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نقش و جايگاه راهبردى قراضه آهنی بر هیچ کس پوشیده نیست. 

اگر بخواهیم به صورت تخصصی در خصوص  این کاال صحبت کنیم، 

با توجه به نقش آن در میان مواد اولیه تولید فوالد، یک سرمايه ملى به 

شـمار می آیـد. متاسـفانه اهميـت و تاثيـر  مثبـت قراضـه در صنعـت ، 

اقتصاد و محيط زيست، تا به امروز از دید همگان مغفول مانده است. 

كاهش آلودگى هوا، مصرف کربن،  مصرف آب و انرژى، تنها بخشی از 

مزایای کاربرد قراضه در فرایند تولید فوالد است. ضمن اینکه مصرف 

قراضـه بـه کاهـش وابسـتگی به آهن اسـفنجی کمک می کنـد. بازدهى 

وزنـى در صـورت مصـرف قراضـه، 98 درصـد و در صـورت مصـرف آهـن 

اسفنجى 85 درصد است. بر همین اساس مدیریت منسجم و تعامل 

دوسـویه میـان فوالدسـازان و تامین کننـدگان قراضـه کشـور، می توانـد 

دغدغـه ی  بـردن  بیـن  از  و  قراضـه  پایـدار  تامیـن  در  موثـری  نقـش 

تولیدکنندگان فوالد کشور ایفا کند.

علی رغم این مهم، امروزه تامين آهن قراضه براى صنايع فوالدسازى 

به يك مشكل بسيار اساسى و حتى بحرانى تبديل شده كه يكى از داليل 

مهـم ايجـاد ايـن بحـران، كاهـش سـطح توليـد قراضـه داخلـى و افزايـش 

روزافـزون مصـرف  كننـدگان اسـت. از طرفـی، چالـش کمبـود قراضـه آن 

گونـه کـه بایـد از سـوی تولیدکننـدگان فـوالد جدی گرفته نشـده   و یا در 

تشـكيالت  فراهم سـازى  اسـت.  نشـده  داده  قـرار  برنامه هـا  اولویـت 

يكپارچه و منسـجم به منظور مديريت و برنامه ريزى صحيح و اصولى 

براى تامين قراضه به عنوان يكى از مواد اوليه و راهبردی صنعت فوالد، 

می تواند به خروج از شرایط فعلی کمک کند. در همین راستا پیشنهاد 

می شـود وزارت صمـت در جایـگاه  اصلـى صنعـت و تجـارت كشـور، 

نسـبت بـه تشـكيل يـك واحـد مسـتقل بـه منظـور پيگيـرى مسـتمر و 

كارشناسـانه وضعیـت قراضـه کشـور اقـدام کنـد. در چنیـن شـرایطی 

می توان انتظار داشت تامین و اختصاص قراضه به صورت هدفمند و 

به دور از سفته بازی باشد. 

در داخل کشـور، بخشـی از تولید فوالد با اسـتفاده از قراضه انجام 

می شـود که البته سـهم قراضه به دلیل وجود ذخایر عظیم سـنگ آهن 

داخلی و همچنین عدم وجود متولی خاص برای این ماده اولیه بسیار 

کم است. اگر شرایط به گونه ای رقم بخورد که قراضه نقش پررنگ تری 

در مواد اولیه تولید فوالد ایفا کند، عالوه  بر تاثیر مثبت زیست  محیطی 

) جمع آوری قراضه(، چالش تامین سنگ آهن تا حدودی مرتفع می شود. 

ایـن نکتـه قابـل ذکـر اسـت کـه بـا توجه  به اینکه متولی مشـخصی برای 

تامین کنندگان قراضه نیسـت، آمارهای موثق و مشـخصی در ارتباط با 

میـزان تولیـد و مصـرف قراضـه در کشـور در دسـترس نیسـت. البتـه بر 

اساس آمارها، ساالنه به صورت میانگین حدود سه میلیون تن ضایعات 

آهـن در ایـران خریـد و فـروش می شـود. معمـوال بهـای ضایعـات آهـن بـا 

توجـه بـه نـرخ شـمش فـوالد تعییـن می شـود کـه معمـوال فروشـندگان 

همیشـه به این فرمول پایبند نیسـتند و یکی از راهکارهای برون رفت، 

تبدیـل بـازار عرضـه و تقاضـای قراضـه از شـکل سـنتی بـه روش بـه روز 

اسـت. همچنیـن تشـکیل اتحادیـه و قیمت گـذاری بـا در نظـر گرفتـن 

شرایط بازار ) عرضه و تقاضا(، به متعادل شدن شرایط ختم خواهد شد.

باید در نظر داشـت که اگر بازار از شـفافیت برخوردار باشـد، سـهم 

مصرف کنند گان قراضه مشخص می شود. هر کدام از تولیدکنندگان 

با توجه به میزان مصرف و نیاز به قراضه، نسبت به تهیه قراضه اقدام 

می کننـد . فـرآورى قراضـه، اسـتفاده از تجهیزات بـه  روز، تهيه و تدوين 

قوانين و مقررات حمايتى تسهيلى براى فعاالن و ايجاد زيرساخت، در 

افزایش میزان تامین قراضه و در نهایت عرضه و تقاضا منصفانه در بازار  

موثر خواهد بود.

در پایان باید تاکید کرد که نبود متولی مشخص در تامین قراضه، 

بـه ایجـاد بـازار آزاد و نوسـان قیمـت ختـم خواهـد شـد. توجـه نکـردن و  

نداشـتن راهبرد شـفاف به قراضه به عنوان یک کاالی تاثیرگذار، تعدد 

مصرف کنندگان کوچک و بزرگ، کاهش حجم قراضه موجود در کشور 

و نحـوه خریـد و قیمت گـذاری قراضـه، فراینـد تامیـن و خریـد را بـرای 

خریـداران و مصرف کننـدگان حقیقـی ایـن کاال دشـوار کـرده اسـت. در 

واقـع بایـد بـه همیـن مقدار که عرضـه و تقاضای فوالد از سـاختار و ابزار 

بازار پیروی می کند، برای سـایر موارد مانند قراضه نیز سـاز و کار بازار 

تهیـه و تدویـن شـود؛ چراکـه رانـت و سـود قابـل توجه، می توانـد یکی از 

دالیل شفاف نبودن بازار قراضه باشد.

