلـی حـدود 860 هزار 

تن کربنات کلسـیم معادل »LCE« برای سـال 2022 

اسـت. عالوه براین، با نزدیک شـدن به دوران کاهش 

اسـتفاده از باتری هـای لیتیومـی، انتظار مـی رود که 

در پنـج سـال آینـده، نسـبت عرضـه لیتیـوم از مـواد 

بازیافتـی بـه حـدود 6 درصـد افزایـش یابـد و ایـن 

نسبت در آینده نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین این 

کاهـش مصـرف لیتیـوم خـود تضمینـی بـرای تامین 

بلندمدت منابع لیتیوم خواهد بود. عالوه بر منابع 

متعارف استخراج لیتیوم، مفهوم استخراج لیتیوم 

از آب دریـا نیـز بـه عنـوان مبحثـی، در پشـت پـرده 

قیمـت بـاالی لیتیوم دوبـاره مطرح خواهد شـد. در 

واقع، چنین سـناریوهایی در سـال 2003 در مقاالت 

مربوطـه نیـز مطـرح شـده اسـت و حتـی بسـیاری از 

کشـورها در حـال حاضـر مشـغول تحقیـق در مـورد 

استخراج لیتیوم از آب دریا هستند.

بنابرایـن، کمبـود لیتیـوم از نظـر وجـود و وفـور 

منابـع وجـود نخواهـد داشـت و با اسـتقرار تدریجی 

سیستم بازیافت باتری لیتیومی، کمبود عرضه در 

دراز مـدت جبـران می شـود. در حـال حاضـر، وجـود 

مشکل کاهش عرضه از طرف منابع، بیشتر به دلیل 

اسـتخراج  و  آزادسـازی  اصـول  بیـن  تطابـق  عـدم 

آن هـا و نـرخ رشـد تقاضـای باتـری لیتیـوم در صنایع 

پایین دسـت اسـت. بنابراین در کوتاه مدت، با رشـد 

متناقـض در بخـش معـدن و تقاضـای مرتبـط بـا آن، 

شـکاف عرضه مشـخصی به وجود می آید که منجر 

به افزایش کوتاه مدت در قیمت لیتیوم می شود.

بـا ایـن تفاسـیر می تـوان اکتشـاف منابـع لیتیوم 

باتـری  صنعـت  در  تقاضـا  رشـد  نـرخ  و  آینـده  در 

لیتیومـی را بررسـی کـرد. طبق محاسـبات موسسـه 

»SMM « ، در بلندمـدت و پـس از ورود بـه سـال 

2023، با انتشـار نتایج هزینه های دریاچه آب نمک 

نـرخ رشـد عرضـه  و آزمایـش سیسـتم اسـپودومن، 

منابع لیتیوم ممکن اسـت از نرخ رشـد تقاضا فراتر 

رود و شـکاف عرضـه اولیـه را برطـرف کنـد. در عیـن 

حـال، پـس از ورود بـه سـال 2023، صنعـت لیتیـوم 

ممکـن اسـت یـک دوره سـه سـاله مـازاد عرضـه را در 

کنار تکمیل این سیسـتم عرضه، به وسـیله بازیافت 

بـا  باتری هـای لیتیومـی تجربـه کنـد. در آن زمـان 

اصالح تراز عرضه و تقاضا می توان قیمت لیتیوم را 

به تدریج به حالت نرمال و معقول رساند.

در یـک دوره کوتاه مـدت در سـال 2022، بـا وجـود 

افزایـش عرضـه نزدیـک بـه 250 هـزار تنـی کربنـات 

کلسـیم معـادل »LCE« و بـه دالیلی چـون راه انـدازی 

مجـدد معـادن، گسـترش پروژه های موجـود و آغاز به 

فعالیـت تعداد کمـی از پروژه های جدید، تـا حدودی 

وضعیـت عرضـه را بهبـود بخشـیده اسـت امـا بایـد 

خاطـر نشـان کـرد کـه همچنـان کمبـود عرضـه وجود 

دارد. پیش بینـی می شـود کـه کاهـش عرضـه جهانی 

در سـال 2022 حدود 4 درصد باشـد اما مقدار مطلق 

آن ممکـن اسـت عـددی بیـن 20 هـزار تـا 30 هـزار تـن 

کربنـات کلسـیم معـادل »LCE« باشـد. حال اگـر در 

بـازار چیـن در ذوب سـنگین لیتیـوم و مصـرف باتری 

لیتیـوم تمرکـز شـود، کسـری عرضـه ملموسـی در 

انتهـای سـال 2021، در اوایـل سـال 2022 نیـز مشـاهده 

می شود. در سه ماهه دوم سال 2022، به دلیل تاثیر 

بـازار  در  فصلـی  افـت  ظهـور  و  کرونـا  همه گیـری 

باتری های شارژی و لوازم الکترونیکی، بازار یک مازاد 

عرضـه محـدود را تجربـه کـرد. همچنیـن واردات در 

مقادیـر زیـاد نیـز مـازاد عرضـه لیتیـوم کربنـات را بـه 

سطح بسیار باالیی در ماه ژوئن رساند.

پـس از تحقـق رشـد عرضه نمک لیتیـوم و تولید 

چین و دیگر کشورهای جهان، احتماال تراز عرضه و 

تقاضـا در سـه ماهـه سـوم سـال بـه حالـت نرمـال و 

متعادل باز  خواهد گشت. در نهایت بازار به تدریج 

شـاهد کسـری عرضـه مجـدد در سـه ماهـه چهـارم 

سـال خواهـد بـود زیـرا بازیگـران مهـم بـازار در پایـان 

سـال هنگامی که قصد دارند فروش خود را افزایش 

دهنـد، بـا تقاضـای زیادی مواجه خواهند شـد و این 

در حالـی اسـت کـه قیمـت نمک لیتیوم نیـز در این 

برهه افزایش خواهد یافت.

در سه ماهه دوم سال 
۲0۲۲، به دلیل تاثیر 

همه گیری کرونا و ظهور افت 
فصلی در بازار باتری های 

شارژی و لوازم الکترونیکی، 
بازار یک مازاد عرضه 
محدود را تجربه کرد. 

همچنین واردات در مقادیر 
زیاد نیز مازاد عرضه لیتیوم 
کربنات را به سطح بسیار 
باالیی در ماه ژوئن رساند
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تولیـد سـولفات کبالت چین در نیمـه اول سـال ۲0۲۲، برابر ۳۵ هزار و 600 تن بود که نسـبت 
به سـال قبل، ۲۱ درصد و همچنین در نیمه دوم سـال ۲0۲۱، حدود ۵ درصد رشـد جزئی داشـت. 
تولیـد کلریـد کبالت چیـن در نیمـه اول سـال ۲0۲۲، برابر ۲۱ هـزار و 700 تن بود که نسـبت به 

سال پیش و نیمه دوم سال۲0۲۱، حدود ۱7 درصد افت داشت.

