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از دیرباز توسـعه اقتصادی هر کشـور در گرو توسـعه حمل 

و نقل آن بوده اسـت و با نگاهی به تاریخ تمدن های بزرگ، به 

نقـش حمـل و نقـل در رونـق تجـارت داخلـی و خارجـی در آن 

زمـان پـی می بریـم. بـرای مثـال، در زمـان امپراتوری هـای رم و 

یونـان باسـتان، بـه سـربازهایی کـه وظیفـه حمـل و جابه جایـی 

ادوات جنگـی، مهمـات و دیگـر منابـع را بـر عهـده داشـتند 

»لجستیکا« گفته می شد که منشا واژه »لجستیک« امروزی 

اسـت . ایران در اعصار گذشـته و در تمدن باسـتانی، به علت 

در  ویـژه ای  جایـگاه  از  منحصربه فـرد،  موقعیـت جغرافیایـی 

شبکــــه لجسـتیک برخـــوردار بـــوده اســـت. بانـک جهــــانی، 

لجستیک را دامنه ای از فعالیت های ضروری تجاری همچون 

تجـاری،  بارهـای  یکپارچه سـازی  انبـارداری،  نقـل،  حمـل  و 

ترخیـص کاال از گمرکــــات مـــرزی و سیستم هـــای توزیـع و 

پرداخـت درون کشـوری تعریـف می کنـد کـه توسـط نهادهای 

دولتـی و بخـش خصوصـی صـورت می گیـرد. در حـال حاضـر، 

بـرای کشـورهای  کـه  اهمیـت دارد  انـدازه ای  بـه  لجسـتیک 

توسـعه  یافتــــه توجیـــه اقتصادی و گردش مالــــی آن بسیـــار 

وسـیع تر از سـرمایه گذاری در ابرکارخانه هـا و یـا حتـی فـروش 

ایـن  اهمیـت  خصـوص  در  اسـت.  اولیـه  مـواد  و  گاز  نفـت، 

موضـوع می تـوان بـه اقتصـاد سـنگاپور اشـاره کـرد. صنعـت 

لجسـتیک، یکی از کوچک ترین کشـورهای جهان را تبدیل به 

ایـن  یکـی از بزرگ تریـن قدرت هـای اقتصـادی کـرده اسـت. 

کشور، با نگاهی رو به آینده، در نظر دارد بندر سنگاپور را به 

جایـی برسـاند کـه تـا سـال 2030، تـوان پـردازش 65 میلیـون 

کانتینـر را داشـته باشـد. یکـی از مهم تریـن دالیـل موفقیـت 

زیرسـاخت  واگـذاری  در  دولـت  سیاسـت گذاری  سـنگاپور، 

حمـل  و نقـل بـه بخـش خصوصـی بـوده اسـت، تـا جایـی کـه 

دولـت سـنگاپور، در رونـد برنامه هـای توسـعه ای، اهمیـت و 

جایگاه بخش خصوصی را در تجارت و لجستیک به رسمیت 

شـناخته اسـت. از این رو، برای پاسـخگویی به نیاز های بخش 

بخـش  بـه  بنـادر  و  هوایـی  زیرسـاخت های  تمـام  صنعـت، 

خصوصی واگذار شـده اسـت. نتیجه این امر، سرمایه گذاری 

در بیش از چهل ترمینال در سراسر دنیا با حجم چند برابری 

جابه جایـی کاال از بنـدر ایـن کشـور اسـت. در حـال حاضـر، از 

25 کمپانـی برتـر لجسـتیکی جهـان، 20 کمپانـی در سـنگاپور 

فعالیت می کنند.

همچنین شـهر لجسـتيكی دبی اولين مرکز کامل و جامع 

لجسـتيكی در دنيـا بـه شـمار مـی رود کـه ظرفيـت جابه جایـی 

بيـش از 12 ميليـون تـن کاال را دارد کـه سـرمایه گذاری در 

زیرسـاخت فـرودگاه بين المللـی المكتـوم و یکـی از بزرگ تریـن 

بنـادر کانتينـری منطقـه، یعنـی بنـدر و منطقـه آزاد جبلعلـی، 

باعث رشد و شکوفایی آن شده است.

از سوی دیگر، ترکیه که در مسیر استراتژیک تردد شرق به 

غـرب قـرار دارد، سـرمایه گذاری وسـیعی را در زیرسـاخت های 

حمل  و نقل به  ویژه حمل  و  نقل جاده ای و دریایی انجام داده 

جای خالی ایران

علی قبادی
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اسـت. ایـن کشـور، بـا جـذب سـرما یه گذار خارجـی، توانسـته 

اسـت صنایـع مانـدگار آن هـا همچـون خودروسـازی، نسـاجی، 

زیـورآالت و مـواد بهداشـتی و آرایشـی متعلـق بـه برندهـای 

معتبـر جهـان را در خـود مسـتقر کنـد و به ایـن ترتیب، زنجیره 

جابه جایی تولیدات اروپایی به کشورهای خاورمیانه، آسیای 

میانه و شرق را تحت الشعاع خود قرار دهد.

همان طـور کـه پیش تـر اشـاره شـد، ایـران در زمـره معـدود 

در  اسـتثنایی   جغرافیایـی  موقعیـت  کـه  اسـت  کشـورهایی 

منطقه و جهان دارند اما آیا تا امروز از آن بهره ای برده است؟

بـر اسـاس آخریـن گـزارش بانـک جهانـی، ایـران در زمـره 

طبقه بنـــدی  لجستیکـــی  نسـبی  عملکـــرد  بـا  کشورهــــایی 

بـا  کشـورهایی  جـزو  ایـران  طبقه بنـدی،  ایـن  در  می شـود. 

درآمد متوسط و پایین است؛ در حالی که رقبای لجستیکی 

ایـران در منطقـه ماننـد امـارات بـا رتبـه 11، قطـر بـا رتبـه 30 و 

ترکیه با رتبه 46، در گروه کشـورهای لجسـتیکی منسـجم و 

پایـدار قـرار گرفته انـد. کشـورهایی کـه در بخـش لجسـتیک 

عملکـــرد ضعیفـــی دارنــــد، بـا هزینه هـــای حمـــل و قیمـــت 

علمـی  تحقیقـات  طبـق  زیـرا  مواجه انـد  باالیـی  تمام شـده 

صـورت  گرفتـه، بیـن 20 تـا 50 درصـد از هزینه هـای نهایـی 

ایـن  می دهنـد.  تشـکیل  لجسـتیکی  هزینه هـای  را  تولیـد 

موضوع در تولید محصوالت معدنی و فلزی بسـیار اهمیت 

تولیـد 55  یعنـی  افـق 1404  تحقـق چشـم انداز  بـرای  دارد. 

میلیـون تـن فـوالد، بـه جابه جایـی 105 میلیـون تـن بـار شـامل 

کنسـانتره، سـنگ  آهن، گندلـه، آهـن اسـفنجی، فـوالد خـام و 

محصوالت فوالدی، نیاز است. به منظور تحقق این اهداف 

در ســـه ســـال باقی مانـــده، ضـــروری اســـت کـــه در حـــوزه 

از حـدود 13 درصـد  ریلـی  نقـل  زیرسـاخت، سـهم حمـل  و 

فعلـی بـه 30 درصـد برسـد. همچنیـن بایـد تعـداد واگن هـای 

بـاری از حـدود 26 هـزار دسـتگاه فعلـی به 50 هزار دسـتگاه و 

طـول خطـوط ریلـی از 13 هـزار کیلومتـر بـه 25 هـزار کیلومتر 

و تعداد لوکوموتیوهای سنگین به 600 دستگاه برسد.

طبـــق مطالعـــات صـورت  گرفتـــه بـر اســـاس چشـــم انداز 

1404، بخش حمــــل و  نقــــل ریلــــی، از زنجیــــره سنگ آهن تـــا 

فوالد، به حدود 6 میلیارد دالر سـرمایه گذاری نیاز دارد؛ در 

بـه علـت فرسـودگی  حالـی کـه حمـل  و نقـل ریلـی کشـور، 

نبـــود  و  ناوگـــان   ایـــن  پاییـــن  بهــــره وری  و  ریلــــی  ناوگـــان 

سـرمایه گذاری کافـی و بـه کار نگرفتـن پیمانـکاران مجـرب، 

مغفـول مانـده اسـت. از سـوی دیگـر، در توسـعه زیرسـاخت 

حمـل  و نقـل دریایـی، چالش های متعددی وجـود دارد که از 

میـــان آن می تـــوان بـه کمبـــود امکانـات، عقـــب مانـدن از 

تکنولوژی هـای روز دنیا، توسـعه  نیافتگـی تجهیزات، کمبود 

نیـروی انسـانی متخصـص در ایـن بخـش و نبـود رقابـت بیـن 

بنادر داخلی اشاره کرد.

چالش های اصلی بخش لجسـتیک کشـور شامل مواردی 

همچـون عـدم تدویـن اسـتراتژی کالن در بخـش لجسـتیک، 

فقـدان حمـل  و نقـل چندوجهـی ، عـدم شـکل گیری و توسـعه 

شـرکت های لجستیکی، مشارکت نکردن بخش خصوصی در 

توسـعه لجسـتیک، نابسـامانی و ناهماهنگـی در زنجیره هـای 

تامیـن کاال و سـازمان های مرتبـط، توسـعه  نیافتگـی مراکـز 

لجستیکی در ایران، تبدیل نشدن کشور به هاب تجاری در 

منطقه و توسعه  نیافتگی زیرساخت های فیزیکی است.

بـا توجـه بـه موقعیت کشـور در منطقه خاورمیانـه و قرار 

گرفتـن در مسـیر پنـج کریـدور اصلـی ترانزیـت و حمـل  و نقل 

بین المللی، دسترسـی به آب های آزاد، بهره مندی از سـواحل 

آبی و مرزهای خشـکی گسـترده، برخورداری از بنادر متعدد، 

داشـتن شـبکه جـاده ای گسـترده و بهره گيـری از موقعيـت 

ترانزیتـی، می تـوان کشـور را بـه هـاب لجسـتیکی خاورمیانـه 

بـه بخـش لجسـتیک،  نـو  نـگاه  امـر  ایـن  تبدیـل کـرد. الزمـه 

برنامه ریـزی دقیـق، تعامـل بـا بخش خصوصی  و تشـویق آن و 

حل چالش های این بخش است.
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یکـی از محصـوالت پـر رونـق در ایران، میلگرد سـاده صنعتی اسـت کـه مجموعه هـای تولیدی بسـیار معتبر و 
بزرگـی نیـز در ایـن زمینـه فعالیـت می کنند که ایـن مهـم، اصلی ترین مـواد خامی اسـت که صنایع مختلـف تولید 
قطعـات فلـزی صنعتـی و ابـزارآالت از آن اسـتفاده می کنند و بـا توجه به اینکـه کیفیت محصول نهایـی این صنایع 
ارتباط مسـتقیم با کیفیت میلگرد سـاده مصرفی آن هـا دارد، در ایـن رابطه، خبرنگار پایگاه خبـری و تحلیلی »فلزات 
آنالین« با حسـین امینی، مدیرعامل شـرکت صنایع فوالدی آذر گسـتر سـدید به گفت وگو نشسـته اسـت که متن 

کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

استاندارد و کیفیت سرلوحه ماست
حسین امینی، مدیرعامل شرکت صنایع فوالدی آذر گستر سدید در گفت وگو با »فلزات آنالین«:
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توضیحاتـی دربـاره پیشـینه شـرکت و   
توانمندی هـای شـرکت صنایع فـوالدی آذر 
گسـتر سـدید ارائه دهید و بفرمایید در حال 
حاضـر شـرکت بـا چنـد درصـد از ظرفیت 

اسمی به فعالیت می پردازد؟
شـرکت صنایع فوالد آذر گسـتر سـدید در سـال 

فعالیـت  جهـت  بـه  پـارس  سـارا  نـام  بـا   ،1371

ریخته گری تاسـیس شـد و در سال 1390 با ظرفیت 

چهار هزار و 400 تن در سال، فعالیت تولید میلگرد 

سـاده صنعتـی در قطـر 10 و 42 میلی متـر را آغـاز 

کـرد. در حـال حاضـر با به کارگیری از ماشـین آالت، 

متخصـص،  انسـانی  نیـروی  و  بـه روز  تجهیـزات 

توانسـته ایم توان تولید شـرکت را به 40 هزار تن در 

سـال برسـانیم که با توجه به شـرایط صنعت فوالد، 

بـا یـک سـوم ظرفیـت تولیـد  متاسـفانه مجموعـه 

فعال است. محصوالت شرکت صنایع فوالدی آذر 

گسـتر سـدید از جنـس آلیـاژی و غیرآلیـاژی )کـم  

 ،»MO40«  ،»CK45« از  اعـم  بـاال(  کربـن  و  کربـن 

»70cr« ،»st52« ،»st37« است. البته تمرکز اصلی 

شـرکت معطـوف بـر تولیـد میلگـرد سـاده صنعتـی 

کم کربـن کـه در بـازار بـا عناویـن مختلـف از جملـه 

میلگـرد سـاده خام، میلگرد نوردی و میلگـرد A1 از 

آن هـا نـام بـرده می شـود. در حـال حاضـر در یـک 

صـورت  بـه  پرسـنل  نفـر   25 بـا  و  کاری  شـیفت 

مستقیم به فعالیت خود تداوم بخشیده ایم. یکی 

از مزیت های و پتانسـیل این شـرکت این اسـت که 

توانایـی تولیـد محصـوالت بـا آلیاژهـای خـاص و بـا 

توجـه بـه سـفارش مشـتریان را داشـته و همچنیـن 

سـاده  میلگـرد  تولیدکننـده  اولیـن  مجموعـه  ایـن 

صنعتـی بـه طـول 12 متـر در اسـتان تهـران و یکی از 

پنج شرکت تولیدکننده میلگردهای ساده صنعتی 

12 و 6 متـری در ایـران اسـت کـه تمامـی تولیـدات 

خـود را از جنـس شـمش فـوالد 5sp  ،3sp و آلیـاژی، 

بر اساس استانداردهای جهانی تولید می کند.

از چـه منابعـی بـرای تامیـن مـواد اولیه   
شـرکت بهـره می گیریـد و ایـن مهـم بـا 

اتخاذ چه تدابیری برطرف می شود؟

طی سال های اخیر، متاسفانه قیمت  محصوالت 

عرضـه شـده در بـورس کاال، باالتـر از بـازار آزاد بـوده 

است؛ به طوری که در معامالت 24مرداد ماه شمش 

فوالد با قیمت 14 هزار و 300 تومان در بورس کاال و با 

قیمـت 13 هـزار و 700 تومـان در بـازار آزاد عرضه شـد. 

گفتنی است با توجه به اینکه تمرکز صنایع فوالد آذر 

گستر سدید بر تولید محصوالت با کیفیت است اما 

در حـال حاضـر تامیـن شـمش بـا کیفیـت و مرغـوب، 

جـزو مهم تریـن مشـکالت شـرکت صنایـع فـوالد آذر 

گسـتر سـدید اسـت، به طوری که متاسفانه برخی از 

فوالدسازان شمش به دلیل نبود نظارت کافی بر روی 

عملکـرد آن هـا علی رغـم تبعـات و پیامدهـای منفـی 

فعالیت آن  ها از مواد اولیه نامرغوب در فرایند تولید 

خود استفاده کرده که تاثیر به سزایی در محصوالت 

نهایی خواهد گذاشت.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه معامـالت بـورس کاال 

شـفاف نیسـت و قیمت گذاری دسـتوری برخالف 

قیمت هـای تعییـن  شـده، نمی تـوان عامـل ثبـات و 

کنتـرل  درازمـدت،  در  باشـد؛  بـازار  مانـدگاری 

قیمت هـا می توانـد منجـر بـه افت کیفیـت کاالها، 

تعطیلـی و زیـان تولیدکنندگان شـود. در این راسـتا 

شـرکت صنایـع فـوالد آذر گسـتر سـدید، بیشـترین 

مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود را از طریق شـرکت های 

و  می کنـد  تامیـن  خصوصـی  بخـش  و  بازرگانـی 

مهم تریـن مسـئله، کشـف قیمـت مطلـوب و تیـم 

اولیـه  مـواد  تامیـن  زمینـه  در  توانمنـد  مشـاوره 

مجموعه سـبب این مهم اسـت. همچنین در حال 

مراحـل اولیـه بـرای دریافـت کـد بـورس کاال بـرای 

عرضـه محصـوالت بـا کیفیت را نیز در دسـتور کار 

خود قرار داده ایم.  

قیمـت پایـه عرضـه شـمش در رینـگ فیزیکـی 

ایـن بـازار 40 دالر گران تـر از قیمـت شـمش فـوالد 

صادراتـی تعییـن می شـود و در ایـن شـرایط، برتـری 

محسوس تقاضا نسبت به عرضه نیز زمینه رقابت 

قیمتـی بـرای کسـب سـهم از عرضه   هـای شـمش را 

فراهـم خواهـد کـرد، در واقـع بـا ایـن شـرایط تولیـد 

صرفـه اقتصـادی نـدارد، مگـر اینکـه یـک گشایشـی 

ایجاد شود.

در نظر داریم تولید مواد 
اولیه شمش فوالدی را در 
دستور کار خود قرار دهیم 
تا بتوانیم بهترین محصول 
را با قیمت مناسب ارائه 
دهیم، به طوری که در 
تولید میلگرد ساده تنها 
کیفیت محصول مهم 

است
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بـا توجه بـه قطعی بـرق و گاز در سـال   
گذشـته، توضیحاتی دربـاره وضعیت فروش 
شـرکت صنایع فوالدی آذر گسـتر سدید در 
سـال جاری نسـبت به سال گذشـته چگونه 

بوده است؟
متاسـفانه قطعـی بـرق، مشـکالت عدیـده ای را 

بـرای نـوردکاران بـه وجـود آورده اسـت کـه ازجملـه 

و  حقـوق  هنگفـت  هزینه هـای  بـه  می تـوان  آن 

دستمزد پرسنل، ضایع شدن بخشی از مواد اولیه، 

آن هـم بـه دلیل اینکه شـمش ها در کوره هـا در حال 

افزایـش  و  تولیـد  کاهـش  اسـت،  پختـن  و  آمـاده 

هزینه هـای سـرباره کـه منجـر بـه از دسـت دادن 

برخـی از مشـتریان و تحمیـل ضـرر و زیـان سـنگین 

بابت تاخیر در تحویل سفارش است. البته ناگفته 

نمانـد، عملکـرد دولـت در سـال جـاری نسـبت بـه 

سـال گذشـته در ایـن زمینـه بهتـر بـوده اسـت؛ بـه 

طـوری کـه در سـال جـاری بـا اعـالم یـک بـازه زمانی 

مشـخص در جریـان سـاعات قطعـی بـرق خواهیـم 

بـود امـا زمانـی کـه یک واحد تولیـدی با قطعی برق 

مواجـه می شـود، بـه طـور حتـم شـاهد افـت میـزان 

بایـد شـد.  آن مجموعـه  پرسـنل  بیـکاری  و  تولیـد 

متاسـفانه اکنـون دچـار خـود تحریمـی شـده ایم و 

تولیدکننـدگان  واقعـی  حمایـت  جـای  بـه  دولـت 

موانع بسیاری بر میسر آن ها ایجاد می کند و ضرر 

سـمت  بـه  دولـت  جانـب  از  کـه  اسـت  زیانـی  و 

تولیدکنندگان ایجاد می شـود. 

در حـال حاضر شـرکت صنایـع فوالدی   
آذر گسـتر سـدید با چه چالش هایـی روبه رو 
اسـت؟ این شـرکت چه راهـکاری برای حل 

این چالش اتخاذ کرده است؟
بزرگ تریـن چالشـی کـه نـوردکاران بـا آن مواجـه 

هسـتند، نوسـانات وحشـتناکی اسـت کـه باعـث 

بی ثباتـی بـازار و عـدم اطمینـان مصرف  کننـدگان 

می شـود و در نتیجـه امنیـت سـرمایه گذاران فعال 

در بخش تولید را به مخاطره می اندازد.

بـا توجـه بـه عـدم نظـارت دقیـق و  همچنیـن 

رانت های موجود، بعضی از تولیدکنندگان شمش، 

اقدام به استفاده از مواد اولیه نامرغوب کرده که 

تاثیـر بسـزایی در محصـول نهایـی دارد. بـه همیـن 

دلیـل در حـال حاضـر بزرگ تریـن چالـش شـرکت، 

عرضـه  و  کیفیـت  بـا  و  مرغـوب  شـمش  تامیـن 

محصول با کیفیت به مشتریان است.

شـرکت صنایع فوالدی آذر گسـتر سدید   
چه اسـتراتژی هایی را برای خود ترسـیم کرده 

و چه اهدافی را در بلندمدت دنبال می کند؟
اسـتراتژی مـا در نـگاه اول، تولیـد محصـول بـا 

بـا محصـوالت مشـابه  رقابـت  کیفیـت در سـطح 

و  داخلـی  مشـتریان  نیـاز  تامیـن  جهـت  خارجـی 

سـپس ورود بـه بازارهـای جهانـی اسـت و همچنین 

در نظـر داریـم تولیـد مـواد اولیـه شـمش فـوالدی را 

در دسـتور کار خـود قـرار دهیـم تـا بتوانیـم بهتریـن 

بـه  دهیـم،  ارائـه  مناسـب  قیمـت  بـا  را  محصـول 

طـوری کـه در تولیـد میلگـرد سـاده تنهـا کیفیـت 

محصول مهم است.
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رویکرد صادراتی این شـرکت چیست و   
این شـرکت تاکنون با چه مشـکالتی مواجه 

بوده است؟
گسـتر  آذر  فـوالدی  صنایـع  شـرکت  تاکنـون 

کشـورهای  بـه  غیرمسـتقیم  صـورت  بـه  سـدید 

افغانسـتان،  و  ترکمنسـتان  عـراق،  تاجیکسـتان، 

میلگـرد سـاده صـادر کرده اسـت. با توجـه به اینکه 

تمرکز اصلی شرکت معطوف بر تامین نیاز داخلی 

است و محصوالت ما مواد خامی است که صنایع 

و  ابـزارآالت  قطعـات،  تولیـد  از  اعـم  مختلـف 

سازه های صنعتی از آن استفاده و پس  از طی شدن 

فراینـدی بـه عنـوان محصـول نهایی در بـازار عرضه 

شـرکت های  از  برخـی  به تازگـی  البتـه  می کننـد. 

کشـور عـراق بـا خریـداری دسـتگاه هایی از ایـران و 

تولیـد محصـول نهایـی در صـدد بـه دسـت آوردن 

میلگرد سـاده صنعتی خام بیشـتر شـده اند. حجم 

باالیـی از تولیـدات شـرکت در صنایع پایین دسـتی به 

مصرف می رسد و مشکالت موجود در صادرات کاال 

اعـم از برگشـت عـوارض صادراتـی توسـط دولـت بـه 

تولیدکننده، حجم صادرات شرکت کم بوده است. 

زمانـی می تـوان از تولیـد داخـل دفاع و حمایت 

کرد که ثبات در قوانین و مقررات داشـته باشـیم، 

در حالـی کـه ایـن مسـئله تبدیـل به یک رسـم شـده 

کـه بسـیاری از تصمیمـات به صورت خلق السـاعه، 

آنـی و دسـتوری اخـذ شـوند کـه منجـر بـه ضـرر و 

می شـود.  آن هـا  دلسـردی  و  صادرکننـدگان  زیـان 

متعـدد  دسـتورالعمل های  بـا  متاسـفانه 

تولیدکننـدگان را در تنـگای شـدیدی قـرار داده اند؛ 

در شـرایطی کـه همـگان انتظـار داشـتند با توجه به 

تنش میان روسیه و اوکراین، فرصت مناسبی برای 

ارزآوری بـه کشـور شـکل گرفتـه و بـا افزایش قیمت 

محصـوالت معدنـی و فلـزی در بازارهـای جهانـی، 

و  یابـد  افزایـش  کشـور  از  آن هـا  صـادرات  میـزان 

بتوانیـم از ایـن فرصـت طالیـی اسـتفاده کنیـم امـا 

صـادرات  بـر  بخشـنامه ای  طـی  صمـت  وزارت 

محصـوالت معدنـی بـه ویژه فـوالدی عـوارض وضع 

کـرد. از سـوی دیگـر  دامپینـگ کشـور روسـیه در 

تـا  اسـت  شـده  باعـث  فـوالد  و  آهـن  خصـوص 

قیمت های جهانی کاهش یابد بنابراین این مسئله 

باعـث کاهـش قیمـت محصـوالت در داخل کشـور 

شـده اسـت. شـنیده ها حاکی از آن اسـت که گفته 

بـه  را  افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات  شـده، 

از  بسیــــاری  می گرداننــــد،  بـاز  تولیدکننـدگان 

شرکت هــــا علی رغـــــم پیگیری هـای متعـدد جهت 

بازگشـت ارز خـود امـا تاکنـون بـه نتیجـه مثبتـی 

دست نیافتند. 

شـرکت صنایع فوالدی آذر گسـتر سـدید، قصد 

افزایش میزان صادرات و افزودن کشورهای هدف 

را در دستور کار خود قرار داده است اما متاسفانه 

بـه دلیـل اینکـه شـرایط سیاسـی موجـود مطلـوب 

نیست، این فرایند زمان بر خواهد شد. 

وضعیـت بـازار داخلی میلگـرد را چگونه   
ارزیابی می کنید؟ 

با توجه به وضعیت ناخوشـایند صنعت فوالد 

در چنـد سـال اخیـر و بـا فضایـی نامتعادلـی کـه 

رویـه حاکـم هفته هـای اخیـر بوده اسـت، تحلیل و 

ارزیابـی دقیقـی در خصـوص بـازار داخلـی بسـیار 

بـه  توجـه  بـا  متاسـفانه  واقـع  در  اسـت.  دشـوار 

شـرایط موجـود سیاسـی در صورتـی کـه گشـایش 

تـورم  وجـود  بـا  و  نپذیـرد  صـورت  اقتصـادی 

اقتصـاد شـاهد هسـتیم، دچـار  در  کـه  سـنگینی 

رکود تورمی حادی خواهیم شد.

در حـال حاضـر مهم تریـن انتظـار فعـاالن صنعـت 

فـوالد، رفـع مشـکالت ارزی، مشـکالت صـادرات و 

تحریم هـای علیـه ایـران اسـت کـه امیـد آن مـی رود با 

رفـع ایـن مشـکالت شـاهد از سـرگیری رونـق در ایـن 

صنعـت باشـیم؛ چراکـه می تـوان افـق روشـنی را برای 

این صنعت مادر در سـال های آینده متصور شـد. در 

حقیقت امیدوار هستیم هـــر چـــه زودتـــر تحریم های 

علیـه ایـران برداشـته شـود تـا بتوانیـم شـاهد ثبــــات 

نسبـــی در بـــازار باشیم، چراکه نبود ثبـــات متحمـــل 

ضـــرر و زیـــان هنگفتــی بـــه تولیدکننندگان می شود. 

عالوه بر این، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش از 

صنایـع  اسـت؛  تولیدکننـدگان  عمـده  مشـکالت 

فـوالدی آذر گسـتر سـدید تمـام تـالش خـود را بـه کار 

گرفته است تا بتواند با تولید محصوالت با کیفیت، 

وظیفه خود را به درستی انجام دهد. 

بزرگ ترین چالشی 
که نوردکاران با آن 

مواجه هستند، نوسانات 
وحشتناکی است که باعث 

بی ثباتی بازار و عدم 
اطمینان مصرف  کنندگان 
می شود و در نتیجه امنیت 
سرمایه گذاران فعال در 

بخش تولید را به مخاطره 
می اندازد
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آموزشآموزش

ذوب آهن، پیشرو در حوزه آموزش است

هدف گذاری اشتغال زایی 23 هزار نفری در منطقه ویژه

آموزش، مقدم بر پژوهش است
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آموزش نیروی انسـانی، رکن اصلی فعالیت شـرکت های معدنی و صنعتی کشـور محسوب می شود 
و امروزه آموزش در سـازمان هزینه محسـوب نمی شـود بلکه سـرمایه گذاری اسـت که باعث رشـد و 
مانـدگاری آن سـازمان می شـود. با توجـه به اهمیت ایـن موضوع، خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلی 
»فلـزات آنالیـن« با آرش شـفیعی، مدیر آموزش و توسـعه سـرمایه های انسـانی شـرکت ذوب آهن 

اصفهان به گفت وگو نشسته است که متن کامل این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

ذوب آهن، پیشرو در حوزه آموزش است
آرش شفیعی، مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی شرکت ذوب آهن اصفهان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

جایگاه آموزش را در شـرکت های معدنی   
و فلزی ایران چگونه ارزیابی می کنید؟

در  آمـوزش  مبحـث  بـه  اجمالـی  مطالعـه  بـا 

می یابیم که متاسـفانه در سـالیان گذشـته، نگاه به 

آموزش در بیشـتر سـازمان ها به سـبک سـنت گرایی 

بوده است؛ در صورتی که آموزش جزو سرمایه  گذاری 

هزینـه    مهـم،  ایـن  و  می شـود  محسـوب  سـازمان 

سازمان به شمار نمی رود. اولین نتیجه نگاه نادرست 

آشـکار  اقتصـادی  بحـران  در  آمـوزش  مبحـث  بـه 

می شود. آموزش از کانون توجه مدیران خارج شده 

دایـره  از  هزینه هـا،  افزایـش  عامـل  عنـوان  بـه  و 

فعالیت های سـازمان حذف می شـود. خوشـبختانه 

بـا بررسـی ها و مطالعـات علمـی گسـترده ای کـه در 

خصوص اهمیت جایگاه آموزش در کاهش حوادث، 

هزینه ها و افزایش راندمان کاری فردی و عملکردی 

بـر  اخیـر صـورت گرفتـه،  سـال های  سـازمان ها در 

همـگان ثابـت شـد کـه یکـی از مهم تریـن راه هـای 

نجات و رهایی از مشکالت و معضالت روزمره افراد 

و شرکت ها ، آموزش های موجود در حوزه فعالیت های 

مختلـف اسـت. تغییـر همیـن دیـدگاه باعـث شـده 

اسـت کـه امـروزه بـا انبـوه تبلیغـات از موسسـات 

آموزشـی به صورت حضوری و غیرحضوری )فضای  

باشـید،  اگـر دقـت کـرده  مجـازی( مواجـه شـویم. 

پیش تـر افـراد در ارائـه آنچـه می دانسـتند، خیلـی 

فعالیتـی  حوزه هـای  در  فکـر  اتاق هـای  خبرگـی، 

شرکت، آزمون های صالحیت حرفه ای، آموزش های 

ضمن خدمت و...، نمونه کوچکی از فعالیت هایی 

اسـت کـه در جهـت ارتقـای بهـره وری سـرمایه های 

انسانی شرکت صورت گرفته است.

آمـوزش    خصـوص  در  شـرکت  ایـن 
نیروهـای بومی چه تمهیداتی اندیشـیده و از 
چه تعـداد کارکنـان بومی و غیـر بومی بهره 

گرفته است؟
آغـاز  از  آهـن  جانمایـی شـرکت سـهامی ذوب 

تاسـیس بـه گونـه ای بـوده اسـت که مردم دو اسـتان 

اصفهـان و چهارمحـال و بختیـاری، تعصـب خاصـی 

نسـبت بـه کارخانـه داشـته اند و بـه نوعـی خـود را 

متعلـق بـه آن می داننـد و همیـن امـر، دلیلـی کافـی  

اسـت کـه از نـگاه مجموعـه، تمـام شهرسـتان های 

بومـی منطقـه حسـاب  اسـتان،  مجـاور در هـر دو 

بـا  کارخانـه  سـطح  رسـمی  آموزش هـای  شـوند. 

نظـر  آن در  مـدون  برنامه هـای  کـه در  گسـتردگی 

گرفتـه شـده اسـت، تـا حدود بسـیار زیـادی نیازهای 

می کنـد.  مرتفـع  را  افـراد  تخصصـی  و  عمومـی 

اجتماعـی  مسـئولیت های  بـه  توجـه  بـا  همچنیـن 

سازمان، یک سری آموزش های رسمی و غیر  رسمی 

در قالب برگزاری همایش، سـمینار، تورهای علمی، 

ایـن دگرگونـی فرهنگـی،  بـا  امـا  بخشـنده نبودنـد 

همیـن افـراد متوجـه شـده اند کـه اگر در این مسـیر 

بخواهنـد برعکـس جریان رود پـارو بزنند، کاله آن ها 

پـس معرکـه اسـت )آموزش هـای رایـگان موجـود در 

شـبکه های اجتماعـی گواهـی بر این سـخن اسـت(. 

حـال شـرکت ها در هـر حیطـه فعالیتـی )معدنـی، 

مهـم  ایـن  از  نیـز  و...(  فلـزی، صنعتـی، خدماتـی 

مستثنی نیستند.

شـرکت ذوب آهن در خصوص بهره وری   
نیـرو هـای انسـانی چـه عملکردی داشـته 

است؟
شـرکت سـهامی ذوب آهـن بـه عنوان نخسـتین 

صنعت ایران با در اختیار داشتن فضاهای مناسب، 

تجهیزات و امکانات تخصصی ویژه ای که از همان 

آغاز به  کار کارخانه در نظر گرفته شده است، یکی 

از پیشـروترین شـرکت های صنعتـی در امـر  آمـوزش 

کارکنـان و بـه عنـوان پتانسـیلی قابـل اعتمـاد جهت 

و  فنـی  آمـوزش  مراکـز  و  دانشـگاه ها  بـا  همـکاری 

ایجـاد  می شـود.  محسـوب  کشـور  در  حرفـه ای 

دانشـگاه علمـی کاربـردی ذوب آهـن، اخـذ پروانـه 

فعالیتـی جـوار کارگاهی از سـازمان فنـی و حرفه ای، 

تشـکیل کارگروه های تخصصی و علمی با همکاری 

معتبرتریـن دانشـگاه های کشـور، ایجـاد کانون هـای 
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و  تهیـــه کتابچــــه  آمـوزش همگانـــی،  کالس هـای 

بروشـورهای آموزشـی و برنامه هـای متنـوع اجرایـی 

دیگـر بـرای نیروهای مناطق مختلـف در نظر گرفته 

شده است و در طول سال برگزار می شود.

مزیـت    و  تفـاوت  شـما،  دیـدگاه  از 
دوره هـای آکادمیک بـا دوره هـای کاربردی و 

حین کار در چیست؟
تعلیم و تربیت و اشتغال، دو دغدغه اساسی در 

هـر جامعـه  بـه شـمار می آینـد. بـه گونـه ای کـه بحث 

مجموعـه  بـه  انسـانی  هـر  تولـد  بـدو  از  آمـوزش 

نگرانی هـای والدیـن می افزایـد و بـا گذر زمـان، به یک 

چالـش فـردی مبـدل می شـود. ایـن موضـوع زمانـی 

بیشـتر جلـوه می کنـد کـه فـرد پـا بـه دوره جوانـی و 

تحصیالت دانشگاهی می گذارد زیرا بحث انتخاب 

رشـته تحصیلـی و اشـتغال بـا درآمـد مناسـب، جنس 

جدیـدی از دغدغـه آموزشـی را بـه وجـود مـی آورد. 

انتخـاب رشـته های نادرسـت و داشـتن مدارکـی کـه 

دلیلی بر داشتن مهارت و حتی دانش نیست، باعث 

بـه وجـود آمـدن فارغ التحصیـالن بیـکار بی شـماری 

اسـت که یا نمی دانند در چه زمینه ای باید فعالیت 

کننـد و یـا واجـد شـرایط اسـتخدام در هیچ سـازمان و 

شـرکتی نیسـتند. اینجاسـت کـه تفـاوت »تعلیـم« با 

»تربیت« و نیاز به بازنگری در نقش آموزش و پرورش 

و آموزش عالی در پرورش نیروی کار توانمند و دارای 

علـم و مهـارت برجسـته می شـود. سـوالی کـه در این 

مـدرک  آیـا  کـه  اسـت  ایـن  می شـود  مطـرح  میـان 

و  مهـارت  دانـش،  بـر  گواهـی  حقیقتـا  تحصیلـی 

شایستگی فرد برای کسب یک فرصت شغلی است 

یا خیر؟ چرا با گذشـت سـال ها زمان و صرف هزینه 

شـرایط  واجـد  دانشـگاهی  فارغ التحصیـالن  زیـاد، 

استخدام در اغلب کسب  و  کارها فعال نیستند. به 

نظر می رسـد آموزش عالی در ایران نتوانسـته است 

نقـش خـود در پـرورش نیـروی کار را بـه خوبـی ایفـا 

کند و شـکاف میان صنعت و دانشـگاه در ایران، به 

دره ای عمیق مبدل شـده اسـت. اکنون این پرسـش 

مطـرح می شـود کـه مـدرک چـه دسـتاوردی ممکـن 

اسـت بـرای فـرد، چـه در راسـتای اشـتغال و چـه از 

منظرهـای دیگـر داشـته باشـد کـه او را متقاعـد بـه 

صـرف چنیــــن زمــــان و هزینــــه ای کنــــد؟ برخـــی 

مزیت هـای تحصیـالت آکادمیـک شـامل بـاال رفتـن 

افزایـش  فعالیـت،  تبییـن زمینـه  اجتماعـی،  ارزش 

اعتمـاد بـه نفس و قدرت صاحب نظـری، جایگاه باال 

فعالیت هـای  بـر  نشـانه ای  شـغلی،  رتبه بنـدی  در 

اجتماعی فرد دارند.