قراضه ارزشمند

امین ابراهیمی
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بـا توجـه بـه اهمیـت اسـتراتژیک مـس و 
افزایـش کاربـرد روزافـزون ایـن فلز سـرخ در 
صنایع مختلف، ضرورت دارد توسـعه تولید انواع 
مقاطـع مسـی در داخـل کشـور، در دسـتور کار 
تولیدکننـدگان قـرار بگیـرد؛ چراکـه ایـن مهـم 
عـاوه بر مقابله با صـادرات مواد اولیـه مورد نیاز 
ایـن صنعـت، منجر بـه ایجـاد ارزش افـزوده و 
اشـتغال زایی بیشـتر و همچنیـن رشـد درآمد و 
ارزآوری بـه داخـل کشـور خواهد شـد. شـرکت 
مسـبار کاوه، یکی از شـرکت های برجسته کشور 
در تولیـد و صـادرات انـواع مقاطع و باسـبارهای 
مسـی اسـت که طی مدت زمـان فعالیـت خود، 
بـه خوبـی توانسـته اسـت مشـتریان داخلـی و 
خارجی خـود را به دسـت آورد. در همین راسـتا، 
خبرنگار پایگاه خبـری و تحلیلی »فلزات آناین« 
بـا احسـان رحمانی، مدیرعامل شـرکت مسـبار 
کاوه بـه گفت وگو نشسـته اسـت که متـن کامل 

آن را در ادامه خواهیم خواند:

در قلب خلیج فارس
 می درخشیم

احسان رحمانی، مدیرعامل شرکت مسبار کاوه در 

گفت وگو با »فلزات آنالین«:

 تولید باسبار مسی در طرح توسعه  
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توضیحاتـی در خصوص زمینـه فعالیت   
شرکت مسـبار کاوه و سـبد محصوالت این 

شرکت بفرمایید.
شـرکت تولیـدی مسـبار کاوه بـا هـدف توسـعه و 

رشد صنعت برق و همچنین استفاده بهینه از منابع 

زیرزمینی کشور و تکمیل زنجیره تولید صنعت مس 

و آلومینیوم در راستای ایجاد ارزش افزوده بیشتر در 

سال 1380 با سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهر 

صنعتی کاوه واقع در شهر ساوه در زمینی به وسعت 

21 هزار متر مربع تاسـیس شـد. از آنجایی که باسـبار 

مسـی بـا کیفیـت مطلوبـی در داخـل کشـور در سـال 

1381 تولید نمی شد و عدم کیفیت و کمیت الزم به 

طرز قابل توجهی ملموس بود، بنابراین شرکت مسبار 

کاوه فعالیت خود را در این سال آغاز کرد و اولین خط 

تولیـد تمسـه بـه روش کانفـورم در کشـور در ایـن 

مجموعـه صنعتـی راه اندازی شـد. این خط تولیـد در 

ابتدا سایزهای کوچک را شامل می شد و خوشبختانه 

در حـال حاضـر شـامل سـایزهای بـزرگ نیـز می شـود. 

همزمـان بـا تولیـد مقاطـع، تولیـد هـادی ارت را در 

مجموعـه آغـاز کردیـم و در ادامـه تولیـد هادی هـای 

افشـان، نیمه افشـان و مفتولی را در دسـتور کار خود 

قرار دادیم.

مـاده اولیـه مـورد اسـتفاده در شـرکت   
مسـبار کاوه چیسـت و با چه چالش هایی در 

تامین آن مواجه هستید؟
کاتـد مـس، مـاده اولیـه مـورد نیـاز در خطـوط 

تولیـد اسـت کـه آن را از طریـق بـورس و بـه صـورت 

عمـده از شـرکت ملـی صنایـع مس ایـران و تعدادی 

از تولیدکننـدگان کاتـد تامیـن می کنیم. متاسـفانه 

طـی دو مـاه گذشـته، بـا رقابت پذیـری بـرای تامیـن 

کاتـد در بـورس مواجـه هسـتیم و عرضـه هفتگـی 

کاتد در این تاالر صنعتی، با رقابت 4 تا 10درصدی 

همـراه بـوده اسـت. ایـن رقابـت باعـث شـده اسـت 

کـه گاهـی اوقـات نتوانیـم مـاده اولیـه مـورد نیـاز را 

تامیـن کنیـم و در ادامـه ناچار به توقف تولید خود 

شده ایم. این رقابت به نحوی است که نمی توانیم 

پیش بینی مشخصی در این زمینه داشته باشیم و 

با توجه به تجربه ای که طی سالیان حضور خود در 

ایـن عرصـه بـه دسـت آورده ایم، انتظـار داریم مس با 

کاهـش قیمـت مواجـه شـود امـا رقابت ایجاد شـده، 

منجر به افزایش قیمت مس در بورس می شـود. از 

سـوی دیگـر، رقابـت ایجـاد شـده تاثیـر مسـتقیم بـر 

بازارهـای صادراتـی می  گذارد و  ممکن اسـت برخی 

از  بـه همیـن علـت  بازارهـای صادراتـی خـود را  از 

دست بدهیم. برای مثال، پریمیوم تسمه مسی در 

بـورس  بـه صـورت  فـارس  کشـورهای حـوزه خلیـج 

فلزات لندن به عالوه 750 تا 850 اسـت اما با توجه 

بـه رقابـت 10 درصـدی ایجاد شـده در داخل کشـور، 

مـواد اولیـه خـود را بـر پایـه بـورس فلـزات لنـدن بـه 

عـالوه 800 خریـداری کرده ایـم کـه اگـر شـرایط بـه 

همیـن شـکل ادامـه پیـدا کند، بـدون شـک بازارهای 

صادراتی خود را در ادامه از دست خواهیم داد. 

عمده مشـتریان محصوالت شرکت چه   
صنایعـی هسـتند و چـه فراینـدی در تولید 

این محصوالت به کار گرفته می شود؟
عمده ترین مشتریان محصوالت ما، شرکت های 

تابلوسازی و قطعه سازی هستند و در ادامه می توانیم 

و  ترانس ســـازی، پست ســـازی  بـه شرکت هــــای 

کابل سـازی اشـاره کنیـم. همچنیـن تولیدکننـدگان 

سـیم های الکی نیز از دیگر مشـتریان شـرکت مسبار 

کاوه هسـتند. ریخته گـری آپکسـت، فراینـد تولیـد 

مفتول مسی است که از کوره های فنالندی در خط 

تولیـد ایـن محصـول اسـتفاده می کنیـم. در بخـش 

کانفـورم،  فراینـد  از  اسـتفاده  بـا  نیـز  تسمه سـازی 

محصـوالت مـورد نظـر اکسـترود و در ادامـه کشـش، 

بسته بندی و برای مشتریان ارسال می شوند.

در خصـوص عرضه محصوالت شـرکت   
در بورس کاالی ایران توضیح بفرمایید.

مفتـول مسـی، تنهـا محصول شـرکت اسـت که 

ایـران عرضـه  بـورس کاالی  بـه صـورت منظـم در 

می شود. البته معامله چندانی در این تاالر صنعتی 

برای مفتول صورت نمی پذیرد و معامالت معموال 

در سطــح بـــازار انجـــام می شــود. یکی از مسائل 

از آنجایی که باسبار مسی 
با کیفیت مطلوبی در داخل 

کشور در سال 1381 تولید 
نمی شد و عدم کیفیت و 
کمیت الزم به طرز قابل 

توجهی ملموس بود، 
بنابراین شرکت مسبار کاوه 
فعالیت خود را در این سال 

آغاز کرد
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ایـن  می شـود،  مطـرح  زمینـه  ایـن  در  کـه  مهمـی 

یـک  بـه خریـد  اقـدام  کـه شـما  زمانـی  کـه  اسـت 

محصـول مشـخص از بـورس کاالی ایران می کنید، 

موظف به تسویه حساب در سه روز کاری هستید 

و اگـر هزینـه مـد نظـر را طـی ایـن مـدت پرداخـت 

نکنید، با جریمه نیز مواجه خواهید شد اما چنین 

مسـئله ای در سـطح بـازار وجـود نـدارد و خریـداران 

می تواننـد طبـق زمان بندی مد نظر خـود، اقدام به 

بـا  ایـن امـر  خریـد محصـول از شـرکت کننـد کـه 

جذابیـت بیشـتری بـرای مشـتریان شـرکت همـراه 

بوده است.