مجموع تولید سولفات کبالت در نیمه نخست سال 2022

»فلـزات  تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش  بـه 

 آنالین« و به نقل از موسسه »SMM«، کارخانه های 

رده بـاالی سـولفات کبالـت از محصـوالت میانـی 

کبالت به  عنوان مواد اولیه اسـتفاده می کنند. در 

کبالـت  هزینـه  میـالدی،  جـاری  سـال  اول  نیمـه 

سولفات تولید شده با محصول میانی به  طور قابل 

توجهی باالتر از قیمت آن در بازار فیزیکی طی سه 

ماهه دوم بود و از انگیزه تولید آن کاسـته شـد. در 

عیـن حـال، بـا افزایـش محبوبیـت بازیافـت لیتیوم، 

تولید سولفات کبالت توسط بازیافت کننده ها به 

 طـور کلـی افزایـش یافـت. مجمـوع سـهم بـازار پنـج 

کبالـت،  سـولفات  عرضه کننـده  بـزرگ  شـرکت 

48درصد برآورد شد که این میزان نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

تولیـد کلریـد کبالـت چیـن در نیمـه اول سـال 

2022 برابر 21 هزار و 700 تن بود که نسـبت به سـال 

پیشـین و نیمـه دوم سـال 2021، حـدود 17 درصـد 

افـت داشـت. تحـت تاثیـر افزایـش مـداوم قیمـت 

Co3O4 در سـه ماهه اول، سـودآوری کلرید کبالت 

بـه نسـبت خـوب بـود و واحدهـای ذوب بـه  طـور 

کلـی حجـم تولیـد کلریـد کبالـت را افزایـش دادند. 

بازار الکترونیک در سـه ماهه دوم امسـال، کمترین 

بـرای  تقاضـا  و  داشـت  را  فصلـی  تقاضـای  میـزان 

Co3O4 تضعیف شد. گسترش همه گیری کرونا در 

این دوره، بیشـتر در بازار الکترونیک متمرکز شـد و 

تولیـد Co3O4 در سـه ماهـه دوم کاهـش یافـت. در 

همیـن حـال، بـه دلیـل تحریـک بـاالی بازار سـولفات 

کبالت در سه ماهه اول امسال، تمام تولیدکنندگان 

به جز تولیدکنندگان اصلی به جای کلرید کبالت، 

به تولید سولفات کبالت پرداختند. نسبت تمرکز 

پنـج شـرکت برتـر در بـازار کلریـد کبالـت 63 درصـد 

بـرآورد شـد و ایـن میـزان در مقایسـه بـا سـال های 

گذشته افزایش یافته است.

به طور مداوم افزایش قیمت ها در سـه ماهه اول 

سال جاری میالدی باعث بهبود خوش بینی در بازار 

شده است اما خطرات پنهان محتمل تر می شوند.

رشـد  مـواد  ایـن  بـرای  تقاضـا  ژانویـه،  مـاه  در 

سـازنده  شـرکت های  زیـرا  داد  نشـان  را  شـدیدی 

اهـداف  بـه  رسـیدن  بـرای  الکتریکـی  خودروهـای 

فـروش خـود عجلـه داشـتند. بـه دلیـل اختـالل در 

زنجیـره تامیـن، ورود نمـک کبالت در بنادر سـخت 

شد. سپس در میان معضالت عرضه، قیمت نمک 

کبالـت سـریع افزایـش یافـت و تولیدکنندگان نمک 

کبالت با توجه به سود باال، تولید را افزایش دادند.

در ماه فوریه، در طول جشنواره سال نو چینی، 

داخلـی  بنـادر  بـه  کـه  میانـی  محصـوالت  میـزان 

رسـیدند، کاهـش یافـت. بیشـتر واحدهـای ذوب 

باالدست جهت تعمیر و نگهداری دوره ای فعالیت 

خـود را متوقـف کردنـد و در نتیجـه تولیـد نمـک 

کبالت کاهش یافت. در همین زمان، نرخ بهره برداری 

طـول  در  حتـی  پایین دسـتی  واحدهـای  فعالیـت 

تعطیـالت سـال نـو چینـی به نسـبت زیاد بـود که با 

تقاضا برای انبارش پس از تعطیالت سال نو چینی 

همراه شد و دوباره قیمت نمک کبالت را باال برد.

در ماه مارس، همراه با افزایش سریع قیمت نمک 

کبالـت داخلـی، قیمت کبالت در خـارج از چین نیز 

تولید کلرید کبالت چین 
در نیمه اول سال ۲0۲۲ 
برابر ۲۱ هزار و 700 تن 

بود که نسبت به سال 
پیشین و نیمه دوم سال 
۲0۲۱، حدود ۱7 درصد 

افت داشت
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افزایش یافت و باعث تقویت جایگاه واحدهای ذوب 

در بازار شد. با این حال، در اواسط ماه مارس، قیمت 

بـاالی نیـکل بـه نقطـه عطفـی در بـازار نمـک کبالـت 

تبدیل شد. تحت تاثیر قیمت های شدید نیکل، اکثر 

تولیدکننـدگان پیشـرو، سیاسـت انتظـار نسـبت بـه 

خرید نمک کبالت را اتخاذ کردند و کارخانه های رده 

باال، در ژیجیانگ به  دلیل بیماری و همه گیری کرونا، 

تولیـد را بـه مـدت 15 روز بـه حالت تعلیـق درآوردند. 

بنابرایـن، تولیـد کلی سـولفات کبالـت در مـاه مارس 

پایین تر از حد انتظار بود.

همه گیـری مجـدد کرونـا بـه دنبـال رونـد شـدید 

قیمـت نیـکل در مـاه مـارس، بـه  عنـوان یکـی دیگـر از 

عوامل اصلی تاثیرگذار بر بازار کبالت سایه انداخت.

در ماه آوریل، این بیماری همه گیر در بسیاری 

از مناطق چین شیوع پیدا کرد اما با توجه به اینکه 

قیمت هـای خـارج از چیـن هنـوز در حـال افزایـش 

بـود، قیمت هـای داخلـی در ایـن مـاه فقـط کمـی 

کاهـش یافـت. عالوه برایـن، محصـوالت میانـی بـا 

تاخیـر بـه صـورت متمرکز به بنادر رسـیدند و تولید 

نمک کبالت در ماه آوریل افزایش یافت.

در ماه می، همه گیری این بیماری رو به وخامت 

بود و بر همین اساس واحدهای پایین دستی، تولید را 

کاهـش دادنـد. عالوه برایـن، از آنجایی کـه واحدهای 

پایین دسـتی در ابتدای سـال به طور فعال خریداری 

کرده بودند، تقاضای خرید در این ماه تضعیف شد. 