به طورکلی موفقیت، داشـتن مهارت اسـت؛ نه 

مدرک و دقیقا اینجا است که آموزش های حین کار 

آموزشـی  کار،  آمـوزش حیـن   یاری رسـان می شـود. 

است که برای کارکنان در محل کار انجام می شود. 

ایـن آمـوزش کـه بـه طـور معمـول شـامل ترکیبـی از 

مشاهده دیگران و تجربه کار عملی است، عالوه بر 

یادگیـری روش هـا و مهارت هـای شـغلی بـرای نقـش 

خـود، کارکنـان همچنیـن ایـن امـکان را دارنـد تـا بـا 

ایـن  شـوند.  آشـنا  کار  محیـط  اسـتانداردهای 

استانداردها شامل هنجارهای حرفه ای مانند لباس 

و  قوانیـن  شـرکت ها،  مراتـب  سلسـله  پوشـیدن، 

مقررات داخلی و داشتن رابطه حرفه ای با همکاران 

می شـود. برخـی از مهم تریـن مزایـای آمـوزش حیـن 

بـرای کارکنـان شـامل هزینـه آمـوزش، توسـعه  کار 

مهارت هـا، نگـه داشـت کارکنـان، قـرار گرفتـن در 

محیط کار تیمی، یادگیری متمرکز، مقرون به صرفه 

بودن و کاهش گردش کارکنان است.

دیدگاه مدیران ارشـد مجموعه ذوب آهن   
و  کوتاه مـدت  اسـتراتژیک  تدویـن  در 
میان مـدت در خصـوص آمـوزش و پرورش 

نیروی انسانی چیست؟
اگر ما تنها به سـیر تغییر نام مدیریت آموزش 

در شـرکت سـهامی ذوب آهـن توجـه کنیـم، کافـی  

اسـت تـا بـا نـگاه مدیـران کارخانـه بـه فعالیت هـای 

آمـوزش آشـنا شـویم. در ابتـدا نـام ایـن مدیریـت ، 

آموزش منابع انسانی و پس از آن مدیریت آموزش 

سـرمایه های انسـانی و در طـی چنـد سـال اخیـر 

رسـالت توسـعه این سـرمایه ها نیز بر شـرح وظایف 

آن اضافـه شـده و در نهایـت بـه مدیریـت آمـوزش و 

توسـعه سـرمایه های انسـانی تبدیـل شـده اسـت. 

آینده پژوهـی و نـگاه بـه افق هـای دوردسـت باعـث 

شـده اسـت تا از آموزش، به عنوان یکی از پایه های 

اساسـی در تدویـن ارزش هـا، اهـداف، چشـم انداز، 

اسـتراتژی ها و ماموریت سـازمان یاد شـود و در کل 

وظایـف اجرایـی، رد پایـی از آن بـه چشـم بخـورد. 

سـرمایه گذاری ها و اسـتقبال مدیـران در خصـوص 

در  آموزشـی  دسـتاوردهای  آخریـن  از  بهره گیـری 

مباحث تخصصی، نعمت و اقبال با ارزشـی اسـت 

آن  بـا  ایـن وسـعت  بـا  کـه در کمتـر مجموعـه ای 

روبه رو هستیم.
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مدیرعامـل منطقـه ویـژه صنایـع معدنی و فلـزی خلیج فـارس گفت: منطقـه ویژه بـرای جذب 
حداکثـری نیـروی متخصص، اقـدام به انعقاد تفاهم نامه با دانشـگاه هرمزگان کـرده و در برنامه های 

خود، اشتغال زایی 23 هزار نفری را در دستور کار قرار داده است.

هدف گذاری اشتغال زایی 23 هزار نفری 
در منطقه ویژه

مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس مطرح کرد:

حسـن خلـج طهرانـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کرد: 

نیروی انسانی، با ارزش ترین سرمایه در فرایند خلق 

اهـداف  مهم تریـن  کـه  مـی رود  شـمار  بـه  ثـروت 

بنگاه های اقتصادی را در جهت به حداکثر رساندن 

موفقیت ها، تامین خواسته ها و انتظارات ذی نفعان 

بنگاه هـای  حـال  همیـن  در  می سـازند.  بـرآورده 

از  یکـی  منزلـه  بـه  انسـانی  نیروهـای  از  اقتصـادی 

عوامل موثر در امر تولید استفاده می کنند.

وی افزود: بنگاه های اقتصادی باید آموزش های 

به کارگیری استعدادها و پرتوان سازی منابع انسانی 

را جـدی بگیرنـد تـا در زمینـه فعالیـت خـود موفـق 

باشند. ضمن اینکه افزایش بهره وری نیروی انسانی 

و تحـوالت مثبـت در ایـن زمینـه می توانـد سـبب 

ارتقـای سـازمان ها و بـه تبـع آن، توسـعه نظام هـای 

اقتصادی  شـود. ناگفته نماند که انسـان، هم هدف 

توسعه و هم عامل آن محسوب می شود.

مدیرعامـل منطقـه ویژه صنایع معدنـی و فلزی 

خلیـج فـارس تاکیـد کرد: اگر سـرمایه انسـانی را در 

بنگاه های اقتصادی جدی بگیریم، شاهد موفقیت 

و رشد آن سازمان خواهیم بود. همچنین سازمان ها 

با داشتن نیروی انسانی متخصص متوجه خواهند 

شـد کـه مجمـوع عوامـل نیروهای انسـانی، فرهنگ 

سـازمان و موقعیت سـازی در کسـب  و  کار، سازمان 

را به هدف خود می  رساند.

خلـج طهرانی در خصـوص چالش های بنگاه های 

بزرگ اقتصادی در نحوه به کارگیری نیروی انسانی، 

توانمنـد توسـط  نیـروی  بـه کارگیـری  عنـوان کـرد: 

بنگاه ها بسیار دشوار است. به ویژه اینکه بنگاه های 

بزرگ با چالش های بسیاری در پیاده سازی یک ساز 
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  و کار مدرن و نظام مند برای استعدادیابی و جذب 

نیروی انسانی شایسته مواجه هستند.

لزوم اصالح ساختار منابع انسانی  
وی گفـت: شـرکت ها بایـد بـرای فعالیـت خـود 

محدودیـت در اسـتخدام داشـته باشـند تـا بـا تـورم 

نیـروی انسـانی مواجـه نشـوند. ضمـن اینکـه اتخـاذ 

راهکارهایـی همچون بازنشسـتگی پیـش از موعد و 

بازخریـدی نیـز می توانـد از سـطح دغدغـه بنگاه هـا 

کاهش دهد.

مدیرعامـل منطقـه ویژه صنایع معدنـی و فلزی 

خلیج فارس با اشاره به راهکارهای اصالح ساختاری 

منابع انسانی در کشور، تاکید کرد: تغییر و تحول 

ساختاری، همواره در سازمان های دولتی به عنوان 

یک راه حل اساسی مورد توجه بوده است و مدیران 

سـازمان ها از ایـن طریـق نظـام اداری را متحـول و 

اصالح می کنند. از این رو، سـازمان های کشـور به 

علوم و دانش محوری به عنوان یک فرایند کلیدی 

بـا اصـالح سـاختار سـازمانی دچـار  تـا  نیـاز دارنـد 

تحول شوند.

خلـج طهرانـی مطرح کرد: هر سـازمان، سـاختار 

سـازمانی خـود را بـه طـور متفاوتـی طراحی می کند 

امـــا بـه طـــور کلـی بسیـــاری از سازمان هـــا از نظـر 

دارنـد.  مشـابهت  هـم  بـا  انسـانی  منابـع  سـاختار 

سـاختار سـازمانی باید با توجه به اهداف مدیریتی 

منابـع انسـانی و مـدل تعریـف شـده ایـن مدیریـت 

و  سـاختار  تطبیـق  حـال،  در همیـن  تعییـن شـود. 

فعالیت هـا بـا ویژگی هـای تغییـرات شـرایط بحـران 

اقتصادی برای شرکت ها اهمیت باالیی دارد و باید 

به سرعت اقدام شود.

اقدامات منطقه ویژه برای بهبود شرایط   
نیروی انسانی

وی با بیان اینکه منطقه ویژه اقدامات متعددی 

را هم در زمینه بهبود سـاختار نیروی انسـانی و هم 

اشتغــــال زایی صـــورت داده اســـت، تصریـــح کـــرد: 

منطقه ویژه اقدام به تدوین سند استراتژی کسب 

 و  کار و ترویـج ارزش هـای سـازمانی کـرده اسـت؛ بـه 

طـوری کـه فرهنگ سـازی سـازمانی در ایـن حـوزه در 

ویـژه،  منطقـه  اقـدام  دیگـر  اسـت.  انجـام  حـال 

کوچک سازی با استفاده از مکانیزم های بازنشستگی 

پیش از موعد و بازخرید است.

مدیرعامـل منطقـه ویژه صنایع معدنـی و فلزی 

خلیج فارس در زمینه توانمندسازی نیروی انسانی 

نیز اذعان کرد: آموزش مداوم نیروهای انسانی در 

منطقـه ویـژه جهـت بـه کارگیـری دانـش روز را در 

دسـتور کار قـرار داده ایـم. همچنیـن سـال گذشـته 

یک تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری 

با دانشگاه هرمزگان امضا کردیم که این تفاهم نامه 

سـبب تقویـت پیونـد صنعـت و دانشـگاه و ارتقـای 

دوسویه خواهد شد. همچنین تفاهم نامه یاد شده 

به ایجاد ارتباط موثرتر و فعال در زمینه  آموزشـی و 

پژوهشی بین صنعت و دانشگاه خواهد انجامید.

وی عنـوان کـرد: ارائـه  خدمات مشـاوره ای تحت 

عنــــوان مشـــاور پشتیبـــان علمـی، تعریــف بستــه 

سـرمایه گذاری در حوزه هـای مختلـف، رصـد سـایر 

مناطـق ویـژه مسـتقر در حـوزه  خلیـج فـارس، ارائـه  

گـزارش تحلیـل بازارهـای مرتبط با صنایع مسـتقر در 

منطقه ویژه خلیج فارس، خدمات مشاوره تخصصی 

در جـذب سـرمایه گذار داخلـی و خارجـی و تحلیـل 

موانع حقوقی جهت چابک سازی سیستم حقوقی از 

مهم ترین مفاد این تفاهم نامه به شمار می رود.

خلـج طهرانـی اظهـار کـرد: یـک دفتـر ارتبـاط بـا 

دانشـگاه نیـز ایجـاد کرده ایم تا پشـتیبانی در تامین 

منابع انسـانی متخصص، ارائه خدمات آموزشـی و 

انجـام مشـاوره های تخصصـی انجام دهیـم. با دایر 

شدن این دفتر، به صورت روزانه یک نفر از اساتید 

دانشـگاه هرمـزگان در منطقـه ویـژه حضـور خواهـد 

یافت و متناسب با دغدغه های صنعت در راستای 

جذب سرمایه گذار فعالیت خواهد کرد زیرا استفاده 

از نیروهای کارآمد دانشـگاهی می تواند به توسـعه 

بیشتر صنعت کمک کند.

مدیرعامـل منطقـه ویـژه خلیـج فـارس در پایـان 

یـادآور شـد: هم اکنـون 13 هـزار نفـر در منطقـه ویژه 

فعالیـت می کننـد کـه طبـق برنامه ریـزی صـورت 

گرفتـه تـا سـه سـال آینـده، قـرار اسـت ایـن میـزان بـه 

23 هـــزار نفر افزایـــش پیـــدا کنـــد و شاهــد جهش 

اشتغال زایی در منطقه باشیم.

سازمان ها با داشتن 
نیروی انسانی متخصص 

متوجه خواهند شد که 
مجموع عوامل نیروهای 
انسانی، فرهنگ سازمان 
و موقعیت سازی در کسب  
و  کار، سازمان را به هدف 

خود می  رساند
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آمـوزش نیـروی انسـانی، یکی از اهداف اصلی سـازمان ها به شـمار می آید و بهـره وری هرچه 
بیشـتر یک سـازمان در گـرو کارکنان آموزش دیـده و توانمند اسـت. بر همین اسـاس، آموزش 
یکـی از پیچیده تریـن وظایـف در اداره امـور هـر سـازمان بـه ویـژه در مدیریت نیروی انسـانی 
محسـوب می شـود که پس از نظام جذب، نظام بهسـازی و به کارگیری مناسـب منابع انسـانی 
قـرار دارد. در حالـت کلـی، آمـوزش از مهم تریـن اقدامـات و برنامه های هر سـازمانی اسـت که 
باعـث افزایش بهره وری نیروی انسـانی موجود می شـود و موفقیت های آتی سـازمان را تضمین 
می کنـد. ایـن مهـم، منجـر بـه افزایـش توانایی و مهـارت بیشـتر نیروهای انسـانی شـاغل در 
سـازمان بـرای اجـرای وظایـف محـول شـده و در نتیجـه نیل به اهـداف سـازمانی بـا کارآیی و 
ثمربخشـی بهتر خواهد شـد. در همین راسـتا، خبرنـگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلـزات آنالین« 
بـا عزیزه شـریفی، مدیر واحـد آموزش شـرکت صنایع مس شـهید باهنر به گفت وگـو پرداخته 

است که که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

آموزش، مقدم بر پژوهش است
جانشین پروری در کانون توسعه شایستگی »فباهنر«  

پرداختـه شـود. در واقـع زمـان و هزینـه صـرف شـده 

برای آموزش، می تواند سـرمایه گذاری ارزشـمند در 

یـک سـازمان باشـد. اگـر صنعتگـران آمـوزش را در 

دسـتور کار خـود قـرار دهنـد، بسـیاری از مشـکالت 

موجـود در حـوزه صنعت مرتفع خواهد شـد؛ چراکه 

آمـوزش، منجـر به افزایش بهره وری و تقویت روحیه 

کارکنان می شود و این احساس را در نیروی انسانی 

آمـوزش،  واسـطه  بـه  سـازمان  کـه  می کنـد  ایجـاد 

اهمیـت ویـژه ای را بـرای آن هـا قائـل اسـت. ضمـن 

اینکه افزایش انگیزه نیروی انسانی، باعث جلوگیری 

از جابه جایی درون سازمانی خواهد شد و از آنجایی 

کـه ایـن مسـئله بـه دنبـال کمبـود مهـارت در یـک 

سـازمان رخ می دهـد، بنابرایـن آمـوزش می توانـد در 

ایـن زمینـه موثـر واقـع شـود. شـرکت صنایـع مـس 

شـهید باهنر تالش کرده اسـت با اجرای نیازسنجی 

بومـی و کارشناسـانه در چارچـوب اسـتانداردهای 

موجـود در حـوزه آمـوزش، ضرورت های مـورد نیاز را 

بررسی و کارکنان خود را تشویق به حضور فعال در 

از  کارگیـری  بـه  اینکـه  ضمـن  کنـد.  حـوزه  ایـن 

آموزش های استاد و شاگردی حین کار نیز می تواند 

در این زمینه موثر واقع شود.

آمـوزش و پـرورش در داخـل کشـور با   
و  اسـت  بـوده  مواجـه  مشـکالتی  چـه 
راهکارهـای پیشـنهادی شـما جهـت رفـع 

آن ها چیست؟
معضالت موجود در آموزش و پرورش نمی تواند 

مرتبـط بـا یـک سـازمان مشـخص باشـد و ریشـه ایـن 

در یـک نـگاه کلـی، اهمیت آمـوزش در   
بخـش صنعـت و معـدن را چگونـه ارزیابی 
می کنیـد و آیا اقدامـات الزم جهت توسـعه 

این مهم انجام شده است؟
بـا توجـه به تغییراتـی که در دنیای مـدرن امروز 

در حـال اتفـاق اسـت، بـدون شـک آمـوزش و توسـعه 

می توانـد نقـش بسـزایی را در صنعـت ایفـا کنـد. 

آموزش در یک سازمان، منجر به کسب مهارت های 

جدیـد و همچنیـن بهبـود مهارت هـای از پیـش بـه 

شـد.  خواهـد  بهتـر  نتایـج  کسـب  و  آمـده  دسـت 

متاسـفانه گاهـی اوقـات از مقولـه آمـوزش به عنوان 

یـک هزینـــه یـــاد می شـــود و اگـر بخواهیـــم نگاه 

کارشناسـانه بـه ایـن مهـم داشـته باشـیم، بایـد بـه 

بلندمـدت  در  سـرمایه گذاری  مقـام  در  آمـوزش 
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مسـائل بایـد از مقاطـع پایـه تحصیلـی مـورد بررسـی 

قـرار بگیـرد. خانـواده و همچنیـن سـازمان آمـوزش و 

پرورش، استعدادیابی و مهارت یابی را باید از همان 

مقاطـع ابتدایـی در نظـر داشـته باشـند تـا بـه یـک 

شـناخت نسـبی در ایـن زمینـه دسـت پیـدا کننـد و 

ایـن مهـم نباید با تقلید کورکورانـه خانواده ها همراه 

باشـد. شـناخت اسـتعداد و مهـارت، بـا حضـور در 

کارگاه هـای آموزشـی امکان پذیـر خواهد شـد کـه در 

خانواده هـای  بـه  شـایانی  کمـک  می توانـد  ادامـه 

مختلـف در جامعـه کنـد. متاسـفانه ایـن اتفـاق در 

رخ  کشـور  پـرورش  و  آمـوزش  سیسـتم  و  مـدارس 

نمی دهـد و پیگیری هـای الزم در ایـن خصـوص نیـز 

از مشـکالتی کـه طـی  یکـی  انجـام نشـده اسـت. 

سالیان اخیر در زمینه آموزش و پرورش با آن مواجه 

هسـتیم، آمـوزش افـراد بـرای رسـیدن بـه اسـتقالل با 

مقولـه ای بـه نـام آمـوزش نویـن اسـت. در حالـی کـه 

طـی سـالیان اخیـر شـاهد هسـتیم مادامی کـه ارکان 

اصلی یک خانواده یعنی پدر و مادر به دنبال سعی 

در  شـاغل  خانـواده،  اقتصـادی  شـرایط  بهبـود  در 

بخش هـای مختلـف هسـتند، در آمـوزش نویـن در 

در  اسـتقالل  مفهـوم  تـا  می شـود  سـعی  مـدارس 

یـک  آمـوزش داده شـود.  بـه دانش آمـوزان  زندگـی 

تئوری در علم مدیریت تعریف شده که انسان ذاتا 

موجودی تنبل است و در حالت کلی نمی تواند در 

دانش آمـوزان  از  بایـد  امـا  کنـد  زمینـه صـدق  ایـن 

خواسته شود تا در مسیر پیشرفت و تحقق اهداف 

خـود حرکـت کننـد. در حالی که ما نیازمند تقویت 

مهارت هـا و اسـتعدادهای دانش آموزان هسـتیم اما 

متاسـفانه بسـتر الزم جهـت اسـتعدادیابی افـراد در 

مقاطـع پایـه تحصیلـی فراهـم نمی شـود و مسـئوالن 

سـری  یـک  در  آمـوزش  تمرکـز  بـه  اصـرار  ذی ربـط، 

دروس خـاص ماننـد ریاضـی کـه نمی توانـد تاثیـر 

بسـزایی در سـایر زمینه هـا داشـته باشـد، دارنـد. در 

حالی که باید آموزش همه جانبه در تمامی دروس 

و زمینه ها اعم از علمی، اخالقی، اجتماعی، روحی 

و  آمـوزش  مسـئوالن  کار  دسـتور  در  جسـمانی،  و 

پرورش و دانشگاهی کشور قرار بگیرد.

 از سوی دیگر، افزایش ظرفیت چشمگیر  جذب 

دانشـجویان در دانشـگاه های کشـور ، باعـث شـده 

است شاهد خروجی افراد با بار علمی بسیار ناچیز از 

دانشـگاه ها باشـیم کـه متاسـفانه باعـث نگرانی هـای 

فراوانـی بـرای آینـدگان شـده اسـت. ایـن معضـل بـه 

وضـوح در بخـش منابـع انسـانی یـک سـازمان دیـده 

می شـود و ضـرورت دارد کـه شایسته سـاالری به ویژه 

در جذب مدیران و همچنین اسـاتید دانشـگاه ها در 

دسـتور کار بخش هـای مرتبـط قـرار بگیـرد. اگـر قـرار 

است ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاه های کشور 

افزایش پیدا کند، باید یک سری مسائل کارشناسانه 

در  افـراد  ایـن  جـذب  و  فارغ التحصیلـی  بـرای 

سازمان های مختلف تعریف و در نظر گرفته شود و 

امیدوار هستیم این مشکالت در آینده نزدیک مرتفع 

شـود. البتـه نحـوه آمـوزش در مـدارس نیـز کـه بـه 

صورت متکلم وحده است، باید تغییر کند. همچنین 

مبحـث فنـون آمـوزش کـه یـک واحـد درسـی در علـم 

مدیریـت آموزشـی در دانشگاه هــــا اســـت، بایـد در 

مقاطــع مختلــف تحصیلی تقویــت و روش هــای نوین 

شـود.  گرفتـه  کار  بـه  کشـور  مـدارس  در  آمـوزش 

بایـد در مباحـث آموزشـی در داخـل  دانش آمـوزان 

کالس درسی مشارکت کننــد و بــدون شک تمــام این 

موارد منجر به تقویت استعداد افراد خواهد شد.

با توجـه به اهمیـت جانشـین پروری و   
آمـوزش و پـرورش مدیران جـوان به ویژه 
در بخـش صنعـت و معـدن، ایـن مهـم تا 
چه انـدازه در سـازمان  و شـرکت ها انجام 

شده است؟
جانشین پروری، مسئله بسیار مهم و ارزشمندی 

اسـت کـه بایـد در دسـتور کار تمـام سـازمان ها قـرار 

بگیـرد؛ بـه ویـژه اسـتان کرمان که طی سـالیان اخیر 

به یک اسـتان صنعتی تبدیل شـده اسـت و در حال 

حاضر رقابت پذیری باالیی میان صنایع مختلف در 

سـطح ایـن اسـتان وجـود دارد. از آنجایـی کـه ممکـن 

است نیروی انسانی خبره و کارآمد خود را به دالیل 

مختلف مانند بازنشستگی، ازکارافتادگی، حقوق و 

مزایـای بیشـتر پیشـنهادی از سـوی سـایر شـرکت ها 

و... از دسـت بدهیـم، بایـد جانشـین پروری بیـش از 

پیـش مـورد توجـه مجموعـه قـرار بگیـرد. بـه همیـن 

منظور کانون توسعه شایستگی را در شرکت صنایع 

مـس شـهید باهنـر در نظـر گرفته ایـم کـه یـک سـری 

افـراد از لحـاظ سـابقه و دانـش و توانایـی بـه انتخاب 

مدیـران بخش هـای مختلـف جهت جانشـین پروری 

حضـور دارنـد و آزمون هـای تخصصـی و کارشناسـی 

در ایـن زمینـه صـورت می پذیـرد و در صـورت لـزوم، 

آموزش های الزم نیز صورت خواهد پذیرفت.
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ارزیابی شـما از آموزش آکادمیک و آموزش   
حین کار چیسـت و چگونـه می توانیم به نتیجه 

مطلوب در این زمینه ها دست پیدا کنیم؟
آموزش آکادمیک شـامل یک سـری اصول کلی 

اسـت کـه بایـد در دانشـگاه ها تعلیـم داده شـود اما 

ایـن آمـوزش کافـی و تعییـن کننـده نیسـت. بـرای 

مثـــال در زمینـــه استخـــدام، نمی توانیـــم تنهـا بـه 

کار  جویـای  انسـانی  نیـروی  تئـوری  آموخته هـای 

بسنــــده کنیــــم. چنانچـــه در جـــذب افراد برای 

فاکتورهــایی چـــون استعـــداد، توانــــایی بالقـــوه و 

ویژگی های شـخصیتی امتیاز بیشـتری قائل شویم، 

قطـع بـه یقیـن آمـوزش حیـن کار بـر چنیـن افـرادی 

موثرتـر خواهـد بود تا صرفـا آموزش های آکادمیک. 

بـه  انسـانی  نیـروی  عالقه منـدی  اینکـه  ضمـن 

یادگیـری و آمـوزش حیـن کار نیـز فاکتـور مهمـی 

اسـت کـه می توانـد در ایـن زمینـه موثـر باشـد و در 

نهایـت بـر عملکـرد مجموعـه نیـروی انسـانی یـک 

سازمان تاثیر خواهد گذاشت.

در حـال حاضـر تـا چه انـدازه بـه مقوله   
آموزش در دانشـگاه ها اهمیت داده می شـود 
و آیـا رابطه متقابل بین صنعت و دانشـگاه در 

این سال ها شکل گرفته است؟
بـه نظـر می رسـد کـه طـی سـالیان اخیـر، توجـه 

کافـی بـه اهمیـت آمـوزش در دانشـگاه های کشـور 

نشده است و پژوهش نسبت به آموزش برتری داده 

شده است. مقاله محوری، یکی از مشکالت بزرگی 

محسوب می شود که در حال حاضر در دانشگاه ها 

کار  و  سـاز  کـه  زمانـی  و  هسـتیم  مواجـه  آن  بـا 

کالس های دانشـگاهی بر پایه مقاله محوری اسـت، 

داشـته  آمـوزش  در  مطلوبـی  عملکـرد  نمی توانیـم 

باشیم. در حالی که پژوهش، باید برگرفته از آموزش 

باشد؛ چراکه دانشجویی که هنوز آموزش های الزم 

را ندیـده اسـت، چگونـه می توانـد در زمینـه پژوهش 

موفـق عمـل کنـد. بـر همیـن اسـاس، افـراد تنهـا بـه 

دنبال اخذ دانش نامه تحصیلی خود خواهند بود و 

متاسـفانه این معضل در زمینه تحصیالت تکمیلی 

یعنـی کارشناسـی ارشـد و دکتـری نیـز بیشـتر دیـده 

می شـود. شـرایط بـه نحـوی شـده اسـت کـه افـراد بـا 

پژوهش های بیشتر نسبت به دانشجویان متخصص 

دکتـری  دوره  تخصصـی  مصاحبـه  در  کارآمـد  و 

پذیرفتـه می شـوند کـه به هیـچ وجـه نمی تواند قابل 

قبـول واقـع شـود. بـر همیـن اسـاس اگـر زمـان صـرف 

شـده بـرای پذیرفتـن مقـاالت، بـه آمـوزش واحدهای 

کاربـردی اختصـاص داده شـود، از بهـره وری بسـیار 

مفیدتـری بهره مند خواهیم شـد. البتـه الزم به ذکر 

اسـت کـه ارتبـاط متقابـل بین صنعـت و دانشـگاه از 

طریـق پذیـرش کارآمـوز و کارورز طـی ایـن سـال ها 

شـکل گرفتـه اسـت و طرح هـای پژوهشـی مبادلـه 

شده بین دانشگاه و صنعت، می تواند تاثیر بسزایی 

در این زمینه داشته باشد.

اسـتراتژی شرکت مس شـهید باهنر در   
آموزش نیروی انسانی در آینده چیست؟

و  کوچینـگ  زمینـه  در  اقداماتـی  اگرچـه 

منتورینگ حوزه منابع انسـانی شـرکت صنایع مس 

شـهید باهنـر انجـام شـده اسـت امـا بایـد بسـتر الزم 

جهت تحقق این مسئله فراهم شود و فرهنگ سازی 

کافـی در ایـن خصـوص صورت پذیرد؛ چراکه در این 

صـورت، آمـوزش بهره ورتـر خواهـد شـد و جذابیـت 

الزم جهت ادامه فعالیت نیروی انسـانی شـاغل در 

مجموعـه شـکل خواهد گرفت. ضمـن اینکه باید به 

سـمت سـازمان های یادگیرنـده حرکـت کنیـم و بـه 

دنبـال تقویـت مهارت هـای فـردی در کنـار آمـوزش 

گروهی نیروی انسـانی باشـیم. کارکنان یک سازمان 

بایـد در امـور مختلـف بـه ویـژه آمـوزش مشـارکت 

داشـته باشـند و بـه دنبـال تحقـق ایـن مهـم در حوزه 

منابـع انسـانی شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر 

هسـتیم. انتقـال دانـش و تجربیـات، مقولـه بسـیار 

قـرار  خـود  کار  دسـتور  در  کـه  اسـت  ارزشـمندی 

داده ایم و سیستم مدیریت دانش در شرکت جریان 

پیدا کرده است که افراد دانش، اختراع، تجربه و... 

خود را برای به کارگیری نیروهای انسانی جدید در 

آن ثبـت می کننـد. ایـن مقولـه در نهایـت منجـر بـه 

سـایر  در  مجموعـه  پیشـرفت  و  بیشـتر  بهـره وری 

زمینه ها خواهد شد.

جانشین پروری، مسئله 
بسیار مهم و ارزشمندی 
است که باید در دستور 
کار تمام سازمان ها قرار 
بگیرد؛ به ویژه استان 
کرمان که طی سالیان 

اخیر به یک استان صنعتی 
تبدیل شده است



21         مرداد ماه  1401        شماره  230 

آمــوزش
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

مدیـر منابع انسـانی شـرکت توسـعه آهن و فـوالد گل گهـر گفت: آمـوزش، یکـی از مهم ترین 
وظایف مدیریت منابع انسـانی اسـت. همچنین آموزش موثر و مسـتمر پرسـنل، یکی از عوامل مهم 
حفـظ نیـروی انسـانی در سـازمان بـه شـمار می آیـد و زمانـی افراد بـه سـازمان متعهد و وابسـته 

می شوند که شاهد سرمایه گذاری در مبحث آموزش جهت رشد و توسعه منابع انسانی باشیم.

آموزش به منزله شایستگی است
مدیر منابع انسانی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر:

گل گهـر در ادامـه بـه تفـاوت دوره هـای آکادمیـک بـا 

دوره های کاربردی اشـاره کرد و گفت: به طور حتم، 

دانش نظری که در دانشگاه ها تدریس می شود، پایه 

آموزش هـای  و  اسـت  پرسـنل  دانـش  و  علـم  اصلـی 

کاربـردی و حیـن کار مکمـل آن بـه شـمار مـی رود. بـا 

توجه به عمومی بودن معلومات دانشگاهی در زمان 

تحصیـل، پایه هـای دانـش شـکل خواهـد گرفـت و در 

زمـان کار، بـه صـورت تخصصـی می تـوان بـا کمـک 

اسـاتید خبره، نیازهای هر صنعت را برآورده کرد. در 

واقع ما معتقد به مکمل بودن این دو حوزه هستیم.

روسـتا اذعـان کـرد: الزم بـه ذکر اسـت که مسـیر 

تبدیـل منابـع انسـانی بـه سـرمایه انسـانی، از کانـال 

آمـوزش می گـذرد و همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه در 

شـرکت های معدنـی و فلـزی از تجهیـزات گران بهـا 

استفاده می شود، مقوله آموزش بسیار حائز اهمیت 

به شمار می آید؛ چراکه کوچک ترین اشتباه، ضربات 

مالـی و جانـی بسـیاری را بـرای آن شـرکت بـه همـراه 

خواهد داشت.

وی در پایـان ضمـن اشـاره بـه تدویـن اسـتراتژیک 

کوتاه مدت و میان مدت شـرکت توسـعه آهن و فوالد 

گل گهر در خصوص آموزش و پرورش نیروی انسانی، 

یادآور شد: مدیران ارشد شرکت ، به مراتب حساس تر 

و پیشتازتر از ما به عنوان واحد توسعه منابع انسانی 

هستند و از طرح ها و ایده های همکاران استقبال و از 

آن ها حمایت می کنند و همان طور که اشاره شد، در 

سیاسـت گذاری های کالن شـرکت، مبحـث آمـوزش 

بسـیار حائـز اهمیـت بـوده و برنامه ریزی هـای بسـیار 

دقیقی در جهت توسـعه منابع انسـانی تدوین شـده 

اسـت که جا دارد مراتب تشـکر خود را در این زمینه 

به جا آوریم.

مصطفـی روسـتا در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خصـوص  در  آنالیـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

فـوالد  و  آهـن  توسـعه  شـرکت  در  آمـوزش  اهمیـت 

گل گهر، بیان کرد: اعتقاد ما در شرکت توسعه آهن و 

فوالد گل گهر، تنها توسعه آهن و فوالد نیست. شعار 

ما در وهله اول، توسـعه انسـانیت به مفهوم وسـعت 

بخشیدن در دانش، مهارت و نگرش است که همان 

بـا  مفهـوم شایسـتگی را در بـر می گیـرد. بنابرایـن 

 ،ISO10015:2019 آمـوزش  اسـتاندارد  دریافـت 

تدویـن شایسـتگی های مشـاغل سـازمان و همـکاران 

محترم شرکت صورت گرفته است و برنامه آموزشی 

بر مبنای موارد مذکور برنامه ریزی می شود. با توجه 

به اینکه وضعیت شرکت در مقوله آموزش، در مسیر 

مناسـبی قرار گرفته اسـت اما همچنان برای رسیدن 

به اهداف راهی طوالنی در پیش داریم.

در  انسـانی  نیـروی  بهـره وری  بـه  اشـاره  بـا  وی 

برنامه هـای  کـرد: در حـال حاضـر،  عنـوان  شـرکت، 

متنوعی در خصوص توسعه منابع انسانی اجرا شده 

است که ازجمله آن ها می توان به دوره های ایمنی و 

ابتـدای فراینـد اسـتخدام، دوره هـای کوتاه مـدت و 

بلندمدت، تورهای آموزشی تفریحی فصلی، آموزش 

نظیـر  انگلیسـی، خدمـات کلینیـک مدیـران  زبـان 

کوچینگ و مانیتورینگ، مدرسه تکمیلی مدیریت، 

مدرسـه اشـتغال و اسـتفاده از آموزش اساتید داخلی 

اشاره کرد.

مدیـر منابع انسـانی شـرکت توسـعه آهـن و فوالد 
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آموزش، همواره به عنوان ابزاری کارآمد و مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل مشـکالت 
سـازمان ها مدنظـر قـرار می گیـرد و فقـدان آن نیـز یکی از مسـائل اساسـی و حـاد هر سـازمان را 
تشـکیل می دهـد. بنابراین بـه منظورر تجهیز نیروی انسـانی سـازمان و بهسـازی و بهره گیری هر 
چـه بیشـتر از نیروی انسـانی، بدون شـک آموزش یکـی از مهم تریـن و موثرترین تدابیـر و عوامل 
بـرای بهبـود امور سـازمان به شـمار مـی رود. آموزش، یـک وظیفه اساسـی در سـازمان ها و فرایند 
مداوم و همیشـگی اسـت که باید در دسـتور کار مدیران قرار بگیرد. در همین ارتباط، خبرنگار پایگاه 
خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالین« با عبـداهلل تیموری نیا، مدیرعامـل شـرکت ذوب روی اصفهان به 

گفت وگو پرداخته است که متن کامل آن را در زیر خواهیدخواند: 

مسیر ناهموار آموزش در صنایع معدنی و فلزی
عبدالله تیموری نیا، مدیرعامل شرکت ذوب روی اصفهان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

سرپرستی برق صنعتی به کسی سپرده شده است 

کـه آشـنایی کامـل بـا توابـع مثلثاتـی را هـم نـدارد . 

هـای  تصمیم گیـری  شـکل  بـه  نقـص  ایـن  تبعـات 

اشتباه، اتالف منابع مالی و حتی خطرات جانی به 

کرات مشـاهده شـده اسـت. بخش معدن و صنایع 

معدنـی بـه لحـاظ پرهزینه بودن و ماهیت سـخت و 

خطرنـاک کار ، بـه شـدت نیازمنـد آموزش هـای الزم 

چه پیش از استخدام و چه در حین خدمت است. 

توسـط  بایـد  خصـوص  ایـن  در  نظـر  اظهـار  البتـه 

کارشـناس و متخصـص آمـوزش و پـرورش و علـوم 

تربیتی انجام شود اما صنعتگر به عنوان بهره بردار 

و  پـرورش  و  آمـوزش  توسـط  کـه  انسـانی  منابـع  از 

آموزش عالی تربیت شـده اند ، شـاهد این اسـت که 

انتظارات از نیروی اسـتخدامی تربیت شـده توسـط 

این دستگاه ها که در صنعت مشغول به کار شده اند 

، بـرآورده نمی شـود . بـه همیـن دلیـل پیشـنهاد و راه 

حـل بایـد توسـط متخصصـان امر و ضمن مشـورت و 

همفکری با صاحبان صنعت صورت بگیرد.

آمـوزش و پـرورش در داخـل کشـور با   
چـه مشـکالتی مواجـه اسـت و راهکارهای 

پیشنهادی شما جهت رفع آن ها چیست؟
با توجه به اینکه در سراسر جهان در هر ساعت، 

خلـق  زمینه هـا  تمـام  در  جدیـد  تکنولوژی هـای 

می شوند ، بی اطالعی از آن ها قطعا تاثیر منفی در 

فعالیت هـای تولیـدی و صنعتـی خواهـد داشـت. 