محصـوالت شـرکت مسـبار کاوه، از چه   
مزیتی نسـبت به نمونه های مشـابه داخلی و 

خارجی برخوردار است؟
از لحاظ کیفی، یک انقالب صنعتی در شرکت 

مسـبار کاوه در حدود چهار تا پنج سـال پیش شـکل 

گرفـت و ایـن تحـول، زمانـی بـه وقـوع پیوسـت کـه 

همچنیـن  و  داخلـی  بـازار  نیـاز  تامیـن  بـر  عـالوه 

بازارهـای صادراتـی کشـورهای عـراق و سـوریه، بـه 

دنبـال صـادرات محصـوالت خود به سـایر کشـورها 

یعنـی امـارات متحـده عربـی و عمـان نیز بودیـم. از 

آنجایـی کـه کیفیـت و اسـتاندارد محصـوالت مورد 

اسـتفاده در کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس، بسـیار 

بیشتر از عراق و سوریه است، بنابراین مدت زمان 

طوالنی را صرف این مهم کردیم و با سرمایه گذاری 

و هزینه کـرد کافـی، از مشـاوران ایتالیایـی در ایـن 

زمینـه بهـره گرفتیم و پـس از طی این مراحل، موفق 

بـه تولیـد باسـبار مسـی و صـادرات آن به کشـورهای 

فـوق شـدیم. بـه طـوری کـه در حال حاضـر با افتخار 

در  تولیدشـده  مسـی  باسـبار  بگوییـم  می توانیـم 

شـرکت مسـبار کاوه، در کشـورهای امارات و عمان 

می درخشـد. البته اصل هدف گذاری مجموعه در 

آن زمان، تولید تسمه مسی قلع اندود بود و با توجه 

به اینکه شرایط آب و هوایی در این کشورها همواره 

بـا رطوبـت همـراه و شـرجی اسـت، بنابرایـن تولیـد با 

بیشـترین میزان کیفیت را در دسـتور کار خود قرار 

دادیم؛ به گونه ای که در حال حاضر، محصوالت ما 

در کشـور عمـان زبانـزد خـاص و عـام اسـت و این در 

حالی است که تولیدکنندگان تایلندی، عربستانی و 

اماراتـی طـی سـالیان اخیـر بـازار کشـورهای حـوزه 

خلیج فارس مانند عمان را در دست گرفته اند.

نقش تحریـم در صنعت مـس را چطور   
ارزیابـی می کنید؟ آیا دولـت از تولیدکنندگان 

محصوالت مسی حمایت می کند؟
هزینه بر بودن تحریم، مهم ترین چالشـی اسـت 

کـه طـی ایـن سـال ها ایجـاد شـده اسـت. در واقـع 

شـرایط به نحوی اسـت که برگشـت سرمایه حاصل 

از صادرات محصوالت شـرکت به کشـورهای حوزه 

اسـت.  شـده  هزینه بـر  مـا  بـرای  فـارس،  خلیـج 

عالوه برایـن، کلیـه ماشـین آالت موجـود در شـرکت 

خارجـی  معتبـر  کشـورهای  تولیـد  کاوه،  مسـبار 

همچون فنالند، انگلیس، آلمان و ایتالیا است و از 

آنجایـی کـه نمی توانیـم قطعـات یدکـی مـورد نیـاز 

خـود را بـه صـورت مسـتقیم خریـداری کنیـم، بـا 

مـازاد هزینـه  در ایـن زمینـه مواجـه هسـتیم. ضمـن 

اینکـه شـرایط تولیـد و صـادرات محصوالت شـرکت 

نسـبت بـه سـایر رقیبـان در خاورمیانـه، دشـوارتر 

اسـت و بـرای مثـال اگـر شـما قصـد خریـد هرگونـه 

مقاطع مسی را از کشورهایی مانند ترکیه و امارات 

داشـته باشـید، این امر به صورت اعتبار اسنادی و 

بـا شـرایط مناسـب بانکـی انجـام خواهـد شـد امـا 

داخلـی  تولیدکننـدگان  از  را  نعمـت  ایـن  تحریـم، 

محـروم کـرده اسـت. ضمـن اینکـه حمایـت دولـت، 

وعده هـای  بـه  متاسـفانه  و  اسـت  شـعار  حـد  در 

پوشـانده  عمـل  جامـه  زمینـه،  ایـن  در  مسـئوالن 

نمی شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه نه تنها حمایتی 

شـاهد  بلکـه  نمی شـود  داخلـی  تولیدکننـدگان  از 

سـنگ اندازی در این زمینه نیز هسـتیم. با توجه به 

قیمـت مـس کـه در حـال حاضـر حـدود 230 هـزار 

تومان به ازای هر کیلوگرم است، نیازمند تسهیالت 

بانکی هستیم و با توجه به اینکه خوراک مورد نیاز 

ما، روزانه 50 تن مس اسـت، بدون شـک تامین این 

حجم از مواد اولیه، بدون تسـهیالت بانکی محقق 

نخواهد شد. 
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تحلیـل شـما از نوسـان قیمت مـس در   
بازارهـای جهانـی طـی مـدت زمـان اخیـر 

چیست و چه تاثیری در داخل داشته است؟
نوسـان قیمـت مـس در بـورس فلزات لنـدن، بر 

قیمت مس در بازار داخلی تاثیر گذاشته و قیمت 

هـر  ازای  بـه  تومـان  هـزار   230 حـدود  بـه  کاتـد 

کیلوگـرم کاهـش یافتـه اسـت اما نوسـان نـرخ دالر، 

از افـت شـدیدتر قیمـت مـس در داخـل جلوگیـری 

از مهم تریـن  یکـی  اسـت. در حـال حاضـر،  کـرده 

مشکالتی که در این زمینه وجود دارد، سرگردانی 

قیمـت مـس و سـایر فلـزات در بـورس فلـزات لندن 

به دنبال سـخنرانی جروم پاول، رئیس بانک فدرال 

ایـاالت متحـده آمریـکا اسـت کـه بـه دنبـال کنتـرل 

نـرخ تـورم همزمـان با افزایش نرخ بهره هسـتند. از 

سـوی دیگر، با ادامه رایزنی ها جهت احیای برجام 

و کاهـش احتمالـی نـرخ دالر، معاملـه چندانـی در 

انتظـار  در  اکثـرا  و  نمی شـود  انجـام  بـازار  سـطح 

نتیجـه مذاکـرات هسـتند که امیدوار هسـتیم این 

مسئله، ختم به خیر شود.