کارخانه هـای نمـک کبالـت شـاهد افزایـش انباشـت 

مـواد  ذوب  واحدهـای  بودنـد.  نمـک  موجـودی 

بازیافتی، به  دلیل فشار نقدینگی، نمک کبالت را با 

قیمـت پایین تر فروختنـد و قیمت نمک های کبالت 

در ماه می کاهش یافت. هزینه واحدهای ذوبی که 

از محصـوالت میانـی بـه  عنـوان مـواد اولیـه اسـتفاده 

کردند، همچنان در حال افزایش بود که حتی آن ها را 

وارد حاشـیه ضـرر کـرد. از ایـن رو از انگیـزه تولیـد 

واحدهـای ذوب کاسـته شـد و سـبب  کاهـش شـدید 

تولید نمک کبالت در ماه می شد.

در ماه ژوئن، وضعیت همه گیری در شـانگهای 

بهبود یافت و بازار انرژی های نو امیدوارکننده بود 

الکتریکـی  خودروهـای  سـازنده  شـرکت های  زیـرا 

تولیـد را بـه شـدت از سـر گرفتنـد. در همیـن حـال، 

و  یافـت  افزایـش  لیتیـوم دوبـاره  قیمـت کربنـات 

بخـش بازیافـت را احیـا کـرد و تولیـد نمـک کبالـت 

توسط واحدهای بازیافت نیز با افزایش همراه شد. 

واحدهـای ذوب مصـرف  کننـده محصوالت میانی 

بـه  عنـوان مـاده اولیـه، فقـط بـه دلیـل انباشـت زیـاد 

موجودی، حجم تولید خود را حفظ کردند. با توجه 

کبالـــت،  قیمت هــــای  مـــداوم  نوسانــــات  بــــه 

را  کبالـت  نمـک  تولیـد  یکپارچـه،  تولید کننـدگان 

افزایـش دادنـد. بنابرایـن در مـاه ژوئـن تولیـد نمـک 

کبالت افزایش یافت.

سـولفات  برتـر  تولیدکننـده  پنـج  بـازار  سـهم 

کبالـت چیـن در نیمـه اول سـال 2022، در مجمـوع 

48 درصـد بـود و شـرکت های هوآیـو، جم و تنگویان، 

همچنـان سـه شـرکت برتـر بـازار بودنـد. بـا توجـه بـه 

همه گیـری ویـروس کرونـا، کارخانه هـای یکپارچـه، 

تولیـد را در سـه ماهـه دوم امسـال کاهـش دادنـد و 

تولید سولفات کبالت نیز کاهش یافت و منجر به 

پایین آمدن میزان نسبت تمرکز بازار در مقایسه با 

مدت زمان مشابه سال گذشته شد.

سهم ترکیبی بازار از پنج تولیدکننده برتر کلرید 

کبالت در نیمه اول سال 2022، برابر 63 درصد بود. 

در ابتـدای سـال، بـازار سـولفات کبالـت گـرم شـد و 

بیشتر تولیدکنندگان کوچک و متوسط مقیاس، در 

تولید سـولفات کبالت متمرکز شـدند؛ در حالی که 

کارخانه هـای بزرگ مقیـاس تولیـد معمولـی و نرمال 

خود را حفظ کردند. از این رو نسبت تمرکز در بازار 

کلرید کبالت بیشتر تقویت شد.
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صنایع مصرف کنندهصنایع مصرف کننده

مجموع فروش خودروهای مبتنی بر انرژی های نو در ماه ژوئن ۲۰۲۲

بهبود کامل وضعیت فروش خودروهای مبتنی بر انرژی های نو در ماه ژوئن
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مجمـوع فـروش خودروهـای مبتنی بـر انرژی های نـو در مـاه ژوئن بـه ۸۹6 هزار دسـتگاه در 
سراسـر جهـان رسـید کـه نسـبت بـه مـاه گذشـته، ۲6 درصد و نسـبت به مدت مشـابه سـال 

گذشته، حدود 66 درصد افزایش داشت.

مجموع فروش خودروهای مبتنی بر انرژی های نو 
در ماه ژوئن 2022

تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

»فلزات آنالیـن« و بـه نقـل از موسسـه »SMM«، از 

میـان ایـن تعـداد خـودروی فروخته شـده، 672 هزار 

دستگاه آن مربوط به خودروهای الکتریکی بود که 

بـا افزایـش 30 درصـدی میـزان فروش نسـبت به ماه 

خـود  بـه  را  فـروش  کل  از  درصـد   75 گذشـته، 

فـروش  کـه  اسـت  در حالـی  ایـن  داد.  اختصـاص 

مربـوط بـه خودروهـای هیبریـدی، حـدود 225 هزار 

دسـتگاه بـود کـه بـا افزایش 15 درصدی نسـبت ماه 

گذشـته، حـدود 25 درصـد از کل فـروش را بـه خـود 

از  هــــزار دستگـــاه  تعــــداد 568  اختصــــاص داد. 

خودروهـای مبتنـی بـر انرژی هـای نـو در جهـان در 

مـاه ژوئن در کشـور چین، به عنـوان بزرگ ترین بازار 

ایـن نـوع از خودروهـا، بـه فـروش رسـید که نشـان از 

افزایـش 33 درصـدی فـروش دارد و بـه نوعـی سـهم 

می شـود.  شـامل  را  جهانـی  بـازار  از  درصـدی   63

میـزان فـروش ایـن نـوع از خودروهـا در قـاره اروپـا 

افزایـــش  کـــه  بــــود  هــــزار دستگـــاه  حــــدود 215 
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نشـان  را  گذشـته  مـاه  بـه  نسـبت  25درصـدی 

می دهد. هفت کشـور اروپایی که بیشـترین میزان 

فروش خودروهای مبتنی بر انرژی های نو را تجربه 

کرده انـد بـه  ترتیـب آلمـان، فرانسـه، بریتانیـا، نـروژ، 

ایتالیـا، سـوئد و بلژیـک بودنـد کـه در مجموع بیش 

از 80 درصـد فـروش در اروپـا را بـه خـود اختصـاص 

در  خودروهـا  از  نـوع  ایـن  فـروش  میـزان  دادنـد. 

ایـاالت متحـده آمریـکا در مـاه ژوئـن، فقـط 86 هـزار 

دسـتگاه بود که افزایش یک درصدی را نسـبت ماه 

گذشته به ثبت رساند.

شـرکت تسـال، برترین شـرکت خودروسـازی از 

و  هـزار   148 ژوئـن  مـاه  در  فـروش،  میـزان  نظـر 

931دسـتگاه از خودروهـای مبتنـی بـر انرژی های 

نـو را بـه فـروش رسـاند کـه 76 درصـد نسـبت بـه 

بـه مـدت مشـابه  مـاه قبـل و 71 درصـد نسـبت 

گـزارش  اسـاس  بـر  داشـت.  افزایـش  قبـل  سـال 

مالـی سـه ماهـه دوم سـال 2022 شـرکت تسـال، 

کارخانه های این شـرکت واقع در شـهر شـانگهای 

و ایالـت کالیفرنیـای آمریـکا، هـر دو بـه باالتریـن 

دوم  ماهـه  سـه  در  خـود  ماهانـه  تولیـد  میـزان 

دسـت یافتنـد. کارخانه واقـع در ایالت کالیفرنیا 

ظرفیـت تولیـد سـاالنه بیـش از 650 هزار دسـتگاه 

و کارخانه » Gigafactory« در شهر برلین آلمان، 

دارای ظرفیـت تولیـد سـاالنه بیـش از 250 هـزار 

بـزرگ  کارخانـه  چهـار  اسـت.  خـودرو  دسـتگاه 

تولیـد خـودرو تسـال نیـز همگـی افزایـش ظرفیـت 

تولید را گزارش کرده اند.