سـرعتی  دیجیتـال،  و  کامپیوتـر  علـوم  پیشـرفت 

مضاعـف و روزافـزون داشـته اسـت و در صـورت 

نقطـه ای  بـه  مدتـی  از  پـس  آن،  بـا  گرفتـن  فاصلـه 

خواهیم رسید که توانایی رقابت با هیچ کشوری را 

در هیـچ زمینـه ای نخواهیـم داشـت . یـک نیـروی 

کارشناس و متخصص پس از ورود به بازار کار نباید 

اهمیـت    خصـوص  در  توضیحاتـی 
آمـوزش در بخـش معـدن و صنایع معدنی 

کشور بفرمایید.
ضعـف دانـش تئوریـک در تمـام ابعـاد، یکـی از 

موانع توسـعه در کشـور اسـت و به دنبال آن، بخش 

معدن و صنایع معدنی نیز از این موضوع مستثنی 

نیسـت . فراینـد آمـوزش و یادگیـری در جامعـه بـه 

صورت تجربی بوده اسـت و افراد تمایلی به شـروع 

آمـوزش بـر پایـه تئـوری و اصـول اولیـه ندارنـد . در 

صورتـی که در جوامع توسـعه یافته، آمـوزش پایه ای 

بسیار مهم بوده و دروازه ورود به بازار کار حتی در 

آرایشـگری،   ماننـد  حسـاس  چنـدان  نـه  مشـاغل 

آشپزی، تزئینات و ... است اما ما در صنعت حتی 

شـاهد ایـن هسـتیم کـه افـرادی بـه مسـئولیت های 

اطالعـات  کـه  رسـیده اند  مدیریـت  و  سرپرسـتی 

علمـی آن هـا در حـد یـک اپراتـور اسـت . بـرای مثـال، 
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محـدود بـه آنچـه طـی چنـد سـال آمـوزش آکادمیک 

آموخته است، باشد و شرکت در دوره های آموزشی 

و موفقیـت در گذرانـدن آن هـا باید مـالک اصلی در 

ارتقا و حتی ابقا شغلی افراد قرار بگیرد.

شـرکت ذوب روی اصفهان چه اقداماتی   
را در زمینه آموزش و پرورش نیروی انسـانی 

طی سالیان اخیر انجام داده است؟
شـرکت ذوب روی اصفهـان، همـواره بـه دنبـال 

ارتبـاط بـا دانشـگاه های اسـتان بـوده و سـعی بر این 

داشـته اسـت کـه ایـن امـر را از طریـق بازدیدهـای 

دانشگاهی و ارائه پروژه های صنعتی به دانشجویان 

بـرای پایان نامه هـا ) ضمن پذیـرش هزینه های آن ها( 

و جـذب نیـروی کارشـناس و متخصـص از طریـق 

آن  کار  نتیجـه  امـا  ببخشـد  دانشـگاه ها، عینیـت 

چنـان کـه انتظـار می رفـت، نبـوده اسـت. بنابرایـن 

در حال حاضر در داخل کارخانه، دوره های آموزشی 

قبـل از اسـتخدام و حیـن خدمـت در زمینه هایـی 

چون ایمنی و حفاظت و اطالعات فنی و تخصصی 

برگزار می شود.

در حـال حاضـر تـا چه انـدازه بـه مقوله   
آموزش در دانشـگاه ها اهمیت داده می شـود 
و آیـا رابطه متقابل بین صنعت و دانشـگاه در 

این سال ها شکل گرفته است؟
مقولـه آمـوزش در دانشـگاه ها، همـان رویـه ای را 

دارد کـه تاکنـون داشـته اسـت و بـه لحـاظ شـکلی و 

محتوایی، تغییر چندانی در آن مشاهده نمی شود . 

دانشگاه راه خود را می رود و اهداف آن، در تناقض 

بـا عقـب نمانـدن صنعـت از دانـش روز تئوریـک در 

جهـان اسـت . تولیـد روزافـزون مقاله هـا و چـاپ در 

ژورنال هــــا و تشکیــــل سمینارهــــا و نشست هــــا و 

گفت وگوهـای درون سـاختار دانشـگاهی، انتزاعـی 

کامـل بـه وجـود آورده و مـا هیـچ گاه شـاهد کاربردی 

شـدن ایـن فعالیـت هـا نبوده ایم . زمانی که از سـر تا 

پای خود را برانداز می کنیم ، نشانه ای از تاثیرگذاری 

علـم روز دانشـگاه های خود نمی بینیـم . ارتباط بین 

صنعـت و دانشـگاه نیـز روز بـه روز کمرنگ تـر از قبـل 

شده است.

بـه نظـر می رسـد آن طـور کـه بایـد به   
مقولـه آموزش در رشـته های فنـی و صنعتی 
طی سـالیان اخیر توجه نشـده است. تحلیل 

شما در این خصوص چیست؟
دلیل اصلی این مسئله را می توان در مناسبات 

اقتصـادی و خـروج صنعـت و تولیـد از رده مشـاغل 

درآمدزا در جامعه جست وجو کرد . تولید ناخالص 

ملی شرایط مناسبی ندارد . بسیاری از کارخانه ها و 

کارگاه ها به تعطیلی کشـیده شـده اند و یا با حداقل 

ظرفیـت فعالیـت می کننـد و حاشـیه سـود هـم بـه 

هیـچ وجـه منطقـی نیسـت . ایـن امـر از یـک سـو، 

موجب جذب کم نیروی انسـانی ماهر و کارشـناس 

و متخصـص در زمینـه هـای فنـی شـده و از سـوی 

دیگـر، دسـتمزد ایـن گـروه را کاهـش داده اسـت . 

بنابراین در بین جوانان، رغبت چندانی به تحصیل 

در این رشـته ها دیده نمی شـود و بیشـتر سـراغ امور 

خدماتـی می رونـد . اگرچـه ایـن امور ماننـد درمان ، 

بانکداری، تجارت سالم و... گاهی مثبت و ضروری 

هسـتند امـا طیـف وسـیعی از آن هـا را هـم مشـاغل 

تشـکیل  کشـور  اقتصـاد  بـه  آسیب رسـان  و  کاذب 

بـه  می تـوان  طیـف،  ایـن  راس  در   . می دهـد 

امن تریـن  و  پردرآمدتریـن  عنـوان  بـه  واسـطه گری 

حاشیه اقتصاد کشور اشاره کرد. این فعالیت که در 

جوامع پیشـرفته، تسـهیلی در مسیر رسـاندن کاال و 

خدمـات از فروشـنده بـه خریـدار اسـت کـه موجـب 

کاهش قیمت کاال می شود، در جامعه ما به مانعی 

بـزرگ و شکسـته نشـدنی در ارتبـاط بیـن ایـن دو بـه 

منظـور کسـب درآمـد ناسـالم و غیـر منطقـی تبدیل 

تعـداد  معامـالت،  از  بسـیاری  در  اسـت.  شـده 

واسطه ها به چندین نفر رسیده است و زیاده خواهی 

هـر یـک از آ ن هـا، اختالفـی چنـد برابـری بیـن قیمـت 

عرضه و خرید ایجاد کرده است.

بـا توجه بـه اهمیـت جانشـین پروری و   
آمـوزش و پـرورش مدیـران جوان بـه ویژه 
در بخـش صنعـت و معدن، ایـن مهم تا چه 
اندازه در سـازمان  و شـرکت ها انجام شـده 
اسـت و شـرکت ذوب روی اصفهـان چـه 

اقداماتی را در این زمینه انجام داده است؟
آنچـه در نشسـت ها و سـمینارها و مراسـم دیـده 

می شود ، حکایت از این می کند که هنوز چهره های 

قدیمـی جـای خـود را به مدیران جـوان نداده اند و این 

امـر می توانـد بـه دلیـل و یـا بهانـه ضعف هایـی کـه به 

آن ها اشاره شد، باشد. در ذوب روی اصفهان با توجه 

به اینکه از فعالیت کارخانه بیش از 20 سال می گذرد 

، نسل اول شاغالن تقریبا همگی بازنشسته شده اند و 

در حـال حاضـر اکثر قریب به اتفاق کارکنـان رده های 

مختلف را جوانان تشکیل می دهند.
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مدیرعامـل شـرکت صنعت فوالد شـادگان گفت: یکـی از مهم ترین چالش هـای پیش  روی 
صنعـت، مبحث آموزش اسـت. امروزه در کشـورهای صنعتی و توسـعه یافتـه ارتباط تنگاتنگی 
بین دانشـگاه و صنعت شـکل گرفته و به این مسـئله بسـیار پرداخته شـده اسـت و نتیجه این 
امر رشـد و شـکوفایی صنعت آن کشـور بوده اسـت. متاسـفانه سیسـتم آموزشـی کشـور، بر 
پایـه مشـتری مداری لحاظ نشـده اسـت. باید در دانشـگاه ها آمـوزش کاربـردی صنعتی مورد 
توجـه قـرار گیـرد تا دانشـجو در حین تحصیـل بتوانـد نیازهای صنعـت را تشـخیص دهد، در 
دهـه گذشـته تالش هایـی مبنـی بر ارتبـاط بین صنعت و دانشـگاه در کشـور شـکل گرفت اما 

این مسئله همچنان به عنوان حلقه مفقوده صنعت به شمار می رود.

ناکارایی آموزش، عامل جدایی دانشگاه از صنعت
مدیرعامل شرکت صنعت فوالد شادگان مطرح کرد:

حسـین کهـزاد در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« در خصوص جایگاه 

و اهمیـت آمـوزش در شـرکت های معدنـی و فلـزی 

ایـران، اظهـار کـرد: بدون شـک آموزش یکـی از ارکان 

اصلـی توسـعه در صنعـت اسـت و خوشـبختانه در 

شرکت های معدنی و فلزی، این مهم به خوبی درک 

شـده اسـت و در حـال حاضـر آمـوزش در صنعـت از 

جایگاه واالیی برخوردار است.

وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه خبـری و 

تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« دربـاره تفـاوت دوره هـای 

آکادمیـک بـا دوره هـای کاربردی و حین کار، عنوان 

کـــرد: نمی تـــوان گفـت کــدام یـک از آموزش هــای 

آکادمیـک و آموزش هـای حیـن کار موثر تر هسـتند. 

بلکه هر دو الزم و ملزوم یکدیگرند و هیچ کدام به 

تنهایـی جوابگـوی صنعـت نیسـت امـا آن چـه کـه 
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متاسفانه در کشور باعث شده است هر یک از این 

آموزش هـا کارایـی الزم را نداشـته باشـند، جدایـی 

دانشـگاه از صنعت اسـت، به گونه ای که دانشـگاه 

بدون اینکه نیاز صنعت کشـور را درک کند و روی 

آن متمرکـز شـود، مسـیر خـود را سـپری می کنـد. 

دانشـگاه و صنعـت بایـد ارتبـاط نزدیک تـری داشـته 

باشـند، بـه ایـن ترتیـب نیـاز یکدیگـر را بهتـر درک 

خواهنـد کـرد و می تواننـد مکمـل یکدیگـر باشـند. 

آمـوزش در دانشـگاه های کشـور تئوریـک بـوده و به 

اسـت  نشـده  توجـه  خیلـی  آن  کاربـردی  مبحـث 

بنابرایـن شـرکت ها بـه ناچـار بایـد هزینـه ای صـرف 

کـه  باشـند  داشـته  فارغ التحصیـالن  بـه  آمـوزش 

آموزش و مهارت الزم را در نوع کار خود به دست 

آورنـد. آمـوزش بـه نیـروی آکادمیک و حین کار باید 

ادامه دار باشـد و پایانی نداشـته باشـد که اسـتمرار 

آن باعـث بـه بهـره وری نیـروی انسـانی و در نهایـت 

بهره وری می شود. بنابراین در کشورهای پیشرفته، 

دانشـگاه ها بسـیاری از آموزش هـای مهارتـی مـورد 

نیـاز صنعـت را عهده دار می شـوند و برای بسـیاری 

از مشـاغل دوره هـای کاملـی را تدویـن کرده انـد. به 

گونـه ای کـه فـرد پـس از گذارنـدن آن دوره هـا بـه 

صورت مستقیم می تواند به کار گمارده شود.

بـا  فـوالد شـادگان  مدیرعامـل شـرکت صنعـت 

توجـه بـه اینکـه آمـوزش و مدیریـت نیـروی انسـانی 

بـزرگ  شـرکت های  اصلـی  دغدغه هـای  از  یکـی 

اهـداف  خصـوص  در  اسـت،  معدنـی  و  صنعتـی 

شـرکت صنعـت فـوالد شـادگان در زمینـه آمـوزش 

انسـانی، مطـرح کـرد: در حـال حاضـر در  نیـروی 

شـرکت فـوالد شـادگان  بـه کمـک یـک مشـاور خبره، 

تـا  داده ایـم  تشـکیل  تخصصـی  گروه هـای  کار 

آموزش هـای مـورد نیـاز هـر یک از مشـاغل را تدوین 

و پس از آن، آموزش ها را برنامه ریزی مشخص  اجرا 

از  یـک  هـر  بخشـی  اثـر  بعـد  مرحلـه  در  و  کننـد 

آموزش هـا را ارزیابـی کننـد و ایـن کار بـه صـورت 

مستمر ادامه خواهد داشت.

شـرکت  در  اصلـی  اولویت هـای  از  یکـی  وی، 

صنعت فوالد شـادگان را جذب نیروی بومی عنوان 

کـرد و گفـت: خوشـبختانه تاکنـون در ایـن زمینـه 

موفـق بوده ایـم و بیـش از 70 درصـد نیـروی شـاغل، 

بومـی شهرسـتان شـادگان هسـتند. البتـه ایـن نکتـه 

حائز اهمیت است که آموزش و تخصص در کشور 

به صورت سراسری اجرا نشده است به همین علت 

افـراد بومـی از آمـوزش کمتـری برخـوردار هسـتند و 

نیروی بومی شهرستان شادگان از این قائده مستثنا 

نیست که ما برای حل این موضوع نیز برنامه ریزی 

کرده ایـم تـا از طریـق آموزش هـای الزم ایـن بهـره وری 

نیروی بومی را ارتقا دهیم.

کهزاد در پایان در خصوص استراتژی کوتاه مدت 

خصـوص  در  شـادگان  فـوالد  شـرکت  بلندمـدت  و 

تربیت و آموزش نیروی انسـانی کارآمد، خاطرنشـان 

کرد: آموزش در همه ارکان شـرکت جایگاه ویژه ای 

دارد و در خصوص آموزش همه مشاغل برنامه هایی 

را تدوین کرده ایم که در حال اجرای آن ها هستیم. 

در این برنامه استراتژی های کوتاه مدت و بلندمدت 

آموزش تدوین می شـود و بسـیار امیدوار و مطمئن 

هسـتیم بـا اجـرای ایـن برنامه شـرکت صنعـت فوالد 

شـادگان می توانـد چشـم انداز های بلندمـدت خـود 

را محقق کند.

در حال حاضر در شرکت 
فوالد شادگان  به کمک 
یک مشاور خبره، کار 

گروه های تخصصی تشکیل 
داده ایم تا آموزش های 

مورد نیاز هر یک از مشاغل 
را تدوین و پس از آن، 

آموزش ها را برنامه ریزی 
مشخص  اجرا  کنند
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نیـل بـه اهداف یک سـازمان بسـتگی بـه توانایی کارکنـان در انجـام وظایف محولـه و انطباق با 
محیط متغیر دارد. اجرای آموزش و بهسـازی نیروی انسـانی سـبب می شـود تا افراد بتوانند متناسب 
بـا تغییرات سـازمانی و محیط، بـه طور موثر فعالیت های خـو را ادامه دهنـد و برکارایی خود بیفزایند. 
بر همین اسـاس آموزش و بهسـازی، کوشـش مداوم و برنامه ریزی شـده به وسـیله مدیریت برای 
بهبود سـطوح شایسـتگی کارکنان و عملکرد سـازمانی است. سـازمان توسعه و نوسـازی معادن و 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( در راسـتای توسـعه زنجیره معدن و صنایع معدنی با رویکرد توسـعه 
پایدار، همواره نگاه ویژه ای به اهمیت آموزش نیروی انسـانی و همچنین جانشـین پروری در سـازمان 
داشـته است. در همین راستا، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« با غالمرضا مالطاهری، 
مدیـر آمـوزش، پژوهـش و فناوری سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایع معدنی ایـران به 

گفت وگو پرداخته است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

ایمیدرو؛ موتور محرک آموزش در بخش خصوصی
 استراتژی تقاضامحوری در ایمیدرو عملیاتی شده است  

غالمرضا مالطاهری، مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

اهمیت آمـوزش در بخش معدن و صنایع   
معدنی را چطور ارزیابی می کنید و اسـتراتژی 
سـازمان توسـعه و نوسـازی معادن و صنایع 

معدنی ایران در این حوزه چیست؟
حوزه آموزش در بخش معدن و صنایع معدنی، 

حائـز اهمیـت بـوده و یکـی از ضرورت هـای مهـم در 

سـازمان های توسـعه ای به شـمار می  آید. با توجه به 

رونـد روبه رشـد تکنولـوژی و فناوری هایـی کـه طـی 

هسـتیم،  مواجـه  آن هـا  بـا  آتـی  و  گذشـته  سـالیان 

بهره گیـری از فراینـد آمـوزش بـه منظـور توسـعه و به 

کارگیری این فناوری ها از اهمیت بسیاری برخوردار 

اسـت. سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع 

معدنـی ایـران )ایمیـدرو( بـه دنبـال ایـن اسـت کـه بـا 

بهره گیـری از تکنولـوژی  و فناوری هـای جدیـد، در 

و  آب  کاهـش مصـرف  بهـره وری،  ارتقـای  راسـتای 

انـرژی و افزایـش راندمـان در بخـش معـدن و صنایـع 

صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان ها، سـازمان های 

مردم نهاد، دانشگاه ها، سازمان های فنی و حرفه ای 

اسـتان ها و همچنیـن سـازمان های نظـام مهندسـی 

اسـتان ها، طراحـی و نیازسـنجی می  شـوند تـا ضمـن 

مشـارکت ایـن بخش هـا، بتوانیـم بـه نتیجـه مطلوب 

دسـت پیـدا کنیـم. ایمیـدرو طـی سـالیان اخیـر، بـا 

توجـه بـه رویکـرد دسـتیابی بـه  فناوری هـای روز، 

تمرکـز خـود را بـه ارائـه آموزش هـای مـورد نیـاز بـه 

حوزه هـای  در  مذکـور  فناوری هـای  رسـوخ  منظـور 

سـالمت، ایمنـی و محیـط زیسـت و از سـوی دیگـر، 

تربیـت نیروهای مهارتی مـورد نیاز در بخش معدن 

و صنایع معدنی معطوف کرده است.

از سوی دیگر، دانشگاه های کشور در سال های 

شـاهد  و  کرده انـد  پیـدا  توسـعه  شـدت  بـه  اخیـر 

فارغ التحصیلی بسـیاری از دانشـجویان در مقاطع 

کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری هستیم اما 

معدنی گام های اساسی بردارد. تحقق این مهم در 

مجموعه هایی که به لحاظ به کارگیری این فرایندها 

و همچنیـن توسـعه آن ها از ریسـک باالیی برخـوردار 

هسـتند، در دسـتور کار ایـن سـازمان قـرار گرفتـه 

اسـت. بـر همیـن اسـاس، یکـی از رسـالت های مهـم 

ایمیـدرو، حمایـت از بخش هـای دولتـی و خصوصی 

جهـت توسـعه فراینـد آمـوزش در سـطح کل کشـور 

بـوده کـه خوشـبختانه اقدامـات مناسـبی در ایـن 

زمینـه طـی سـالیان اخیـر انجـام شـده اسـت؛ چراکه 

ایمیـدرو، بـر اسـاس مـاده 17 اسـاس  نامـه سـازمان، 

موتـور محـرک توانمندسـازی بخش معـدن و صنایع 

معدنی شناخته می شود و این مهم یکی از وظایف 

سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی 

ایران به شمار می آید.

 بنابراین یک سری از آموزش ها با همکاری تمام 

ذی نفعان موجود در حوزه آموزش مانند سازمان های 
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نقش برخی مهارت ها که در بخش معدن و صنایع 

معدنی بسیار ضرورت دارد و باید توسط کارگران و 

تکنسـین ها عملیاتی شـود، به مرور زمان کم رنگ تر 

از قبل شـده اسـت. به همین دلیل، سـازمان توسعه 

ایـران ضمـن  و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی 

سـری  یـک  اجـرای  دنبـال  بـه  مهـم،  ایـن  پوشـش 

آموزش های مهارتی برای نیروهای انسانی کارشناس 

و  اسـتخدام  حیـن  و  بـدو  در  ارشـد  کارشـناس  و 

همچنین تربیت تکنسین های مهارتی بوده است. 

بـه عنـوان مثـال در حال حاضـر، با توجه بـه واردات 

دسـتگاه های حفاری اکتشـافی و مغزه گیری توسط 

نیازمنـد  کشـور،  داخـل  بـه  مختلـف  شـرکت های 

حـدود یـک هـزار حفـار جهـت فعالیت در ایـن حوزه 

هستیم اما متاسفانه حفار آموزش دیده جهت کار 

بـا ایـن دسـتگاه ها در کشـور وجـود نـدارد. بر همین 

اسـاس، بایـد آمـوزش در ایـن زمینـه در دسـتور کار 

بخش هـای ذی ربـط ماننـد ایمیـدرو قـرار بگیـرد تـا 

ضمـن آمـوزش نیروی انسـانی ماهر جهت اسـتفاده 

از این دستگاه ها، بهره  مندی الزم از نیروهای جوان 

و آمـاده بـه کار کـه از تجربـه، مهـارت و تخصـص 

ایـن بخـش برخـوردار نیسـتند، صـورت  کافـی در 

پذیـرد. در ایـن راسـتا، سـازمان توسـعه و نوسـازی 

بـا ابـالغ فراخـوان  معـادن و صنایـع معدنـی ایـران 

تربیـت 25 حفـار و کمـک حفـار، اقـدام بـه برگـزاری 

دوره آموزشی در این زمینه کرد که خوشبختانه با 

از  پـس  افـراد  و  شـد  مواجـه  نیـز  خوبـی  اسـتقبال 

آموزش هـای الزم، بـه صـورت عملیاتـی در معادنـی 

ماننـد زرشـوران و ... مشـغول بـه کار و در نهایـت 

جذب و اسـتخدام در شـرکت های بخش خصوصی 

شـدند. اجـرای ایـن مهـم عـالوه بـر اشـتغال زایی و 

ایجـاد بعـد روانـی مثبـت در جامعـه، نیـاز بخـش 

معدن و صنایع معدنی به حفار و کمک حفار را نیز 

مرتفع کرد.

ایمیـدرو چـه برنامه هایـی را در حـوزه   
آموزش در دست اقدام دارد؟

تربیت تکنسین های مهارتی، یکی از برنامه های 

مهـم سـازمان در ایـن حـوزه اسـت کـه قـرارداد جدید 

آمـوزش  بـه زودی منعقـــد خواهـد شـد. طـرح  آن 

گوهرسـنگ ها، برنامـه جامعـی اسـت کـه بـه منظـور 

و  فنـی  سـازمان  همـکاری  بـا  گوهرسـنگ ها  تـراش 

حرفه ای کشـور، در دسـتور کار ایمیدرو قرار گرفته 

اسـت کـه منجـر بـه اشـتغال زایی مناسـبی در آینده 

خواهـد شـد. آموزش هـای مرتبط با بخش خصوصی 

همچون معادن زیرزمینی، سالمت، ایمنی و محیط 

زیسـت، بهره وری و آموزش هایی که از طریق سـتاد 

ایمیدرو در کل کشور در حوزه های مختلفی همچون 

هوشمندسـازی با حضور اسـاتید مجرب و در سطح 

بین المللـی و با اسـتقبال شـرکت های داخلـی برگزار 

حـوزه  در  ایمیـدرو  برنامه هـای  دیگـر  از  می شـود، 

آمـوزش اسـت. در واقـع اگـر آمـار حـوزه آمـوزش در 

ایمیدرو را بررسی کامل کنید، متوجه خواهید شد 

کـه نگـرش مـا تنهـا معطـوف به سـتاد و شـرکت های 

وابسـته نیسـت و تالش کرده ایم تا کل این بخش را 

درگیـر فراینـد آمـوزش کنیـم تـا زمینـه ارتقای سـطح 

دانـش در بخـش معـدن و صنایـع معدنـی در کل 

کشور فراهم شود.

با توجـه به اهمیـت جانشـین پروری در   
بخـش معـدن و صنایـع معدنـی، سـازمان 
توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایع معدنی 
زمینـه  ایـن  در  را  تمهیداتـی  چـه  ایـران 

اندیشیده است؟
جانشیــن پـــروری، یکی از چالش هــــای مهـــم 

سـازمان های دولتـی اسـت. زمانـی کـه یـک مدیـر 

دولتـی پـس از 30 سـال بازنشسـته می شـود، بایـد 

زمینـه الزم جهـت انتقـال تجربیـات و اندوخته های 

ایـن فـرد فراهـم شـود.  ایمیـدرو از سـال گذشـته، 

مصوبه ای را در نظر گرفته است که مدیرانی که در 

آسـتانه بازنشسـتگی هسـتند، بایـد فراینـد انتقـال 

دانـش را در سـازمان طـی کننـد. در همیـن راسـتا، 

اقـدام بـه طراحـی فـرم مصاحبـه خـروج کرده ایـم تـا 

پس از گذراندن چندین مرحله جهت ثبت دانش و 

تجربیات علی رغم زمان بر و همچنین دشـوار بودن 

ایـن فراینـد، بهـره وری کافـی از دانـش و تجربـه ایـن 

افـراد را در سـازمان داشـته باشـیم. مصاحبـه خروج، 

ضرورتـی اسـت کـه بایـد در سـازمان های مختلـف 

و  ماموریـت  انتقـال،  در  انسـانی  نیروهـای  بـرای 

همچنین بازنشستگی نهادینه شود و در دستور کار 

قرار بگیرد. ثبت دانش خبرگان، فرایند مهم دیگری 

اسـت که باید به آن توجه ویژه ای شـود. برای مثال، 

چندیـن کارخانـه کنسانتره سـازی در داخـل کشـور 

احداث شـده اسـت که در مسـیر راه اندازی و حین 

اجـرای پـروژه، بـا چالش های فراوانی مواجه شـده اند 

کـه ایـن اتفاقـات هیـچ گاه به صورت مشـخص ثبت 

نشـده اند. ضمـن اینکـه در صـورت ثبـت گـزارش 

توسـط یک فرد، ممکن اسـت افراد بعدی از دانش و 

برخـوردار  گـزارش  تحلیـل  جهـت  کافـی  آگاهـی 
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این زمینه مشـغول به فعالیت می شـوند. در همین 

راستا، همایش انتخاب برترین  رساله های کارشناسی 

ارشـد و دکتـری بـه همـت ایمیـدرو در هفتـه جـاری 

برگزار شـد و از میان حدود 250 پایان نامه که تحت 

حمایت ایمیدرو قرار گرفته بودند، 20 پایان نامه برتر 

مورد تقدیر قرار گرفت.

نحـوه حمایـت از پایان نامـه هـا طـی سـال هـای 

گذشته، در قالب ارائه خدمات آزمایشگاهی بود اما 

از سال 1399 تا به امروز بر اساس مصوبه هیئت عامل 

ایمیدرو، این فرایند به سمت قراردادهای تقاضامحور 

حرکت کرده است و سازمان توسعه و نوسازی معادن 

و صنایـع معدنـی ایـران بـر اسـاس نیـاز خود، اقـدام به 

تعریـف و حمایـت از پروژه هـای تحصیـالت تکمیلـی 

دانشـگاهی می کند تا بتواند بهره برداری مناسـب از 

نتایج آن را داشته باشد. هم اکنون، ایمیدرو در قالب 

قراردادهای پژوهشی از رساله های کارشناسی ارشد 

و دکتری بهره می برد که می تواند اثربخشی بیشتری 

هم داشـته باشـد؛ چراکه وقتی یک دانشـجو مشغول 

فعالیـت در پـروژه مورد نظر ایمیدرو می شـود، ضمن 

آشنایی کلی با سازمان و پروژه، هم به لحاظ علمی و 

هـم تجربـی شـناخت درسـتی از صـورت مسـئله بـه 

دسـت آورده و بـر همیـن اسـاس می توانـد بـه پاسـخ و 

نتیجه درستی نیز دست یابد. از سوی دیگر، تجربه 

کاری بـه دسـت آمـده حیـن اجـرای پـروژه، می توانـد 

زمینه ساز ایجاد فرصت شغلی برای دانشجو شده و 

ایـن تجربـه و مهـارت بـدون شـک در آینـده کاری وی 

نیـز تاثیرگـذار خواهـد بـود. در حـال حاضـر، ایمیـدرو 

بیـش از 70 پـروژه پژوهشـی جـاری بـا دانشـگاه های 

معتبـر کشـور دارد و اگـر شـرکت های بـزرگ بخـش 

معدن و صنایع معدنی زیرمجموعه ایمیدرو نیز به 

ایـن آمـار اضافـه شـوند، تعـداد آن بـه 240 قـرارداد بـا 

دانشـگاه ها و مراکـز پژوهشـی تحـت نظـارت وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری می رسد. با توجه به ابالغ 

قانون جهش دانش بنیان در سال جاری، شرکت های 

دانش بنیـان نیـز بـه ایـن مجموعه هـا اضافـه خواهنـد 

شد. از آنجایی که این شرکت ها از ظرفیت بیشتری 

در اجرای پروژه های پژوهش های کاربردی و عملیاتی 

برخوردار هستند، بدون شک از ظرفیت آن ها در این 

خصوص بیشتر بهره خواهیم برد.

نباشند. بنابراین، چه در بخش پست های سازمانی 

و چـه در اجـرای پروژه هـا، مقولـه انتقـال دانـش فنـی 

ویـژه ای  اهمیـت  از  فـرد،  یـک  یـا  و  پـروژه  پسـت، 

برخوردار است.

 در حـال حاضـر ایمیـدرو پـروژه مشـترکی را بـا 

دانشـگاه شـهید بهشتی تعریف کرده است تا ثبت 

دانـش فنـی خبـرگان و دانـش فنی پروژه ها در سـطح 

کالن الگوسـازی شـود. یعنی اگر یک فرد در آسـتانه 

بازنشسـتگی اسـت، چـه مـواردی قابل احصا بـوده و 

اگـر یـک پـروژه در حـال اجـرا اسـت، چـه تمهیداتـی 

باید از ابتدا در اجرای آن اندیشـیده شـود و اگر قرار 

است گزارشی ارائه شود، چگونه این گزارش را تهیه 

کنیم. تمامی این موارد در سازمان استانداردسازی 

شـده اسـت و در مراحـل پایانـی ثبـت آن هسـتیم تـا 

پـس از اتمـام کار، ایـن اسـتانداردها هـم در اختیـار 

مدیـران و هـم مجریـان طرح هـا قـرار بگیـرد. ضمـن 

اینکـه دانـش و تجـارت نخبگانی کـه از یک سـازمان 

خارج می شوند، به صورت کتاب و کتابچه ثبت و 

سپس در سامانه اطالعات علمی ایمیدرو بارگزاری 

خواهـد شـد تـا در اختیـار افـراد قـرار داده شـود. 

همچنیـن مدیریـت دانـش نیـز در سیسـتم ایمیدرو 

پابرجا است و کلیه افراد می توانند نسبت به ثبت 

دانش و بارگذاری آن در سامانه اقدام کنند.

ارزیابـی شـما از ارتبـاط بیـن بخـش   
صنعـت و معـدن بـا دانشـگاه چیسـت و 
ایمیـدرو چـه اقداماتـی را در ایـن خصوص 

انجام داده است؟
بیـش از 95 درصـد پروژه های پژوهشـی سـازمان 

توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی ایـران از 

سـال 1397 بـه بعـد، بـا همـکاری دانشـگاه ها و مراکز 

پژوهشـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـوده 

اسـت. بدیهی اسـت بسـیاری از اساتید دانشگاه ها 

و دانشـجویان در ایـن پروژه ها حضوری فعـال دارند. 

همچنین خاطرنشان می سازد که ایمیدرو اقدام به 

احصـاء نیازهـای فناورانه واحدهای تابعه خود کرده 

است و پس از اجرای فراخوان، پژوهشگران به همراه 

تیم خود به صورت پروژه های مستقل پژوهشی و یا 

تحصیالت تکمیلی )تحت عنوان یک پایان نامه( در 

مصاحبه خروج، 
ضرورتی است که باید 
در سازمان های مختلف 

برای نیروهای انسانی در 
انتقال، ماموریت و همچنین 
بازنشستگی نهادینه شود و 

در دستور کار قرار بگیرد
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رسـیدن بـه اهداف سـازمان بسـتگی به توانایـی کارکنـان در انجـام وظایف محولـه و انطباق با 
محیـط متغیـر دارد و اجـرای آموزش و توسـعه منابع انسـانی در سـازمان سـبب می شـود تـا افراد 
بتواننـد متناسـب با تغییرات سـازمانی و محیط بـه طور موثر فعالیت خـود را ادامه دهنـد و بر کارایی 
خـود بیفزاینـد. از مهم تریـن خصیصه سـازمان ها تغییر و تحول اسـت و در چنین شـرایط محیطی 
پیچیده و متنوع با تحوالت سـریع، اگر نتوانیم متناسـب با این تغییرات، سـازمان، مدیران و کارکنان 
را همـگام سـازیم، قربانـی آن خواهیم شـد. در این رابطـه، خبرنگار پایگاه خبـری و تحلیلی »فلزات 
آنالین« با ابراهیم کاظمی، مدیر آموزش و توسـعه سـرمایه انسانی شرکت فوالد مبارکه گفت وگویی 

انجام داده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

فوالد مبارکه بر مدار توسعه سرمایه انسانی
ابراهیم کاظمی، مدیر آموزش و توسعه سرمایه انسانی شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

خلق ارزش با ورود به عصر دیجیتال  

وضعیت آموزش در کشورهای توسعه یافته   
را چگونه ارزیابی می کنید؟

ایـن روزهـا کـه جهـان مـا بیـش از پیـش بـا نبـود 

قطعیت آمیخته شده است، مدیران کسب و کارها 

و جوامـع بایـد بـا محرک های پیچیـده تغییر ازجمله 

تحـول دیجیتـال، نوآوری هـای تکنولوژیـک و تغییـر 

ابزاری است بسیار کارآمد بر پایه نگرش تحول ساز 

آن،  به کارگیـری  بـا  کـه  گونـه ای  بـه  مدیریـت؛ 

سازمان ها می توانند گام های بسیار بلند و چابکی 

را در مسـیر توسـعه و رشـد بردارنـد. از آنجایـی کـه 

بـرای  اسـت،  سـازمانی  تحـوالت  محـور  انسـان 

دسـتیابی بـه تـراز تعالـی سـازمانی بایـد بـه ارتقـای 

تـراز سـرمایه انسـانی شـرکت پرداخـت و آن  هـا را از 

درون رشـد داد کـه ایـن مهـم از طریـق راهکارهایـی 

نظیر استقرار نظام های آموزش و توسعه میسر شده 

بـه  کـه  امـروزی  سـازمان های  محیـط  در  اسـت. 

نامیـده   »VUCA World« ووکا  جهـان  اختصـار 

می شـود، نظام  هـای آمـوزش و توسـعه بیـش از هـر 

زمان دیگری در توانمندسازی و آماده  سازی مدیران 

و کارکنـان بـرای مواجـه بـا آینده هـا  و همچنیـن در 

جهـت بازمهارت آمـوزی و ارتقـای مهارت ها و ایجاد 

شایستگی از طریق پارادایم های جدید در کشورهای 

توسعه یافته نقش آفرینی می کنند.

چشـم اندازهای ژئوپلیتیکـی و اجتماعی-اقتصـادی 

ناشـی از جهانی سـازی، دسـت و پنجه نرم کنند. با 

پیشـتاز  شـرکت های  دیجیتـال،  عصـر  بـه  ورود 

جهانی، توجه روزافزونی به توسعه سرمایه انسانی 

بـه عنـوان یـک اهـرم نیرومنـد بـرای تحـول و تعالـی 

انسـانی،  سـرمایه  توسـعه  داشـته اند.  سـازمانی 
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رویکرد خود با نام مدل 
ستاره توسعه سرمایه 

انسانی را در ابعاد پنج گانه 
»بالندگی و اشتیاق، 

توان افزایی، مهارت افزایی، 
استعدادیابی و فرهنگ و 

خانواده« تعریف کرده است

جایگاه و اهمیت آموزش در شـرکت های   
معدنی و فلزی را چگونه ارزیابی می کنید؟

در دنیـای پـر چالـش و رقابتـی صنعـت، امـروزه 

آمـوزش و توسـعه کارکنان، یکـی از اهرم های کلیدی 

تبدیـل نیروی انسـانی به سـرمایه انسـانی بـرای خلق 

ارزش، چابکـی و کارآمـدی در سـازمان ها اسـت. در 

و  توسـعه  بـه  می تواننـد  زمانـی  سـازمان ها،  واقـع 

پیشـرفت برسـند که کارکنانی توسـعه یافته، خالق و 

نوآور داشته باشند و این امر میسر نخواهد شد، مگر 

در سایه آموزش به  روز و از طریق توجه به استاندارهای 

جدید مهارت و بهبود روش ها در کلیه امور سازمان. 