 قطعـی بـرق طـی سـه مـاه اخیـر، چه   
تاثیـری بـر عملکـرد شـرکت مسـبار کاوه 

گذاشته است؟
قطعـی بـرق واحدهای صنعتی در سـال جاری، 

خوشـبختانه بسـیار کمرنگ تـر از سـال 1400 بـود و 

ایـن اتفـاق طـی یـک روز کاری رخ مـی داد. بـه نظـر 

بـرق  می رسـد هفتـه جـاری، آخریـن زمـان قطعـی 

کارخانه ما باشـد و امیدوار هسـتیم از هفته آینده 

شـاهد قطعی برق نباشـیم. البته باید توجه داشت 

نیازمنـد کارشناسـی های الزم جهـت قطعـی  کـه 

بـرق صنایـع هسـتیم و نبایـد یـک سیاسـت کلـی 

نسـبت بـه تمـام صنایـع وجـود داشـته باشـد. بـرای 

مثـال، شـرکت مسـبار کاوه از کوره هـای القایـی در 

خطـوط تولیـد مقاطع مسـی اسـتفاده می کنـد و بر 

همیـن اسـاس، بـه هیـچ عنـوان نبایـد بـرق کارخانـه 

بـا طالع رسـانی  قطـع شـود. اگرچـه مـا می توانیـم 

قبلـی نسـبت بـه توقف تولید خود اقـدام کنیم اما 

نمی توانیـم حتـی یـک سـاعت بـدون بـرق بـه تولید 

خـود ادامـه دهیـم. بنابراین زمانی که برق کارخانه 

قطع می شود، ژنراتورهایی که از قبل تهیه کرده ایم، 

وارد مـدار تولیـد شـده و افـت دمای حاصل، منجر 

به افزایش اصطالک و همچنین هزینه برای مجموعه 

می شود. امیدوار هستیم کارشناسی های الزم در 

تـا  پذیـرد  صـورت  آتـی  سـالیان  طـی  زمینـه  ایـن 

مشـکالت ناشـی از قطعـی بـرق، بـه حداقـل میـزان 

ممکن کاهش پیدا کند.

در حال حاضر، تولیدکنندگان محصوالت   
مسـی با چـه مشـکاتی در حوزه صـادرات 

دست و پنجه نرم می کنند؟
 دولـت در ابتـدای سـال جـاری، اقـدام به وضع 

غیـر کارشناسـانه عـوارض صادراتـی بـر محصوالت 

معدنـی و فلـزی کـرد کـه همیـن مسـئله باعث شـد 

بسـیاری از تولیدکنندگان داخلی، بخش مهمی از 

مشـتریان صادراتـی خـود را از دسـت بدهنـد و پس 

از ایـن اتفـاق، وضـع عـوارض لغـو شـد. اگرچـه ایـن 

اقـدام تاثیـر بسـزایی در صنعـت مـس نداشـت و 

بیشـتر در صنعـت آلومینیـوم تاثیرگـذار بـود. در 

حال حاضر، متاسـفانه کنسـانتره مس به راحتی به 

خام فروشـی  واقـع  در  و  صـادر  کشـور  از  خـارج 

می شـود و این در حالی اسـت که باید کارشناسـی 

و اقدامات الزم در زمینه مقابله با خام فروشی در 

دستور کار دولت و مسئوالن ذی ربط قرار بگیرد.

چشم انداز شرکت مسـبار کاوه چیست و   
آیا طرح توسعه ای را در دست اقدام دارید؟

در طـرح توسـعه ای کـه بـرای مجموعـه در نظـر 

گرفته ایم و مراحل پایانی خود را سپری می کند و تا 

پایـان مـاه آینـده راه انـدازی خواهـد شـد، بـه دنبـال 

تولیـد باسـبار مسـی بـا عـرض 280 میلی متـر مربـع 

فلـز  یـک  مـس،  کـه  داشـت  توجـه  بایـد  هسـتیم. 

استراتژیک است و از آنجایی که ذخایر غنی از مس 

در داخـل کشـور مـا وجـود دارد، امیـدوار هسـتیم 

سیاست گذاری های مناسب جهت بهره وری کافی 

و تولیـد محصـوالت نهایـی در مقابلـه بـا صـادرات 

مواد خام صورت پذیرد تا ضمن ایجاد ارزش افزوده 

و اشتغال زایی بیشتر، شاهد رشد درآمد و همچنین 

ارزآوری به داخل کشور باشیم.

در طرح توسعه ای که 
برای مجموعه در نظر 

گرفته ایم و مراحل پایانی 
خود را سپری می کند و تا 
پایان ماه آینده راه اندازی 
خواهد شد، به دنبال تولید 

باسبار مسی با عرض 
280 میلی متر مربع هستیم
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فــوالدفــوالد

صادرات؛ راهکار خروج بازار فوالد از رکود

فـوالد؛ صنعتی که بازار تجارت الکترودهای گرافیتی را کنترل می کند

افت صادرات فوالد چین در ماه جوالی 2022
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مدیرعامـل شـرکت مهندسـی آذر پـوالد آذرنگ گفت: اگر محصـوالت فوالدی تولید شـده در 
داخـل کشـور بدون هیچ مشـکلی صادر شـود، باعث تغییر و تحـول در بازارهـای جهانی و بهبود 

بازار داخلی خواهد شد.

صادرات؛ راهکار خروج بازار فوالد از رکود
مدیرعامل شرکت مهندسی آذر پوالد آذرنگ مطرح کرد:

مهـدی مرتضـوی در گفت وگـو با خبرنگار پایگاه 

خصـوص  در  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

فعالیت شـرکت، اظهار کرد: شـرکت مهندسـی آذر 

پـوالد آذرنـگ در سـال 1384 بـا ظرفیـت 20 هـزار تـن 

تاسـیس شـد و در سـال 1388 به تولید رسـید که در 

حـال حاضـر نیـز 40 تـا 45 درصـد از ظرفیـت اسـمی 

مجموعه فعال است.

وی در ادامـه بیـان کـرد: بیشـترین تمرکز شـرکت 

مهندسی آذر پوالد آذرنگ، معطوف بر تولید شمش 

و قطعـات فـوالدی اسـت کـه می تـوان از آن هـا در 

اسـتفاده انـواع ماشـین آالت بهـره بـرد. تولید قطعات 

فـوالدی را بـا روش ریخته گـری ماسـه ای بـه صـورت 

دسـتی انجام می دهیم که ازجمله قطعات تولیدی 

بـرای سـاختمان کوره هـای  فـوالدی  مـا، رینگ هـای 

سـیمانی، قطعـات فـرز و... اسـت. همچنیـن بیلـت 

 5SP فوالدی را در ابعاد 125*125 و 150*150 در گرید

بـا توجـه بـه  و 3SP تولیـد می کنیـم. ایـن شـرکت 

سفارش مشتریان، توانایی تولید قطعات چدن آلیاژی 

خـاص را نیـز دارا اسـت. در حـال حاضـر، بـا دو کـوره 

القایی با ظرفیت 15 تن و دو کوره با ظرفیت هشـت 

تـن بـه صـورت شـبانه روزی بـا 95 نفر نیروی انسـانی، 

روزانـه 150 تـن تولیـد داریـم کـه بـه صـورت تفکیـک 

شده، 135 تا140 تن شمش فوالدی و 10 تا 15 تن قطعه 

تولید می شود.