ایالن ماسـک، مدیر عامل شـرکت تسـال، بیان 

کرد که تولید خودروی این شـرکت ممکن اسـت 

در نیمـه دوم سـال جـاری رشـد بیشـتری داشـته 

 »BYD« باشـد. فـروش جهانـی خـودروی شـرکت

در مـاه ژوئـن، بـه تعـداد 134 هـزار و 27 دسـتگاه 

بـه  گذشـته  سـال  و  مـاه  بـه  نسـبت  کـه  رسـید 

ترتیـب افزایـش 17 درصـدی و 233 درصـدی را 

نشـان می دهد. این شـرکت برای یک دوره چهار 

ماهـه، بیـش از 200 هـزار دسـتگاه خـودرو را بـه 

فـروش رسـاند. برخـالف شـرکت تسـال کـه فقـط 

خودروهـای الکتریکـی ماننـد مـدل وای و مدل 3 

 »BYD« را بـه فـروش می رسـاند، فـروش شـرکت

از نظـر مدل هـای خودرویـی، طیـف متنوع تـری 

را در بـر می گیـرد و شـامل خودروهـای الکتریکی 

بـا  و خودروهـای هیبریـدی می شـود. در رابطـه 

انرژی هـای  بـر  مبتنـی  فـروش خودروهـای  بـازار 

نـو، میـزان فـروش شـرکت »BYD« در نیمـه اول 

فراتـر  خـودرو  دسـتگاه  هـزار   640 از   2022 سـال 

رفـت و در رتبـه اول جهـان قرار گرفت. بر اسـاس 

شـرکت  از  دسـت  آمـده  بـه  رسـمی  برآوردهـای 

»BYD«، میـزان کل فـروش ایـن شـرکت در سـال 

2022 بـه یـک میلیـون و 500 هزار دسـتگاه خواهد 

و  ایجـاد  صـورت  در  مـی رود  انتظـار  و  رسـید 

گسـترش زنجیـره تامیـن این میزان بـه دو میلیون 

واحد افزایش یابد.

از  نـوع  ایـن  مـدل  پرفروش تریـن  میـان  از 

خودروهـا می تـوان بـه مـدل وای ، مـدل 3 و مـدل 

کـرد.  اشـاره   »Wuling Hongguang MINI«

میـزان فـروش مـدل وای در مـاه ژوئـن 90 هـزار 

دسـتگاه بـود کـه نسـبت بـه مـاه و سـال گذشـته، 

بـه  ترتیـب رشـد 100 درصـدی و 261 درصـدی را 

تجربـه کـرد. ایـن در  حالی اسـت کـه فروش مدل 

3، حـدود 54 هـزار دسـتگاه بـود کـه نسـبت بـه 

مـاه گذشـته بـه رشـد 63 درصـدی و نسـبت بـه 

مدت مشـابه سـال گذشـته کاهش 12درصدی را 

سـالیانه  تولیـد  کاهـش  میـزان  ایـن  کـرد.  ثبـت 

کـه  بـود  کرونـا  ویـروس  همه گیـری  بـه  مربـوط 

منجـر بـه تعلیـق تولیـد در کارخانه هـای تسـال در  
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شـهر شـانگهای و در نتیجـه کاهـش صـادرات بـه 

خـارج از کشـور چیـن شـد. بـه گـزارش روزنامـه 

آلمـان  اقتصـادی  وزارت  امـور    آلمـان،  اشـپیگل 

قصـد دارد بـه پرداخـت یارانـه خریـد خودروهـای 

و  دهـد  پایـان  جـاری  سـال  پایـان  در  هیبریـدی 

یارانـه نقـدی برای خریـد خودروهای الکتریکی را 

از سـال 2023 بـه میـزان یـک سـوم کاهـش دهـد. 

در همیـن راسـتا روزنامـه تایمـز گـزارش داد کـه 

دولـت بریتانیـا در مـاه ژوئـن، سیاسـت حمایتـی 

خریـد  بـرای  یارانـه  پونـد   500 و  هـزار  یـک  ارائـه 

خودروهـای الکتریکـی را لغـو  کـرده اسـت. تمـام 

خودروهـای  فـروش  بـر  سیاسـت گذاری ها  ایـن 

ژوئـن  مـاه  در  اسـت.  گذاشـته  تاثیـر    الکتریکـی 

امسـال، پنـج مـدل از خودروهـای تولیدی شـرکت 

»BYD« بـه فهرسـت 10 خـودروی برتـر جهـان از 

نظـر تعـداد فـروش راه یافته انـد. از میـان ایـن پنج 

مـدل برتـر می تـوان بـه خـودرو Qin PLUS اشـاره 

داشـت کـه فـروش آن بـه دلیـل کاهـش تولیـد در 

از  پـس  بـود.  یافتـه  کاهـش  چانگشـا  کارخانـه 

و  هـزار   12 تعـداد  تولیـد،  کاهـش  ایـن  جبـران 

111دسـتگاه از ایـن خـودرو بـه فـروش رسـید کـه 

نسـبت به ماه و سـال گذشـته به ترتیب 9 درصد 

و 31 درصد افزایش را نشان می دهد.

در همیـن زمـان، فـروش خودروهـای مبتنی بر 

انرژی هـــای نـــو در کشورهـــای آلمـــان، بریتانیـــا، 

فرانسـه و ایتالیـا کـه بیشـترین فـروش را در اروپـا 

و  درصـد  یـک  10درصـد،  ترتیـب  بـه  داشـتند، 

9درصد نسـبت به ماه گذشـته و 10 درصد نسبت 

بـه سـال قبـل کاهـش یافتـه اسـت.  ایـن کاهـش 

برخـالف میـزان فـروش ماهیانـه در ماه هـای پیـش 

بـود کـه رونـد مثبتـی را بـه ثبت رسـانده بـود. این 

تاثیر گـذاری بـه دلیـل جنـگ روسـیه و اوکرایـن و 

لغـو  یـا  پرداخـت  کاهـش  بـا  مرتبـط  مشـکالت 

یارانه هـا بـوده اسـت. در حـال  حاضـر، بهبـود روند 

عرضـه در بـازار چیـن و افزایـش قیمت نفـت، بازار 

اسـتفاده از انرژی هـای نـو را تقویـت کـرده اسـت. 