از آنجایی که شرکت های معدنی و فلزی ایران، یکی 

از مهم تریـن بخش هـای زیربنایـی اقتصـاد کشـور بـه 

حساب می آیند و همواره در رقابت با تولیدکنندگان 

داخلـی و خارجـی هسـتند، باید بـرای بهبود عملکرد 

نیـروی انسـانی، راهبردهـا و تدابیـر الزم در زمینـه 

آموزش هـای بـه  روز را در دسـتور کار خـود قـرار دهند 

که این  مهم نقش بسزایی در باال بردن تولید، کیفیت 

کاال و توان رقابت برعهده خواهد داشت. همچنین 

در موج چهارم انقالب صنعتی، جهت گیری آموزش 

و توسـعه کارکنـان در شـرکت های معدنـی و فلـزی 

و  فناورانـه  مهارت هـای  توسـعه  بـر  بایـد  ایـران، 

مهارت هـای نـرم ایـن حـوزه متمرکـز شـود. تدویـن 

برنامه رسمی توسعه شایستگی و مهارت، تخصیص 

نویـن  فناوری هـای  از  اسـتفاده  و  آموزشـی  بودجـه 

آموزشـی و توسـعه ای در ایـن زمینـه در شـرکت های 

معدنی و فلزی ایران بسیار ضروری است.

شـرکت فـوالد مبارکه چـه رویکـردی در   
زمینه آموزش منابع انسانی اتخاذ کرده است؟

مدیریت شرکت فوالد مبارکه از دیرباز به مقوله 

آموزش و توسعه سرمایه انسانی توجه جدی و ویژه 

داشـته اسـت و بـا ایجـاد سـاختار، فراینـد، نظام های 

آموزشـی و سـرمایه گذاری های مناسـب، بازگشـت 

سرمایه و برکات زیادی را برای خود ایجاد کرده که 

در تعالی کمی و کیفی فوالد مبارکه به خوبی ظهور 

یافته است. واحد آموزش و توسعه سرمایه انسانی 

فـوالد مبارکـه، بـا تغییـر پارادایـم از آمـوزش سـنتی 

نیروی انسانی به توسعه سرمایه انسانی، نسبت به 

خـود  آموزشـی  نظام هـای  و  فرایندهـا  بازطراحـی 

همت گماشـته اسـت. در این راسـتا رویکرد خود با 

در  را  انسـانی  سـرمایه  توسـعه  سـتاره  مـدل  نـام 

ابعـاد پنج گانـه »بالندگـی و اشـتیاق، توان افزایـی، 

مهارت افزایـی، اسـتعدادیابی و فرهنـگ و خانـواده« 

تعریـف کـرده اسـت و بـرای دسـتیابی بـه آن، حدود 

15 پـروژه تحولـی در ایـن ابعـاد را برنامه ریـزی کـرده 

است و در دست اجرا دارد.

سـطوح    در  انسـانی  منابـع  آمـوزش   
مختلـف مدیـران ارشـد و میانی در شـرکت 

فوالد مبارکه از چه اهمیتی برخوردار است؟
در شـرکت فـوالد مبارکـه، مدیـران و سرپرسـتان 

اصلـی  مسـئولیت  شـرکت،  مختلـف  واحدهـای 

آمـوزش و توسـعه کارکنـان را برعهده داشـته و واحد 

آموزش و توسعه سرمایه انسانی به عنوان پشتیبان 

تخصصـی آن هـا بـه ایفـای نقـش می پـردازد. مدیران 

ارشـد فـوالد مبارکـه خـود به عنـوان الگـوی کارکنان، 

برنامه ریـزی  توسـعه ای  و  آموزشـی  برنامه هـای  در 

شـده مشـارکت فعـال دارنـد. زمینـه تسـهیل گری 

مدیـران میانـی و سرپرسـتان شـرکت نیـز در فراینـد 

بـه  کارکنـان  آموزشـی  برنامه ریـزی  و  نیازسـنجی 

صـورت سیسـتمی و نظام منـد فراهـم شـده اسـت. 

توجـه ویـژه و جـدی مدیـران ارشـد و میانی به مقوله 

آموزش و توسعه کارکنان، باعث افزایش بهره وری و 

تعالی سـازمانی شـرکت، کاهش هزینه ها و حوادث 

کاری شـده اسـت. دریافـت جایـزه تندیـس زریـن 

تعالی سازمانی »EFQM« برای چندین سال پیاپی، 

شاهد خوبی بر این ادعا است.

شـرکت فـوالد مبارکه تـا چه میـزان از   
نخبگان دانشـگاهی در بخش هـای مختلف 

مجموعه بهره گرفته است؟
شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهـان، بـرای ایجـاد یـک 

اکوسیسـتم یادگیـری در فراینـد آمـوزش و توسـعه 

و  دانشـگاه ها  پتانسـیل  از  خـود  انسـانی  سـرمایه 

موسسـات آموزشـی معتبـر داخلـی بـه خوبـی بهـره 
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گرفتـه و بـه تعالـی ارتباط دانشـگاه با صنعت کمک 

شایانی کرده است. همچنین استفاده از شرکت های 

دانش بنیان در بخش های مختلف شـرکت در سـال 

جاری، به عنوان یک اسـتراتژی محوری و در جهت 

حرکـت بـه سـمت نـوآوری و تولیـد محصـوالت بـا 

ارزش افـزوده باالتـر، در دسـتور کار مدیریـت عالـی 

شرکت قرار گرفته است.

جانشـین پروری در فـوالد مبارکه به چه   
اهمیتـی  چـه  از  و  شـده  تعریـف  شـکلی 

برخوردار است؟
»جانشین پروری و توسعه سرمایه های مدیریتی 

شـرکت« یکـی از مضامیـن اصلـی نقشـه اسـتراتژی 

فـوالد مبارکـه در سـطح شـرکت اسـت. مـا در واحـد 

آمـوزش و توسـعه سـرمایه انسـانی در ایـن راسـتا، 

برنامه ای تحت عنوان طرح جامع توسعه رهبران و 

اختصـار  بـه  کـه  شـرکت  مدیریتـی  سـرمایه های 

و  پـرورش  منظـور  بـه  می شـود،  نامیـده   »LDP«

آماده سـازی مدیران، روسـا و سرپرستان فعلی، افراد 

و سرپرسـتی در  واجـد شـرایط رهبـری  و  مسـتعد 

واحدهـا و موقعیت هـای مختلـف شـرکت، طراحـی 

کرده ایم. گروه هدف این برنامه شـامل افراد شـاغل 

از پسـت های مدیریتـی و سرپرسـتی  یـک  در هـر 

تصـدی  شـرایط  واجـد  کاندیداهـای  یـا  و  شـرکت 

پسـت های مذکـور در آینـده اسـت.  ایـن برنامـه بـا 

هـدف بسترسـازی بیشـتر و برنامه ریـزی یکپارچـه 

بـرای پـرورش و آماده سـازی افـرادی کـه قـرار اسـت 

حوزه هـای  در  را  شـرکت  کار  و  کسـب  رهبـری 

توسـعه یافته  باشـند،  داشـته  دسـت  بـه  مختلـف 

اسـت. بـه همیـن دلیـل این برنامه به شـکلی تدوین 

شـده اسـت کـه بـا ایجـاد انگیـزش، مسـیر یادگیـری 

ویـژه ای را بـرای مدیـران، روسـا و سرپرسـتان شـاغل 

در   »LDP« مـدل  آورد.  فراهـم  شـرکت،  مسـتعد 

قالب سـه برنامه کلی »پرورش فردی، توسـعه تفکر 

کار«  و  کسـب  مدیریـت  دانـش  ارتقـای  جمعـی، 

تنظیـم شـده اسـت کـه در بخـش برنامـه پـرورش 

بـه منظـور شناسـایی ویژگی هـای کلیـدی  فـردی، 

و  ماموریـت  بتواننـد  کـه  آینـده  و  فعلـی  مدیـران 

می  شـود. ایـن رویکـرد در شـرکت های بـزرگ جهـان 

بـرای اهـداف مختلفـی از جملـه انتخـاب بهتریـن 

فرد، شناسـایی اسـتعدادهای مدیریتی و همچنین 

بـه منظـور تدویـن »برنامـه پـرورش فـردی« مـورد 

استفـــــاده قــــرار می گیــــرد. در نهایــــت، برنامـــــه 

فـــردی توســــط یـک مربـــی حرفــــه ای  پـــرورش 

»Coach« با مشـارکت خود فرد تنظیم و پیگیری 

»Follow up« می شود.

سخن آخر  
همـان طـور کـه در ابتـدای امـر اشـاره کرده ایـم، 

مدل  های کسب و کار و منطق سازمان ها برای خلق 

ارزش در آینـده بـا ورود بـه عصـر دیجیتـال بـه طـور 

کامـل متحـول خواهنـد شـد. امـروزه نـه فقـط بـرای 

دستیابی به منافع بلکه برای حفظ بقا نیز کسب و 

کارها به شبکه ای از اجزا و بازیگرانی نیاز دارند که 

با تعامالت سـالم در آن بتوانند هم افزایی و بازده را 

بـرای کل اجـزای سیسـتم افزایـش دهنـد. در ایـن 

عصر، یا در اکوسیسـتمی که خود آن را سـاخته اید، 

زندگی خواهید کرد و یا در اکوسیستمی که ساخته 

دیگـران اسـت. حالـت سـومی هـم وجـود دارد و آن 

اینکـه دیگـر وجود خارجی نداشـته باشـید. بنابراین 

سازمان ها در این محیط رقابتی و پرتالطم، به شدت 

همچنیـن  و  سیستم سـازی  خودسـازی،  نیازمنـد 

توسـعه  و  تحـول  رهبـری  قابلیت هـای  ارتقـای 

تحولـی  سـفر  ایـن  در  نـرم  و  سـخت  مهارت هـای 

خواهنـد بـود. اعتقـاد داریـم بـا پتانسـیل هایی کـه 

نظام هـای نویـن آمـوزش و توسـعه دارد، می توانـد 

نقـش بی بدیلـی را در ایـن سـفر تحولـی ایفـا کنـد. 

مشـاهده  را  دنیـا  برتـر  شـرکت های  رونـد  وقتـی 

می کنیـم، می بینیـم کـه اکثر ایـن سـازمان ها، ایجاد 

شایستگی و تقویت مهارت های سخت و نرم را در 

و  انسـانی  توسـعه سـرمایه  ابـزار  و جعبـه  اهـداف 

سـازمانی خـود قـرار داده انـد و ایـن نشـان از اهمیـت 

روزافـزون آمـوزش و توسـعه در آینـده دارد. بنابرایـن 

شـرکت های معدنـی و فلـزی ایـران بایـد اهتمـام و 

توجه ویژه ای به سرمایه گذاری در این حوزه و بیش 

از گذشته داشته باشند.

اسـتراتژی های کسـب و کار را بـه خوبـی تدویـن و 

اجـرا کـرده و بـه نتایـج عملکـردی متفـاوت دسـت 

و  مدیریتـی  عمومـی  شایسـتگی  مـدل  یابنـد، 

سرپرسـتی شـرکت بـا نظـر خبـرگان، الگوبـرداری از 

بهترین تجارب و تحلیل آینده کسـب و کار تدوین 

سـاختار  و  عنـوان  تحـت  مـدل  ایـن  اسـت.  شـده 

»کانون ارزیابی و توسـعه شایسـتگی« اجرایی شده 

اسـت و به صورت مسـتمر بازنگری و به  روزرسـانی 

شناسـایی  در  ارزیابی هـا  ایـن  نتایـج  می شـود. 

قـرار  اسـتفاده  مـورد  فـردی  توسـعه ای،  نیازهـای 

شـامل  ویژگی هـا  ایـن  حاضـر  حـال  در  می گیـرد. 

مولفه های اصلی شخصیتی، مهارت های تحلیل و 

رهبـری  و  اجتماعـی  مهارت هـای  تصمیم گیـری، 

در  رفتـاری  نظریه هـای  بـر  مبتنـی  کـه  اسـت 

روان شناسی بوده و در فرایند کانون ارزیابی توسط 

ارزیابـان مشـاهده، ثبـت، طبقه بنـدی و درجه بنـدی 

می شـوند. عالوه براین، عملکرد رهبری گذشته افراد 

نیـز بـر اسـاس چارچـوب و مـدل پیشـنهادی شـرکت 

مشـاوره مدیریت »Korn Ferry« )هی گروپ سـابق( 

ایـن  کیفـی  و  کمـی  نتایـج  نهایـت  در  و  ارزیابـی 

ارزیابی هـا در قالـب گزارش هـای بازخـورد فـردی، 

مدیریتـی و آموزشـی تهیـه و بـرای ذی نفعان ارسـال 

 
شرکت فوالد مبارکه 

اصفهان، برای ایجاد یک 
اکوسیستم یادگیری در 
فرایند آموزش و توسعه 
سرمایه انسانی خود از 
پتانسیل دانشگاه ها و 

موسسات آموزشی معتبر 
داخلی به خوبی بهره

 گرفته است
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فــوالدفــوالد

ادامه کاهش روند ارزش بازار جهانی فوالد

تاثیر افزایش نرخ بهره بر شـرکت های تولیدکننده ورق های گالوانیزه



شماره  230          مرداد ماه  1401 36

فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

کمیتـه حرفه ای لجسـتیک فـوالد چین »CFLP« شـاخص مدیـران خرید صنعت فـوالد در ماه 
جـوالی ایـن کشـور را منتشـر کـرد کـه در عـدد 33.0 قـرار داشـت کـه نشـان دهنده کاهـش 

3.2واحدی مقدار ماهانه آن است.

ادامه کاهش روند ارزش بازار جهانی فوالد

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

 آنالین« و  به  نقل  از موسسه »SMM«، صنعت فوالد 

همچنـان در رکـود قـرار دارد. از نظـر زیرشـاخص ها، 

تجربـه  را  کاهشـی  رونـد  همچنـان  بـازار  تقاضـای 

می کنـد و تولیـد کارخانه هـای فـوالد در پایین تریـن 

سـطح فصلـی خـود قـرار دارد. عالوه برایـن، قیمـت 

فـوالد و مـواد اولیـه هـر دو به سـیر نزولی خـود ادامه 

می دهند. انتظار می رود در ماه آگوسـت، تقاضای 

بازار افزایش یابد و تولید کارخانه های فوالدی از سر 

گرفتـه شـود و قیمـت فـوالد و مـواد اولیـه نیـز رونـد 

افزایشـی داشته باشد.

از سـوی دیگـر، تقاضای بـازار داخلی فوالد چین 

در مـاه جـوالی کاهـش یافتـه اسـت و رونـد احیـای 

بـازار نیـز بـه کنـدی پیش مـی رود. دلیـل این کمبود 

تقاضـا در بـازار را می تـوان بـه سـه دلیـل عنـوان کرد. 

بـاران  بـارش  و  بـاال  دمـای  می تـوان  را  اول  دلیـل 

طوالنی مدت عنوان کرد که بازار فوالد را به سـمت 

یک رکود فصلی کوتاه مدت سـوق داده اسـت. دوم 

اینکـه سـرمایه گذاری در امـالک و مسـتغالت بـه 

عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده صنعت فوالد، 

خوش بینانـه نیسـت و تقاضـا بـرای فـوالد همچنـان 

کاهشـی اسـت. افزایـش فشـار بر اقتصادهـای بزرگ 

به عنوان دلیل سوم منجر به کاهش تقاضای فوالد 

شـده اسـت. بـه طـور خالصـه، تقاضـا بـرای فـوالد در 

ماه جوالی روند کاهشی داشته است و شاخص آن 

بـر روی عـدد 25.9 قـرار گرفـت کـه نسـبت به مدت 

مشـابه ماه قبل ثابت بود و برای دو ماه متوالی این 

شـاخص در عـددی کمتـر از 30 واحـد قـرار داشـته 

اسـت. شـاخص سـفارش های صادراتـی جدیـد نیـز 

عـدد 39.4 واحـد بـود کـه 7.7 واحـد نسـبت بـه مـاه 

گذشته کاهش داشته است.

تولیـد کارخانه هـای فوالد در ماه جوالی اندکی 

کاهـش یافتـه اسـت و دو دلیل را می تـوان برای این 
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کاهش عنوان کرد. دلیل اول اینکه میزان تقاضای 

پاییـن بـازار، بر عملکـرد تجـاری کارخانه های تولید 

و  هـوا  بـاالی  اسـت. دمـای  تاثیـر گذاشـته  فـوالد 

بارش هـای طوالنی مـدت باران به  عنوان دلیل دوم 

انداختـه اسـت کـه در  بـه خطـر  تولیـد را  ایمنـی 

نتیجـه آن میـزان تعمیر و نگهـداری کوره های بلند 

بیشـتر انجـام شـد و بـه طـور کلـی باعـث شـد تـا 

عرضه در بازار کاهش پیدا کند. شاخص تولید در 

مـاه جـوالی در عـدد 26.1 واحـد قـرار داشـت کـه 

هشـت واحـد کاهـش را نسـبت بـه مـاه پیـش از آن 

نشان می دهد.

از نظـر قیمـت فـوالد، می تـوان بیـان کـرد کـه بـه 

دلیل کاهش میزان تقاضا در بازار و نبود اطمینان از 

خرید، همچنان به روند نزولی خود ادامه می دهد. 

بر اساس شاخص بازار شانگهای، قیمت میلگرد در 

اول مـاه جـوالی بـه 4,278 یـوان بـر تـن رسـید کـه 

باالتریـن میـزان آن در مـاه جـوالی بـود و پـس از آن، 

طـی نوسـاناتی رونـدی کاهشـی طـی کـرد. قیمـت 

میلگـرد تـا 21 مـاه جـوالی به سـه هـزار و 800 یـوان در 

هـر تـن کاهـش یافـت کـه طـی 20 مـاه گذشـته یـک 

رکورد محسوب می شود.

قیمـت  شـاخص  اولیـه،  مـواد  قیمـت  نظـر  از 

خرید در ماه جوالی با 5.1 واحد کاهش نسـبت به 

مـدت مشـابه مـاه قبـل، بـه 24.6 واحـد رسـید کـه 

برای سه ماه متوالی روند نزولی را نشان می دهد. 

ایـن کاهـش قیمت هـا تـا یـک میـزان ادامـه یافـت؛ 

چرا کـه کاهـش تولیـدات فـوالد باعـث پاییـن آمـدن 

آن،  نتیجـه  در  کـه  شـد  اولیـه  مـواد  بـرای  تقاضـا 

قیمـت مـواد اولیـه نیـز بـه دلیل این سـیر کاهشـی، 

رونـدی نزولـی پیـدا کـرد. ضمـن اینکـه افزایش نرخ 

بهـره پایـه توسـط فـدرال رزرو آمریـکا نیـز بـه اصـالح 

اسـاس  بـر  شـد.  منجـر  کاالهـا  جهانـی  قیمـت 

بازخوردهـای دریافتـی از شـرکت ها، میـزان سـود 

انـواع فـوالد در مـاه جـوالی بـه طـور قابـل توجهـی 

افزایش داشـته اسـت زیرا کاهش حجم تولید مانع 

از کاهـش سـریع قیمـت فـوالد شـده اسـت. ایـن در 

حالـی اسـت کـه قیمـت مـواد اولیـه بـه میـزان قابل 

توجهی کاهش داشته است.

 »CFLP« کمیته حرفه ای لجستیک فوالد چین

مـاه  در  فـوالد  بـازار  کـه  اسـت  کـرده  پیش بینـی 

آگوسـت بهبـود یافتـه و در همیـن راسـتا نیـز تقاضـا 

بـرای خریـد فـوالد افزایش یابد. در جلسـه ای که در 

دفتـر سیاسـی مرکـزی ایـن کمیتـه در 28 جـوالی 

برگزار شد، به وضوح به موضوعاتی چون گسترش 

تمـام  در  امنیـت  حفـظ  بـازار،  در  تقاضـا  میـزان 

جنبه ها و اصالحات و اتخاذ گشـایش برای تقویت 

توسـعه اقتصـادی اشـاره شـد. پـس از اینکـه بـه ایـن 

موضوعات جامه عمل پوشانده شد و به پروژه های 

واقعی تبدیل شدند، انتظار می رود سرمایه گذاری 

صنعـت  و  یابـد  افزایـش  دوبـاره  زیرسـاخت ها  در 

امالک و مسـتغالت تا حدی بهبود پیدا کند و در 

نهایت بازار فوالد رونق بگیرد.

در رابطـه بـا رونـد تولیـد نیـز ایـن مسـئله را بایـد 

مطرح کرد که بسیاری از کارخانه های فوالد در ماه 

جـوالی، تعمیـر و نگهـداری کوره هـای بلنـد را انجام 

دادند و حجم تولید خود را کاهش دادند. با تکمیل 

رونـد تعمیـر و نگهـداری کوره هـای بلنـد و بهبـود 

اشـتیاق  بـازار،  در  تولیـد  از  ناشـی  سـود  میـزان 

کارخانه های فوالد  سـازی برای تولیـد دوباره افزایش 

پیدا کرد. بنابراین اگر روند تقاضای بازار به سـمت 

بهبود سـوق پیدا کند، تولید و عرضه نیز به تدریج 

افزایش پیدا خواهد کرد.

ممکـن  قیمت هـا  بـازار،  دیـدگاه  از  همچنیـن 

اسـت بـه پایین تریـن سـطح خـود برسـد. بنابرایـن بـا 

توجـه بـه اینکـه انتظار مـی رود روند عرضـه و تولید 

احیا شود، قیمت فوالد ممکن است پس از کاهش 

مسـتمر اندکی بهبود پیدا کند. در عین حال، ماه 

آگوسـت معمـوال یـک دوره رکود در خریـد و فورش 

فوالد اسـت؛ چرا که بازار در انتظار برگزاری جلسـه 

اعـالم نـرخ بهـره از سـوی فـدرال رزرو آمریکا در ماه 

سـپتامبر اسـت و این  طور که پیش بینی می شـود، 

باشـند.  داشـته  صعـودی  رونـد  کاالهـا  قیمـت 

بنابراین، با از سرگیری تولید واحدهای فوالدسازی، 

تقاضـا بـرای مـواد اولیـه بـار دیگـر افزایـش خواهـد 

یافـت و ایـن امـر سـبب معکوس شـدن رونـد نزولی 

قیمت ها خواهد شد.

با از سرگیری تولید 
واحدهای فوالدسازی، 

تقاضا برای مواد اولیه بار 
دیگر افزایش خواهد یافت 
و این امر سبب معکوس 
شدن روند نزولی قیمت ها 

خواهد شد
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پـس از افزایـش 0.75 درصـدی نرخ بهـره، موجـودی کاالهای نهایی و مـواد اولیـه ورق گالوانیزه 
کاهش پیدا کرده است.

تاثیر افزایش نرخ بهره بر شرکت های تولیدکننده 
ورق های گالوانیزه

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و  بـه  نقـل  از موسسـه »SMM«، در مـاه ژوئـن 2022، 

شاخص قیمت مصرف کننده ایاالت متحده آمریکا 

»CPI« به میزان 9.1 درصد افزایش یافت که رکوردی 

جدید را در 41 سـال گذشـته تاکنون به  ثبت رسـانده 

مصـرف  هزینه هـای  شـاخص  اسـت.  عالوه برایـن، 

شـخصی ایـاالت متحـده آمریـکا »PCE« نسـبت بـه 

مدت مشـابه سـال قبل، 4.8 درصد افزایش یافته که 

نسبت به پیش بینی 4.7 درصدی بازار اندکی باالتر 

اسـت. از آنجایی که داده های کالن منعکس کننده 

تـورم باال بودند، شـاخص مدیران خریـد »PMI« روند 

نزولی را نشان داد. در ماه جوالی، فدرال رزرو آمریکا 

نـرخ بهـره را 0.75 درصـد افزایـش داد کـه منجـر بـه 

صدور بیانیه ای با مضمون پایین آوردن آتی نرخ بهره 

توسـط رئیـس ایـن بنیـاد شـد. در نتیجـه صـدور ایـن 

بیانیه، جو منفی بازار سرمایه روندی مثبت به  خود 

گرفـت و همیـن باعـث افزایـش قیمت بیشـتر کاالها 

شـد. در روزی که افزایش نرخ بهره اعالم شـد، ارزش 

قراردادهـای پرمعامله ماننـد قراردادهـای کویل نورد 

گـرم 3.74 درصـد افزایـش یافـت. حتـی برخـی از 

معامـالت انجـام شـده مانند فلـز روی در بـازار بورس 

شـانگهای، افزایش 3.92 درصدی را تجربه کردند اما 

تاثیـر افزایـش نـرخ بهـره، بـر صنعـت ورق گالوانیـزه 

چگونه بوده است؟

تاثیر اول آن بر کاهش موجودی کاالهای نهایی 

و مـواد اولیـه ورق گالوانیـزه اسـت. بـه ایـن  صـورت 

که موجودی ورق گالوانیزه ای که پیش تر انبار شده 

کاهـش  نـرخ  افزایـش 0.75 درصـدی  از  پـس  بـود، 

قیمت فلزات آهنی متوقف شـد و قیمت روی نیز 

بازیابـی شـد. از آنجایـی کـه تمایـل متقاضیـان بـه 

افزایـش قیمت هـا بیشـتر می شـود،  خریـد هنـگام 

سـازندگان اتصـاالت الکتریکـی در بحبوحـه افزایـش 

گالوانیـزه  بـه خریـد ورق  فلـز روی شـروع  قیمـت 

موجـودی  کاهـش  موجـب  کار  ایـن  کـه  کرده انـد 

محصـوالت سـاخته شـده شـد. ایـن در  حالـی اسـت 

که وقتی قیمت کاالها به دلیل جو نزولی بازار قبل 

از افزایـش نـرخ بهـره بـه پایین تریـن حـد خود رسـیده 

گالوانیـزه،  ورق  بـزرگ  تولیدکننـدگان  اکثـر  بـود، 

انبارش مواد اولیه خود را به پایان رسانده و انبارهای 

خـود را از مـواد اولیـه پـر کـرده بودنـد. بنابرایـن از 

افزایـش  بحبوحـه  در  تولیدکننـدگان  کـه  آنجایـی 

قیمت به مصرف موجودی انبار مواد اولیه خود به 

  جـای خریـد اولویـت داده بودنـد، موجـودی مـواد 

اولیه نیز کاهش یافت.

دومیـن تاثیـر آن را می تـوان بـر افزایـش میانگین 

نرخ بهره برداری عنوان کرد. نشانه های این افزایش 

را می توان در نرخ بهره برداری برخی از شـرکت های 

تولیدکننـده ورق گالوانیـزه در شـمال و شـرق چیـن 

مشـاهده کـرد. بـه طـور  خاص، ایـن افزایش ناشـی از 

بهبـود کارایـی خطـوط پوششـی و گالوانیـزه اسـت؛ 

درحالـی کـه تعـداد خطـوط تولید فعـال بدون تغییر 

بهره بـرداری  نـرخ  همچنیـن  اسـت.  مانـده  باقـی 

تولیدکننـدگان ورق هـای گالوانیـزه در جنـوب چیـن 

ثابـت بـوده اسـت. بـر اسـاس نظرسـنجی موسسـه 

»SMM«، بازار به  طور کلی سیاسـت صبر و انتظار 

درباره اتفاقات آینده را در پیش گرفته است. اکثر 

تولیدکننـدگان ورق هـای گالوانیـزه سـفارش هایی را 

دریافـت کرده انـد که می تـوان آن ها را ظرف یک ماه 

تحویـل داد امـا بـا ایـن حـال، بازار نسـبت بـه افزایش 

تقاضای بزرگ فصلی از ماه سپتامبر تا اکتبر چندان 

خوش بین نیست. از آنجایی که تولیدکنندگان برای 

آماده سـازی و از سـرگیری تولیـد بـه مـدت زمانـی 

)برای مثال برای جذب نیرو( نیاز دارند، از سرگیری 

تولید کندتر از برآورد بازار پیش رفت.

در کل، تقاضای داخلی فعلی به کندی درحال 

افزایـش اسـت و بـازار نگـرش نزولـی نسـبت به آینده 

دارد. بـه دلیـل مـازاد ظرفیـت، شـرکت ها بـر مصرف 

موجـودی فعلـی تمرکـز می کننـد و ایـن بـه این معنا 

خواهد بود که میانگین نرخ بهره برداری به  سختی 

می توانـد بـه سـطح قبلـی بازگـردد. بـا ایـن حـال، بـا 

توجـه بـه اینکـه چرخـه سـفارش فعلـی شـرکت های 

تولیدکننده ورق گالوانیزه بین پنج تا 16 روز است و 

بـا توجـه بـه فروکـش کـردن دمـای هـوا در اواخـر مـاه 

آگوسـت، انتظـار مـی رود شـرکت های تولیدکننـده 

ورق گالوانیزه سفارش های بیشتری دریافت کنند. 

بنابرایـن انتظـار مـی رود میانگیـن نـرخ بهره بـرداری 

شـرکت های تولیدکننـده ورق گالوانیـزه در ماه های 

سپتامبر و اکتبر ثابت باقی بماند.



39         مرداد ماه  1401        شماره  230 

فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی



شماره  230          مرداد ماه  1401 40

آلومینیوم
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی



41         مرداد ماه  1401        شماره  230 

آلومینیوم
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

آلومینیومآلومینیوم

ماندگاری به شرط کاهش هزینه های تولید

توسعه تولید؛ شاه بیت کنترل تورم

چشم انداز عرضه و تقاضای فویل آلومینیوم در باتری لیتیمی در چین
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مدیرعامل شـرکت پـاک برنز گفت: برخالف تصـورات، یکی از راهکارهای ماندگاری و پیشـرفت 
در صنعـت، کاهش هزینه های تولید اسـت؛ اگر شـرکت های تولیدی و صنعتی بـه جای ایجاد فضای 

رقابتی در صدد کاهش هزینه های تمام شده خود باشند، سبب ماندگاری شرکت ها می شود.

مختـار پاکـزاد در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

در خصـوص  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

فعالیـت شـرکت، عنـوان کـرد: گـروه صنعتـی پاک 

برنـز فعالیـت خـود را از سـال 1365 بـا نـام ذوب 

فلـزات پاکـزاد در تهـران بـا تولیـد آلیاژهـای پایـه 

مـس و آلومینیـوم آغـاز کـرد و در سـال 1369 بـا 

دریافـت پروانـه بهره بـرداری از وزارت صمـت بـه 

شهـــرک صنعتـی شمـــس آباد انتقــــال یافتــــه و بـا 

از دانـش فنـی و پرسـنل متخصـص و  بهره گیـری 

ماشـین آالت روز دنیــــا توانستــــه پیشرفـــت قابـل 

توجهی را در صنعت ریخته گری کشـور به دسـت 

آورد. در ابتـــدا این شرکت با کوره 500 کیلویی به 

فعالیت می پرداخت و زمانی که اتصاالت تولیدی 

کـرد،  عرضـه  بـازار  در  بـار  اولیـن  بـرای  را  خـود 

صادرکننـدگان و سـایر شـرکت ها، متوجـه حضـور 

پاک برنز در بازار ریخته گری شـدند و از این رو در 

بازار شناخته شده ایم. شرکت پاک استیل، شرکت 

ذوب ریـزان دقیـق نیـز از جملـه زیرمجموعه هـای 

گروه صنعتی پاک برنز هستند.

فرایند تولید محصوالت شرکت پاک برنز  
مدیرعامـل شـرکت پـاک برنز توضیحاتـی درباره 

نحـوه تامیـن مـواد اولیـه شـرکت بیـان کـرد و گفـت: 

خوشـبختانه شـرکت پـاک برنـز در تهیـه مـواد اولیـه 

خـود با مشـکلی مواجه نیسـت و بیشـتر مـواد اولیه 

مـورد نیـاز را از بـازار آزاد تامیـن می کنـد و بـه دلیـل 

پارامترهای متعددی اعم از شرایط عمومی، تضامین 

و نقدینگی الزم برای پذیرش در بورس کاال تاکنون 

مـواد اولیـه را از بـورس تامیـن نکـرده اسـت. بخـش 

اصلی مواد اولیه مورد نیاز شرکت، ضایعات مس و 

کاتـد مـس اسـت کـه در ایـن بخـش بیشـتر قراضـه 

استفاده شده و همچنین از آهن، آلومینیوم، فلزات 

پایه اعم از استیل، قلع، سرب، نیکل، روی، مولیبدن 

و... نیز استفاده می کنیم. از سوی دیگر با توجه به 

نیـز  آلیاژی سـازی  فراینـد  بـاالی شـرکت،  پتانسـیل 

صـورت گرفتـه اسـت. بـا توجـه به پیچیدگـی فرایند 

تولیـد آلومینیـوم نسـبت بـه مـس، میـزان مـذاب 

جهـت آلیاژی سـازی از 100 کیلـو تـا پنـج تـن اسـت. 

همچنیـن بـرای تولید ریخته گری فلزی نیـز از روش 

ریخته گـری در قالـب ریـژه و ریخته گـری ماسـه ای 

مـوارد،  ایـن  بـر  عـالوه  می کنیـم.  اسـتفاده   CO2

ریخته گری انواع فلزات اعم از استیل، فوالد، چدن، 

داکتیل هـا، آلیاژهـای انـواع پایـه مـس و آلومینیـوم و 

آلیـاژ زامـاک حتـی طـال و نقـره نیـز تولیـد می کنیـم. 

صـورت  شـرکت  در  حرارتـی  عملیـات  همچنیـن 

می گیـرد. واحدهـای شـرکت پـاک برنـز در ابتـدا از 

سیسـتم طراحـی، مهندسـی معکـوس، پرینتـر سـه 

بعـدی بـا اسـکنر آغـاز می شـود. بـه ایـن ترتیـب کـه 

مـدل مربـوط طراحـی و سـاخته می شـود. پـس از آن 

وارد مرحله ریخته گری می شود و عملیات حرارتی 

صـورت  ماشـین کاری  مرحلـه  تـا  تمیزکاری هـا  و 

می گیـرد. در حـال حاضـر، در بخـش ماشـین کاری 

بخشـی از قطعـات را ماشـین کاری کـرده و بخـش 

دیگر را برون سـپاری می کنیم.

وی بیـان کـرد: در تهیـه قلـع و نیـکل بـا مشـکل 

روبـه رو هسـتیم کـه در حـال حاضر از طریـق واردات 

تامین می کنیم. در صورتی که معادن آن در کشور 

وجـود دارد امـا متاسـفانه در اسـتخراج ایـن مـواد در 

ماندگاری به شرط کاهش هزینه های تولید
مدیرعامل شرکت پاک برنز مطرح کرد:



43         مرداد ماه  1401        شماره  230 

آلومینیوم
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

کشور ضعف داریم که امیدوار هستیم این مشکل 

به زودی برطرف شود.

ایـن تولیدکننـده تاکیـد کـرد: ما در تولیـد هم از 

ضایعـات و هـم از مـواد اولیـه اسـتفاده می کنیـم. 

علت اصلی اینکه قطعات را به روش ماسه ای تولید 

می کنیـم بـه دلیـل مزیـت آن اسـت، به طـوری که با 

این روش می توانیم آلومینیوم، برنج و فوالد اسـتیل 

مـا،  تولیـدی  واحدهـای  در  کنیـم.  ریخته گـری  را 

روش  بـه  می توانیـم  کـه  فلـزی  تنهـا  آلومینیـوم 

دایکست و ریژه تولید کنیم.

تنوع سبد محصولی شرکت پاک برنز  
پاکـزاد بـا بیـان اینکـه گـروه صنعتـی پـاک برنـز 

دارای تنوع سبد محصولی است، گفت: بیشترین 

تمرکز مجموعه بر تولید قطعات برای صنایع نظامی 

است و پس آن برای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و 

دریــایی کــه ازجملــه مشتریـــان اصلـی شـرکت مـا 

هسـتند، محسـوب می شـود. عـالوه بـر ایـن، صنایع 

کشـاورزی و تاسیسـات خانگـی اعـم از اتصـاالت و 

شـیرآالت صنعتـی و ... نیـز در زمـره تولیـدات پـاک 

بـه  توجـه  بـا  زمانـی  اگـر  می رونـد؛  شـمار  بـه  برنـز 

مشکالت متعدد، نتوانستیم به تولید قطعات برای 

صنایع متفاوت بپردازیم با تولید محصوالت جانبی 

قـادر خواهیـم بـود بـه فعالیـت خود تداوم بخشـیم. 

خوشـبختانه بـا توجـه بـه اینکـه کل دنیـا نیازمنـد 

اتصـاالت اسـت بـه تولید این محصـول کارآمـد روی 

آورده ایـم. روزانـه 18 تـن اتصـاالت در کشـور مصـرف 

می شود که تاکنون شرکت پاک برنز توانسته است، 

بـا  البتـه  کنـد.  فراهـم  را  داخلـی  نیـاز  از  بخشـی 

کوره هـای پنـچ تنـی، نمی تـوان انتظـار تولید انبـوه را 

تولیـد  مزیت هـای  از  یکـی  امـا  باشـیم  داشـته 

محصـوالت جانبی اعم از ظـروف چدنی، اتصاالت، 

منتظـر  دیگـر  کـه  اسـت  ایـن  صنعتـی  شـیرآالت 

سـفارش مشـتریان نخواهیـم بود.