قیمت مواد اولیه در بازار گران است  
مدیرعامل شرکت مهندسی آذر پوالد آذرنگ در 

خصـوص نحـوه تامیـن مـواد اولیـه شـرکت، عنـوان 

کـرد: آهـن اسـفنجی و قراضـه آهـن، ازجملـه مـواد 

اولیـه مـورد نیـاز شـرکت اسـت که 5 تـا 10 درصـد، از 

اسـتفاده  خـود  تولیـد  فراینـد  در  آهنـی  قراضـه 

می کنیـم. در حـال حاضـر، مـواد اولیـه به آسـانی در 

بازار تامین می شود اما تمامی تولیدکنندگان شمش 

فوالدی نسبت به نبود همخوانی قیمت مواد اولیه 

بـا شـمش فـوالدی گالیه منـد هسـتند، به طـوری که 

آهـن اسـفنجی در بـازار بـه مراتـب باالتـر از قیمـت 

باعـث  موضـوع  ایـن  کـه  بـوده  فـوالدی  شـمش 

نازضایتـی تمامـی تولیدکنندگان فوالد شـده اسـت. 

شـرکت ما مواد اولیه مورد نیاز خود را مسـتقیما از 

کارخانه هـا تامین می کند. همچنین مطابـق قانون، 

بخشی از محصوالت نهایی را در بورس کاالی ایران 

عرضـه می کنیـم. گفتنی اسـت با وجـود راکد بودن 



13         شهریور ماه  1401        شماره  232

فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

صنعـت فـوالد، تـا حـدودی مشـتریان خـود را حفـظ 

کرده ایـم و در ایـن زمینـه تاکنـون هیـچ نگرانـی بـرای 

مجموعه ایجاد نشده است.

از  حاصـل  قطعـات  تولیـد  دربـاره  مرتضـوی 

ریخته گری و افزودنی ها، گفت: شـرکت مهندسـی 

آذر پـوالد آذرنـگ مـواد افزودنی مورد نیاز خود را هم 

از بـازار داخلـی و هـم از خارجـی تامیـن می کنـد. 

فروآلیاژها بیشتر روی محصوالت ما تنوع می دهد؛ 

به طوری که با توجه به شرایط بازار، از فروسیلیس، 

فرومنگنـز، فروکـروم و فرومنیزیـم در فراینـد تولیـد 

اسـتفاده می کنیـم کـه بـا توجـه بـه نـوع ایـن مـواد، 

و  می شـود  متنـوع  شـرکت  محصوالتـی  سـبد 

می توانیم قطعات مورد نیاز مشتریان خود را تولید 

کنیـم. اگرچـه برخـی از مواد اولیه مورد نیـاز خود را 

از بـازار داخلـی تامیـن می کنیـم امـا متاسـفانه ایـن 

مـواد بـا قیمت های هنگفتی در بـازار داخلی عرضه 

می شـود کـه حتـی اگـر از بازارهای خارجی نیز تهیه 

کنیم، با توجه به افت و خیز نرخ ارز، ناچار هستیم 

با قیمت های بیشتری آن ها را خریداری کنیم.

رکود بازار؛ عامل بی رونق صنعت  
مدیرعامل شرکت مهندسی آذر پوالد آذرنگ در 

خصوص عمده ترین مشـکالت شـرکت، اذعان کرد: 

چالـش  بزرگ تریـن  و  بی رونـق  عامـل  بـازار،  رکـود 

صنعـت اسـت. در حقیقـت زمانـی کـه 30 درصـد 

ایـن  و  باشـد  وجـود  کشـور  در  خـام  فـوالد  مـازاد 

واحـد  بـرق  اگـر  حتـی  نشـود،  صـادر  محصـوالت 

تولیدی نیز با قطعی و محدودیت مواجه نشـود، با 

راکـد بـودن بـازار فـوالد مواجـه خواهیـم شـد و بـا این 

شرایط چه انتظاری از این وضعیت خواهیم داشت؟ 

بنابرایـن بـازار فوالد به سـمت رکـود و دامپینگ های 

داخلی که برخی از شرکت های بزرگ از آن استفاده 

می کننـد، حرکـت می کنـد. یکـی از مسـائلی کـه 

سـبب شـده اسـت بـه ظرفیـت اسـمی خـود در ایـن 

فصل نرسیم، خاموشی برق بود. بدون شک تعطیلی 

صنعت فوالد به  هیچ  عنوان کار درستی نیست؛ به 

طـوری کـه قطـع بـرق در واحدهـای تولیدی فـوالد با 

پیامدهـای غیـر قابـل جبرانـی بـرای تولیدکننـدگان 

همراه است. از یک  سو، کاهش تولید سبب کاهش 

مـازاد محصـوالت فـوالدی در بـازار کشـور شـد و از 

سـوی دیگـر، سـبب شـد تولیدکننـدگان بـه اهـداف 

تعیین  شـده خود طی سـال  جاری نرسـند؛ به طوری 

کـه در حـال حاضـر بـا یـک روز خاموشـی بـه فعالیت 

خود می پردازیم.

اولولیت هـای  و  برنامه هـای  دربـاره  مرتضـوی 

شـرکت، مطـرح کـرد: در حـال حاضـر، یـک برنامـه 

توسعه ای را در دستور کار خود قرار داده  ایم که بنا بر 

شـرایط موجـود در بـازار فـوالد، نمی توانیـم آن را ادامه 

دهیم؛ به طوری که دو کوره القایی به مجموعه خود 

اضافـه کـرده بودیـم امـا فعـال متوقـف شـده اسـت. 

همچنین با این شرایط نمی توانیم چشم انداز مثبتی 

را بـرای بـازار متصـور شـویم و بایـد منتظـر باشـیم تـا 

ببینیم بازار فوالد چه مسیری را طی خواهد کرد.

پارامترهای جهانی و تاثیر آن بر بازار   
فوالد داخلی

مدیرعامل شرکت مهندسی آذر پوالد آذرنگ در 

پایـان یـادآور شـد: متاسـفانه صنعـت فـوالد در رکـود 

مطلقـی بـه سـر می بـرد، بـه طـوری کـه ایـن مهـم بـه 

شـدت متاثـر از بازارهـای جهانـی اسـت. اگـر تغییر و 

تحولی در این بازار را ندهد، وضعیت صنعت داخلی 

ایـران نیـز نامسـاعد خواهـد شـد و تـا زمانـی کـه در 

بازارهای جهانی حرکت مثبتی ایجاد نشود، وضعیت 

مـا نیـز بـه همیـن صـورت ادامـه خواهـد یافـت. در 

حقیقت برای تولید، باید حداقل های تولید تدوین و 

انـرژی  فـوالد  تولیـد  تعریـف شـود کـه حداقل هـای 

بـا  تولیدکننـدگان  سـال،  یـک  طـول  در  اگـر  اسـت. 

محدودیت و قطعی برق مواجه شـوند، سـرمایه های 

هنگفتـی بـه دلیـل اینکـه دولـت نتوانسـته اسـت بـه 

تعهـدات خـود عمـل کند، راکـد می مانـد. زمانی که 

دولت، انشعاب برق واحد تولیدی را تامین می کند، 

بـرق واحـد  ایـن مهـم،  بابـت  یعنـی موظـف اسـت 

تولیـدی را تامیـن کنـد. زمانـی که قرار باشـد در طول 

سـال بـا 60 روز قطعـی بـرق مواجه باشـیم، سـرمایه ما 

عمـال راکـد خواهـد مانـد و باعـث ضـرر و زیـان در 

مجموعه می شود.