افزایـش مـاه بـه مـاه در فـروش خودروهـای مبتنی 

بـر انرژی هـای نـو در مـاه ژوئـن نیـز بـه طـور قابـل  

مطلـوب  سیاسـت گذاری های  از  ناشـی  توجهـی 

بـوده اسـت. ایـن میـزان افزایش فروش بـه ویژه در 

خریـد  فیش هـای  و  یارانه هـا  از  برخـی  پرداخـت 

خـودرو بـا تاریـخ انقضـای یـک ماهـه بـرای خریـد  

اولی هـا تاثیرگـذاری بیشـتری داشـته و ملموس تـر 

بوده است.

بر اساس گزارش مالی 
سه ماهه دوم سال ۲0۲۲ 
شرکت تسال، کارخانه های 

این شرکت واقع در 
شهر شانگهای و ایالت 
کالیفرنیای آمریکا، هر دو 
به باالترین میزان تولید 
ماهانه خود در سه ماهه 

دوم دست یافتند
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بر اسـاس آمارها، ۵0۱ هزار دسـتگاه خودروهای سـواری مبتنـی بر انرژی های نـو در ماه ژوئن 
فروخته شـد که نسـبت به ۲۱۸ هزار دسـتگاه فروخته شـده در مدت مشـابه سـال گذشته، ۱۲۹ 

درصد و نسبت به ماه می امسال 6۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

بهبود کامل وضعیت فروش خودروهای مبتنی بر 
انرژی های نو در ماه ژوئن

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و بـه نقـل از موسسـه »SMM«، فـروش خودروهـای 

الکتریکـی 400 هـزار دسـتگاه بود کـه 80 درصد از کل 

فـروش را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. ایـن میـزان 

فـروش، 65 درصـد نسـبت بـه مـاه قبـل و 125 درصـد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت. این 

در حالـی اسـت کـه فـروش خودروهـای هیبریـدی 

100هـزار دسـتگاه بـود کـه  حـدود 20 درصـد از کل 

گذشـته  مـاه  بـه  نسـبت  و  داد  تشـکیل  را  فـروش 

56درصـد و نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته 

156درصد افزایش داشت.

در خصـوص عملکـرد شـرکت های خودروسـازی، 

15 شرکت برتر خودروساز از نظر فروش در ماه ژوئن، 

در مجمـوع 426 هـزار دسـتگاه خـودرو فروختنـد کـه 

نسبت به ماه گذشته، 64 درصد و نسبت به مدت 

مشـابه سـال گذشـته 133 درصـد افزایـش داشـت. 

شـرکت »BYD« بـا فـروش 130 هزار دسـتگاه خـودرو، 

نسـبت به ماه و سـال گذشـته به ترتیب افزایش 28 و 

گزارش هـای  طبـق  کـرد.  تجربـه  را  درصـدی   268

محبـوب،  خودروی هـای  انـواع  از  برخـی  دریافتـی 

شـرکت »BYD«  تـا چندیـن مـاه بـرای تحویـل در 

و خریـداران  امـا مصـرف  کننـدگان  نبـود  دسـترس 

همچنـان مشـتاق پیش خریـد ایـن خودروهـا بودنـد. 

شرکت تسال نیز در ماه ژوئن 77 هزار و 262 دستگاه 

فروخـت کـه 647 درصـد نسـبت بـه مـاه گذشـته و 

171درصـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته 

افزایش داشـت. فروش این شـرکت در سـه ماهه دوم 

امسال برای اولین بار در دو سال اخیر به دلیل تعلیق 

تولید ناشی از همه گیری کرونا در کارخانه کالن شهر 

شـانگهای کاهـش یافـت. به منظور جبـران فـروش از 

دسـت رفته در نیمه دوم سـال، شـرکت تسـال اعالم 

کـرد کـه در مـاه جـوالی تولیـد خـود را بـه مـدت دو 

هفتـه متوقـف می کنـد تـا در خطـوط تولیـد خـود 

تغییراتـی را ایجـاد کند. انتظـار می رود پـس از انجام 

ایـن تغییـرات، ظرفیـت تولید شـرکت تسـال به سـطح 

باالتـری ارتقـا یابـد. پـس از متحمـل شـدن زیان هـای 

هنگفـت در ماه هـای مـارس و آوریـل یعنـی زمانـی که 

دوباره همه گیری کرونا در شهر چانگ چون چین روند 

افزایشـی بـه خـود گرفـت، شـرکت فاوفولکـس  واگن با 

فـروش 10 هـزار و 411 دسـتگاه خـودرو در مـاه ژوئن، یک 

رشد فروش 68 درصدی نسبت به ماه 

گذشـته و یک رشـد 164 درصدی 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

گذشته را تجربه  کرد.

برداشـتن  بـه  دلیـل 

کرونایـی،  محدودیت هـای 

تولیـد  کارخانـه 

خودرو فولکس واگن در شانگهای نیز توانست از 

حالـت تعلیـق خـارج شـود و تولیـد را از سـر بگیـرد. 

در ماه ژوئن، فروش این شرکت 9 هزار و 939دستگاه 

مـاه گذشـته، 143درصـد و  بـه  بـود کـه نسـبت 

نسـبت به دوره مشـابه از سـال گذشـته، 110درصد 

افزایش داشت.

از نظـر عملکـرد مدل هـا نیـز مـدل وای از شـرکت 

تسال برای اولین بار با فروش بیش از 50 هزار دستگاه 

در ماه ژوئن، توانسـت رشـد 739 درصدی نسـبت به 

مـاه گذشـته و رشـد 351 درصـدی نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال گذشـته را تجربه کند و رتبه اول میزان 

فـروش را بـه خـود اختصـاص دهـد. در همیـن زمـان 

25هزار دستگاه خودرو مدل 3 تسال به فروش رسید 

کـه افزایـش 515 درصـدی و 50 درصـدی را بـه ترتیب 

نسـبت به ماه گذشـته و مدت مشـابه سـال گذشـته 

نشان می دهد و از این لحاظ رتبه پنجم میزان فروش 

را به خود اختصاص داد. الزم به ذکر است که از ماه 

می، ظرفیت تولید کارخانه تسال در شانگهای بهبود 

یافته است. تقاضای باالی انباشته در دو ماه گذشته، 

در کنار پرداخت  یارانه های مختلف و سیاست های 

ترجیحـی دولت هـای محلی، باعـث افزایش فروش 

تسـال در مـاه ژوئـن شـد. در مـورد خـودروی مـدل 

از شـرکت »BYD« ایـن نکتـه را بایـد   Qin PLUS

خاطـر نشـان کـرد که بعـد از جبران کاهش تولیـد، در 

مـاه جـوالی 10هـزار و 355 دسـتگاه از ایـن مـدل بـه 

سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  کـه  رسـید  فـروش 

گذشته، افزایش 46درصدی و نسبت به ماه گذشته، 

کاهش 8 درصدی را نشان می دهد.
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فلزات آلیاژی و آلیاژها
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی
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فلزات آلیاژی و آلیاژها
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

مبارکه؛ برند جهانی در ایران
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مهم ترین عناوین خبری صنایع معدنی و فلزی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکه در مجمـع عمومـی فوق العاده  و عادی سـالیانه شـرکت فوالد 
مبارکـه گفـت: نـگاه ملی به فـوالد مبارکـه می تواند کشـور را از صادرات نفتـی بی نیاز کنـد و در این 
بـاره شـرکت فـوالد مبارکه، قـادر خواهد بـود تا با ایـن توانایی تـا ۱0 درصد تولیـد ناخالص داخلی 

کشور را شامل شود و می تواند به عنوان یک برند جهانی در ایران باشد.