مدیرعامل شرکت پاک برنز اذعان کرد: با توجه 

به اینکه شـرکت پاک برنز، توسـعه سـبد محصوالت 

تولیـد  اسـت،  داده  قـرار  کار  دسـتور  در  را  خـود 

شیرآالت بهداشتی یکی دیگر از اهداف این شرکت 

قلمداد می شـود. جای بسـیار خوشـحالی اسـت که 

شـرکت پـاک برنـز بـا تولیـد محصـوالت بـا کیفیـت 

مهـم  و  متفـاوت  صنایـع  اعتمـاد  اسـت،  توانسـته 

مـاه  از 6  کـه  طـوری  بـه  کنـد؛  جلـب  را  کشـوری 

صنایـع  بـرای  پـروژه ای  تکمیـل  حـال  در  گذشـته، 

دفاعی کشور هستیم.

پاکـزاد بـا بیـان اینکه به صورت غیرمسـتقیم به 

صـادرات محصـوالت پرداخته  ایـم، گفـت: تاکنـون 

موفـق شـده ایم چهـار کانتینـر اتصـاالت بـه سـوریه، 

چهـار کانتینـر بـه عـراق، دو کانتیتـر به ترکیـه صادر 

نیـز  افغانسـتان  حـال حاضـر  در  کنیـم. همچنیـن 

خواسـتار پنـج کانتینـر شـده اسـت کـه عالوه بـر این 

مـوارد، روسـیه نیـز پشـت خـط تولیـد مجموعـه پاک 

برنز ایستاده است اما به دلیل اینکه به تازگی تولید 

ایـن محصـول را آغـاز کرده ایـم، تا زمانی کـه در میان 

صادرکننـدگان شـناخته تر شـویم؛ تمرکـز خـود را بـر 

روی تامیـن نیـاز داخلی گذاشـته ایم. گفتنی اسـت 

کشـور عراق، نیازمند اتصاالت تولیدی ایران اسـت. 

با توجه به نرخ دالر صادرات محصوالت برای ما به 

نیـز خواسـتار شـمش  ترکیـه  و  بـود  صرفـه خواهـد 

فوالدی مجموعه ما است.

ایـن تولیدکننـده، توضیحاتـی دربـاره اتصـاالت 

دیـگ بخـار ارائـه داد و افـزود: شـرکت پـاک برنـز از 

تولیـد  زمینـه  در  را  خـود  فعالیـت  گذشـته  9مـاه 

اتصـاالت دیـگ بخـار آغـاز کـرده اسـت. علی رغـم 
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اینکه خط تولید این محصول از اردیبهشت ماه سال 

جـاری، بـه بهره بـرداری رسـید امـا در ایـن بـازه زمانی 

موفقیـت چشـمگیری داشـته ایم. در حـال حاضـر 

میزان تولید شـرکت پاک برنز به لحاظ وزنی، روزانه 

دو تـن اسـت کـه پیش بینـی افزایش تولید بـه 25 تن 

را نیـز در دسـتور کار خـود قـرار داده ایـم. بـا توجـه 

نیازمنـدی کشـور، تولیـد شـیرآالت دیـگ بخـار را 

نیـز در دسـتور کار خـود قـرار داده ایـم. البتـه نـه 

تنها در کشور بلکه سایر کشورها و صادرکنندگان 

نیز خواهان شـیرآالت دیگ بخار هسـتند. گفتنی 

اسـت، اسـتراتژی شـرکت رضایت مندی مشـتریان 

مشـتریان  رضایـت  افزایـش  ایـن  و  شـده  تعریـف 

منجـر بـه افزوده شـدن تعـداد مشـتریان مجموعه 

خواهد شد.

مدیرعامـل شـرکت پـاک برنـز در خصـوص تولید 

ظـروف چدنـی بیـان کـرد: از ابتـدای بهمن ماه سـال 

گذشـته، طراحـی ظـروف چدنـی را آغـاز و تـا خـرداد 

مـاه نیـز بـه پایـان رسـید. بـازار هـدف، تولیـد ظـروف 

چدنی سـایر کشـورها اسـت و تاکنون در این زمینه 

به دلیل عرضه نکردن محصوالت در بازار داخلی به 

تاکنـون جهـت تبلیغـات  فـروش نرسـیده اسـت و 

فعالیت هـای خـود از این ظـروف اسـتفاده کرده ایم. 

بـا ایـن وجـود اما ظروف چدنی در بازار داخلی مورد 

با استقبال ویژه ای مواجه شده و تقریبا که هر روزه 

می شـود.  اضافـه  مـا  شـرکت  مشـتریان  تعـداد  بـه 

تـن  بـرآورد بعـدی شـرکت، پنـج  گفتنـی اسـت در 

ظـروف چدنـی جهـت ارسـال محصـوالت بـه بـازار 

آماده است.

وی درباره علت افزودن شدن ظروف چدنی به 

سـند محصـوالت شـرکت پـاک برنـز، اظهـار کـرد: بـا 

بـازار  در  برنـز  پـاک  مجموعـه  اینکـه  بـه  توجـه 

خوشـبختانه  اسـت،  شـده  شـناخته  ریخته گـری 

تاکنـون در مبحـث تولیـد، دچـار رکـود نشـده ایم و 

علی رغـم اینکـه بسـیار از شـرکت ها ایـن حوزه هـا در 

شهرک صنعتی شمس آباد با کاهش تولید و یا ناچار 

بـه تعطیلـی واحدهـای تولیـدی خـود شـدند. تنهـا 

مشکل شرکت، افت و خیر قیمت مواد اولیه است. 

از  بسـیاری  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  حاضـر،  حـال  در 

واحدهای تولیدی به دلیل جابه جا و افزایش قیمت 

فلزات، تا حدودی با افت قیمت ها روبه رو هستیم. 

هم اکنون با توجه به پتانسـیل باالی شـرکت توانایی 

افزایش این میزان تولید را نیز خواهیم داشـت و بنا 

بر سفارش مشتریان به تولید محصوالت با کیفیت 

سـفارش  تعـدد  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  و  می پردازیـم 

دسـت  بـه  محصـوالت  تحویـل  مـدت  مشـتریان، 

بایـد  و  بـود  خواهـد  طوالنی مـدت  مصرف کننـده 

مشـتریان در صـف انتظـار جهـت تولیـد محصـول 

دلخواه منتظر بمانند. به هر علتی اگر شرایط تغییر 

کند و سفارش مشتری نداشته باشیم، باز هم اقدام 

به تولید می کنیم.

کمبود انرژی، چالش همیشگی   
تولیدکنندگان

پاکـزاد در خصـوص اینکـه این شـرکت بـرای رفع 

مشکالت قطعی برق و گاز چه تمهیداتی اندیشیده 

اسـت، پاسـخ داد: خوشـبختانه شـرکت پـاک برنـز بـا 

ارزیابـی دقیـق، برنامه ریـزی در این زمینه را طراحی 

و اجرا کرد؛ به طوری که توانستیم کوره های القایی 

خـود را تغییـر دهیـم، در واقـع در مبحـث انـرژی، 

سـوخت مـازدوت و گازوئیـل را جایگزیـن گازسـوز 

را  خـود  از کوره هـای  بخشـی  کرده ایـم. همچنیـن 

القایـی نمـوده کـه بـا مصـرف بـرق کار می کنـد. در 

حقیقت امروزه اقدام به تولید کوره هایی می کنیم 

کـه اگـر بـا مصـرف زیـادی از بـرق مواجـه شـویم بـه 

روشـی محصـوالت خـود را تولیـد  کنیم که کمترین 

میزان انرژی مصرف شود. چراکه برخالف تصورات، 

یکی از راهکارهای ماندگی و پیشـرفت در صنعت، 

کاهـش هزینه هـای تولیـد اسـت؛ بـه طـوری کـه اگـر 

صنعتگر بتواند هزینه های تمام شده خود را کاهش 

دهـد، قطعـا مانـدگاری پایـداری خواهید داشـت اما 

اگر با طرز تفکر اینکه مشتریان دائمی خود را دارید 

و بـا ایجـاد فضـای رقابتـی، قیمـت محصـول خـود را 

افزایـش بی رویـه دهیـد، سـبب سـوددهی مطلـوب 

برای شـرکت می شـود، کامال اشـتباه اسـت. الزم به 

ذکـر اسـت با ایجـاد فضای رقابتی جهت سـودآوری 

بیشتر، در ابتدا به شرکت خود آسیب زده اید و باید 

 با توجه به اینکه شرکت 
پاک برنز، توسعه سبد 
محصوالت خود را در 

دستور کار قرار داده است، 
تولید شیرآالت بهداشتی 
یکی دیگر از اهداف این 
شرکت قلمداد می شود
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ایـن رقابـت کاذب را بـا تولیـد انبـوه و افزایـش تنـوع 

سـبد محصـوالت خنثـی کرد تـا از تمامی این مـوارد 

جهـت ماندگاری بیشـتر بهره برداری کـرد. اگر تمام 

تمرکز خود را معطوف به این مسـئله کنید به مرور 

زمان، مشکالت سامان  می یابد.  

وی بـا توجـه به افزایش قیمت حامل هـای انرژی 

در خصـوص میـزان پرداخـت انـرژی، عنـوان کـرد: 

بـه  نسـبت  انـرژی،  هزینه هـای  افزایـش  متاسـفانه 

گذشـته رشـد 5 درصـدی را شـامل شـده اسـت امـا 

شـرکت پـاک برنـز بـا اتخـاذ تدابیـری هوشـمندانه، 

افزایـش قیمـت هزینه هـای انـرژی را کنترل کـرد؛ به 

طـوری کـه در ایـن زمینـه بـا ایجـاد تکنولـوژی جدید 

از هزینه هـای خـود را کاهـش  توانسـتیم قسـمتی 

دهیـم امـا متاسـفانه در کشـور بـا کسـری بـرق و گاز 

روبـه رو هسـتیم و ظرفیـت کافـی بـرای تولیـد بـرق 

نداریـم، بـه طـوری که در فصل تابسـتان با قطع برق 

و در فصـل زمسـتان بـا قطـع گاز مواجـه هسـتیم، در 

ایـن خصـوص شـرکت پـاک برنـز بـا ایجـاد ژنراتـور، 

مدیریت زمان این فرایند را اصالح کرد. در واقع دو 

سـاعت در ابتـدای صبـح کـه به انـدازه کافـی دارای 

برق هستیم و امکان ذخیره برق میسر نیست و در 

زمـان اوج مصـرف انـرژی یعنی از سـاعت 12 تا 14 ، با 

روشـن کـردن ژنراتـور سـه سـاعت بـه برق اسـتراحت 

می دهیـم امـا در نهایـت ایـن تدابیرهـا، یـک روز در 

بـه  توجـه  بـا  مواجـه هسـتیم.  خاموشـی  بـا  هفتـه 

برنامه ریزی هـای شـرکت توزیـع نیـروی بـرق در روز 

دوشـنبه از سـاعت 11 تـا 23 بـا خاموشـی روبـه رو 

می شویم. متاسفانه قطعی برق حداقل یک دهم بر 

میزان تولید محصوالت تاثیر می گذارد و این میزان 

در برخی از کارگاه ها منجر به افت تولید می شود. 

در شـرکت پاک برنز 280 نفر به صورت مسـتقیم به 

فعالیـت می پردازنـد کـه قطعی هـای متعـدد بـرق، 

پیامدهـای  کـه  می شـود  کارگـران  بیـکاری  سـبب 

منفی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

صادرات محصوالت بدون هیچ گونه   
نیازسنجی

مدیرعامـل شـرکت پـاک برنـز در پاسـخ بـه سـوال 

خبرنـگار فلـزات آنالین مبنی بر اینکـه زمانی که نیاز 

اجـازه  آیـا  باشـد،  محصـول  ایـن  بـه  کشـور  داخلـی 

علی رغـم  گفـت:  می  شـود،  داده  کاالهـا  صـادرات 

مشکالت داخلی و نیاز کشور به محصوالت تولیدی 

متاسـفانه  داخلـی،  بازارهـای  نیازسـنجی  عـدم  و 

صادرکننـدگان  و  اسـت  آزاد  محصـوالت  صـادرات 

می توانند هر نوع محصولی را صادر کنند. بنابراین 

ایـن امـر منجر بـه افزایش قیمت محصـوالت خواهد 

شـد؛ بـه طـوری کـه بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن موضوع 

تاکنون هیج نهاد و سازمانی، پیگیر این مسئله نبوده 

است. در نهایت استمرار کارخانه های بزرگ تولیدی 

صـادرات  از  جلوگیـری  و  کاهـش  بـرای  صنعتـی  و 

فراینـد  شـدن  طوالنـی  دلیـل  بـه  محصـوالت، 

تصمیم گیری این سازوکار به نتیجه نرسیده و تاکنون 

علی رغـم  کـه  طـوری  بـه  اسـت؛  برجـا  پـا  مشـکل 

صـادرات  از  جلوگیـری  جهـت  متعـدد  تالش هـای 

ضایعات مس، متاسفانه بی نتیجه ماند و تنها پس از 

چهـار مـاه دوندگـی در ایـن زمینـه، توانسـتیم حـدود 

بـا  12روز مانـع صـادرات ضایعـات مـس شـویم کـه 

پیگیری های برخی از افراد و با ایجاد بندهای جدید 

صادرات به روال سابق خود بازگشت.

فشار بر دوش تولیدکنندگان  
مدیرعامـل شـرکت پـاک برنـز در پایـان با اشـاره به 

اجـرای سیاسـت های دولـت،  بحـران مدیریتـی در 

اظهار کرد: در حال حاضر، تولید قطعات ریخته گری 

در وضعیت مطلوبی به سر می برد و شرکت پاک برنز 

بـدون هیچ گونـه مشـکلی بـه فعالیـت خـود تـداوم 

امـا متاسـفانه مدیریـت نادرسـت  بخشـیده اسـت 

دولـت ایـن وضعیـت را تـا حـدودی تحـت شـعاع قرار 

داده است؛ در واقع با دولت بر دریافت مالیات ها به 

شـدت پافشـاری می کنـد؛ در صورتـی کـه بـه نظـر 

می رسد، اگر دولت به دنبال تقویت صنعت است، 

باید معافیت های مالیاتی را برای صنعتگران بیشتر 

کنـد. دولـت بایـد هر چه سـریع تر اقدامـی در جهت 

رونق تولید اتخاذ کند و الاقل فشـارهایی که در طی 

این ماه های اخیر علیه تولیدکنندگان که در دستور 

کار قرار گرفته است را متوقف کند.

بیشترین تمرکز مجموعه 
بر تولید قطعات برای 

صنایع نظامی است و پس 
از آن برای صنایع نفت، 
گاز، پتروشیمی و دریایی 

که ازجمله مشتریان 
اصلی شرکت ما هستند، 

محسوب می شود
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رئیس هیئت مدیره شـرکت فـرآوری آمیژه های رنگین گفت: دانـش و تخصص تولیدکنندگان 
محصـوالت آلومینیومـی به نحوی اسـت که اگـر دولت حمایت هـای الزم جهت توسـعه تولید و 
کنتـرل تورم را در دسـتور کار خـود قرار دهد، می توانیـم حضور موفق و چشـمگیری در بازارهای 

منطقه ای و بین المللی داشته باشیم.

سـعید فتحـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: شرکت 

فـرآوری آمیژان هـای رنگیـن فتـح )فارکـو( در زمینـه 

تولید قطعات غیر آهنی به ویژه از جنس آلومینیوم 

و زامـاک فعالیـت می کنـد. این قطعـات در صنایع 

خودروسـازی، لوازم خانگی، یـراق آالت، در و پنجره 

و سیستم های تعبیه روشنایی کاربرد دارند که به 

تولیـد  ریـژه  و  دایکسـت  ریخته گـری  صـورت  دو 

فـروش  و  تولیـد  شـرایط  خوشـبختانه  می شـوند. 

محصـوالت شـرکت طـی پنج ماهه ابتدایی امسـال 

بـا  امـا در حـال حاضـر  یافتـه اسـت  بهبـود  کمـی 

معضـل کاهـش چمشـگیر نیـروی انسـانی در تولید 

مواجـــه هستیـــم و نمی توانیــم نسبــت بـه اجــرای 

تعهدات خود عمل کنیم. متاسـفانه تعداد نیروی 

انسـانی فعال در بخش تولید طی ماه های اخیر به 

فعالیـت  ادامـه  و  اسـت  پیـدا کـرده  افـت  شـدت 

نیروهـای انسـانی شـاغل در کارگاه هـای صنعتـی و 

ریخته گـری نیـز مقـرون بـه صرفـه نیسـت. اگرچـه 

حـدود  جـاری  سـال  در  انسـانی  نیـروی  درآمـد 

57درصـد افزایـش یافتـه اسـت امـا تـورم و فشـار 

اقتصـادی حاکـم در جامعـه، منجـر به تغییر نگرش 

توسعه تولید؛ شاه بیت کنترل تورم
رئیس هیئت مدیره شرکت فرآوری آمیژه های رنگین مطرح کرد:
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نیـروی انسـانی بـه بخـش تولیـد و تمایـل بـه ادامـه 

ماننـد  کاذب  و  مولـد  غیـر  مشـاغل  در  فعالیـت 

اینترنتـی، سـاخت و سـاز و... شـده  تاکسـی های 

اسـت. در حالـی کـه ایـن مشـاغل نیـز مشـکالت 

مرتبـط بـا خـود را دارد امـا از آنجایـی کـه دغدغـه 

مالـی و اقتصـادی نیـروی انسـانی بـه شـدت رشـد 

بـه دنبـال  افـراد تنهـا  بنابرایـن  پیـدا کـرده اسـت، 

رفـع  جهـت  هفتگـی  یـا  و  روزانـه  درآمـد  کسـب 

مشکالت روزمره خود هستند.

افزایش قیمت حامل های انرژی طی   
یک سال اخیر

وی در ارتبـاط بـا افزایـش قیمـت گاز واحدهای 

مصرفــــی  گـــاز  بهــــای  کــــرد:  عنــــوان  صنعتــی، 

تولیدکنندگان مواد اولیه آهنی و غیر آهنی مانند 

شمش آلومینیوم، در حدود پنج تا 10 برابر افزایش 

ابتـدا در  از  از مشـکالتی کـه  یکـی  یافتـه اسـت. 

پروانه بهره برداری شـرکت فارکو به صورت سـهوی 

وجـــود داشتــــه اسـت، ثبـــت شرکـــت بـه عنـوان 

تولیدکننده شمش آلومینیوم بوده  و در حالی که 

فعالیـت اصلـی مجموعـه، ریخته گـری آلومینیـوم 

اســـت. پـــس از افزایـــش قیمـــت گاز واحدهـــای 

صنعتـی، طـی هشـت مـاه اخیـر بـه دنبـال رفـع ایـن 

معضـل بوده ایـم و نماینـده سـازمان صمـت نیز پس 

از حضـور در کارخانـه، اعـالم کـرده اسـت که فارکو 

افزایـش  امـا  نمی کنـد  تولیـد  آلومینیـوم  شـمش 

قیمت گاز از ابتدای سال گذشته در حالی اعمال 

شـده اسـت کـه مـا محصـوالت خـود را در قالـب 

ریخته گری تولید کرده ایم و به فروش رسـانده ایم. 

برابـری  افزایـش 10  ایـن  پرداخـت  بـرای  متاسـفانه 

قیمت گاز که حدود 180 میلیون تومان بود، ناچار 

بـه تعدیـل تعـدادی از نیروهـای انسـانی کارآمـد و 

قدیمی خود شده ایم و مسئوالن اداره گاز و همچنین 

سـازمان صمـت اسـتان، همـکاری الزم جهـت رفـع 

مشکل شرکت را به عمل نمی آورند.

مدیرعامـل شـرکت فـرآوری آمیژه هـای رنگیـن 

فتــــح در خصــــوص تامیــــن نقدینگی مــــورد نیـــاز 

واحدهــای صنعتــی، تصریــح کرد: در حــال حاضـــر، 

بسـیاری از تولیدکننـدگان بـا کمبـود نقدینگـی در 

تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیاز خود مواجه هسـتند و 

زمانی که برای دریافت تسـهیالت به بانک مراجه 

می کنیـم، بـا بهانه هـای مختلـف مسـئوالن مواجـه 

می شـویم. در حالی که دولت بر حمایت جدی از 

و  اولیـه  مـواد  تامیـن  زمینـه  در  تولیدکننـدگان 

تاکیـد  بانکـی  تسـهیالت  اعطـای  بـا  ماشـین آالت 

کــرده اسـت، بانک هـــا و موسســات مالـی شرایــط 

مطـرح  وام  دریافـت  خصـوص  در  را  مختلفـی 

می کننـد. بـرای مثال، طبق بخشـنامه بـه 1.5 برابر 

میانگیـن مانـده حسـاب تولیدکنندگـن طـی 6 مـاه 

گذشـته، تسهیالت اعطا می شـود. برای مثال، اگر 

موجودی حسـاب شـرکت 200 میلیون تومان باشد، 

این مبلــــغ 300 میلیـــون تومـــان خواهـــد شـــد کـــه 

جوابگـوی کمتـر از 10 روز نیـاز مـا بـه مـواد اولیـه 

میـــزان  همیـــن  دریافـــت  اینکـــه  ضمـــن  اســـت! 

تسـهیالت نیز شـرایط دشـوار خود را دارد و نتیجه 

مثبتـــی در تولیــــد و سوددهـــی شرکـــت حاصـــل 

نخواهد شد. یک تولیدکننده واقعی نباید 6 ماه از 

زمـان خـود را صـرف دریافـت وام و بروکراسـی های 

اداری مرتبـط بـا آن کنـد و ایـن در حالـی اسـت کـه 

در اکثـر کشـورها، دولـت تمـام قـد از بخـش تولیـد 

حمایـت می کنـد و تولیدکننـدگان دغدغـه تامیـن 

نقدینگی مورد نیاز خود را ندارند. 

با کمبود اپراتور دایکست در داخل   
مواجه هستیم

فتحـی ضمـن اشـاره بـه اهمیـت آمـوزش نیـروی 

انسـانی، مطـرح کـرد: واقعیـت امـــر ایـن اسـت کـه 

جـای خالـی آمـوزش نیروهـای ماهـر و متخصـص در 

بخش هــــای مختلـــف تولیــــد ماننـــد ریختـــه گری 

دایکسـت بـه شـدت احسـاس می شـود. بـر همیـن 

غیـر  انسـانی  نیـروی  از  هسـتیم  ناچـار  مـا  اسـاس 

متخصـص کـه بـه واسـطه تجربـه و در گـذر زمـان 

موفـق بـه یادگیـری ایـن شـیوه از ریخته گـری شـده 

است، استفاده کنیم. متاسفانه اپراتور دایکست در 

داخـل کشـور تربیـت نمی شـود و شـاید یـک دوره 

آموزشـی کوتاه مــدت توســـط برخـــی انجمن هـــا و 

شـرکت ها در ایـن زمینـه برگـزار شـود که چنـدان هم 

تاثیرگـذار نیسـت. ظرفیـت پذیرش دانشـگاه ها طی 

متاسفانه تعداد نیروی 
انسانی فعال در بخش تولید 
طی ماه های اخیر به شدت 
افت پیدا کرده است و ادامه 
فعالیت نیروهای انسانی 

شاغل در کارگاه های صنعتی 
و ریخته گری نیز مقرون به 

صرفه نیست
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سـالیان اخیـر بـه شـدت افزایـش و میـزان بهـره وری 

الزم نیـز کاهـش یافتـه اسـت؛ چراکـه دلیـل موجهی 

برای حضور در دانشگاه به ویژه جوانان وجود ندارد 

و این در حالی است که شاهد تعدد دانشگاه ها اعم 

از دولتی، آزاد و... هستیم. در ادامه، بخش صنعت 

فارغ التحصیـالن  بـا خیـل عظیـم  و معـدن کشـور 

جویـای کاری مواجـه می شـود کـه متاسـفانه تنهـا 

تحت آموزش تئوری در دانشگاه ها قرار گرفته اند و 

هیچ گونه آموزش حین انجام کار نداشـته اند. نکته 

جالب اینکه همین افراد به دنبال دریافت حقوق و 

مزایـای بـاال در واحدهـای تولیـدی هسـتند و زمانـی 

که از میزان درآمد در این شرکت ها مطلع می شوند، 

از حضور در این عرصه منصرف شده و در نتیجه به 

جمعیـت فارغ التحصیـالن بیـکار در داخـل کشـور 

افزوده می شود.

وی در ادامـه بـه نوسـان قیمـت آلومینیـوم در 

بازارهـای جهانـی و قیمت گـذاری آن در بازارهـای 

آلومینیـوم  قیمـت  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  داخلـی 

همـراه بـا سـایر فلـزات ماننـد مس طی پنج تـا 6 ماه 

اخیـر بـا نوسـان همـراه بوده اسـت. بـه دنبال جنگ 

کـه  آنجایـی  از  و  اوکرایـن  و  روسـیه  کشـور  دو 

بزرگ ترین شرکت تولیدکننده آلومینیوم جهان در 

روسـیه قـرار دارد، قیمـت ایـن فلـز بـه حـدود سـه 

هـزار و 800 دالر بـه ازای هـر تـن در بـورس فلـزات 

لنـدن رسـید امـا در ادامـه بـا کاهـش مواجـه شـد و 

حدود دو هزار و 300 دالر به ازای هر تن قیمت گذاری 

شـد. در حـال حاضـر نیـز بـا افزایـش نرخ هـای بهـره 

بانک هـای مرکـزی معتبـر جهـان بـه منظـور کنتـرل 

تـورم، قیمـت آلومینیـوم کاهـش یافته و حـدود دو 

هزار و 450 دالر به ازای هر تن قیمت گذاری شـده 

است. در خصوص نحوه محاسبه نرخ آلومینیوم و 

فرمول هـای قیمت گـذاری در داخـل کشـور، بایـد 

گفت که نمی توان این فرایند را به طور وابسته به 

دانسـت.  لنـدن  فلـزات  بـورس  در  قیمت گـذاری 

توانایـی  تولیدکننـدگان  از  بسـیاری  مثـال،  بـرای 

خریـد 500 تـن آلومینیـوم از بـورس کاال را ندارنـد و 

ترجیح می دهند از بازار آزاد، ماده اولیه مورد نیاز 

خـود را تامیـن کننـد امـا واسـطه هایی کـه قـدرت 

خرید بیش از این مقدار آلومینیوم از بورس کاالی 

ایران را دارند، می توانند شمش و بیلت آلومینیومی 

خریداری شـده را به راحتی در بازار آزاد به قیمت 

دلخواه بفروشـند. عالوه براین، چندین بار در طول 

یـک سـال، نحـوه قیمت گـذاری آلومینیـوم در تـاالر 

صنعتـی بـورس بـا نـرخ جهانـی ایـن فلـز متفـاوت 

بـوده اسـت؛ بـه طـوری که گاهـی برعکس یکدیگر، 

کاهـش یـا افزایـش قیمـت داشـته اند. بنابراین سـاز و 

کار تعیین قیمت آلومینیوم چه در بورس کاال و چه 

در بـازار آزاد، بـه طـور تقریبـی مسـتقل از بـورس 

فلزات لندن است.

شـده  باعـث  موضـوع  ایـن  اسـاس،  همیـن  بـر 

است تا نتوانیم هیچ گونه پیش بینی مشخصی در 

زمینـه قیمـت مـواد اولیـه داشـته باشـیم. بـورس 

افزایـش  بـه  اقـدام  گذشـته  هفتـه  ایـران،  کاالی 

5درصـدی قیمـت شـمش عرضه شـده در ایـن تاالر 

صنعتی کرد و باعث رشـد رقابت پذیری در تامین 

مـاده اولیـه مـورد نیـاز فعـاالن صنعـت آلومینیـوم 

تولیـد واحدهـای  بـه  ایـن مسـئله در حالـی  شـد. 

ایـن  کـه  رسـاند  خواهـد  آسـیب  کوچک مقیـاس 

مجموعه هـا ملـزم بـه پرداخـت مالیـات هنگفـت 

هستند و باید تورم ایجاد شده از سوی دولت نیز 

در قیمـت نهایـی مـواد اولیـه لحـاظ شـود. افزایـش 

بـه افزایـش  قیمـت مـواد اولیـه در نهایـت منجـر 

قیمـت کاالهـای عرضـه شـده در بـازار و بـه ضـرر 

مصرف کننده تمام خواهد شـد و بر همین اسـاس 

قیمـت  افزایـش  بـرای  الزم  کارشناسـی های  بایـد 

مـواد اولیـه در بـورس انجـام شـود تـا ضـرر کمتـری 

متوجه تولیدکننده و مصرف کننده باشد.

تولید انواع قطعات خودرویی با   
ریخته گری دایکست

مدیرعامل شـرکت فرآوری آمیژه های رنگین فتح 

در خصـوص انـواع فرایندهـای ریخته گـری در ایـن 

مجموعـه، اذعـان کـرد: بـه صـورت کلـی، ریـژه در 

اصطالح به معنای ریخته گری ثقلی است. یعنی در 

واقع برای تولید قطعه، هیچ فشـاری پشـت دسـتگاه 

وارد نخواهد شد. این نوع ریخته گری به روش قالب 

دائمی است؛ به این شکل که قالبی در دستگاه قرار 

داده شده و نصب می شود. ماده مذاب بر اثر نیروی 

وزن داخل قالب  ریخته می شـود و آن را پر می کند. 

بنابراین هیچ گونه فشار حداقلی و یا حداکثری برای 

نـوع  ایـن  نـدارد.  وجـود  قالـب  کامـل  شـدن  پـر 

ریخته گری بیشتر برای تولید قطعاتی به کار می رود 

کـه ضخامـت بیشـتر از پنـج میلی متـر دارنـد و الزم 

است بعد از انجام عملیات سایزینگ و ریخته گری، 
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در دمـای محیـط خنـک شـوند. در روش ریخته گری 

دایکست، مواد مذاب درون قالب به سرعت توسط 

فشار حداقلی یا حداکثری تعیین شده برای دستگاه، 

خنـک می شـوند و اگـر قطعـات ضخیـم بـه ایـن روش 

تولیـد شـوند، داخـل آن هـا، فرورفتگـی و یـا برآمدگـی 

ایجـاد می شـود و کیفیـت و کارایی محصـول کاهش 

می یابـد. بنابرایـن این موضوع می توانـد در خصوص 

قطعـات حسـاس، مشـکل ایجـاد کنـد. از ویژگی های 

ریخته گـری ریـژه ایـن اسـت که قطعه زمان بیشـتری 

برای خنک شدن دارد و این مهم بر خواص مکانیکی 

قطعه تاثیر مثبت دارد. الزم به ذکر است که برخی 

از پیمانکاران صنعت خودرو، قطعات مورد نیاز خود 

را از این شـرکت سـفارش می دهند. عمده قطعات 

خودرویی تولید شده در این شرکت، بیشتر شامل 

آیینه  خودروها مانند خودروی نیسـان و یا قطعات 

موتوری خودروی پراید و تیبا و همچنین اجزای در 

بزرگ تریـن  از  یکـی  اینکـه   اسـت. ضمـن  بدنـه  و 

و  بـرق  صنعـت  در  ریـژه  قطعـات  تولیدکننـدگان 

ارائه دهنده قطعات مورد نیاز وزارت نیرو هستیم. 

البتـه بـه صـورت مسـتقیم بـا ایـن نهـاد در ارتبـاط 

از  نیــــرو  وزارت  پیمانـکاران  واقــــع،  در  نیسـتیم؛ 

کارفرمایـان ایـن شـرکت در تامیـن مقاطـع خطـوط 

انتقـال هسـتند و محصـوالت مـا را بـرای تحویـل به 

ایـن وزارتخانـه خریـداری می کننـد. همچنیـن در 

روزهای اخیر نیز موفق به تولید قطعات مورد نیاز 

ایـن عرصـه  و در  فاضـالب شـده ایم  و  بخـش آب 

حضور پیدا کرده ایم.

فتحـی در ادامـه ضمـن انقـاد از حمایت نکردن 

دولـت از تولیـد، تصریـح کـرد: متاسـفانه دولـت از 

تولیدکنندگان بخش خصوصی حمایت نمی کند و 

به همین علت، بسـیاری از سـرمایه گذاران تمایلی 

به فعالیت در این بخش ندارند. قانون گذاری های 

نادرسـت در بخش هـای مختلـف بـه ویـژه بیمـه و 

مالیات باعث شده است بسیاری از تولیدکنندگان 

بـا مشـکالت فراوانـی در ایـن زمینه مواجه شـوند و 

ایـن مسـئله بـر تولیـد تاثیـر منفـی گذاشـته اسـت. 

تعـدادی از نیروهـای انسـانی بـه دنبـال اخـذ بیمـه 

بیـکاری از سـازمان تامیـن اجتماعـی و همزمـان، 

دریافـت حقـوق از یـک واحـد تولیـدی هسـتند تـا 

بتواننـد جهـت رفـع مشـکالت خـود، درآمدهـای 

مجـزا از بیمـه و کارفرمـا داشـته باشـند. در حالـی 

که این مسئله برخالف قانون است و هیچ نظارتی 

نیز در این زمینه وجود ندارد. ریخته گری آلومینیویم 

در واحدهای غیر مجاز اطراف شهرک های صنعتی 

انجام می شـود و رقابت پذیری در سـطح بازار را به 

شـدت تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت. جالـب اینکـه 

خبـری از نظـارت واحدهـای مرتبـط هـم نیسـت و 

امیـدوار هسـتیم در ادامـه اقدامـات الزم در ایـن 

زمینه انجام شود.

توانایی رقابت در بازارهای خارجی   
را داریم

وی در ارتبــــاط بــــا رقابـــت پذیــــری در بـــــازار 

محصــــوالت آلومینیــومی، اذعـــان کـــرد: در حالی 

صــادرات محصـــوالت آلومینیـــومی بــه کشورهای 

کـــــه  می پذیـــرد  صــــورت  افغــانستـــــان  و  عـــراق 

تولیدکنندگان داخلی، از دسـتگاه ها و ماشـین آالت 

قدیمـی و دسـته دوم در خـط تولیـد خـود اسـتفاده 

می کننـد. در حالـی کـه اگـر ما بـه دنبال رقابـت در 

بازارهـای منطقـه ای و بین المللـی هسـتیم، بایـد از 

دانـش و تکنولـوژی روز در تولیـد محصـوالت خـود 

واردات  بـه  نسـبت  همچنیـن  و  کنیـم  اسـتفاده 

ماشین آالت جدید اقدام کنیم. خوشبختانه توانایی 

بـار علمـی الزم جهـت تولیـد انـواع محصـوالت  و 

آلومینیومـی در کشـور وجـود دارد و اگـر دولـت از 

بـه  موفـق  کنـد،  حمایـت  داخلـی  تولیدکننـدگان 

صادرات به کشورهای معتبر اروپایی خواهیم شد.

مدیرعامـل شـرکت فـرآوری آمیژه هـای رنگیـن 

فتـح در پایـان یـادآور شـد: بـا توجـه بـه وضعیـت 

اقتصـادی نابسـامان و وجـود مشـکالت متعـدد در 

بخش های مختلف صنعت کشـور، قادر به اجرای 

برنامه توسـعه ای نیسـتیم. در تولید، با چالش های 

نـرم  بـا دسـت  و پنجـه  زیـادی روبـه رو هسـتیم و 

کـردن بـا آن هـا بـه فعالیـت خـود ادامـه می دهیـم و 

امیدواریم با بهبود شرایط در آینده، بتوانیم تولید 

خود را توسعه دهیم.

افزایش قیمت مواد اولیه 
در نهایت منجر به افزایش 

قیمت کاالهای عرضه 
شده در بازار و به ضرر 

مصرف کننده تمام خواهد 
شد و بر همین اساس باید 
کارشناسی های الزم برای 
افزایش قیمت مواد اولیه در 

بورس انجام شود
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بر اسـاس آمـار موسسـه »SMM«، تولید فویل آلومینیوم مـورد اسـتفاده در باتری های لیتیمی یا 
همـان فویل باتـری در سـال 2021، به حدود 128 هزار تن رسـید که حـدود 2.8 درصد از کل تولید 
فویـل آلومینیـوم کشـور چین را تشـکیل می دهد. میزان رشـد فویل باتری نسـبت به مدت مشـابه 

سال گذشته 83 درصد است که بسیار باالتر از سایر انواع فویل آلومینیومی محسوب می شود.

به  گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به نقل از موسسـه »SMM«، ظرفیت جدید فویل 

باتـری کشـور چیـن بـا سـرعت زیـادی وارد چرخـه 

تولیـد می شـود. طبـق آمـار موسسـه »SMM«، در 

حـال حاضـر 15 پـروژه تولیـد فویـل باتـری در دسـت 

سـاخت اسـت کـه از سـال 2022 تـا 2025 بـا ظرفیـت 

کل 592 هزار تن به بهره برداری خواهند رسید.