تمامی تولیدکنندگان 
شمش فوالدی نسبت به 
نبود همخوانی قیمت مواد 
اولیه با شمش فوالدی 
گایه مند هستند،  به 

طوری که این موضوع 
باعث نازضایتی تمامی 

تولیدکنندگان فوالد 
شده است
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الکتـرود گرافیتـی در دو بخـش مصـارف الکتریکـی و تولید فرآورده هـای فلـزی ازجمله فلزات 
سـیلیکونی و فـوالد بـه روش کـوره قـوس الکتریکی، مورد اسـتفاده قـرار می گیرد که بـا توجه به 
رشـد صنایع مرتبط ازجملـه صنعت هواپیمایی، الکترونیک و بسـته بندی، پیش بینی می شـود بازار 
الکترودهـای گرافیتـی، رونـد روبه رشـدی را تجربـه کنـد. میـزان واردات و صـادرات الکترودهای 
گرافیتـی در جهـان، در سـال 2021، به ترتیب حـدود 2.6 میلیون تن و 3.6 میلیون تن بوده اسـت 
که کشـور ایسـلند بـا در اختیار داشـتن 17 درصد از سـهم بـازار واردات، بزرگ تریـن واردکننده و 
کشـور چین بـا در اختیار داشـتن 65 درصد از سـهم بـازار، بزرگ تریـن صادرکننـده الکترودهای 

گرافیتی در جهان شناخته می شود.

فوالد؛ صنعتی که بازار تجارت الکترودهای 
گرافیتی را کنترل می کند

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، الکترود یکی از قطعات مهم صنعتی 

است که قادر است جریان برق را با حداقل مقاومت 

از خود عبور دهد و برخورداری از این ویژگی توانسته 

اسـت توجهـات زیـادی را در صنعـت بـه خـود جلـب 

کنـد. ایـن قطعـه بـه  طـور عمـده بـرای انتقـال جریـان 

باالی الکتریسیته در کوره های قوس الکتریکی برای 

فلـزات  و  فـوالد  ازجملـه  فلـزی  فرآورده هـای  تولیـد 

سـیلیکونی و فراینـد ذوب در کارخانه هـای  تولیـد 

محصوالت فلزی، مورد استفاده قرار می گیرد.

روند تولید فوالد در جهان رو به افزایش است که 

به واسطه کاربرد الکترودهای گرافیتی در تولید آن، 

بازار شاهد افزایش تقاضای الکترود در جهان است. 

عالوه  برایـن، مصرفـی بـودن ایـن قطعـه مزیـد بر علت 

شده و روند صعودی الکترودهای گرافیتی در جهان 

را تحت تاثیر قرار داده است؛ چراکه پس از استفاده، 

در زمـان مشـخصی نیـاز به تعویـض دارند. همچنین 

فـوالد در  بـرای  تقاضـا  افزایـش  کـه  مـی رود  انتظـار 

ساخت  و  ساز، نفت و گاز، صنایع خودرو، استفاده از 

کـوره قـوس الکتریکـی و در نهایـت تقاضـا بـرای ایـن 

پیش بینـی  همچنیـن  دهـد.  افزایـش  را  الکترودهـا 

می شـود رشـد صنایـع مختلـف ماننـد هواپیمایـی، 

الکترونیک و بسته بندی که بخشی از صنایع مصرف  

کننده الکترودهای گرافیتی هستند، منجر به رشد 

بازار الکترودهای گرافیتی شود.

بـا توجـه بـه پیش بینـی افزایـش رونـد تقاضـای 

الکترودهای گرافیتی در جهان، میزان تجارت آن طی 

سـال های 2010 تـا 2021 نیـز مـورد بررسـی قـرار گرفته و 

در نمودار 1 و نمودار 2 ارائه شـده اسـت. الزم به ذکر 

هسـت کـه کـد تعرفـه مـورد بررسـی در ایـن گـزارش، 

مـورد  گرافیتـی  الکترودهـای  مجمـوع  بـه  مربـوط 

اسـتفاده در مصـارف کـوره بـا کـد 854511 و مصارف 

الکتریکی با کد تعرفه 854519 است.

ایسلند، بزرگ ترین واردکننده   
الکترودهای گرافیتی

همان  طور که در نمودار 1 قابل مشـاهده اسـت، 

میـزان واردات الکترودهـای گرافیتـی در جهـان در 

سـال 2021، حـدود 2.6 میلیـون تـن بـوده اسـت کـه 

کشور ایسلند با در اختیار داشتن 17 درصد از سهم 

بازار، بزرگ ترین واردکننده الکترودهای گرافیتی در 

بـا  آن  جهـان شـناخته می شـود کـه میـزان واردات 

0.27درصـد رشـد سـاالنه، از حـدود 428 هـزار تـن در 

سـال 2010 بـه حـدود 440.8 هـزار تـن در سـال 2021 
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رسیده است. ذکر این نکته ضروری است که 98درصد 

از واردات ایسلند، مربوط به الکترودهای مورد استفاده 

در مصارف کوره های الکتریکی برای تولید فوالد بوده 

است. از آنجایی که ایسلند یکی از کشورهای مطرح 

در تولید فوالد است، این امر قابل توجیه بوده و الزم به 

ذکر است که هلند و نروژ، هر یک با در اختیار داشتن 

58 درصـد و 40 درصـد از بـازار ایسـلند، بزرگ تریـن 

مبادی وارداتی آن به شمار می روند.

پس از ایسلند، کشورهای امارات و نروژ، هریک 

بـا در اختیـار داشـتن 12.6 درصـد و 11.3درصـد از 

سـهم بـازار واردات، در سـال 2021، در جایـگاه دوم و 

سـوم کشـورهای واردکننـده الکترودهـای گرافیتـی 

در سـال 2021 قرار دارند که میزان واردات امارات 

در بـازه زمانـی ذکــر شـــده، بـا 5.5 درصـــد رشــــد 

ساالنــــه، از حــــدود 184.5 هـــزار تــــن بـــه حــــدود 

332هـزار تـن و میـزان واردات نروژ با 4درصد رشـد 

سـاالنه، از حـدود 195 هـزار تـن بـه حـدود 298 هزار 

تن رسیده است.

چیـن بـا در اختیـار داشـتن 92 درصـد از بـازار 

امـارات و 51 درصـد از بـازار نـروژ، بزرگ تریـن مبـدا 

وارداتـی ایـن دو کشـور محسـوب می شـود. الزم بـه 

ذکـر اسـت کـه رشـد تقاضـای داخلـی در صنعـت 

الکتریکـی، از دالیـل بـاال بـودن واردات در ایـن دو 

کشـور اسـت؛ بـه  طـوری  کـه حـدود 97 درصـد از 

واردات هر یک از کشـورهای امارات و نروژ، مربوط 

نیـاز در مصـارف  الکترودهـای گرافیتـی مـورد  بـه 

الکتریکی بوده است.