مبارکه؛ برند جهانی در ایران

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، مجمع عمومی فوق العاده  و عادی 

سـالیانه شـرکت فـوالد مبارکـه بـا موضـوع اسـتماع 

گـزارش هیئـت  مدیـره و بـازرس قانونـی شـرکت در 

خصـوص عملکـرد سـال مالـی، بررسـی و تصویـب 

صورت هـای مالـی و عملکـرد سـال مالـی، انتخـاب 

بـازرس قانونـی و حسـابرس شـرکت بـرای سـال مالـی 

1401، اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود، تعیین 

روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 

در سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401، تعیین 

پـاداش اعضـای هیئـت  مدیـره، تعییـن حـق حضـور 

اعضـای غیرموظـف هیئـت مدیـره و سـایر مـواردی 

کـه در صالحیـت مجمـع عمومـی عـادی اسـت، در 

سـالن اجتماعـات نگیـن نقـش جهـان سـپاهان  شـهر 

برگزار شد.

ایـن مجمـع بـا حضور اعضـای هیئت رئیسـه در 

جایـگاه قانونـی، رسـمیت یافـت. در ابتـدا مجمـع 

درصـدی   69.942 حضـور  بـا  فوق العـاده   عمومـی 

سـهامداران، آغاز به کار کرد. در ادامه محمدیاسـر 

طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به تشریح 

گـزارش هیئـت مدیـره در خصـوص افزایش سـرمایه 

پرداخـت و گفـت: در ابتـدای ورود شـرکت فـوالد 

مبارکه به بورس کاالی ایران، ارزش سـرمایه شـرکت 

بالـغ بـر 15 هـزار و 580 میلیـارد ریـال بـود کـه بـه 

29هزار و 300 میلیارد تومان رسـیده اسـت. در واقع 

سـرمایه شـرکت بـه مقـدار 80.88 درصـد از محـل 

سـود انباشـته خواهـد بـود که با عملیاتی  کـردن این 

میزان سود، سرمایه شرکت از 29 هزار و 300 میلیارد 

تومان به 53 هزار میلیارد تومان خواهد رسـید. این 

افزایش سـرمایه، بزرگ ترین افزایش سـرمایه از سـود 

انباشـته تاریخ بورس خواهد بود. مقرر شـده اسـت 

که این افزایش سرمایه در راستای سرمایه گذاری و 

استفاده از منابع موجود و به دلیل کاهش وابستگی 
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به دریافت وام از شبکه بانکی استفاده شود.

وی در ادامـه در خصـوص علـت ایـن افزایـش 

سرمایه، اظهار کرد: منابع حاصل از افزایش سرمایه 

صرف مخارج سـرمایه ای، 50 دسـتگاه لوکوموتیو، 

مشارکــــت در افزایـــــش سرمایـــــه شرکت هـــــای 

سرمایه پذیــــر، جبـــران مخـارج انجـــام شـــده بـرای 

سـرمایه های صـورت گرفتـه، اسـتفاده از معافیـت 

مالیاتـی افزایـش سـرمایه از ایـن محـل و تامین مالی 

پـروژه نیـروگاه سـیکل ترکیبـی خواهـد شـد. ایـن در 

حالـی اسـت کـه شـرکت فـوالد مبارکـه در حوزه های 

فـوالد کشـور  زیربنایـی در صنعـت  و  زیرسـاختی 

گام های بلندی برداشته و علی رغم اعمال تحریم ها 

سـال های  طـی  بین المللـی  محدودیت هـای  و 

گذشـته، امروز به نقطه ای رسـیده که این تحریم ها 

و  نخبـگان  از  حمایـت  بـا  و  می کنـد  مدیریـت  را 

ایـن  در  را  مهمـی  نقـش  دانش بنیـان  شـرکت های 

عرصه ایفا می کند.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه عنـوان کـرد: 

بـرای حمـل و نقـل  خریـد 50 دسـتگاه لوکوموتیـو 

و  اسـت  شـده  انجـام  اولیـه  مـواد  تـن  20میلیـون 

وارد شـرکت  لوکوموتیـو  تاکنـون هشـت دسـتگاه 

شده است که شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد تا با 

سـرمایه گذاری در زمینـه زیربنایـی، با سـرعت زیاد 

در ایـن زمینـه کار کـرده تـا بتوانیـم در هـر مـاه چنـد 

همچنیـن  کنـد.  اضافـه  مجموعـه  بـه  دسـتگاه 

سـرمایه گذاری در میادیـن گازی را نیـز در دسـتور 

کار خـود قـرار داده ایـم. در قبال این سـرمایه گذاری 

وزارت نفـت تعهـدی در قبـال بخشـی از ایـن گاز 

اسـتخراجی بـه مـا می دهـد و از بابـت رفـع نیازهـای 

گازی مشکالت کمتری خواهیم داشت.

طیب  نیا اظهار کرد: بومی سازی بیش از 100 هزار 

قطعـه و تجهیـز طی سـالیان گذشـته بـا حمایت های 

همـه  جانبـه از شـرکت های دانش بنیـان و همـکاری 

از  گوشـه ای  تنهـا  داخلـی،  سـازنده  شـرکت های 

دستاوردهای فوالد مبارکه برای خودکفایی حداکثری 

وجـود  علی رغــم  کـه  اسـت  کشـور  فـوالد  صنعـت 

مشکالت، با مدیریت بهینه منابع موجود و جدیت 

کارکنان در بخش های مختلف تداوم می یابد.