فویل باتری در صنایع پایین دستی در سه بخش 

اصلـی، از جملـه باتری هـای قابـل  شـارژ مبتنـی بـر 

انرژی هـای نـو در خودروهـا، باتری هـای بـا قابلیـت 

ذخیره سـازی انرژی های نو )انرژی خورشـیدی( و 

باتری های الکترونیکی استفاده می شود که مورد اول 

بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهد. انتظار 

می رود این ساختار از بازار در چند سال آینده نیز به 

همیـن شـکل باقـی بماند. به عنـوان بخش مهمـی از 

اصـالح سیسـتم بـرق چیـن و بـه کارگیـری انرژی هـای 

قابلیـت  بـا  باتری هـای  تولیـد  رونـد  تجدیدپذیـر، 

ذخیره سـازی انرژی هـای نـو سـرعت یافته انـد. بـا ایـن 

حال، احتمال اینکه این نوع از باتری ها بتوانند سهم 

بـازار مصـرف  و جایـگاه باتری هـای قابل شـارژ را در 

فویل ها کسب کنند، بسیار کم است.

در سـال های اخیـر، صنعـت خودروهای مبتنی 

بـر انرژی هـای نـو در چیـن بـه سـرعت توسـعه یافتـه 

اسـت. در سـال 2021، توان خروجی باتری قابل شارژ 

ایـن نـوع از خودروهـا 220 گیـگاوات سـاعت بود که 

قبـل، 165 درصـد  سـال  مـدت مشـابه  بـه  نسـبت 

افزایـش داشـت. نـرخ رشـد سـاالنه آن نیـز در پنـج 

ماهـه اول سـال 2022 بـاالی 100 درصـد بـوده اسـت. 

تولیـد باتری هـای قابل شـارژ مبتنـی بـر انرژی هـای 

نـو در خودروهـا بـه سـرعت در حـال رشـد اسـت و 

رونـد  نیـز همچنـان  لیتیمـی  باتری هـای  صـادرات 

صعودی داشته که نشان از بهبود تقاضا برای فویل 

باتری در بلندمدت است.

موسسـه »SMM« بر اسـاس داده های به دست 

باتری هـا  فویـل  کـه  اسـت  کـرده  پیش بینـی  آمـده 

تعـادل نسـبی بیـن عرضـه و تقاضـا را حفـظ خواهنـد 

کرد. اگرچه تولید باتری های شـارژی به سـرعت در 

حـال افزایـش اسـت امـا انتظـار مـی رود کـه ظرفیـت 

تولیـــد فویـــل باتری هـــا همچنـــان باالتر از میــزان 

تقاضـا بـرای آن باشـد. پیش بینـی می شـود این روند 

تـا سـال 2025 ادامـه داشـته باشـد و در ایـن مـدت 

فویـل باتری هـا بتواننـد نیازهـای توسـعه در صنعـت 

انرژی های نو )تجدیدپذیر( را برآورده کنند.

در عین حال، اگرچه مشکل ظرفیت بیش از حد 

از  برخـــی  امــــا  دارد  وجــــود  باتری هـــــا  فویـــل 

شـرکت های تولیـد فویل آلومینیومی به دلیـل بازده 

در  را  خـود  تمرکـز  همچنـان  باتری هـا  فویـل  کـم 

فویل های سبک وزن باکیفیت گذاشته اند و بدون 

برنامه ریزی اقدام به افزایش تولید خود نمی کنند. 

در حـال حاضـر، خطـوط تولید فویل های سـبک وزن 

باکیفیـت و فویـل باتری هـا را می تـوان بـه راحتـی 

تغییر داد. در سال های اخیر، از آنجایی که اقتصاد 

چیـن بـه طـور پیوسـته در حـال رشـد بـوده اسـت، 

درآمـد شـهروندان و شـاخص اعتمـاد مصرف  کننده 

از جملـه بخـش خرده فروشـی کاالهـای مصرفـی، بـه  

طـور پیوسـته افزایـش یافتـه اسـت. بـر  همین اسـاس 

تولیـد مـواد لبنـی و دخانیـات و سـایر محصـوالت 

افزایـش یافتـه اسـت و بـر همیـن مبنـا، تقاضـا بـرای 

فویل هـای سـبک وزن بـا کیفیـت افزایـش داشـته 

اسـت کـه ایـن امـر می توانـد مـازاد ظرفیـت فویـل 

باتری هـا را بـه تعـادل برسـاند. در نتیجـه، تعادل بین 

باتری هـا حفـظ  عرضـه و تقاضـا در صنعـت فویـل 

خواهد شد.

چشم انداز عرضه و تقاضای فویل آلومینیوم 
در باتری لیتیمی در چین
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داده های گمرکی نشـان داد که چین در ماه ژوئن امسـال 9 میلیون و 420 هزار تن بوکسـیت وارد 
کرده است که نسبت به ماه پیشین، 21.4 درصد و نسبت به سال قبل، 7.1 درصد کاهش یافت.

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

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

واردات حـدود دو میلیـون و 560 هـزار تن از ماه می 

در حال کاهش بود و نتوانست واردات ماهانه باالتر 

از 10 میلیـون تـن ثبـت شـده در ماه هـای گذشـته را 

حفظ کند. واردات از استرالیا دو میلیون و 440 هزار 

تـن بـود کـه نسـبت بـه مـاه گذشـته، 21.19 درصـد و 

نسبت به سال پیشین، 23.14 درصد کاهش یافت. 

واردات از گینـه پنج میلیـون و 750 هـزار تـن بـود که 

نسـبت بـه مـاه گذشـته، 17.16 درصـد کاهش یافت 

اما در مقایسـه با سـال پیشـین، 9.05 درصد افزایش 

پیدا کرد. واردات از اندونزی یک میلیون و 50 هزار 

تـن بـــود کـــه نسبـــت بـه مـاه پیشیــن، 40 درصـد و 

نسـبت به سـال گذشـته، 35.8 درصد افت داشت. 

واردات از مونته نگـرو، مالـزی و جامائیـکا بـه ترتیـب 

برابـر 99 هـزار و 400 تـن، 36هـزار و 300 تـن و 44 هـزار 

و 500 تن بود. چین صرفا 0.04 تن  بوکسیت از غنا و 

0.02 تن از کامرون وارد کرد.

از آنجایـی کـه در مـاه ژوئـن، طوفـان در اسـترالیا 

اسـتخراج و حمـل و نقـل را مختـل کـرد، شـرکت های 

معدنـی محلـی بـر تحویـل سـفارش های بلندمـدت 

متمرکـز شـدند. بـا توجـه بـه اینکـه اسـترالیا در مـاه 

جـوالی، هیـچ وقفـه ای را ناشـی از مسـائل اقلیمـی 

تجربه نکرد، انتظار می رود تولید و فروش به حالت 

عادی برگردند.

نگرانی هـای بـازار در مـورد ممنوعیـت احتمالـی 

صادرات توسـط اندونزی شـدت گرفته اسـت. از ماه 

ژوئن، بیشتر معادن اندونزی از سهمیه صادرات خود 

خارج شده اند. فروش تحت سفارش های بلندمدت 

در  بوکسـیت  هیچ گونـه  تقریبـا  و  شـده اند  مختـل 

دسترس برای فروش وجود نداشته است. پاالیشگاه های 

اندونزیایـی  از سـنگ معـدن  آلومینـای چینـی کـه 

اسـتفاده می کردنـد، اکنـون بـه دنبـال سـنگ معـدن 

گینه و اسـترالیا به  عنوان گزینه های دیگر هسـتند. 

بـازار بدبیـن شـده کـه اندونـزی ممکن اسـت در پایان 

سـال اقـدام بـه ممنوعیـت صـادرات بوکسـیت کند؛ 

اگرچـه صنعـت آلومینـای چیـن در پـی ممنوعیـت 

صـادرات اندونـزی، دچـار آسـیب های جبران ناپذیری 

نخواهد شد اما ناپایداری تولید آلومینا در این کشور 

افزایش خواهد یافت.

واردات از گینه؛ مهد بوکسیت جهان  
فصـل بارانـی در گینـه از مـاه می تا نوامبر ادامه 

دارد؛ در حالی که فصل خشـک در ماه دسـامبر آغاز 

می شـود و در مـاه آوریـل بـه پایـان می رسـد. کاهـش 

واردات بوکسیت از گینه تا حدودی به دلیل فصل 

بارانی بود که باعث کاهش تولید بوکسیت آن شد. 

عالوه برایـن، پـس از اینکه بسـیاری از پاالیشـگاه های 

آلومینـای چیـن کـه از سـنگ معـدن گینـه اسـتفاده 

می کنند، انبارهای خود را برای مصرف یک تا 3 ماه 

پـر کرده انـد، تقاضـا بـرای سـنگ معـدن گینـه کمـی 

کاهـش یافـت. محموله هـای بوکسـیت از گینـه، در 

نیمه اول سال سطوح باالی خود را حفظ کرد. با این 

حـال، پـس از اتمـام موجـودی فعلـی در پی گذشـت 

زمان، تقاضای چین برای سـنگ معدن گینه دوباره 

افزایـش خواهـد یافـت. موسسـه »SMM« معتقـد 

اسـت کـه واردات بوکسـیت چیـن از گینـه پـس از 

پایـان فصـل بارانـی در گینـه بهبـود می یابـد. شـایان 

ذکـر اسـت کـه رژیـم ناپایـدار و اعتصابـات مکـرر در 

گینـه، از عوامـل مهمـی اسـت کـه بـر اسـتخراج و 

محمولـه سـنگ معـدن ایـن کشـور در آینـده اثرگذار 

خواهد بود.

در حالـت کلـی، کاهـش صـادرات بوکسـیت از 

گینه و استرالیا در ماه ژوئن بیشتر از محدودیت های 

سیاسی به دلیل شرایط بد آب و هوایی بود. موسسه 

»SMM« پیش بینـی می کنـد کـه واردات بوکسـیت 

چیـن از اسـترالیا ممکـن اسـت در ماه ژوئـن، به همراه 

بهبـود تولیـد در این کشـور افزایش یابـد؛ درحالی که 

رونـد نزولـی واردات از گینـه ممکـن اسـت بـه دلیـل 

فصـل بارانـی ادامـه داشـته باشـد. بـا توجـه بـه عـدم 

قطعیـت بـاال در مـورد اینکـه اندونـزی ممنوعیـت 

صادرات بوکسیت خود را تحمیل خواهد کرد یا خیر، 

برای پاالیشگاه های آلومینای چینی بسیار مهم است 

کـه از قبـل اقدامـات متقابـل را انجـام دهنـد تـا تاثیـر 

منفی آن به حداقل برسد.

کاهش واردات بوکسیت چین در ماه ژوئن 2022
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مـــسمـــس

صنعت سیم و کابل بحران زده است

بازیافت فلزات به فراموشی سپرده شده است

افزایش صادرات ورق و تسمه مسی چین در سال 2022



شماره  230          مرداد ماه  1401 56

مــس
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

مدیرعامل شـرکت سـیم و کابل نور زنجان گفت: کاهش چشـمگیر قیمت جهانی مس طی سـه 
مـاه اخیر و همچنین افزایش تعرفه گمرکی در سـال جاری، شـرایط تامین مواد اولیه و صادرات سـیم 
و کابل را بیش از پیش دشـوار سـاخته اسـت و امیدوار هسـتیم این شـرایط در روزهای پیش رو بهبود 

پیـدا کند تا بتوانیم به فعالیت خود ادامه دهیم.

صنعت سیم و کابل بحران زده است

سـعید یوسـفی اصـل در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: 

کاهـش چشـمگیر قیمـت جهانـی مـس طـی سـه ماه 

اخیـر از حـدود 10 هـزار و 500 دالر بـه ازای هـر تـن تـا 

هفـت هـزار دالر بـه ازای هـر تـن، مهم تریـن چالشـی 

اسـت که در سـال جدید با آن مواجه شـده ایم. زمانی 

کـه قیمـت مـس در بازارهای جهانی با نوسـان همراه 

می شـود، شـرایط بـازار داخلـی نیـز بـه دنبـال آن بـا 

تغییراتی مواجه خواهد شد و منجر به نوساناتی در 

تولید، فروش و خرید محصوالت مسی می شود. رفع 

تعهـد ارزی، یکـی دیگـر از مشـکالتی اسـت کـه اکثـر 

صادرکننـدگان بـا آن دسـت و پنجـه نـرم می کننـد و 

متاسـفانه اقدامـات کافـی در ایـن زمینـه از جانـب 

دولت و مسئوالن ذی ربط انجام نمی شود. در حالی 

کـه اقتصـاد کشـور نیازمنـد ارزآوری بیشـتر در ایـن 

شـرایط اقتصادی اسـت اما شـرایط صادرات همچنان 

مناسـب نیسـت و بایـد هرچـه سـریع تر نسـبت بـه 

تسـهیل این شـرایط اقدام شـود. ضمن اینکه افزایش 

تعرفـه گمرکـی و حـذف ارز چهار هـزار و 200 تومانی و 

جایگزینی آن با ارز آزاد در این بخش، شرایط تولید را 

بیـش از پیـش دشـوار سـاخته اسـت. پیـش از ایـن 

جریـان، واردات ماشـین آالت صنعتـی بـر پایه نرخ 

تولیدکننـدگان  و  می پذیرفـت  صـورت  دولتـی  ارز 

می توانسـتند نسـبت بـه بهسـازی تجهیـزات خـود 

اقـدام کننـد امـا افزایـش تعرفـه گمرکـی باعـث شـده 

اسـت نـه تنها تولیدکننـدگان سـیم و کابل بلکه تمام 

و  تجهیـزات  بتواننـد  سـختی  بـه  صنعـت  فعـاالن 

دسـتگاه های مـورد نیـاز خـود را بـه روزرسـانی کننـد. 

متاسـفانه واردات ماشـین آالت طـی ماه هـای اخیر با 

کش و قوس های فراوانی همراه بوده است و ضرورت 

دارد تمهیـدات الزم جهـت اجرای یک دسـتورالعمل 

کلی از جانب مسئوالن مربوطه اندیشیده شود.

وی در خصـوص قطعـی برق طی روزهای اخیر، 

عنـوان کـرد: بـرق واحدهـای صنعتـی به مـدت یک 

روز کامل کاری طی هفته قطع می شود و حقیقت 

امـر ایـن اسـت کـه بـه قـدری مشـکالت در تمـام 

صنایـع افزایـش یافتـه اسـت کـه معضل قطعـی برق 

نمی تواند چندان تاثیرگذار واقع شود. اگرچه قطعی 

بـرق بـه واحدهـای تولیدی سـیم و کابل آسـیب زده 

اسـت اما آثار مخرب آن در صنایعی همچون فوالد 

و سـیمان بـه مراتـب بیشـتر دیـده می شـود؛ چراکـه 

صنایـع کوچـک می تواننـد یک سـری تدابیر کلی به 

منظـور کنتـرل بحران بیندیشـند و امـکان مدیریت 

شـرایط قطعی برق در سـایر صنایع دشـوارتر از سیم 

و کابل است.
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کاهـش چشـمگیر نیـروی انسـانی مواجـه شـده اند و 

انگیـزه کافـی بـرای افـراد به منظور ادامه فعالیـت در 

بخـش تولیـد وجـود نـدارد. زمانـی کـه انگیـزه نیـروی 

انسـانی افـت پیـدا می کنـد، در نتیجه بهـره وری یک 

مجموعـه بـا کاهش همراه خواهد شـد و ایـن توقع در 

افـراد شـکل خواهـد گرفـت کـه کارفرمایان بایـد دو تا 

سـه برابر حداقل حقوق را افزایش دهند. این معضل 

نه تنها در شرکت های خصوصی بلکه در سازمان های 

متاسـفانه  و  شـده  دیـده  نیـز  خصولتـی  و  دولتـی 

روزبه روز به مشـکالت بخش تولید اضافه می شـود. 

آمـوزش در صنعـت کشـور  در حالـی جـای خالـی 

احسـاس می شـود که همواره شعارهایی در خصوص 

ضرورت ارتباط صنعت و دانشگاه مطرح شده است. 

در واقع هنوز ارتباط موثر و سـازنده میان دانشـگاه و 

دنبـال  بـه  مـا  اگـر  و  اسـت  نگرفتـه  صنعـت شـکل 

دسـتیابی بـه نتیجـه مطلـوب حاصـل از ایـن مهـم 

هسـتیم، بایـد دانشـگاه های تخصصـی در این زمینه 

تاسـیس و اسـاتید خبـره در حـوزه صنعـت در آن هـا 

مشغول به تدریس شوند.

ضرورت تسهیل شرایط واردات   
ماشین آالت نو 

وی در همیـن راسـتا اضافـه کـرد: سـازمان تامیـن 

از  اسـتفاده  و  واردات  شـرط  تازگـی  بـه  اجتماعـی 

ماشـین آالت جدیـد را تنظیـم قـرارداد بـا یـک شـرکت 

جدیـد جهـت نصـب و راه انـدازی آن معرفـی کـرده 

است. در حالی که چنین دستورالعملی پیش از این 

بـرای راه انـدازی دسـتگاه ها وجـود نداشـت و شـرکت 

می توانست با استفاده از دانش متخصصان داخلی 

خود نسـبت بـه راه اندازی ماشـین آالت جدیـد اقدام 

کنـد امـا هم اکنـون بایـد هزینـه آن را بـه یـک شـرکت 

دیگـر پرداخـت کنـد که بـه نوعی هزینه تراشـی برای 

واحدهـای تولیــدی محســـوب می شـــود و بـه نظـر 

می رسـد بخشـی از سـود آن بـه حسـاب ایـن سـازمان 

واریـز خواهـد شـد. از سـوی دیگـر، دولـت بـه دنبـال 

کاهـش درآمـد حاصـل از فـروش نفـت، متمرکـز بـه 

دریافـت مالیـات از اقشـار مختلـف جامعـه بـه ویـژه 

تولیدکنندگان شده است و متاسفانه اخذ مالیات نیز 

بر اساس مستندات و واقعیات صورت نمی پذیرد و 

اخـذ  دنبـا  بـه  تنهـا  کشـور  مالیاتـی  امـور  سـازمان 

مالیات هـای سـنگین از واحدهـای تولیـدی جهـت 

جبران کمبود بودجه است.

این تولیدکننده سیم و کابل در ادامه به ضرورت 

استانداردسازی در صنعت سیم و کابل اشاره کرد و 

گفـت: اگرچـه اقدامـات سـازنده ای جهـت مقابلـه با 

تولیـد و توزیـع سـیم و کابل هـای غیـر اسـتاندارد طی 

سـالیان اخیـر انجـام شـده اسـت امـا بـاز هـم شـاهد 

بـازار  سـطح  در  تقلبـی  محصـوالت  عمـده  فـروش 

هستیم. واحدهای زیرپله ای بسیاری مشغول تولید و 

توزیع انواع سیم و کابل با برندهای تقلبی هستند که 

مسـئوالن  سـوی  از  کافـی  نظارت هـای  متاسـفانه 

ذی ربط مانند سـازمان ملی اسـتاندارد در این زمینه 

صـورت نمی پذیـرد. مهم ترین مسـئله ای که بایـد در 

این خصوص مورد توجه قرار بگیرد، استانداردسـازی 

در تولیـد توسـط خـود تولیدکننـده فـارغ از هرگونـه 

مشـکل در ایـن زمینـه اسـت. یعنـی اگـر تولیدکننده 

واقعـی سـیم و کابـل تمـام تمرکـز خـود را معطـوف به 

تولیـــد محصـــول استانـــدارد و باکیفیـــت کنـــد و 

آموزش های الزم نیز در این زمینه به افراد داده شود، 

استانداردسـازی  جهـت  مثبتـی  نتایـج  ادامـه  در 

محصـول حاصـل خواهـد شـد. بایـد توجه داشـت که 

شخص مدیرعامل نیز جزئی از نیروی انسانی شاغل 

در یـک مجموعـه بـه شـمار می آیـد و بر همین اسـاس 

الزم است آموزش های الزم به مدیران عامل دلسوز و 

رقابت 10 تا 20 درصدی خرید مس   
از بورس

مدیرعامـل شـرکت سـیم و کابـل نـور زنجـان در 

ارتباط با تامین مواد اولیه، مطرح کرد: مفتول مسی 

 PVC مـورد نیـاز خـود را از بورس کاالی ایران و گرانول

را از شـرکت های تولیدکننـده ایـن محصـول در بـازار 

تهیه می کنیم. نکته مهم در این زمینه این است که 

نوسـان قیمـت مـس در بازارهـای جهانـی، منجـر بـه 

رقابت پذیـری و افزایـش قیمـت کاذب مـاده اولیه در 

بـورس کاال می شـود. یعنـی بـا توجـه بـه اینکه قیمت 

مـس در بـازار داخلـی بـر اسـاس بـورس فلـزات لنـدن 

قیمت گـذاری می شـود، بنابرایـن بـا کاهـش عرضـه 

هفتگـی مـس در بـورس از پنـج هزار تن به چهـار هزار 

تـن، رقابـت 10 تـا 20 درصـدی برای خرید کاتـد در این 

تاالر صنعتی شکل گرفته است. از آنجایی که مفتول 

مسـی از کاتـد تولیـد می شـود و مـاده اولیـه مـورد 

نیـاز تولیـد سـیم و کابـل اسـت، بـر همیـن اسـاس 

تولیدکنندگان ناچار هستند مفتول را با قیمتی باالتر 

از رقـم واقعـی آن خریـداری کننـد و در تامیـن مـواد 

اولیـه خـود بـا زیـان مواجـه خواهنـد شـد. متاسـفانه 

دست های پشت پرده در صنعت سیم و کابل باعث 

شده است با ایجاد رقابت در بورس برای خرید کاتد 

از  بسـیاری  مفتـول،  قیمـت  افزایـش  نهایـت  در  و 

بازارهای صادراتی خود را از دست بدهیم و صادرات 

و  بـه کشـورهای همسـایه ماننـد عـراق  را محـدود 

افغانستان کنیم.

یوسـفی اصل در پاسـخ به سوال خبرنگار »فلزات 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه اهمیـت نیـروی انسـانی در 

بخش تولید را چگونه ارزیابی می کنید، اذعان کرد: 

دستمزد پایه نیروی انسانی در سال جاری با افزایش 

57 درصدی همراه شده است و از آنجایی که بخش 

عمده ای از هزینه های تولید مرتبط به منابع انسانی 

می شـود، بنابرایـن تولیدکننـدگان سـیم و کابـل را در 

تامیـن نقدینگـی مـورد نیـاز بـا مشـکل روبـه رو کـرده 

اسـت. واقعیـت امـر ایـن اسـت کـه حقوق ماهانـه در 

و  مالـی  نیـاز  جوابگـوی  تومـان،  میلیـون  حـدود 6 

اقتصادی نیروی انسانی نبوده و افزایش دستمزد در 

سال جاری نیز برای افراد مقرون به صرفه نیست. در 

حال حاضر، بسیاری از شرکت های صنعتی با بحران 

متاسفانه واردات ماشین آالت 
طی ماه های اخیر با کش و 
قوس های فراوانی همراه 
بوده است و ضرورت دارد 

تمهیدات الزم جهت اجرای 
یک دستورالعمل کلی از 
جانب مسئوالن مربوطه 

اندیشیده شود
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رسـمی و غیر رسـمی نه تنها سـیم و کابل بلکه تمام 

محصوالت برای سـازمان مالیات در اولویت اسـت. 

خریـــداران محصـــوالت مـــا کـه در حالـــت کلـی از 

اصناف الکتریکی هستند، تمایلی به خرید قانونی و 

رسـمی ندارنـد و از آنجایـی کـه مـا مـواد اولیـه مـورد 

نیـاز خـود را بـه صـورت رسـمی تامیـن می کنیـم، بـه 

این علت که این اصناف از فروش رسمی خودداری 

می کننـد، ناچـار هسـتیم تـا کاالی مـورد سـفارش را 

بدون ارائه فاکتور فروش رسـمی، به خریداران خود 

تحویل دهیم و اداره مالیات به هیچ عنوان این امر 

را نمی پذیـرد و حتـی جریمه هـای هنگفتـی را هـم 

بـرای مـا در نظـر می گیـرد کـه در نهایـت منجـر بـه 

زیان مالی برای مجموعه خواهد شد.

مدیرعامـل شـرکت سـیم و کابـل نـور زنجـان در 

ارتباط با رقابت پذیری با سـایر تولیدکنندگان سـیم و 

کابل منطقه، اظهار کرد: متاسفانه ثبات مشخصی 

در تصمیم گیری های مسئوالن ذی ربط وجود ندارد و 

به همین علت نمی توانیم حضور موفقی در بازارهای 

صادراتـی داشـته باشـیم؛ چراکـه حضـور موفـق در 

بازارهـای بین المللـی، مسـتلزم ثبـات در رویـه تولیـد 

اسـت تـا طـرف خارجـی مقابل نیز به آسـودگی خاطر 

برای خرید محصول از تولیدکنندگان داخلی دسـت 

پیدا کند. تحقق این مهم در بازار داخل نیز ضرورت 

دارد و بایـد یـک برنامه ریـزی بلندمـدت برای توسـعه 

تولید سـیم و کابل داشـته باشـیم تا در ادامه بتوانیم 

بازارهای منطقه ای را در دست بگیریم. تولیدکنندگان 

خارجی به ویژه ترکیه ای با برنامه ریزی در بلندمدت 

توانسـته اند بازارهـای جهانـی را بـه خـود اختصـاص 

دهند و این در حالی است که ما به دنبال مشکالت 

داخلـی، در حـال صـادرات بـه کشـورهای جنـگ زده 

مانند عراق و افغانسـتان هسـتیم.

یوسفی اصل در پایان یادآور شد: اگر شرایط تولید 

از  بسـیاری  کنـد،  پیـدا  ادامـه  شـکل  همیـن  بـه 

تولیدکنندگان ناچار به توقف تولید خود خواهند شد. 

متاسـفانه دولـت، بـه هیـچ وجـه از بخـش خصوصـی 

حمایت نمی کند و تولیدکنندگان داخلی برای ادامه 

تولیـد، بـه دانـش و تـوان خود تکیـه کرده انـد. در تالش 

هستیم در هر شرایطی به فعالیت خود ادامه دهیم و 

از هیچ تالشی در این زمینه دریغ نخواهیم کرد.

تالشگر برای حرکت در راستای استانداردسازی داده 

شود. این مهم در خصوص سایر مدیران اعم از تولید، 

کنتـرل کیفیـت و... نیـز صـدق می کنـد و آمـوزش، 

می توانـد نقـش بسـزایی در تولیـد انـواع محصـوالت 

استاندارد داشته باشد.

یوسـفی اصل در خصوص مشـتریان این شـرکت، 

تصریـح کـرد: محصوالتـی کـه در ایـن شـرکت تولیـد 

می شود، مورد مصرف صنایع ساختمانی و مخابراتی 

اسـت و بـه همیـن جهـت نیـز عمـوم مشـتریان مـا از 

اصناف الکتریکی سراسر کشور هستند که نیاز خود 

به سیم و کابل های ولتاژ پایین را از این شرکت تامیـــن 

می کننــد. ضمــن اینکــه بخــش عمــده ماشین آالت 

مورد استفاده در خط تولید مجموعه، ساخت کشور 

چیـن هسـتند و اگـر هنـگام تولیـد محصـول یکـی از 

قطعـات مصرفـی دچار مشـکل شـود، بـرای تامیـن آن 

چالشی نداریم؛ چراکه در داخل کشور نمایندگی هایی 

کـه خدماتـی در ایـن زمینـه ارائـه می کننـد، وجـود 

دارند و بحرانی در این زمینه تولید کارخانه را تهدید 

نمی کنـد. همچنیـن محصـوالت تولیـدی خـود را بـه 

شـرایط  اگـر  و  افغانسـتان صـادر می کنیـم  و  عـراق 

سیاسـی حاکـم در ایـن کشـورها بهبـود پیـدا کنـد، 

صادرات خود را افزایش خواهیم داد.

فروش محصول به سختی صورت   
می پذیرد

وی در ادامـه بـه نحـوه فـروش شـرکت سـیم و 

کابـل نـور زنجـان اشـاره کـرد و گفـت: عمـده فـروش 

محصـوالت شـرکت بـه صـورت اعتبـاری بـوده و در 

الکتریکـی  محصـوالت  فـروش  سـاختار  حقیقـت، 

کشـور بـه ایـن روش پایه گـذاری شـده اسـت. هـر 

تولیدکننـده ای بـه دنبـال فـروش نقـدی محصـوالت 

خود است اما به دلیل اینکه یک رقابت ناسالم بین 

اصناف الکتریکی با کارخانه های تولید سیم و کابل 

مسی در زمینه فروش محصول شکل گرفته است، 

ناچـــار هستیـــم از روش اعتبـــاری بــــرای فـــروش 

محصـوالت خـود اقـدام کنیـم. در حالـی کـه اگـر 

فـروش بـه صـورت نقـدی صـورت پذیـرد، عملکـرد و 

برنامه ریـزی بهتـری بـرای تامیـن مـواد اولیـه و تولید 

خود خواهیم داشت. از سوی دیگر، خرید  و فروش 

اگرچه اقدامات سازنده ای 
جهت مقابله با تولید و 
توزیع سیم و کابل های 

غیر استاندارد طی سالیان 
اخیر انجام شده است اما 
باز هم شاهد فروش عمده 
محصوالت تقلبی در سطح 

بازار هستیم
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مدیرعامل شـرکت تعاونی یکتا بلور سـیرجان گفـت: در حالی با تعطیلی روزافـزون واحدهای مجاز 
بازیافت فلزات اعم از آهنی و غیر آهنی در داخل مواجه هسـتیم که توسـعه این صنعت در دسـتور کار 

کشورهای پیشرفته قرار گرفته است.

بازیافت فلزات به فراموشی سپرده شده است

غالمعباس عربی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

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

بـه نوسـان شـدید قیمـت مـس طـی چنـد مـاه اخیـر، 

فعالیـت مجموعـه را متوقـف کرده ایـم و در صورتی 

که قیمت فلزات غیر آهنی در بازار به تعادل برسد، 

فعالیـت خـود را از سـر خواهیـم گرفـت. بـا توجـه بـه 

بـر  داخـل کشـور  فلـزات در  قیمت گـذاری  اینکـه 

اســــاس بـــورس فلـــزات لنــــدن صـــورت می پذیـرد، 

بنابرایـن زمانـی که قیمت مـس در بازارهای جهانی 

به دالیل مختلف دستخوش تغییر می شود، قیمت 

ایـن فلـز در بـازار داخـل نیـز تغییـر پیدا می کنـد و از 

آنجایـی کـه ارزش دالر نیـز همـواره بـا نوسـان همـراه 

بوده اسـت، نمی توانیم برنامه ریزی مشخصی برای 

تولید داشته باشیم. 

وی افـزود: البتـه تعطیلی مجموعه تنها به دلیل 

افزایش قیمت مس نبود و مشکالتی از قبیل کمبود 

نقدینگی، افزایش قیمت حامل های انرژی و همچنین 

بیمه و مالیات نیز در این خصوص موثر بود. از سوی 

دیگر، توجه مسئوالن بیشتر به شهرک های صنعتی 

و  اسـت  شـده  معطـوف  بـزرگ  شـهرهای  اطـراف 

شـهرک هایی کـه حوالـی سـایر شـهرهای کشـور قـرار 

دارند، از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیستند 

ایـن  در  فعـال  صنعتـی  واحدهـای  مثـال،  بـرای  و 

شـهرک ها در تامیـن آب، گاز و بـرق خـود بـا مشـکل 

مواجه می شوند. بر همین اساس باید زیرساخت های 

الزم در تمـام زمینه هـا فراهـم شـود تـا فعالیـت کلیـه 

واحدهـای صنعتـی ادامـه پیـدا کنـد. در غیـر ایـن   

صـورت، هزینه هـای تولیـد بـه قـدری افزایـش یافتـه 

است که خیلی نمی توان دلگرم به ادامه تولید بود و 

امیدوار هستیم با بهبود شرایط، بتوانیم فعالیت خود 

را از سر بگیریم.

مدیرعامـل شـرکت تعاونـی یکتـا بلـور سـیرجان 

عنـوان کـرد: بازیافـت مـس از خـاک باطله هـای مـس 

سرچشمه، در داخل مجموعه ما انجام می شد و در 

واقع باطله مس، ماده اولیه مورد نیاز ما برای بازیافت 

بود که مس حاصل را به بعضی تولیدکنندگان شمش 

مسی در شهرهای بزرگ مانند تهران می فروختیم اما 

همزمان با افزایش قیمت مس و به دنبال آن، کاهش 

تولیـد شـرکت های فعـال در صنعـت مـس، در تامیـن 

مـاده اولیـه خـود بـا مشـکل مواجـه شـدیم و در حـال 

حاضر فعالیت خود را متوقف کرده ایم. واقعیت امر 

ایـن اسـت که علی رغم اهمیـت بازیافت فلزات غیر 

آهنـی، ایـن مهـم در داخـل کشـور مـا مهجـور باقـی 

مانـده اسـت و متاسـفانه توجـه چندانـی بـه بازیافت 

نمی شـود. در حالـی کـه اکثـر کشـورهای پیشـرفته 

جهان، بازیافت فلزات اعم از آهنی و غیر آهنی را در 

بازیافـت  از  پـس  و  قـرار داده انـد  دسـتور کار خـود 

ضایعـات مسـی، دوبـاره از آن هـا در صنایـع مختلـف 

استفاده می کنند. 

عربـی ضمـن انتقـاد از عـدم توجـه مسـئوالن بـه 

تولیـد، تصریـح کـرد: شـرایط تولیـد و همچنیـن بـازار 

فروش محصوالت مسی، به دلیل نوسان قیمت مس 

و همچنین اخبار مختلف در خصوص توافق هسته ای 

راکد اسـت. از سـوی دیگر، مسئوالن مرتبط نیز هیچ 

حمایتـی از تولیـد نمی کننـد و تفـاوت چندانـی در 

وضعیـت بـازار ایجـاد نشـده اسـت. اگـر قـرار باشـد 

شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، شاهد افزایش 

تعطیلی واحدهای کوچک بازیافت خواهیم بود و این 

صنعـت بیـش از پیـش فرامـوش خواهـد شـد. ایـن در 

حالـی اسـت کـه تولیـد انبـوه در مجموعـه مـا طـی 

سـالیان گذشـته صـورت می پذیرفـت و  متاسـفانه بـا 

افزایـش چشـمگیر هزینه هـای تولید، ناچـار به توقف 

فعالیت خود شده ایم.

وی در پایـان یـادآور شـد: در حـال حاضـر، نیـروی 

انسـانی نیز تمایل چندانی به فعالیت در این عرصه 

ندارد و بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک مقیاس 

بـه دلیـل کمبـود نیـروی انسـانی تعطیـل شـده اند. 

امیدوار هستیم با پیگیری و نظارت بیشتر مسئوالن، 

شـرایط کمـی بهبـود پیـدا کنـد و بتوانیـم بـا حداقـل 

ظرفیت ممکن به فعالیت خود ادامه بدهیم.
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طبـق آمـار گمـرک، چین از مـاه ژانویه تا ژوئـن در سـال 2022، حدود 51 هـزار و 300 تـن ورق و 
تسمه مسی صادر کرد و افزایش 56.45 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ثبت کرد. 

افزایش صادرات ورق و تسمه مسی چین در سال 2022

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به نقل از موسسـه »SMM«، صادرات چین در ماه 

ژوئـن بـه 10 هـزار و 27.16 تـن رسـید کـه 84.11 درصـد 

نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشته افزایش یافت. 

چین در نیمه نخسـت سـال جاری، حدود 53 هزار و 

200 تـن ورق و تسـمه مسـی وارد کـرد کـه نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال گذشـته، 18.01 درصـد کاهـش 

یافت. واردات چین در ماه ژوئن، 9 هزار و 184 تن بود 

کـه افـت 17.51 درصـدی را نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال گذشـته ثبـت کـرد. از مـاه ژانویـه تـا ژوئـن سـال 

2022، واردات خالص ورق و تسمه مسی چین به یک 

هزار و 900 تن رسید و 93.98 درصد نسبت به مدت 

مشـابه سـال گذشـته کاهش یافت که این امر نشـان 

می دهد که صادرات در چین به طور قابل توجهی از 

واردات پیشی گرفته است.