و  ترتیـب 11.2 درصـد  بـه  نیـز  کانـادا و روسـیه 

9درصد از واردات الکترودهای گرافیتی در جهان را 

در اختیـار دارنـد و جزو کشـورهای مطـرح واردکننده 

محسوب می شوند. میزان واردات کانادا با 4 درصد 

رشـد سـاالنه، از 196 هـزار تـن در سـال 2010، بـه حـدود 

297 هـزار تـن در سـال 2021 رسـیده اسـت کـه حـدود 

90درصـد از الکترودهـای وارداتـی کانـادا بـه منظـور 

مصـارف الکتریکـی و 10 درصـد از آن بـرای مصـارف 

کوره مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین میزان 

واردات روسـیه طـی ایـن بـازه زمانـی تغییـرات قابـل 

توجهی را تجربه نکرده اسـت؛ به طوری  که با حدود 

0.07 درصـد رشـد سـاالنه، از حـدود 242 هـزار تـن بـه 

حدود 244 هزار تن رسیده است.

فوالد، دلیل عمده نوسان واردات  
بـا کاهـش فشـار ناشـی از بحران اقتصـادی جهان 

در سـال 2008 و بهبود اوضاع کشـورهای صنعتی در 

غرب و در نهایت افزایش تولید فوالد، میزان واردات 

الکترودهـای گرافیتـی در طـول سـال 2010، مطابـق بـا 

نمودار 1، با رشد 250 هزار تنی مواجه بوده است. از 

سـال 2011 تـا 2015، واردات الکتـرود رونـد یکنواختـی 

داشـته اسـت اما از سـال 2015، تولید جهانی فوالد به 

دلیـل افـت مصـرف آن و افزایـش رقابـت در بازارهـای 

بین که ترفیع این مشـکل در سـال های 2017 و 2018 و 

همچنین افزایش تولید فوالد در کشورهای آفریقای 

جنوبی از سـال 2016 منجر به رشـد واردات، طی این 

بـا   2021 تـا   2018 سـال  از  و  اسـت  شـده  سـال  دو 

نوسـان های هـر چنـد اندک کـه حاصل افت و خیـز در 

صنعـت فـوالد بـوده اسـت، رونـد یکنواختـی را طـی 

کرده است.

چین، بزرگ ترین صادرکننده   
الکترودهای گرافیتی

با توجه به نمودار 2، میزان صادرات الکترودهای 

گرافیتی در جهان با 2 درصد رشـد سـاالنه، از حدود 

2.8 میلیـون تـن در سـال 2010، بـه حـدود 3.6 میلیون 

تن در سـال 2021 رسـیده اسـت که چین با در اختیار 

داشتن 65 درصد از سهم بازار، بزرگ ترین صادرکننده 

الکترودهای گرافیتی در جهان شناخته می شود که 
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میزان صادرات آن در این بازه زمانی، با 5 درصد رشد 

سـاالنه، از حـدود 1.3 میلیـون تـن در سـال 2010 بـه 

حـدود 2.3 میلیـون تـن در سـال 2021 رسـیده اسـت. 

یکه تـاز بـودن چیـن در تولیـد گرافیـت، از مهم تریـن 

دالیل این امر بوده و ذکر این نکته ضروری اسـت که 

82 درصـد از صـادرات چیـن، مربـوط بـه الکترودهای 

گرافیتـی مـورد اسـتفاده در مصارف الکتریکـی بوده 

است که کانادا و امارات، بزرگ ترین مقاصد صادراتی 

آن محسوب می شوند.

بعد از چین، کشورهای هلند و نروژ، هر یک با 

در اختیار داشتن 11 درصد و 9 درصد از سهم بازار 

صـادرات در سـال 2021، در جایـگاه دوم و سـوم 

کشـورهای صادرکننـده الکترودهـای گرافیتـی در 

سـال 2021 قـرار دارنـد کـه میـزان واردات هلنـد، بـا 

3.5 درصـد کاهـش سـاالنه، از حـدود 573 هزار تن 

در سـال 2010، به حدود 386 هزار تن در سـال 2021 

رسـیده اسـت. شایان ذکر است که تقریبا نیمی از 

صـادرات هلنـد، مربـوط بـه مصـارف الکتریکـی و 

نیمـی از آن، مربـوط بـه مصارف کوره بوده اسـت و 

نـروژ و ایسـلند، بزرگ تریـن مقاصـد صادراتـی آن بـه  

شمار می روند.

میـزان صـادرات نـروژ نیـز در بـازه زمانـی مـورد 

حـدود  از  سـاالنه،  کاهـش  درصـد  بـا 0.5  بررسـی، 

190هـزار تـن بـه حـدود 180 هـزار تـن رسـیده اسـت که 

مربـوط بـه صـادرات الکترودهـای گرافیتی به منظور 

مصارف الکتریکی بوده که به  طور عمده به ایسلند 

صادر شده است.

صادرات الکترود، تحت تاثیر صنعت فوالد  
همان  طور که ذکر شـده اسـت، با کاهش فشـار 

ناشـی از بحـران اقتصـادی سـال 2008، تولید فـوالد و 

تجـارت الکترودهـای گرافیتـی در سـال 2010 رونـد 

رو به  رشـدی پیـدا کـرده اسـت و عـالوه  بـر افزایـش 

واردات، منجـر بـه افزایـش 434 هـزار تنـی صـادرات 

الکترودهـای گرافیتـی شـده اسـت. از سـال 2011 تـا 

2013، صادرات الکترودهای گرافیتی روند یکنواختی 

را طـی کـرده اسـت امـا از سـال 2013 تـا 2015، بـازار با 

کاهـش 740 هـزار تنـی صـادرات روبـه رو بـوده اسـت 

که مشـابه با آنچه که در قسـمت واردات نیز گفته 

شـده اسـت، افـت قیمـت سـنگ آهن در آن سـال ها، 

منجـر بـه کاهـش تولیـد فـوالد و در نهایـت کاهـش 

تجارت الکترودهای گرافیتی شده است اما از سال 

2015 تـا 2021، صـادرات الکترودهـای گرافیتـی روند 

صعـودی داشـته اسـت کـه دلیـل عمـده آن رشـد 

حرکـت صنعـت فـوالد در جهـان، بـه سـمت تولید با 

استفاده از روش کوره قوس الکتریکی بوده است و 

منجـر بـه افزایـش قابـل توجـه تقاضـای جهانـی برای 

الکتـرود گرافیتـی و در نهایـت افزایش صـادرات این 

قطعه در جهان شده است.

میـزان واردات ورق سـرد فـوالدی چیـن طـی دوره 

مورد بررسـی با افت همراه بوده اسـت؛ به  طوری  که 

از سـه میلیـون و 950 هـزار تـن در سـال 2012 بـه دو 

میلیـون و 880 هـزار تـن در سـال 2021 کاهـش یافتـه 

اسـت. واردات ورق سـرد فـوالدی چیـن در سـال 2021 

نسـبت بـه سـال 2020 حـدود 13 درصـد افت داشـت. 

میانگیـن واردات ورق سـرد فـوالدی چیـن طـی دوره 

زمانـی مـورد بررسـی برابـر سـه میلیـون و 200 هـزار تن 

بود. بیش ترین میزان واردات ورق سرد فوالدی چین 

در سـال 2013 رقـم خـورد کـه برابـر چهـار میلیـون تـن 

بود. گفتنی است چین در واردات ورق سرد فوالدی 

در سـطح جهـان رتبـه اول را در اختیـار دارد. رشـد 

صنایع در چین سبب شده است این کشور آسیایی 

بزرگ ترین متقاضی ورق سرد فوالدی جهان باشد.