احداث نیروگاه برای کاهش ضررهای   
احتمالی

اصلی تریـن مشـکل  را  انـرژی  بحـث  طیب نیـا، 

شـرکت فـوالد مبارکـه عنـوان کـرد و گفـت: بـا تـالش 

شـرکت کمتریـن قطعـی بـرق را در سـال گذشـته 

داشـته ایم اما در کل متاسـفانه در فصول گرم سـال 

بـا قطعـی جـدی بـرق مواجـه می شـویم. همچنین با 

اعمـال محدودیت هـای تخصیـص بـرق بـه صنایـع، 

بخش عمده ای از فوالدسـازان متضرر شـدند، از این 

رو احـداث نیـروگاه سـیکل ترکیبی یکی از مهم ترین 

برنامه هـای توسـعه شـرکت فـوالد مبارکه اسـت. این 

و  دارد  مگاواتـی   914 اسـمی  ظرفیـت  نیـروگاه، 

علی رغم اینکه این پروژه از چهار تا پنج ماه گذشته 

در حال تکمیل است اما تاکنون 35 درصد پیشرفت 

فیزیکـی داشـته و امیـدوار هسـتیم سـال آینـده در 

مدار قرار بگیرد تا مشکل قطع برق شرکت را مرتفع 

کند. با در مدار قرار  گرفتن نیروگاه  سیکل ترکیبی، 

ظرفیتـی بالـغ بـر سـه میلیـون مـگاوات بـرق تولیـد 

خواهـد شـد کـه ایـن میـزان در سـال های آتی سـاالنه 

6میلیـون مـگاوات بـرق تولیـد خواهـد شـد. بـا وزیر 

نیـرو تفاهم نامـه امضا کرده ایم کـه این نیروگاه صرفا 

برای رفع نیاز خود شرکت باشد.

نیروگاه هـای  احـداث  بـرای  داد:  ادامـه  وی 

تجدیدپذیـر بـادی و خورشـیدی مطالعـات زیـادی 

انجـام دادیـم. بـا توجه به اینکه انتظـار داریم هزینه 

احـداث  یابـد،  افزایـش  آتـی  سـوخت در سـال های 

نیروگاه های تجدیدپذیر را کامال اقتصادی می دانیم 

و شـاهد هزینـه احـداث ایـن نـوع نیروگاه هـا بیشـتر 

باشد اما هزینه بهره برداری از آن ها کم است. حتی 

اگـر دولـت اجـازه می داد به سـمت احـداث نیروگاه 

آبی هم پیش می رفتیم.

تصویب افزایش سرمایه ۸0.۸۸   
درصدی فوالد مبارکه

در پایـان مجمـع عمومـی فوق العـاده ، افزایـش 

سـود  محـل  از  شـرکت  درصـدی   80.88 سـرمایه 

انباشـته به عنوان بزرگ ترین افزایش سـرمایه بورس 

از محل سود انباشته تصویب شد.

در ابتدای ورود شرکت 
فوالد مبارکه به بورس 
کاالی ایران، ارزش 

سرمایه شرکت بالغ بر ۱۵ 
هزار و ۵۸0 میلیارد ریال 
بود که به ۲۹هزار و ۳00 
میلیارد تومان رسیده است
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مجمع عمومی سالیانه شرکت فوالد   
مبارکه

در ادامـه مجمـع عمومـی سـالیانه شـرکت فـوالد 

مبارکه با حضور 74.7 درصدی سهامداران برگزار شد.

طیب نیـا در ادامـه ایـن جلسـه بیـان کـرد: رکورد 

تولیـد آهـن اسـفنجی، تولیـد ماهانـه تختـال و تولید 

20محصـول جدیـد ازجمله مهم ترین اقدامات سـال 

1400 شـرکت فوالد مبارکه اسـت. گروه فوالد مبارکه 

در سه ماهه نخست سالی، توانستند به رکوردهای 

متعـدد روزانـه و ماهیانـه دسـت یابنـد. در فروردیـن  

مـاه امسـال 30 رکـورد تولیـد روزانـه در فـوالد مبارکـه 

ثبت شده که در نوع خود بی سابقه است.

وی با بیان اینکه ثبت 27 رکورد به تنهایی گذر 

از یـک حـد نصـاب و رویـه معمـول بـوده و 186 هـزار 

میلیارد تومان پروژه برای فوالد مبارکه طی سه سال 

آینده در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در پی 

پرتفوی سرمایه گذاری شرکت ناشی از مشارکت در 

افزایش سـرمایه شـرکت های سـرمایه پذیر و تحصیل 

سـهام اسـت؛ بـه عـالوه در سـال 1400 بـا وجـود شـرایط 

بـازار  ارزش  مجمـوع  سـرمایه  بـازار  بـر  حاکـم 

سرمایه گذاری های بورسی نسبت به سال قبل از آن 

به میزان 9 درصد افزایش داشته است که ارزش روز 

شرکت های بورسی در سال 1400 بالغ بر 5 برابر بهای 

تمام  شده آن ها است.

عملکرد شرکت فوالد مبارکه  
مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه  در ادامـه بـه 

عملکـرد فـروش پرداخـت و گفـت: میـزان افزایـش 

فـروش محصـوالت گـروه فوالد مبارکـه در سـال 1400 

گـرم  در محصـوالت  آن  از  قبـل  سـال  بـه  نسـبت 

در  و  10درصـد  سـرد،  محصـوالت  در  4درصـد، 

محصـوالت پوشـش دار، 5 درصـد افزایـش یافـت که 

در نهایت توانستیم به عدد فروش  9 میلیون و 318 

هزار تن برسیم که 5 درصد نسبت به مدت مشابه 

سال قبل از آن رشد یافته است.

وی حاشـیه سـودآوری خالـص شـرکت در سـال 

1400 را 58 درصـد اعـالم کـرد و گفـت: بـا توجـه بـه 

افزایـش  و  محصـوالت  داخلـی  تقاضـای  بهبـود 

قیمت هـای جهانـی فـوالد در سـال 1400 و افزایـش 

فروش شرکت در درآمد شرکت از رشد 88 درصدی 

سیاسـت های  اجـرای  دنبـال  بـه  و  بـود  برخـوردار 

کاهـش هزینه هـا، در نهایت نسـبت های سـودآوری 

از رشـد چشـم گیری نسـبت به سـال 1399 برخوردار 

بوده انـد. همچنیـن مقایسـه ایـن نسـبت ها بـا سـایر 

رقبا حاکی از باالتر بودن این نسبت های سودآوری 

به طور قابل مالحظه نسبت به رقبا بوده است.

بـه  اشـاره  بـا  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

عملکرد طرح های توسعه ای، زیرساختی و سرمایه ای 

شـرکت فـوالد مبارکـه، عنـوان کرد: اولیـن اقدامی که 

پـس از انتخـاب بـه عنـوان مدیرعامـل شـرکت فـوالد 

مبارکـه در پیـش گرفتیـم، رفع گلوگاه های پـروژه نورد 

گـرم بـود. پـروژه احـداث خـط تولیـد نـورد گـرم 2 بـه  

منظور کسب سودآوری پایدار از طریق تکمیل سبد 

محصـوالت کیفـی بـا ظرفیت تولیـد 4.2 میلیـون تن 

ابعـاد  در  مختلـف  گریدهـای  شـامل  گـرم  کالف 

کسـب ایـن موفقیت هـا در اولین همایش تجلیـل از 

برترین های بورس کاالی کشور نیز به عنوان شرکت 

برتر از لحاظ ارزش در بورس کاال انتخاب شد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه مطـرح کـرد: 

ایـران بـا تولیـد 28.5 میلیـون تن فـوالد در سـال 1400، 

تقریبـا 1.5 درصـد از تولیـد فـوالد جهـان را در اختیار 

دارد. همچنیـن در سـال گذشـته، 43 درصـد تولیـد 

فوالد خام کشـور توسـط فوالد مبارکه و شـرکت های 

زیرمجموعـه شـامل فـوالد سـبا و فـوالد هرمـزگان 

صـورت گرفتـه اسـت کـه نسـبت به سـال مالی قبل 

5درصـد کاهـش داشـته اسـت. فـوالد مبارکـه سـهم 

یک درصدی از تولید ناخالص کشور را دارد.