بـا  تایـوان و ویتنـام  آلمـان،  ژاپـن، کـره جنوبـی، 

پنـج  تنـی،  و 400  هـزار  هشـت  صـادرات  مجمـوع 

تامین کننده اصلی ورق و تسـمه مسـی چین در ماه 

ژوئن بودند که 90.94 درصد از کل واردات این کشور 

را به خود اختصاص دادند. مجموع واردات از ژاپن، 

کره جنوبی و آلمان بالغ بر هفت هزار و 100تن بود که 

ایـن میـزان، 77.16 درصـد از کل واردات چیـن را بـه 

خـود اختصـاص داد. حجـم واردات از این سـه کشـور 

در ماه ژانویه تا ژوئن، حدود 41 هزار و 700 تن بود که 

78.34 درصـد از مجمـوع واردات را شـامل شـد و 

حجم واردات پنج تامین  کننده برتر، حدود 48 هزار 

و 100 تن بود که سهم 90.35 درصدی از بازار واردات 

را داشـت. شـایان ذکر اسـت که حجم کلی واردات 

ورق و تسـمه مسـی چیـن تـا کنـون در سـال جـاری 

از ویتنـام  امـا حجـم واردات  یافتـه اسـت  کاهـش 

افزایش پیدا کرده اسـت. دلیل این امر آن اسـت که 

نیروی کار ارزان در ویتنام، تولیدکنندگان آلیاژ مس 

گریـد بـاال را جـذب کـرده اسـت تـا بـه این محل نقل 

مکان کنند. در همین حین، به  دلیل توسـعه سـریع 

وسایل نقلیه انرژی جدید، نیروی محرکه نسل پنجم 

شبکه مخابراتی در کسب و کارها و ارتقای صنعت 

برق، تقاضای چین برای تسمه دقیق مسی، برنجی 

و آلیاژی افزایش یافته اسـت. بر اسـاس آمار گمرک، 

صـادرات ورق و تسـمه مسـی چیـن در مـاه ژوئـن 

حـدود 10 هـزار تـن بـود کـه افـت 3.04 درصـدی را 

نسـبت بـه مـاه گذشـته ثبـت کـرد و 84.12 درصـد 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت. 

ازمـاه ژانویـه تـا ژوئـن سـال 2022، صـادرات ورق و 

تسـمه مسـی چیـن بـه 51 هـزار و 300 تـن رسـید کـه 

سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  درصـد   56.45

گذشته افزایش پیدا کرد.

پنج واردکننده اصلی در ماه ژوئن، حدود هفت 

هـزار و 800 تـن ورق و تسـمه مسـی از چیـن وارد 

کردنـد کـه 5.35 درصـد نسـبت بـه مـاه گذشـته 

کاهـش یافـت امـا 91.70 درصـد نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال گذشـته افزایـش پیـدا کـرد و 77.83 

درصـد از مجمـوع صـادرات ایـن کشـور را بـه خـود 

اختصاص داد. در این حین، صادرات به آلمان، کره 

جنوبی و سـایر کشـورها از ژانویه تا ژوئن نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال گذشـته، دو برابـر افزایـش یافتـه 

اسـت. پنـج واردکننـده اصلـی در مـاه ژوئـن، هفـت 

هـزار و 800 تـن ورق و تسـمه مسـی از چیـن وارد 

کردنـد کـه 5.35 درصـد نسـبت بـه مـاه گذشـته 

کاهـش یافـت امـا 91.70 درصـد نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال گذشـته افزایـش پیـدا کـرد و 77.83 

درصـد از مجمـوع صـادرات ایـن کشـور را بـه خـود 

اختصاص داد. در این میان، صادرات به آلمان، کره 

جنوبی و سـایر کشـورها از ژانویه تا ژوئن نسـبت به 

مدت مشـابه سـال گذشـته، دو برابر افزایش یافت. 

از آنجایی که شیوع کرونا از نیمه دوم سال 2020 در 

چیـن تحـت کنتـرل بـود، زنجیـره تامیـن بـه سـرعت 

صـادرات  افزایـش  بـر  امـر  ایـن  کـه  یافـت  بهبـود 

محصـوالت کلیـد و اتصـاالت نیـز تاثیر گذاشـت. از 

سـوی دیگر، از آنجایی که همه گیری خارج از چین 

نیـز تحـت کنتـرل بـود و تولیدکننـدگان بـه تدریـج 

تولیـد را از سـر گرفتنـد، تقاضـای آن هـا بـرای مـواد 

اولیـه افزایـش پیـدا کـرد. به عنوان مثـال، پس از لغو 

محدودیت تردد در آلمان در ماه آوریل سال جاری، 

شـرکت های خودروسـازی در آلمان از جمله فولکس 

واگن و مرسدس بنز تولید را در کارخانه های آلمان 

سـفارش های  تدریجـی  ارسـال  بـا  گرفتنـد.  سـر  از 

پیشـین، تقاضـای ایـن شـرکت ها بـرای لـوازم جانبـی 

ماننـد اتصـاالت و رادیاتـور خودرو به شـدت افزایش 

یافت و این امر منجر به رشد صادرات ورق و تسمه 

 Tesla's« مسـی چیـن شـد. در همیـن حیـن، واحـد

Gigafactory« واقع در برلین قصد دارد تولید خود 

را از اکتبـر سـال 2022 تـا 200 درصـد افزایـش دهـد و 

ظرفیـت تولیـد خـود را بـه 12 هـزار دسـتگاه در مـاه 

برسـاند کـه ممکـن اسـت تولیـد ماهانـه ایـن واحد تا 

پایان سـال جاری به 20 هزار دسـتگاه برسـد. افزایش 

قیمت گاز طبیعی و برق در آلمان، منجر به کمبود 

بومـی ورق و تسـمه  تولیدکننـدگان  عرضـه کافـی 

مسـی شـد که در نهایت شـرکت های آلمان مجبور 

بـه واردات مـواد اولیـه از چیـن شـدند. عالوه برایـن، 

افـت ارزش یـوان نیـز بـه نوعی تمایـل صادرکنندگان 

چیـن را افزایـش داد. انتظـار مـی رود کـه صـادرات 

ورق و تسـمه مسـی در چیـن افزایـش بیشـتری پیـدا 

کند و واردات خالص این محصول را کاهش دهد.
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در هفدهمیـن اجـالس سـران مـس چین برای انجمن توسـعه صنعـت قراضه مس که توسـط 
»SMM« در سـال 2022 برگزار شـد، تحلیلگر گـروه تحقیقاتی مس »SMM«، آمـار دقیقی از تاثیر 
قیمت هـا و سیاسـت های اتخاذی صنعـت مس بر اختالف قیمت بیـن کاتد و قراضه مـس ارائه کرد 

و به پیش بینی این اختالف قیمت در نیمه دوم سال 2022 پرداخت.

تاثیر عرضه و تقاضای قراضه مس بر افزایش قیمت کاتد 

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه نقـل از موسسـه »SMM«، تحلیلگـر این موسسـه 

معتقـد بـود کـه بـه  دلیـل افـت قیمـت مـس، کاهـش 

اختالف قیمت بین کاتد و قراضه مس به سطوح باالی 

پیشین دشوار است و افت قیمت مس، تاثیر منفی 

بـر ایـن اختـالف قیمـت خواهـد گذاشـت. اختـالف 

قیمـت بیـن کاتـد و قراضه مـس را می توان برای نشـان 

دادن مزایـای قیمتـی مفتـول از کاتـد و مفتـول از 

قراضه مانند قراضه کابلی قرمز استفاده کرد.

اختـالف قیمـت بین مفتول از کاتد و مفتـول از 

قراضه، تجسم دیگری از وجود اختالف قیمت بین 

کاتـد و قراضـه مـس اسـت. بـه طـور کلـی، اختـالف 

قیمت بین مفتول از کاتد و مفتول از قراضه، بیش 

از 700 یـوان بـر تـن اسـت. یعنـی قیمـت مفتـول از 

قراضه 700 یوان بر تن کمتر از مفتول از کاتد است. 

در ایـن صـورت، شـرکت های پایین دسـتی سـیم و 

کابـل، مصـرف مفتـول از قراضـه را ترجیـح می دهند 

که این امر ممکن است منجر به افت مصرف کاتد 

مس شود.

قراضه مس، روند تغیرات قیمت مس را دنبال 

نمی کنـد. بـه  دلیـل سـود و زیـان حاصـل از تولیـد 

شرکت های قراضه مس، تغییر قیمت قراضه مس، 

کندتـر از قیمـت مـس خواهـد بـود. بنابرایـن اگـر 

کنـد،  تجربـه  را  زیـادی  نوسـانات  مـس  قیمـت 

اختـالف قیمـت بیـن کاتـد و قراضه مس به شـدت 

افزایش یا کاهش می یابد.

عرضـه و تقاضـای مـواد قراضـه مـس بـر اختـالف 

قیمـت تاثیـر می گـذارد و در بلندمـدت، اختـالف 

قیمت بین کاتد و قراضه مس به عوامل بنیادی مواد 

قراضه مس بازمی گردد که نشـان  دهنده تعادل بین 

عرضه و تقاضا است. سیاست »Caishui« شماره 40، 

هزینه های شرکت هایی مانند تولیدکنندگان مفتول 

از قراضه را افزایش می دهد.

بر اساس نخستین محاسبات »SMM«، پس از 

اجـرای سیاسـت »Caishui« شـماره 40 در روز اول 

مارس، هزینه های تامین ماده اولیه مصرف کنندگان 

ایـن  اجـرای  اثـر  در  جیانگـژی  اسـتان  در  قراضـه 

سیاسـت، 1.7 درصـد افزایـش یافـت. پـس از مذاکـره 

بیـن مصـرف  کننـدگان قراضـه و دولـت محلـی، در 

حـدود 0.5  بـه  هزینه هـا  ایـن  رشـد  میـزان  نهایـت 

درصد کاهش یافت. اتخاذ این سیاست بر اختالف 

قیمـت بیـن کاتـد و قراضه مس تاثیر نمی گـذارد اما 

بـه  دلیـل افزایـش هزینه هـا، اختـالف قیمـت معقول 

باید به همان نسبت افزایش یابد.

پیش بینی »SMM« از اختالف قیمت بین   
کاتد و قراضه مس در نیمه دوم سال 2022

بـر اسـاس آمـار گمـرک از مـاه ژانویـه تـا مـی سـال 

2022، واردات قراضه مس 716 هزار و 100 تن بود که 

رشـد 6.74 درصدی را نسـبت به مدت مشـابه سال 

گذشـته ثبـت کـرد. بـا توجـه بـه افـت اخیـر قیمـت 

مـس، عـدم تمایـل تامین  کنندگان خـارج از چین به 

فـروش محصـوالت و احیـای صنایع خارج از کشـور، 

مـس  قراضـه  تقاضـای  و  قیمت هـا  افزایـش  باعـث 

خواهـد شـد؛ در حالـی کـه تقاضـای داخلـی چیـن 

انـدک اسـت. بنابرایـن »SMM« معتقـد اسـت کـه 

حجـم واردات در نیمـه دوم سـال 2022 بـه نسـبت 

کمتر خواهد بود.

از روز 10 ژانویه سال 2022، مالزی استانداردهای 

قراضـه فلـزی وارداتـی را تشـدید کـرد؛ به طـوری کـه 

میـزان فلـز محتـوی قراضـه مـس وارداتـی بایـد بـه 

حداقل 94.75 درصد برسد که این امر به تدریج بر 

بازیافـت و صـادرات  فعالیـت واحدهـای  واردات، 

مجـدد قراضـه مالـزی تاثیر خواهد گذاشـت و حجم 

واردات از مالزی افت چشمگیری پیدا خواهد کرد.

طبـق پیش بینـی »SMM«، عرضـه مـواد قراضـه 

مس در چین با حدود 140 هزار تن فلز محتوی حدود 

3.57 درصـد در سـال 2022 افزایـش خواهـد یافـت. 

در  کـه  مـس  قراضـه  مـواد  مصـرف  ظرفیـت  بـرای 

سـال های اخیـر بـه سـرعت افزایـش یافتـه اسـت، نرخ 

رشد عرضه کمتر از تقاضا است. می توان پیش بینی 

کـرد کـه مـواد قراضـه مـس همچنان با کمبـود عرضه 

مواجه خواهند بود. تامین مواد قراضه مس بیشتر به 

واردات بسـتگی دارد؛ به  طوری که سـهم واردات آن 

در سال 2022، حدود 43.35 درصد خواهد بود.

بـه  دلیـل افـت قیمـت مـس، کاهـش اختـالف 

قیمـت بیـن کاتـد و قراضـه مـس بـه سـطوح بـاالی 

پیشـین بعیـد بـه نظـر می رسـد و افـت قیمـت مـس 

تاثیر منفی بر اختالف قیمت بین این دو محصول 

خواهـد گذاشـت. بـه  دلیـل افزایـش ظرفیـت تولیـد، 

رشـد عرضـه قراضـه مس در بلندمـدت کند خواهد 

بـود و در نتیجـه اختـالف قیمـت اندکی بین کاتد و 

قراضـه مـس ایجـاد می شـود کـه ایـن امر بـرای تولید 

واحدهای مفتول از قراضه مساعد نیست.
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سرب و رویسرب و روی

آستانه تحمل صنعت سرب رو به پایان است

افزایش احتمالی قیمت سرب در سه ماهه سوم سال 2022

هشدار گلنكور درباره عرضه روی طی روزهای آینده
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آستانه تحمل صنعت سرب رو به پایان است

مدیرعامل شـرکت رادمان صنعت سـرب آذر گفت: در حالی با کاهش چشـمگیر مـواد اولیه مورد 
نیاز خود اعم از باتری فرسـوده و کنسـانتره معدنی مواجه هسـتیم که بسـیاری از واحدهای تولیدی 
شـمش سـرب در داخـل، تعطیـل شـده اند و یـا تولید خـود را بـه حداقل ممکـن کاهـش داده اند و 

ضروری است تمهیدات الزم برای واردات مواد اولیه شرکت های فعال اندیشیده شود.

پایـگاه  بـا خبرنـگار  عبـدی در گفت وگـو  علـی 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: در 

حالی مشغول تولید شمش سرب در شرکت رادمان 

صنعت سرب آذر هستیم که متاسفانه رفتار برخی 

مسئوالن و سازمان های مرتبط باعث دلسردی ما از 

تولید شده است. کمبود مواد اولیه، صنعت سرب 

را به مرز نابودی رسانده و سخت گیری های بیش از 

حد سازمان صمت و گمرک، شرایط را بیش از پیش 

دشـوار سـاخته اسـت. بـرای تولیـد شـمش سـرب، از 

باتری فرسـوده و همچنین کنسـانتره سرب استفاده 

می کنیم. در حالی با کمبود باتری ضایعاتی مواجه 

هستیم که شرکت های تولیدکننده باتری نو، اقدام 

بـه جمـع آوری و خریـد باتری هـای فرسـوده در سـطح 

بـازار و اسـتفاده در واحدهـای ذوب می کننـد و بـه 

دنبال آن، دست تولیدکنندگان شمش سرب از ماده 

اولیـه کوتـاه باقـی می مانـد. ایـن در حالـی اسـت که 

تمـام تـوان خـود را در ایـن زمینـه بـه کار برده ایـم و 

اقدام به سرمایه گذاری بلندمدت در صنعت سرب 

کرده ایـم امـا هیـچ تضمینـی بـرای تامیـن مـواد اولیه 

مورد نیاز وجود ندارد.

شمش سرب داخلی، گران قیمت تر از   
نمونه خارجی است

وی افزود: زمانی که شرایط تامین مواد اولیه در 

اجـازه  بایـد  دولـت  نیسـت،  فراهـم  داخلـی  بـازار 

تعجب، قیمت شمش سرب داخلی از قیمت آن در 

بازارهـای جهانـی گران تـر شـده اسـت و دلیـل ایـن 

اتفاق، کسری شمش سرب در داخل است. به طور 

مشـخص اگـر عرضـه یـک محصـول در بـازار داخل با 

کاهـش مواجه شـود، قیمـت آن افزایش پیدا خواهد 

کرد و به همین دلیل قیمت شمش سرب داخلی از 

قیمت جهانی آن پیشی گرفته است.

مدیرعامـل شـرکت رادمـان صنعـت سـرب آذر 

پشـت  کـه  تصمیم هایـی  دنبـال  بـه  کـرد:  عنـوان 

درب های بسته گرفته می شود و هیچ گونه مشورتی 

با فعاالن صنعتی و انجمن ها و تشکل های تخصصی 

روزافـزون  افزایـش  شـاهد  متاسـفانه  نمی شـود، 

مشـکالت در صنعـت سـرب هسـتیم. بـرای مثـال، 

انجمـن صنفـی کارفرمایـی تولیدکننـدگان شـمش 

سـرب ایـران، تنهـا انجمـن تخصصـی صنعت سـرب 

در  مهمـی  نقـش  می توانـد  کـه  اسـت  کشـور  در 

تصمیم ها و دسـتورالعمل های صادر شـده از جانب 

سازمان های ذی ربط به ویژه سازمان محیط زیست 

داشـته باشـد امـا متاسـفانه همـکاری الزم در ایـن 

زمینه شـکل نگرفته اسـت و به دنبال آن، با کاهش 

تولیـد و در نهایـت افزایـش قیمـت شـمش سـرب 

در داخـل مواجـه هسـتیم. واقعیـت امـر ایـن اسـت 

که صنعت سـرب تا به امروز، اشـتغال زایی حداقل 

300 تـا 400 هـزار نفـری را بـه همـراه داشـته اسـت و 

می توانـد تاثیـر بسـزایی در ارزآوری کشـور داشـته 

واردات را به تولیدکنندگان شـمش سـرب بدهد. بر 

اسـاس مجوزی که از جانب سـازمان صمت برای ما 

صادر شده است و همچنین با رعایت استانداردهای 

جهانـی و اعمـال فیلتراسـیون الزم جهـت کاهـش 

معضـالت زیسـت محیطی، مشـغول تولیـد شـمش 

سـرب هسـتیم و می توانیم نسـبت به واردات مواد 

اولیـه مـورد نیـاز خـود اقـدام کنیـم. ایـن در حالـی 

صـادرات  بـه  نسـبت  پیـش  سـال  دو  کـه  اسـت 

چنیـن  انتظـار  و  داریـم  هشـدار  سـرب  کنسـانتره 

روزهای سـختی را در صنعت سـرب کشـور داشتیم 

کـه متاسـفانه در حـال حاضـر منجـر بـه افت شـدید 

تولید شـمش سـرب در کشور شـده است. در کمال 

 هزینه های مختلف تولید 
طی ماه های اخیر اعم از 

قیمت حامل های انرژی به 
ویژه گاز، بیمه، مالیات و 

دستمزد نیروی انسانی، به 
شدت افزایش یافته است
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بـه شـدت افزایـش یافتـه اسـت. البتـه بـا توجـه بـه 

اخبـار خوبـی کـه از رونـد توافـق هسـته ای بـه گوش 

می رسد، ارزش دالر کمی کاهش پیدا کرده و روند 

نزولـی داشـته اسـت و می توانیـم نسـبت بـه رونـق 

صادرات خوش بین باشیم؛ چراکه رونق اقتصاد یک 

کشـور، در گـرو توسـعه صـادرات اسـت و صـادرات 

موفـق نیـز مسـتلزم رشـد تولیـد همزمـان بـا کاهش 

هزینه هـای موجـود اسـت. بایـد توجـه داشـت کـه 

بسـیار حائـز  نیـز  تولیـد  انسـانی در  نیـروی  نقـش 

اهمیت است و ضرورت دارد شرایط فعالیت بدون 

واحدهـای  در  کارآمـد  و  جـوان  نیروهـای  دغدغـه 

صنعـت  رادمـان  شـرکت  شـود.  فراهـم  صنعتـی 

سـرب آذر متشـکل از سـه کارخانـه تولیـد شـمش 

سـرب از کنسـانتره و باتری فرسـوده است که بالغ 

بـر 300 نقـر نیـروی انسـانی در آن مشـغول بـه کار 

هسـتند. ضمـن اینکـه چهـار معـدن سـرب و روی را 

در اسـتان های مختلـف کشـور یعنـی مرکـزی، یـزد، 

همـدان و قـم داریـم کـه عملیـات اکتشـاف توسـط 

نیـروی انسـانی متخصـص در آن هـا انجـام شـده و 

تمـام تـالش مـا، معطـوف به رفـع نیازهـای نیروهای 

انسـانی شـاغل در کارخانه هـا و معـادن بـوده اسـت 

امـا همـکاری نکـردن مسـئوالن و افزایـش روزافـزون 

هزینه های تولید، باعث شده است تولید خود را از 

سـه شـیفت بـه دو شـیفت کاری کاهـش دهیـم و با 

ایـن وجـود، همچنـان در تـالش هسـتیم بـه عنـوان 

بـه  تولیدکننـدگان شـمش سـرب  معـدود  از  یکـی 

فعالیت خود ادامه دهیم.

کـرد:  اذعـان  سـرب  شـمش  تولیدکننـده  ایـن 

بـرای  شـرکت  تولیدشـده  سـرب  شـمش  بارگیـری 

صادرات انجام شده است و در حالی که ماشین های 

حمـل بـار مجموعـه، حوالـه بارگیـری دارنـد و بایـد 

مراحل تکمیلی در گمرک انجام شود، ستاد مبارزه 

بـا قاچـاق کاال و ارز ایـن ماشـین ها را توقیـف کـرده 

اسـت. زمانـی کـه ماشـین های حمـل بـار مـا هنـوز 

سـپری  گمرکـی  مراحـل  و  نشـده اند  گمـرک  وارد 

نشـده اسـت، چگونـه می توانیـم اظهارنامه گمرکی 

را بـه ایـن سـتاد ارائـه کنیـم؟ در حالـی کـه تمـام 

اسـناد و مـدارک قانونـی را در اختیـار داریـم، بایـد 

زمان خود را برای ترخیص محصوالت توقیف شده 

تلـف کنیـم و ایـن مسـئله نیـز به سـایر دغدغه های 

ما اضافه شده است.

ضرورت تسریع در واردات ماشین آالت   
معدنی

عبدی با اشاره به اهمیت واردات ماشین آالت 

معدنی نو، اظهار کرد: در حالی با کمبود ماشین آالت 

معدنی در داخل کشـور مواجه هسـتیم که دولت 

تاکید بر حمایت از تولید داخل دارد. طبق قانون، 

باشـد امـا بـا وجـود سـنگ اندازی های مسـئوالن و 

سـازمان ها،  برخـی  دلیـل  بـی  سـخت گیری های 

نمی توان امید چندانی به آینده این صنعت داشت.

معضل رفع تعهد ارزی در ورود موقت کاال  
عبـدی در ادامـه بـه مشـکالت موجـود در ورود 

موقـت کاال اشـاره کـرد و گفـت: رفـع تعهـد ارزی، 

مهم تریـن چالشـی اسـت کـه در ورود موقـت کاال بـا 

آن مواجه هستیم. این در حالی است که بسیاری از 

تولیدکنندگان شـمش سـرب و حتی روی به صورت 

ورود موقت در حال فعالیت هستند و ضمن واردات 

مواد اولیه مورد نیاز، نسـبت به صادرات بخشـی از 

شـمش تولیـدی خـود اقـدام می کننـد. متاسـفانه 

شـرایط ورود موقـت نیـز دشـوار شـده اسـت و مجـوز 

تولیدکننـدگان شـمش سـرب بـه ایـن روش در سـال 

جـاری تمدیـد نشـده و بـرای سـال قبـل اسـت. یعنی 

اگـر زمـان ایـن مجوزهـا نیـز به پایان برسـد، صـادرات 

شمش سرب به صفر درصد خواهد رسید و مشخص 

نیسـت که چرا نسـبت به تمدید و صدور مجوز در 

سال جاری هیچ اقدامی نمی شود.

حامل هـای  قیمـت  افزایـش  بـا  ارتبـاط  در  وی 

انـرژی، مطـرح کـرد: هزینه های مختلف تولید طی 

ماه هـای اخیـر اعـم از قیمـت حامل هـای انـرژی بـه 

ویژه گاز، بیمه، مالیات و دسـتمزد نیروی انسـانی، 



شماره  230          مرداد ماه  1401 66

سرب و روی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

واردات ماشین آالتی که نمونه مشابه آن در داخل 

تولید می شـود، ممنوع اعالم شـده و این در حالی 

است که ما توانایی تولید ماشین آالت معدنی روز 

و جدید را نداریم. انحصار در تولید یک محصول، 

منجـر بـه کاهـش کیفیـت خواهـد شـد و مصـرف 

کننـده نهایـی نیـز چـاره ای جـز خریـد ایـن کاالی 

بی کیفیت را نخواهد داشـت. ما نسـبت به خرید 

لودرهای LHD سـاخت کشـور چین اقدام کرده ایم 

و لودرهـای خریـداری شـده در حالـی در گمـرگ 

بندرعبـاس قـرار دارنـد کـه دو مـاه از زمـان واردات 

آن ها به داخل گذشـته اسـت و همچنان در انتظار 

صمـت  وزارت  جانـب  از  نهایـی  مجـوز  صـدور 

هسـتیم. نکتـه قابـل تامـل اینکـه لـودر LHD توسـط 

هیـچ یـک از تولیدکنندگان داخلی تولید نمی شـود 

و بنـا بـر قانـون، واردات آن بایـد بـه راحتـی صـورت 

پذیرد اما مدت دو ماه است که ما درگیر ترخیص 

این لودرها شده در گمرک هستیم و مشخص نیست 

که چه زمانی موفق به اجرای آن شویم. در حالی که 

بـا اسـتفاده از ایـن لودرهـا در معـادن، اشـتغال زایی و 

درآمدزایی بیشتری خواهد داشت و امیدوار هستیم 

هرچـه زودتـر یـک قانـون شـفاف و صریـح در زمینـه 

واردات ماشین آالت معدنی وضع شود.

وی در همیـن راسـتا اضافـه کـرد: گاهـی اوقات 

یـک تولیدکننـده بـا توجـه بـه میـزان سـرمایه در 

و  تجهیـــزات  واردات  بـه  تمایـــل  خــــود،  گـــردش 

دسـتگاه های معدنـی جدیـد ماننـد بیـل مکانیکـی 

دارد امـا بـا توجـه بـه قوانیـن موجـود، حتـی امـکان 

ثبـت سـفارش بـرای واردات آن وجود ندارد. اگرچه 

تاییـد  مـورد  و  مناسـب  کیفیـت  بـا  دسـتگاه  ایـن 

استاندارد در داخل تولید می شود اما اگر به دنبال 

واردات دسـتگاه های جدیدتـر و بـه روزتـر باشـیم، 

ثبت سفارش آن ها باید برای خرداد مال سال آینده 

انجـام شـود. در حالـی کـه هم اکنـون نیازمنـد ایـن 

دسـتگاه ها در معـدن سـنگ آهن خـود در همـدان 

قیمـت  بایـد 80 درصـد  واردات،  بـرای  و  هسـتیم 

نهایی آن را پرداخت کنیم و 20 درصد باقی مانده را 

بایـد هنـگام تحویـل دسـتگاه بپردازیـم. حمایـت از 

دنبـال  بـه  و  نیسـت  بیـش  شـعاری  داخـل،  تولیـد 

حمایـت نکـردن از تولید، بسـیاری از افـراد به دنبال 

سـرمایه گذاری در کشـورهای همسایه هستند؛ در 

حالی که ما شـیفته تولید هسـتیم و اگر غیر از این 

بـود، کشـور را رهـا و بـه خـارج مهاجـرت می کردیم. 

پیشنهاداتی هم از برخی کشورها داریم اما ترجیح 

پیشـرفت  و  تولیـد  توسـعه  راسـتای  در  می دهیـم 

صنعت ایران قدم برداریم.

 نقش سرب در صنعت، کم رنگ خواهد شد  
مدیرعامل شرکت رادمان صنعت سرب آذر در 

خصـوص چشـم انداز صنعـت سـرب، تصریـح کـرد: 

کاربرد عمده سرب در صنعت باتری سازی است و 

از آنجایی که صنایع مختلف به ویژه خودروسازی 

بـه دنبـال اسـتفاده از باتری هـای لیتیمـی و ... در 

آینـده نزدیـک هسـتند، بنابراین در حـال حاضر باید 

بیشترین بهره وری را از صنعت سرب کشور داشته 

باشـیم تا با حمایت از تولیدکنندگان شـمش سـرب، 

بـه یکـی از برندهـای مطـرح جهـان در ایـن زمینـه 

تبدیل شویم. دولت و سازمان های مربوط می توانند 

با واگذاری معادن سرب و روی به بخش خصوصی، 

نقـش موثـری را در ایـن زمینـه ایفـا کننـد و بایـد این 

بخـش را همپـای خـود و نـه در مقابـل ببیننـد تـا 

بتوانیم به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.

عبدی در پایان یادآور شد: ایران، یکی از قطب های 

مهـم صنعـت سـرب در آسـیا بـه شـمار می آیـد کـه بـا 

تولیدکننـدگان  و  مسـئوالن  تـالش  و  برنامه ریـزی 

می توانیـم در مـدت زمانـی کوتـاه، سـهم مهمـی از 

بـازار آسـیا را در اختیـار بگیریـم. بـا ایـن حـال، تـوان 

رقابـت بـا کشـور بـزرگ و پیشـرفته ای ماننـد چیـن 

وجـود نـدارد امـا رقابـت با سـایر کشـورها امکان پذیر 

است. درخواست تولیدکنندگان بخش خصوصی از 

دولتی ها و متولیان امر این است که برای تامین مواد 

اولیه واحدهای تولیدکننده سرب چاره اندیشی کنند 

زیرا اگر مواد اولیه کافی در اختیار واحدهای تولیدی 

قـرار نگیرد، بدون شـک واحدهای صنعتـی راهی جز 

کاهش میزان تولید ندارند و کاهش میزان تولید نیز 

همـراه بـا کمبـود شـمش سـرب در بـازار داخلـی و 

افزایش واردات آن خواهد بود و در نهایت به تعطیلی 

فعـال در صنعـت  انـدک واحدهـای  همیـن تعـداد 

سرب خواهد انجامید.

در حالی با کمبود باتری 
ضایعاتی مواجه هستیم 

که شرکت های تولیدکننده 
باتری نو، اقدام به جمع آوری 
و خرید باتری های فرسوده 
در سطح بازار و استفاده 

در واحدهای ذوب می کنند 
و به دنبال آن، دست 

تولیدکنندگان شمش سرب 
از ماده اولیه کوتاه

 باقی می ماند
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افزایش احتمالی قیمت سرب در سه ماهه سوم سال 2022 
موسسـه »SMM« معتقـد اسـت کـه عرضه محـدود مـواد اولیه در سـال های اخیر بـه عنوان 
یـک مشـکل دائمی در صنعت سـرب مطـرح بوده اسـت. بنابراین بـا توجه به اطالعات بدسـت 
آمـده از موسسـه »SMM« در مورد هزینه های ذوب کنسـانتره سـرب و عرضه ضایعـات باتری، 

عرضه فعلی مواد اولیه محدود می ماند؛ در حالی که عرضه کنساتره سرب ثابت است.

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

 آنالین« و  به  نقل  از موسسه »SMM«، لی دایشنگ، 

اطالعـات  موسسـه،  ایـن  داده  کالن  بخـش  مدیـر 

مربـوط بـه بـازار صنایـع سـرب، روی و قلـع را در یـک 

پخش زنده آنالین با مخاطبان به اشتراک گذاشت. 

بـه گفتـه لـی، انتظـار می رفـت کـه عرضـه ضایعـات 

باتری در صنعت سرب تا نیمه دوم سال ادامه یابد 

و قیمـت سـرب در سـه ماهـه سـوم سـال 2022 بـا 

فرارسـیدن فصـل اوج افزایـش مصـرف باتـری سـرب 

اسـید، اندکی روند صعودی داشـته باشـد. موسسـه 

»SMM« معتقد است که تامین محدود مواد اولیه 

طی سـال های اخیر به عنوان یک مشـکل دائمی در 

صنعـت سـرب مطـرح بـوده اسـت. بنابرایـن با توجه 

بـه اطالعـات بدسـت آمـده از موسسـه »SMM« در 

مورد هزینه های کنسـانتره سـرب و عرضه ضایعات 

باقـی  محـدود  اولیـه  مـواد  فعلـی  عرضـه  باتـری، 

می مانـد؛ در حالـی کـه عرضـه کنسـاتره سـرب بـه 

نسـبت ثابـت اسـت. بـا ایـن حـال، میـزان کنسـاتره 

وارداتـی در دو سـال گذشـته بـه شـدت تحـت تاثیـر 

میزان سود و زیان واردات بوده است.

آمـار موسسـه »SMM« نشـان می دهـد کـه از 

سـال 2021، مقدار صادرات کنسـانتره سـرب با افت 

شـدید حجـم واردات، بیشـتر از میـزان واردات آن 

بوده است. همچنین حجم واردات کنسانتره سرب 

در سال 2022 نسبت به سال قبل، کاهش چشمگیری 

داشـته اسـت. در حـال حاضـر، کمبـود باتری هـای 

ضایعاتـی نگرانی هـای خاصـی را بـرای بـازار به وجـود 

آورده اسـت. ایـن وضعیـت بـه  دلیـل ظرفیـت مـازاد 

بسـیار زیـاد ذوب سـرب ثانویـه بـرای مـدت طوالنی 

ادامـه خواهـد داشـت. از سـال 2020 یعنـی هنگامـی 

کـه حجـم زیادی از ظرفیت تولید سـرب ثانویـه وارد 

چرخـه تولیـد شـد، مشـکل مـازاد ظرفیـت نیـز بدتـر 

نـرخ  میانگیـن  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  شـد. 

بهره برداری کارخانه های ذوب سرب ثانویه همیشه 

بین 40 تا 50 درصد باقی مانده است.

موسسه »SMM« پیش بینی می کند که کمبود 

عرضـه ضایعـات باتـری در نیمـه دوم سـال 2022 بـه 

میزان بسـیار کمی بهبود یابد. بنابراین بعید اسـت 

نرخ بهره برداری هفتگی تولیدکنندگان سرب ثانویه 

در نیمه دوم سـال به میزان سـطوح باالی سـال های 

اخیر بازگردد. عالوه براین، کارخانه های ذوب سرب 

سـود ناچیـزی را بدسـت آورده انـد و از ایـن رو انتظـار 

می رود میانگین نرخ بهره برداری در سه ماهه سوم 

سال به دلیل فصل اوج میزان تقاضا افزایش یابد اما 

تولید همچنان کمتر از میزان تقاضا خواهد بود. در 

حـال حاضـر، موجـودی شـمش های سـرب در حـال 

کاهش اسـت و بر اسـاس بررسـی های بدسـت آمده 

از موسسـه »SMM«، برخـی از شـرکت های بـزرگ 

تولیدکننـده باتـری سـرب اسـید قصد دارنـد در نیمه 

دوم سال با ظرفیت کامل کار کنند. با توجه به اینکه 

قیمت سرب نسبت به سایر فلزات غیر آهنی ثبات 

ماه هـای  در  می شـود  پیش بینـی  دارد،  بیشـتری 

آگوسـت، سـپتامبر و اکتبر، افزایش اندکی را تجربه 

ایـن عرضـه و تقاضـا را  انـدک  افزایـش  کنـد. دلیـل 

می توان دشوار بودن حل معضل مازاد ظرفیت تولید 

سـرب ثانویـه عنـوان کـرد و ایـن در حالـی اسـت کـه 

عرضـه و تقاضـا ممکـن اسـت در کوتاه مـدت بـا عـدم 

 »SMM« تعادل مواجه شود. بنابراین دیدگاه موسسه

نسـبت بـه قیمـت سـرب در بلندمـدت پیش بینـی 

کاهش آن نیست. در جانب تقاضا، صادرات و ذخیره 

انرژی )سـاخت باتری( در مصرف سـرب را می توان 

دو موضـوع مهـم در نظـر گرفـت کـه روندی مثبت 

بـه خـود دیده انـد. ایـن موسسـه پیش بینی می کند 

کـه صـادرات در نیمـه دوم سـال ممکـن اسـت بـا 

کاهـش تقاضـا از کشـورهای خارجـی مواجـه شـود و 

افزایش مصرف سـرب می تواند به میزان سـاخت و 

تولیـد باتـری در پنـج سـال آینـده متکـی باشـد. در 

همین رابطه، موسسه »SMM« پیش بینی می کند 

کـه قیمـت سـرب بـه طور متوسـط رونـدی صعودی 

نوسانی داشته باشد. لی دایشنگ در پاسخ به این 

فـروش خودروهـای  و  میـزان خریـد  آیـا  کـه  سـوال 

الکتریکـی متعلـق بـه صنایـع پایین دسـتی، تقاضای 

سرب را افزایش می دهد، پاسخ داد که تقاضا برای 

سرب معموال از ماه جوالی تا اکتبر هر سال در اوج 

خـود قـرار دارد امـا اینکـه قیمـت سـرب افزایـش یـا 

کاهش می یابد، بسـتگی به میزان نوسـانات فصلی 

در مقایسـه بـا سـال های گذشـته دارد. از مـاه ژوئـن 

سـال 2022، تقاضـای بـازار داخلـی چیـن بـه تدریـج 

بهبود یافت و جایگزینی باتری های سرب اسید به 

اسـاس  بـر  یافتـه اسـت.  بـاال تسـریع  دلیـل دمـای 

نظــــرسنجی صـورت گرفتــــه بـه وسیلـــه موسســــه 

»SMM«، ایـن امـر نشـان دهنده کاهـش موجـودی 

نـرخ  کاهـش  و  شـرکت ها  شـده  سـاخته  محصـول 

از  نـوع  ایـن  تولیدکننـدگان  هفتگـی  بهره بـرداری 

باتری ها اسـت. به همین دلیل این موسسـه معتقد 

اسـت کـه قیمـت سـرب در سـه ماهـه سـوم 2022 

افزایش خواهد یافت.
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هشدار گلنكور درباره عرضه روی طی روزهای آینده

»گلنکـور«، یـک تولیدکننده مهـم روی هشـدار داد که بحـران انـرژی اروپا تهدیـد بزرگی برای 
عرضـه روی ایجاد کرده اسـت که هر دو قیمـت روی در بازار داخلی و خارجی چین را به یک بیشـینه 
جدید رسـانده اسـت. به نظر می رسـد روی در کوتاه مدت بـا قیمتی در محدوده بین 22 هـزار و 500 

تا  25 هزار یوآن بر تن معامله شود.

»فلـزات  تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش  بـه 

 آنالیـن« و بـه  نقـل از موسسـه »SMM«، در بـورس 

فلزات لندن از تاریخ 23 ژوئن سال جاری میالدی، 

قیمـت روی یـک بار بیـش از 5 درصد افزایش یافت 

و بـه سـه هـزار و 554 دالر در هـر تـن رسـید کـه 

اسـت.  بـوده  تاریـخ  آن  از  قیمـت  سـطح  باالتریـن 

قیمـت روی در »SHEF« نیـز از 24 ژوئـن افزایـش 

یافته و به  24 هزار و 905 یوآن بر تن رسیده است.

 ،»SMM« قیمـت  ارزیابی هـای  بـه  توجـه  بـا 

قیمـت روی در بـازار فیزیکـی نیـز به شـدت افزایش 

یافته است، به  طوری که بیش از 680 یوان بر تن در 

یـک روز افزایـش یافـت و بـه بـازه 24 هـزار و 810 تـا 

24 هـزار و 910 یـوآن بـر تـن )بـا میانگیـن 24 هـزار و 

860 یـوآن بـر تـن( رسـید کـه 10.93 درصـد باالتـر از 

قیمت کف در 15  جوالی امسال بود.

گلنكـور در بیانیـه ای اظهـار داشـت كه وضعیت 

تامیـن انـرژی فعلـی و قیمـت در اروپـا تهدیـد بزرگـی 

برای عرضه روی مطرح شـده اسـت. در همین حال، 

موجـودی روی در » LME« طـی سـه مـاه گذشـته 

نصف شـده اسـت. قیمت روی در خارج از چین در 

میان نگرانی های عرضه به شدت افزایش یافت.

از نظـر عرضـه خارجـی، بحران تامین گاز طبیعی 

در اروپـا درحـال گسـترش اسـت کـه همـراه بـا تاثیـر 

درجه حرارت باالی هوا )به دلیل مصرف باالی انرژی 

توسط خانوار در برهه افزایش دمای هوا( ، قیمت گاز 

طبیعـی و بـرق را بـاال نگـه مـی دارد و ریسـک کاهـش 

تولید در واحدهای ذوب افزایش می یابد.

در چین، براساس آخرین بررسی »SMM«، تولید 

در کل  امسـال  جـوالی  مـاه  در  تصفیـه شـده  روی 

475هـزار و 900 تـن بـود کـه کاهش آن فراتر از تخمین 

قبلـی بـود. پیش بینـی می شـود تولیـد روی تصفیـه 

شـده چین در ماه آگوسـت برابر 511 هزار تن باشـد که 

نسـبت بـه مـاه جـوالی، 35 هـزار و 100 تـن و نسـبت بـه 

سـال پیـش، حـدود 0.42 درصـد یـا دو هـزار و 100 تـن 

افزایش یابد. به  طور کلی، تولید در ماه آگوست سال 

از  تولیـد  سـرگیری  از  لطـف  بـه  میـالدی  جـاری 

ظرفیت هایی که پیش از این اقدام به تعمیر و نگه داری 

کـرده  بودنـد، به طـور قابـل توجهـی افزایـش خواهـد 

یافت. در همین حال، واردات کنسانتره روی نیز تا 

حدی از محدودیت عرضه معدنی خواهد کاست.

موجودی هـای شـمش روی در انبارهـای قابـل 

رصد »SMM« در هفت منطقه چین، از اول آگوست 

امسال در سطح پایین 138 هزار و 300 تن باقی ماند 

اما نسـبت به روز 29  ماه جوالی، یک هزار و 700 تن 

باالتـر بـود. افزایـش اصلـی از منطقـه گوانگدونـگ 

بود؛ هنگامی که قیمت روی افزایش یافت و زمانی 

کـه بخـش ریخته گـری دایکاسـت وارد فصـل رکـود 

شـد، تقاضـا در بـازار بـه  طـرز چشـمگیری تضعیـف 

شـد و موجـودی ایـن منطقـه بـا ورودی هـای اضافی 

افزایش یافت.
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از جانب تقاضا، بخش های ریخته گری دایکاست 

و اکسید روی در حال حاضر در فصل رکود هستند 

و در عیـن حـال تحـت تاثیـر رکـود بخـش امـالک و 

دارنـد.  قـرار  خودروسـازی  صنعـت  و  مسـتغالت 

سـفارش های صادراتـی نیـز در اثـر تضعیف تقاضای 

خـارج از چیـن کاهـش یافـت. بـا توجـه بـه تضعیـف 

مصرف کلی، موسسه »SMM« انتظارات محدودی 

بـرای ایـن دو بخـش در طـول سـال دارد. در مـورد 

بخـش گالوانیـزه، سیاسـت فعلـی در مـورد اقتصـاد 

کالن به حد متوسط نزدیک است اما سرمایه گذاری 

زیرسـاخت ها همچنـان تاثیرگـذار هسـتند. در بـازار 

امالک و مستغالت، برای تحقق تضمینی اهداف و 

تحویل پروژه های آن، یک صندوق نجات در سراسر 

کشـور به  صورت فعال در حال آماده سـازی اسـت تا 

بهبـود ببخشـد.  را  نهایـی  تقاضـای  بازیابـی  رونـد 

تقاضـای پایین دسـت ممکـن اسـت بـه آرامـی از حـد 

کمینه خارج شـود و نرخ کار در بخش گالوانیزه به 

تدریـج افزایـش خواهـد یافت. در نتیجـه، از آنجایی 

کـه ریسـک جـاری در مـورد سیاسـت های اقتصـاد 

کالن زیـاد اسـت، قیمت هـای روی بی ثبات خواهد 

بـود و بـه فعـاالن بازار توصیه می شـود که محتاطانه 

عمل کنند.

مصرف روی به احتمال فراوان افزایش   
خواهد یافت

 »SMM« همچنین بر اساس پیش بینی موسسه

بـر عوامـل  تـا سـپتامبر  از آگوسـت  بـازار  ، تمرکـز 

بنیادی بازار فلزات و داده های اقتصادی معطوف 

خواهـد شـد. از جانـب عرضـه، قیمت بـرق در اروپا 

همچنـان در حـال افزایـش اسـت و در بعضـی از 

کشورها حتی بیش از 500 یورو در مگاوات ساعت 

افزایش یافته است. فشار هزینه بر روی واحدهای 

از  تعـدادی  امـا  بـود  افزایـش  حـال  در  نیـز  ذوب 

کارخانه هـای ذوب کـه تولیـد را بـه حالـت تعلیـق 

درآوردنـد یـا حجم تولیـد را کاهش دادند، به لطف 

قیمت هـای بـرق ثابـت بـا سـفارش های بلندمدت، 

بـدون تغییـر باقـی مانـد. پیش بینـی میشـود کـه 

حجـم تولیـد پاییـن از جانب عرضه باقی بماند و به 

فعـاالن بـازار پیشـنهاد میشـود کـه بـرای سـه  ماهـه 

چهـارم، بحرانـی بالقـوه را در بخـش انـرژی در نظـر 

بگیرنـد. از طـرف مصـرف کننـده، تـورم و نرخ بهره 

در  آمریـکا  متحـده  ایـاالت  و  اروپـا  بازارهـای  در 

ناخالـص  تولیـد  گذاشـت.  اثـر  مصـرف  بازارهـای 

داخلی ایاالت متحده آمریکا شـاهد رشـد منفی در 

سـه  ماهـه دوم بـود و بسـیاری از ارزیابی هـا ماننـد 

سـرمایه گذاری ثابـت و هزینه هـای دولـت ضعیـف 

بـه نظـر رسـید. توجه به اینکـه آیا ركود قابل توجهی 

داشـت،  خواهـد  وجـود  چیـن  از  خـارج  بـازار  در 

تقاضـای  و  عرضـه  کل،  در  بـود.  خواهـد  ضـروری 

ضعیـف در بـازار خـارج از چیـن گسـترش خواهـد 

یافـت و تغییـرات موجـودی » LME« مـورد توجـه 

قـرار خواهـد گرفـت. انتظار می رود قیمـت روی در 

بـورس فلـزات لنـدن، بیـن سـه هـزار و 50 دالر تـا سـه 

هزار و 400 دالر در هر تن نوسان کند.

در بازار بورس آتی شانگهای، واردات شدید اخیر 

کنسـانتره باعـث افزایـش موجـودی انبـار مـواد اولیـه 

زمـان،  همیـن  در  اسـت.  شـده  ذوب  واحدهـای 

»SMM« مشـاهده کـرد کـه در سـال جـاری، ترخیض 

کنسانتره روی از بنادر مهم خارج از چین به سرعت 

در حال افزایش است و بیشینه جدیدی را ثبت کرده 

اسـت. بنابراین انتظار میرود واردات کنسـانتره روی 

در آگوست و سپتامبر سال جاری میالدی در سطح 

باالیی حفظ شـود. رشـد واردات کنسـانتره های روی، 

باعـث افزایـش تولیـد روی تصفیه شـده در سـه ماهه 

سـوم خواهـد شـد. واحدهـای ذوب در مغولسـتان 

داخلـی، شانکسـی، سـیچوان و سـایر مناطقـی کـه به 

دلیـل کمبـود کنسـانتره روی، تولیـد خـود را محـدود 

کرده بودند، انتظار میرود که به تدریج تولید خود را 

به سـطح عـادی بازگردانند. به عبـارت دیگر، کاهش 

تولیـد واحدهـای ذوب بـه دلیـل محدودیـت عرضـه 

کنسانتره روی بود. در آینده، آنچه باید در نظر گرفته 

شـود، ایـن اسـت کـه آیـا ایـن کسـری ها در تولید تاثیر 

خواهـد گذاشـت یـا خیـر. طـی دو هفتـه گذشـته، 

قیمت اسـید سـولفوریک به سـرعت در سراسـر چین 

کاهـش یافـت و درآمـد حاصـل از فرآورده هـای جانبی 

در بخش ذوب به طور قابل توجهی کاسـته شـد. در 

این شرایط، واحدهای ذوب بر تعرفه ذوب کنسانتره 

روی، تمرکـز کردهانـد و تعرفه هـای ذوب داخلـی در 

هفته گذشته از 100 یوان بر تن به سه هزار و 800 یوآن 

بر تن افزایش یافت.

 بر این اساس، هزینه تولید واحدهای ذوب بین 

23 هـزار تـا 23 هـزار و 500 یـوان بـر تـن بـود. از طـرف 

مصـرف  کننـده، بـا تثبیـت قیمـت کاالهـا، تقاضـای 

نهایی نیز با رشـد سـفارش ها شـروع به افزایش کرد. 

بـا ایـن حـال، مشـکالت موجـود در بخـش مصـرف 

همچنان حل نشده است و هیچ محرک یا اقدامات 

مستقیمی برای بهبود بازار در جلسه دفتر سیاسی 

کمیته مرکزی »CPC« اعالم نشد. هنوز مشخص 

نیست که آیا این میزان از مصرف همچنان به رشد 

خـود ادامـه خواهـد داد یـا خیـر. در کل، موجـودی 

واردات  بـرای  زیـاد  حواله هـای  و  انبارهـا  در  کـم 

کنسانتره، باعث افزایش شدید قیمت و بسته شدن 

موقعیت هـای فـروش شـد. در پی ایـن امر، اختالف 

قیمـت بیـن قراردادهـای مـاه جـاری میـالدی و مـاه 

کـه  می شـود  توصیـه  یافـت.  افزایـش  آن  از  بعـد 

انتظـار  و  نظاره گـری کننـد  معامله گـران سیاسـت 

می رود قیمت روی در کوتاه مدت در محدوده بین  

22 هزار و 500 تا  25 هزار یوآن بر تن معامله شود.

پیش بینی می شود تولید 
روی تصفیه شده چین در 
ماه آگوست برابر 511 

هزار تن باشد که نسبت 
به ماه جوالی، 35 هزار و 
100 تن و نسبت به سال 
پیش، حدود 0.42 درصد 

یا دو هزار و 100 تن 
افزایش یابد
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فلزات آلیاژی و آلیاژها

ارزیابی قیمت فلز قلع در آگوست سال جاری میالدی

حائز اهمیت یا کم اهمیت؛ آینده پلی سیلیكون کدام است؟

قیمت آلیاژ سیلیكومنگنز و سنگ منگنز تغییر خواهد کرد؟
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از روز 28 جـوالی و بـر اسـاس ارزیابی هـای »SMM«، میانگیـن قیمـت فلز قلع درجـه یک در 
بازار فیزیکی، حدود 2.6 درصد نسبت به ماه گذشته کاهش پیدا کرد.

ارزیابی قیمت فلز قلع در آگوست سال جاری میالدی

بـه گـزارش پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات 

 ،»SMM« آنالیـن« و طبـق جدیدتریـن نظرسـنجی

از  برخـی  پیشـنهادی  قیمـت  روز 27جـوالی،  در 

واحدهـای ذوب در معامـالت ابتـدای روز بـازار 

همـراه بـا افـت قیمـت آتـی کاهـش پیـدا کـرد. بـه 

گفتـه برخـی از بازرگانـان، تعـداد معامـالت اولیـه 

افزایـش یافـت؛ در حالـی کـه پریمیـوم همـراه بـا 

افـت قیمت هـا تغییـری نکـرد. فـروش محموله هـا 

در بازار گوانگ  دانگ همچنان دشوارتر از فروش 

در بـازار شـانگهای بـود. شـرکت های پایین دسـتی 

بـه انـدازه نیـاز خـود خریـد کردنـد. بازرگانـان برای 

بـه طـور  را  فـروش محموله هـا، قیمت هـای خـود 

کلـی پاییـن آوردند و محصـوالت با پریمیوم کمتر، 

محبوبیت بیشتری یافتند.

پریمیوم و تخفیف شمش قلع  
در مـاه جـوالی، متوسـط قیمـت شـمش قلـع در 

بازار فیزیکی چین همچنان با پریمیوم قیمت گذاری 

شـد امـا رونـد قیمت های پیشـنهادی نزولی بـود. از 

روز 21 جـوالی کمتریـن قیمت هـای پیشـنهادی بـا 

اندکی تخفیف همراه بود.

بهره بـــرداری  نــــرخ   ،»SMM« آمــــار  طبــــق 

تولیدکنندگان قلع در استان های یون نان و جیانگژی 

در ماه جوالی ثابت بود.

در هفتـه منتهـی بـه 29 جـوالی، مجمـوع نـرخ 

اسـتان های  در  قلـع  تولیدکننـدگان  بهره بـرداری 

یون نـان و جیانگـژی نسـبت بـه هفتـه پیـش از آن 

اندکـی افزایـش یافـت زیـرا واحدهـای ذوب تولیـد 

خود را از سر گرفتند.

اندکـی  یون نـان  اسـتان  در  بهره بـرداری  نـرخ 

افزایش پیدا کرد اما آمار فروش همچنان پایین بود. 

بـه جـز چنـد واحـد تولیـد بـزرگ کـه هنـوز در حـال 

انجـام تعمیـرات اساسـی هسـتند، سـایر واحدهـای 

ذوب تولیـد را از سـر گرفتنـد. بـا این وجود، به  دلیل 

انجـام تعمیـرات اساسـی و توقـف تولیـدی، بازیابـی 

بـه سـطوح عـادی خـود زمـان  تولیـد  کامـل حجـم 
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از واحدهـای  ایـن رو، برخـی  از  زیـادی الزم دارد. 

کـه  دادنـد  نشـان  تولیـد  حجـم  افزایـش  بـا  ذوب 

محصـوالت خـود را در مـاه آگوسـت بـه بـازار عرضـه 

خواهنـد کـرد. افزایـش نـرخ بهره بـرداری در هفتـه 

منتهـی بـه 22 جـوالی، ناشـی از تبدیـل محصـوالت 

میانی به محصوالت نهایی بود.

در هفته منتهی به 29 جوالی، نرخ بهره برداری 

کـرد.  پیـدا  افزایـش  اندکـی  جیانگـژی  اسـتان  در 

واحدهـای ذوب در جیانگـژی کـه هفتـه پیـش از آن 

تعمیرات اساسی نداشتند، همچنان حجم تولید و 

فروش عادی خود را حفظ کردند و سایر واحدها نیز 

به تدریج تولید خود را از سـر خواهند گرفت. برای 

اینکه عرضه محصوالت نهایی به بازار افزایش یابد، 

مدتی به طول می انجامد.

نـرخ بهره بـرداری  بـازار، مجمـوع  انتظـار  طبـق 

واحدهـای ذوب در اسـتان های یون نـان و جیانگـژی 

در هفته منتهی به 29 جوالی اندکی افزایش یافت. 

بـر اسـاس نظرسـنجی »SMM«، در حـال حاضـر از 

سـرگیری تولیـد در واحدهـای ذوب اصلـی چیـن بـه 

طـور پیوسـته در حـال افزایـش اسـت و پیش بینـی 

می شـود کـه نـرخ بهره بـرداری متوسـط صنعـت در 

آینده به تدریج افزایش پیدا کند.

سود و زیان حاصل از واردات در   
بازارهای فیزیکی

در روز 27 ماه جوالی، واردات شمش قلع نسبت 

به ماه گذشـته با زیان مواجه بود. طبق جدیدترین 

آمار، واردات منجر به کسـب سـود شـده اسـت؛ در 

حالـی که نسـبت قیمت بورس شـانگهای بـه بورس 

فلزات لندن 1.19 واحد بود.

با توجه به آمار »SMM«، موجودی انبار شمش 

قلـع چیـن در مـاه جوالی کاهش پیدا کـرد؛ در حالی 

که موجودی شمش قلع بورس فلزات لندن در حال 

افزایش بود.

حوالـه ای  قلـع  موجـودی  جـوالی،   27 روز  در 

بـورس شـانگهای بـا افـت چهـار تنـی بـه سـه هـزار و 

283تـن رسـید؛ در حالـی کـه قلـع در بـورس فلـزات 

لندن با 50تن افزایش، در سـطح سـه هزار و 720 تن 

گزارش شد.

  »SMM« چشم انداز
در خصـوص عوامـل کالن، فـدرال رزرو صبـح روز 

27 جـوالی افزایـش 0.75 درصـدی نـرخ بهـره را اعـالم 

کـرد و دامنـه نقدینگـی فـدرال رزرو را بـه 2.25 تـا 

2.5درصـد افزایـش داد کـه انتظـار مـی رود ایـن نـرخ 

همچنـــان رونـــد صعـــودی در پیـــش داشتــه باشـد. 

عالوه برایـن، بیانیـه جـروم پـول، رئیـس فـدرال رزرو، 

امـا  شـد  بـازار  اطمینـان  شـدید  افزایـش  بـه  منجـر 

پیش بینـی می شـود کـه بـازار بـر آمـار تولیـد ناخالـص 

داخلی » GDP« ایاالت متحده برای فصل دوم سال 

جـاری تمرکـز کنـد. پـس از اعالم تصمیـم فـدرال رزرو 

بـرای افزایـش 0.75 درصـدی نـرخ بهـره، بـازار سـهام 

ایاالت متحده رونق یافت و قیمت ارزهای دیجیتال 

و طال نیز رشد پیدا کرد. قیمت دارایی های پرریسک 

اندکـی افزایـش یافـت اما شـاخص دالر آمریکا کاهش 

پیـدا کـرد. اخیـرا قیمت هـای پیشـنهادی قلـع بـورس 

شـانگهای تحت فشـار عوامل کالن قرار گرفته است 

کـه ممکـن اسـت نسـبت به سـطوح گذشـته کاهش 

بیشتری پیدا کند.

بـر اسـاس نظرسـنجی »SMM«، بـا از سـرگیری 

تولید بیشتر واحدها در چین و تولید شمش قلع در 

اوایل ماه آگوست، کاهش زیان حاصل از واردات و 

افـت مصـرف واحدهـای پایین دسـتی، ممکن اسـت 

موجودی انبار بازرگانان چین در نیمه دوم آگوست 

افزایش یابد.

بـا ایـن وجـود، عرضه کنسـانتره قلـع در چین اخیرا 

اندکی کاهش یافته است. به گفته برخی از شرکت ها، 

جدیدتریـن تعرفـه ذوب کنسـانتره قلـع در یون نـان )بـا 

عیـار 60 درصـد( کمتـر از 20 هـزار یـوان بـر تـن بـود کـه 

ممکـن اسـت ایـن امـر تاثیر منفی بـر تولیـد واحدهای 

ذوب چیـن بگذارد. تولیـد واحدهای ذوبی که این بار 

تولیـد را از سـر گرفتنـد، بـه سـطوح پیش از تعطیلـی و 

تعمیرات اساسـی این واحدها نرسـیده اسـت. بیشـتر 

شرکت ها نظاره گر بازار باقی خواهند ماند و بر مصرف 

واحدهـای پایین دسـتی توجـه خواهنـد داشـت تـا 

پیشرفت و سطح از سرگیری تولید را کنترل کنند.

بنابراین، ممکن است عرضه در بازار شمش قلع 

نسـبتا کافـی باشـد. موسسـه »SMM« انتظـار دارد 

که قیمت قلع در بازه محدودی باقی بماند.

برخی از واحدهای ذوب با 
افزایش حجم تولید نشان 
دادند که محصوالت خود 
را در ماه آگوست به بازار 

عرضه خواهند کرد. افزایش 
نرخ بهره برداری در هفته 

منتهی به 22 جوالی، ناشی 
از تبدیل محصوالت میانی به 

محصوالت نهایی بود
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تحـت تاثیـر شـیوع کرونـا در نیمـه نخسـت سـال 2022، ظرفیـت واقعـی نصـب  شـده 
فتوولتاییک هـای چیـن کمتر از حـد انتظار بود امـا بازار همچنان شـاهد افزایش حجم آن نسـبت 

به مدت مشابه سال گذشته است.

حائز اهمیت یا کم اهمیت؛ آینده پلی سیلیكون کدام است؟

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به نقـــل از موسســه »SMM«، ظرفیــت جدیـــد 

فتوولتاییک نصب  شده در نیمه نخست سال جاری 

به 30.88 گیگاوات رسید که نسبت به مدت مشابه 

سـال گذشـته 17.9 درصـد افزایـش داشـت. صنعـت 

فتوولتاییک از رونق باالیی برخوردار است که این امر 

در  قیمت هـا  مـداوم  افزایـش  موجـب  همچنیـن 

بـا  اسـت.  شـده  فتوولتاییـک  صنعـت  زنجیـره 

توجـه بـه ایـن شـرایط، شـگفت انگیزترین سـناریو 
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برای قیمت پلی سیلیکون اتفاق خواهد افتاد.

تـا بـه اینجـا، قیمـت پلی سـیلیکون نزدیک بـه 20 

دور متوالـی افزایـش را تجربـه کـرده اسـت و در حال 

حاضـر از مـرز 310 یـوان بـر کیلوگـرم فراتـر رفتـه کـه 

رشد 33.2 درصدی را نسبت به ابتدای سال جاری 

قابـل  طـور  بـه  رشـد  نـرخ  ایـن  اسـت.  کـرده  ثبـت 

توجهـی بیشـتر از سـلول ها، ویفرهـای سـیلیکونی و 

ماژول ها بوده است.

تـداوم رشـد شـدید قیمت هـای  اصلـی  دلیـل 

پلی سـیلیکون چیـن، هنـوز در نبـود تـراز عرضـه و 

تقاضا در بازار نهفته اسـت. در حال حاضر، تعادل 

تقاضـای  و  تولیـد  ظرفیـت  مجمـوع  بیـن  جـدی 

آمـار  نـدارد. طبـق  پایین دسـتی وجـود  واحدهـای 

»SMM« تا نیمه نخست سال 2022، ظرفیت ویفر 

سیلیکونی در چین حدود 500 گیگاوات است؛ در 

حالـی کـه ظرفیـت پلی سـیلیکون حـدود 840 هـزار 

تـن )معـادل حـدود 227 گیـگاوات( اسـت کـه ایـن 

رقــــم اشـــاره بـــه کمبـــود جـــدی ظرفیــت عرضــه 

پلی سـیلیکون دارد. عالوه برایـن، تمام شـرکت های 

تولیدکننـده پلی سـیلیکون در نیمـه نخسـت سـال 

جـاری اعـالم کردنـد کـه بـا ظرفیـت کامـل تولیـد 

بلندمدتـی را  از پیش تـر ، قراردادهـای  کرده انـد و 

بـرای مـدت زمانـی طوالنـی منقعـد کرده انـد کـه 

همـه ایـن عوامـل نشـان دهنده اهمیـت فـراوان بـه 

صنعت پلی سیلیکون است.

آیـا بـازار همچنـان بـا کمبـود شـدید   
عرضه یـا پایـان افزایـش قیمت هـا مواجه 

خواهد بود؟
موسسـه »SMM« بـر ایـن بـاور اسـت کـه طبـق 

برقـراری تـراز بیـن عرضـه و تقاضـا در بـازار جهانـی، 

پلی سـیلیکون بـه تدریـج از سـال 2022 تـا 2023 بـه 

مـازاد عرضـه  بـا  یـا حتـی  و  تعـادل خواهـد رسـید 

مواجـه خواهـد شـد و مـازاد عرضـه در آینـده بـرای 

مـدت طوالنـی همـراه ایـن صنعـت باقـی خواهـد 

مانـد کـه در آن زمـان، قیمـت پلی سـیلیکون نیـز 

تغییر  خواهد کرد.

بـا نگاهـی بـه وضعیت فعلی، در نیمه نخسـت 

تحـت  چیـن  پروژه هـای  از  تعـدادی   ،2022 سـال 

نظـارت شـرکت هایی از جملـه »East Hope« و 

»Lihao« به تعویق افتادند زیرا عرضه پلی سیلیکون 

در سطوح محدودی باقی مانده است. برای نیمه 

پروژه هـای  کـه  مـی رود  انتظـار  جـاری،  سـال  دوم 

متمرکـز بیشـتری راه انـدازی خواهند شـد. بـه ویژه 

در فصـل سـوم، حـدود 300 هـزار تـن ظرفیت جدید 

بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید و کمبـود عرضـه در 

ایـن کشـور تـا حـدودی برطـرف خواهـد شـد. بـا این 

وجود، الزم به ذکر اسـت که مدتی طول می کشـد 

تـا ظرفیـت پلی سـیلیکون پـس از راه انـدازی بـه تولید 

کامـل برسـد. بنابراین رشـد واقعـی عرضـه کندتـر از 

افزایـش ظرفیـت تولیـد خواهد بود. بر اسـاس آمار 

»SMM«، پیش بینـی می شـود کـه تولیـد جهانـی 

پلی سـیلیکون در سـال 2022، حـدود 900 هـزار تـن 

باشد و حجم عرضه و تقاضای جهانی پلی سیلیکون 

به تعادل خواهد رسید.

در بلندمـدت، بـا توسـعه سـریع ظرفیـت جدیـد 

پلی سـیلیکون در سـطح جهان، عرضه پلی سـیلیکون 

افزایـش چشـمگیری پیدا خواهد کـرد کـه در آن زمان 

نه  تنها شـکاف عرضه جبران می شـود بلکه به زودی 

به مازاد عرضه نیز تبدیل خواهد شد. جدای از رشد 

تولیـد بـه دنبـال راه انـدازی ظرفیت هـای جدیـد، بـا 

تداوم پیشرفت فناوری های سیلیکونی در واحدهای 

پایین دستی و سلولی و...، مصرف سیلیکون به ازای 

هـر وات نیـز کاهـش قابـل توجهی پیدا خواهـد کرد. 

عرضـه و تقاضـای پلی سـیلیکون بـه تدریج بـه تعادل 

می رسـد و حتـی بـا مـازاد عرضـه نیـز مواجـه نخواهد 

شد. بدین ترتیب قیمت پلی سیلیکون نیز به تدریج 

کاهش پیدا خواهد کرد.
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در صورتـی کـه خریـد واحدهای تولید فوالد اندک باشـد، حاشـیه سـود واحدهـای تولیدکننده 
فروآلیـاژ توسـط تولیدکننـدگان فـوالد کاهـش می یابـد و واحدهـای تولیـد فروآلیـاژ تـا آن زمان 

سیاست افت تولید را حفظ خواهند کرد. در نتیجه بازار فروآلیاژ سیلیکومنگنز راکد خواهد شد.

قیمت آلیاژ سیلیكومنگنز و سنگ منگنز تغییر خواهد کرد؟

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از موسسـه »SMM«، قیمت سـنگ منگنز 

در مـاه جـوالی نوسـانات نزولـی داشـت و قیمـت 

سـیلیکومنگنز نیـز تحـت تاثیـر کاهـش قیمـت مـواد 

 »SMM« اولیـه و افـت تقاضـا قـرار گرفـت. موسسـه

روند نوسانی سیلیکومنگنز و سنگ منگنز را از جانب 

عرضه و تقاضا تجزیه و تحلیل کرده است.

سنگ منگنز  
در خصوص چشم انداز عرضه، مجموع موجودی 

سـنگ منگنـز در مـاه جـوالی افزایش یافت که رشـد 

507 هـزار تنـی را نسـبت بـه ماه گذشـته ثبـت کرد. 

دلیل اصلی این اسـت که سـنگ معدن کشـور گابن 

در مقادیر زیادی به بنادر چین رسید؛ در حالی که 

واحدهـای پایین دسـتی تولیـد فروآلیـاژ محتاط انـه 

خرید کردند. بنابراین در مجموع، این امر منجر به 

انباشت موجودی در این واحدها شد.

در مـورد جانـب تقاضـا، بـه  دلیـل افـت تقاضای 

واحد هـای فوالدسـازی، قیمت هـای بـازار فیزیکـی 

فروآلیاژهـای منگنـزدار تحـت تاثیر قرار گرفـت زیرا 

بهبـود نداشـتند و در  از  آن هـا هنـوز نشـانه هایی 

نتیجه تقاضا برای فروآلیاژ و همچنین سنگ منگنز 

کاهـش پیـدا کـرد. عالوه برایـن، از آنجایـی کـه افـت 

قیمت سـنگ منگنـز در ماه جوالی همچنـان ادامه 

یافـت، واحدهـای پایین دسـتی تولیـد آلیـاژ حتـی بـا 

وجود ریسک کمبود مواد اولیه، تنها به مدت یک 

تا دو روز مواد اولیه را نگهداری می کنند تا آن ها را 

با قیمت باال ذخیره نکنند.

در خصوص قیمت های پیشنهادی بازار، قیمت 

سـنگ منگنـز به طـور مـداوم در ماه جـوالی در حال 
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قیمـت  مجمـوع  همچنیـن  اسـت.  بـوده  کاهـش 

کلوخـه منگنـز اسـترالیا نیـز کاهـش یافتـه اسـت. 

میانگیـن ماهانـه قیمـت کلوخه منگنـز اسـترالیا در 

سطح 57 یوان بر تن تر باقی مانده است که نسبت 

یافـت. سـنگ  مـاه گذشـته، 8 درصـد کاهـش  بـه 

معـدن گابـن، حـدود 54 یـوان بـر تـن تر بـود که افت 

7 درصـدی را نسـبت بـه مـاه گذشـته ثبـت کـرد و 

سنگ نیمه کربنات آفریقای جنوبی نیز 39 یوان بر 

مـاه گذشـته،  بـه  تـر گـزارش شـد کـه نسـبت  تـن 

9درصـد افزایـش پیـدا کـرد. بـه  دلیـل تـداوم ورود 

کلوخه اسـترالیا به بنادر و روند کاهشـی بلندمدت 

سـهم مصـرف کلوخـه اسـترالیایی توسـط واحدهـای 

آلیـاژی، قیمت هـای پیشـنهادی بـه  دلیـل افزایـش 

موجودی تحت فشار قرار گرفتند. دو کشتی بزرگ 

حامـل سـنگ معـدن گابـن نیـز در مـاه جـوالی وارد 

چین شدند و منجر به رشد عرضه شدند و هنگامی 

کـه واحدهـای تولیـد آلیـاژ در خریـد محتـاط بودند، 

قیمت سنگ معدنی کاهش یافت.

در مـورد چشـم انداز بـازار، موسسـه »SMM« بـر 

این باور اسـت که قیمت سـنگ معدن ممکن اسـت 

ابتـدا اندکـی کاهـش یابـد و سـپس افـت آن متوقـف 

شود. در جایگاه نخست، شرکت های معدنی با زیان 

شـدید مواجه می شـوند و پس از فروش محموله ها با 

قیمت های پایین در ماه جوالی، تمایل این شرکت ها 

جهـت کاهـش بیشـتر قیمت هـا، کمتـر خواهد شـد. 

پیش بینی می شود که افت قیمت دیگری به میزان 

یک تا دو یوان بر تن نیز اتفاق بیافتد و سپس رقابت 

بیـن شـرکت های مختلـف تشـدید خواهـد شـد. از 

سوی دیگر، با کاهش شدید قیمت مواد اولیه، سود 

حاصـل از تولیـد فروآلیـاژ در واحدهـای پایین دسـتی 

منگنز افزایش پیدا خواهد کرد. ممکن است برخی از 

واحدهـا کـه هنـوز سـودآور هسـتند، تولیـد را از سـر 

بگیرند و در نتیجه این امر، تقاضا برای سنگ منگنز 

اندکی افزایش یابد.

  )SiMn( سیلیکومنگنز
از نظـر مـواد اولیـه، افـت قیمـت کک در مـاه 

جـوالی ادامـه پیـدا کـرد. تـا پایـان ایـن مـاه، قیمـت 

کک متالورژیکـی ثانویـه حـدود دو هـزار یوان بر تن 

باقـی مانـد. ایـن بدان معنا اسـت که امکان کاهش 

500 یـوان بـر تنـی برای هزینه تولید سـیلیکومنگنز 

وجـود دارد. عالوه برایـن، قیمـت سـنگ منگنـز نیـز 

کاهش پیدا کرد و این امر هزینه تولید سیلیکومنگنز 

را نیز کاهش داد.

مصـرف  افـت  تاثیـر  تحـت  تقاضـا،  جانـب  در 

نهایـی، واحدهـای پایین دسـتی تولیـد فـوالد در از 

سـرگیری تولیـد کنـد بودنـد و در نتیجـه تقاضـای 

سیلیکومنگنز کاهش یافت و برخی از فروآلیاژها با 

قیمـت کمتـر از هفـت هـزار یـوان بـر تـن فروختـه 

واحدهـای  از  تعـدادی  خصـوص،  ایـن  در  شـدند. 

تولید فروآلیاژهای گران قیمت، تولید را به ویژه در 

جنوب چین کاهش دادند یا متوقف کردند.

قیمـت  قیمتـی، همچنیـن  رونـد  در خصـوص 

سیلیکومنگنز در ماه جوالی حجم معامالت آتی آن 

بـازار  در  جـوالی  مـاه  پایـان  تـا  کـرد.  پیـدا  کاهـش 

فیزیکـی، اختـالف قیمـت بیـن بازارهـای شـمال و 

جنـوب چیـن انـدک بـود کـه بین هفـت هـزار و 100 تا 

هفـت هـزار و 200 یـوان بـر تـن )برای معامالت نقدی 

و تحویـل در درب کارخانـه( بـود. از سـوی دیگـر، 

واحدهـای فروآلیـاژ، تولیـد را بـه حـد سـفارش های 

موجـود کاهـش دادنـد و معامـالت در بازارهـای 

فیزیکی محدود شد. تحت تاثیر کاهش قیمت های 

آتـی، تخفیف هـا نسـبت به قیمت هـای آتـی، هفت 

هـزار یـوان بـر تـن کمتـر بـود و واحدهـای تولیـدی 

نسبت به شرایط بازار بدبین بودند.

موسسـه »SMM« معتقـد اسـت کـه در آینـده 

روند نزولی مصرف در بازار شدیدتر خواهد شد. در 

این فصل واحدهای تولید فوالد کندتر از حد انتظار 

تولید را از سر گرفتند و بازار در ماه آگوست شاهد 

خرید سیلیکومنگنز توسط واحدهای تولید خواهد 

بود. اگر خرید واحدهای فوالد کمتر باشـد، حاشـیه 

توســط  فروآلیـــاژ  تولیدکننـــده  واحدهـــای  ســــود 

تولیدکننـدگان فـوالد کاهـش می یابـد و واحدهـای 

تولیـد فروآلیـاژ تـا آن زمـان سیاسـت افـت تولیـد را 

حفـظ خواهنـد کـرد، در نتیجـه بـازار سـیلیکومنگنز 

راکد خواهد شد.

 به  دلیل افت تقاضای 
واحد های فوالدسازی، 
قیمت های بازار فیزیکی 
فروآلیاژهای منگنزدار 
تحت تاثیر قرار گرفت 

زیرا آن ها هنوز نشانه هایی 
از بهبود نداشتند و در 

نتیجه تقاضا برای فروآلیاژ 
و همچنین سنگ منگنز 

کاهش پیدا کرد
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