طیب نیـا خاطرنشـان کـرد: مجمـوع بهـای تمـام  

شده سرمایه گذاری ها در سهام شرکت های بورسی 

بـه سـال قبـل، معـادل  پایـان سـال 1400 نسـبت  در 

71درصد رشـد داشـته اسـت. رشـد بهای تمام  شـده 
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متفاوت در دستور کار است؛ احداث نیروگاه سیکل 

ترکیبی با راندمان باال به ظرفیت اسمی 914 مگاوات، 

افزودن 50 دستگاه لوکوموتیو به ناوگان حمل  و نقل 

پروژه هـای  اجـرای  مبارکـه،  فـوالد  گـروه  ریلـی 

طـرح  سـیاالت،  و  انـرژی  فوالدسـازی،  آهن سـازی، 

پشـتیبانی،  و  جنبـی  طرح هـای  سـنگان،  توسـعه 

پروژه هـای نـورد گـرم، نـورد سـرد، فـوالد سـبا و فـوالد 

سفیددشـت ازجمله طرح های توسـعه ای اسـت که 

اسـت.  برنامه ریـزی  شـده  مبارکـه  فـوالد  گـروه  در 

پروژه هـای  از  یـک  هیـچ  اجـرای  در  خوشـبختانه 

شرکت، از برنامه های خود عقب نیستیم.

وی تصریح کرد: پروژه خط تولید نورد گرم دو به 

بیش از 21 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد و 

در سـال اول بهره بـرداری 12 هـزار میلیـارد تومان سـود 

پـروژه  ایـن  همچنیـن  می کنـد.  ایجـاد  ناخالـص 

رقابت پذیـری و پایـداری فـوالد مبارکـه را در بازارهـای 

مجمـوع  می دهـد.  افزایـش  خارجـی  و  داخلـی 

پروژه هـای در دسـت تکمیـل شـرکت سـرمایه گذاری 

شـرکت  ایـن  دارد.  نیـاز  تومانـی  میلیـارد  هـزار   45

علی رغم رشـد تولید در کالف سـرد، گالوانیزه و قلع 

اندورد، با کاهش 287 هزار تنی در تولید محصوالت 

گرم در سـال 1400 نسـبت به سـال پیش از آن مواجه 

شد که دلیل آن، ناشی از محدودیت در تامین برق و 

گاز در مقاطعی از سال بوده است. گفتنی است، در 

سـال های آینـده برنامـه تولیـد فوالد بـدون کربـن را بر 

پیـش داریـم و بـرای اجـرای طرح هـای توسـعه آتـی، 

هزینـه ای بالـغ بـر یـک هـزار و 354 میلیـارد و 585 

میلیون ریال را در نظر گرفته است.

امکان انتقال شرکت فوالد مبارکه به   
محل دیگری وجود ندارد

طیب نیـا بـا بیـان اینکـه امـکان انتقـال شـرکت 

فـوالد مبارکـه بـه محـل دیگـری یـا کنـار دریـا میسـر 

نیسـت، عنـوان کـرد: بـا محدویـت منابـع آب خـام، 

بایـد در پـروژه انتقـال آب خلیـج فـارس مشـارکت 

کنیـم، چراکـه صنایـع اسـتان اصفهـان سـاالنه 200 

میلیـون مترمکعـب نیاز آبـی دارنـد، به همین دلیل 

اجـرای ایـن پروژه الزامی اسـت و صرفه اقتصـادی آن 

مدنظر نیست هرچند از این لحاظ هم صرفه دارد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه در پایـان اظهـار 

کـرد: فـوالد مبارکه برای کشـور، می تواند تویوتا برای 

ژاپن یا ال جی و سامسونگ برای کره باشد. نگاه ملی 

بـه فـوالد مبارکه می توانـد کشـور را از صادرات نفتی 

بی نیاز کند. شرکت فوالد مبارکه، قادر خواهد بود تا 

بـا ایـن توانایـی تـا 10 درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی 

کشـور شامل شـود. در واقع ارزش فوالد مبارکه باالتر 

از این میزان است که باید فوالد را به جایگاه برسانیم.

افزایش سرمایه با همراهی سهامداران   
شرکت فوالد مبارکه محقق شد

امیـر خرمی شـاد، رئیـس مجمـع نیـز در ادامـه 

ضمـن قدردانـی از عملکـرد شـرکت فـوالد مبارکه در 

در سـال مالـی 1400، اظهـار کـرد: از دو سـال گذشـته 

بـورس  در  را  مبارکـه  فـوالد  سـهام  افزایـش  وعـده 

داشتیم که این امر به دالیلی محقق نشد اما امروز 

این افزایش سـرمایه با همراهی سـهامداران شـرکت 

فـوالد مبارکـه محقـق شـد. سـهامداران در شـرکت 

نمایندگانی دارند که به راحتی می توانند با هیئت  

را  خـود  مطالبـات  و  باشـد  داشـته  ارتبـاط  مدیـره 

پیگیـری می کننـد، مـا در مجامـع نیـز بنـا را بـر ایـن 

داریـم کـه سـهامداران صحبت کننـد و این مطالب 

باید بر اساس آیین نامه باشد.

 تقسیم سود ۱70 تومانی در مجمع   
فوالد مبارکه

در مجمع عمومی عادی سـالیانه شـرکت فوالد 

مبارکـه بـا رای حداکثـری سـهامداران، صورت هـای 

مالی شـرکت فوالد مبارکه به عنوان دومین شـرکت 

و  تصویـب  بـازار  ارزش  نظـر  از  کشـور  بورسـی 

عنـوان  بـه  صمـت  و  اقتصـاد  دنیـای  روزنامه هـای 

روزنامه هـای کثیراالنتشـار شـرکت بـا اکثریـت آرا به 

تصویب مجمع رسید. همچنین موسسه حسابرسی 

وانیـا نیـک تدبیـر بـه عنـوان حسـابرس مسـتقل و 

بـازرس قانونـی اصلـی و موسسـه حسابرسـی دش و 

همـکاران بـه عنـوان حسـابرس علی البدل برای سـال 

مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401 انتخاب شد. در 

نهایـت حـدود 50 هزار میلیارد تومـان )170 تومان به 

ازای هر سهم( تقسیم شد.

در مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت فوالد 

مبارکه با رای حداکثری 
سهامداران، صورت های 
مالی شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان دومین شرکت
بورسی کشور از نظر 

ارزش بازار تصویب شد.
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