ورق سـرد  فـوالدی در آلیاژهـای سـاده کربنی، 

دارنـد.  وسـیعی  کاربردهـای  زنگ نـزن  و  آلیـاژی 

سـرانه مصـرف ورق سـرد فـوالدی در چیـن بـه ازای 

هـر نفـر حـدود 27 کیلوگـرم بـرآورد شـد. افزایـش 

تقاضـای ورق سـرد فـوالدی در سـطح جهـان در پـی 

رشـد و توسـعه صنایـع مختلـف اسـت. بـازار ورق 

سـرد فـوالدی چیـن نیـز بـا توجـه به رشـد صنایـع در 

این کشور رو به رشد است.



17         شهریور ماه  1401        شماره  232

فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی



شماره  232          شهریور ماه  1401 18

فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

بـر اسـاس داده هـای اداره کل گمـرک، چین 6 میلیـون و 671 هـزار تن فوالد صـادر کرد که 
ایـن مقدار نسـبت به ماه پیشـین، حـدود 886 هزار تن کمتر بود اما در مقایسـه با سـال 2021، 
حـدود 17.7 درصـد رشـد داشـت. صـادرات تجمعـی نیـز از مـاه ژانویه تـا جوالی، حـدود 40 

میلیون و 73 هزار تن بود که نسبت به سال گذشته، 6.9 درصد افت داشت.

افت صادرات فوالد چین در ماه جوالی 2022

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

مـاه جـوالی،  از موسسـه »SMM«، در  نقـل  بـه   و 

واردات فوالد چین برابر 789 هزار تن بود که نسبت 

به ماه پیشین، دو هزار تن و نسبت به سال گذشته، 

24.9 درصد کمتر بود. واردات تجمعی نیز از ژانویه 

تـا جـوالی برابـر 6.559 میلیـون تـن بود که نسـبت به 

سال گذشته، کاهش 21.9 درصدی داشت.

افت صادرات فوالد چین همزمان با   
کاهش تقاضای خارجی

در سـال 2022، پـس از اوج گیـری حجم صادرات 

فوالد چین در ماه می، بالفاصله وارد کانال کاهشی 

شـد و سـیر نزولـی در پیـش گرفـت. حجـم ماهانـه 

صادرات در ماه جوالی به 6.671 میلیون تن کاهش 

یافت. بخش فوالد در چین و خارج از کشور نیز در 

رکود قرار دارد که کمبود تقاضا از بخش های تولید 

پایین دسـتی سـندی بـر ایـن ادعـا اسـت. همچنیـن 

هیـچ نشـانه ای از بهبـود سـفارش های دریافتـی از 

چشـم  بـه   آمریـکا  متحـده  ایـاالت  و  اروپـا  آسـیا، 

نمی خورد. عالوه براین، به دلیل عدم مزیت رقابتی 

بـا  در قیمت گـذاری صادراتـی چیـن، در مقایسـه 

ترکیـه، هند و دیگر کشـورها، صـادرات فـوالد در ماه 

جـوالی همچنـان رو بـه کاهش بود.

واردات فـوالد در مـاه جـوالی در مقایسـه بـا مـاه 

قبـل کمـی کاهـش یافـت و حجـم واردات ماهانه به 

کمترین مقدار 15 سال گذشته رسید. یکی از دالیل 

ایـن اتفـاق، افزایش فشـار در جهـت انقباض اقتصاد 

چیـن بـود. تقاضـای نهایـی تحـت تاثیـر وضعیـت 

امـالک، زیرسـاخت ها و تولیـد کـه عملکـرد ضعیفی 

داشتند، قرار گرفت.

 »PMI «در مـاه جـوالی، شـاخص مدیـران خریـد

در بخـش سـاخت و تولیـد داخلـی، بـه 49.0 واحـد 

کاهش یافت که حاکی از انقباض بود. عالوه براین، 

رشد جانب عرضه همچنان بسیار سریع تر از میزان 

تقاضـا اسـت. از ایـن رو واردات فـوالد چین به مدت 

شش ماه متوالی کاهش یافته است.

چشمانداز واردات و صادرات فوالد  
خارجـی  تقاضـای  مـی رود  انتظـار  آینـده  در 

نگـرش  برطـرف شـدن  بـا  سـبب ضعیف تـر شـود. 

خرسـی بـازار در پـی آخریـن افزایـش نـرخ بهـره دالر 

توسـط فـدرال رزرو، قیمـت فـوالد در بسـیاری از 

نقـاط جهـان بـه تدریـج رونـد تثبیت کننـده ای از 

خـود نشـان داده اسـت و شـکاف بیـن قیمت هـای 

داخلـی و قیمـت صـادرات چیـن پـس از دوره فعلی 

رکود، کاهش یافته است.

بـه عنـوان مثـال، در چین قیمت فـوب ورق گرم 
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برابـر  آگوسـت،  مـاه  هشـتم  در  صادراتـی   )HRC(

610دالر بـر تـن بـود؛ در حالـی  کـه قیمـت متوسـط 

داخلی طبق ارزیابی های »SMM« برابر 4,075.9یوان 

بر تن گزارش و تفاوت قیمت آن دو حدود 53.8 یوان 

بـر تـن بـرآورد شـد که در مقایسـه با پنجم مـاه می که 

اختـالف قیمـت برابـر 199.05 یـوآن بـر تن بـود، حدود 

145.25 یوآن بر تن افت داشـت. در پس پشـت پرده ، 

کاهش تقاضا در چین و کشورهای خارجی که سبب 

خـارج  و  داخـل  بـازار  در  قیمـت  اختـالف  کاهـش 

می شـود، بـدون شـک از انگیـزه صادرکننـدگان فـوالد 

 ،»SMM« خواهد کاست. بر اساس آخرین تحقیقات

در ماه آگوست سفارش های صادراتی دریافت شده 

توسـط کارخانه هـای نـورد فـوالدی داخلـی در چیـن، 

همچنان ضعیف و اندک بود. عالوه براین، با در نظر 

گرفتـن تاثیـر کاهـش تولیـد فـوالد خـام در چیـن و 

سیاسـت های محدودیـت صـادرات، انتظـار مـی رود 

که صادرات فوالد در این ماه کاهش یابد.

همچنیـن واردات فـوالد چیـن در سـال های اخیر 

در سطح پایین باقی مانده است. با توجه به اینکه در 

نیمه دوم سال جاری، با کمک سیاست های حمایتی 

قوی تر و دقیق تر کشـور، انتظار می رود اقتصاد چین 

بـه سـرعت بازیابـی شـود. شـرایط مصـرف و تولیـد 

صنایع مختلف نیز بهبود خواهد یافت. با این حال، 

بـه دلیـل ضعیـف بـودن همزمـان تقاضـای داخلـی و 

خارجی در شرایط فعلی، قیمت های بین المللی فوالد 

به درجات مختلفی کاهش یافته و اختالف قیمت 

در چیـن و خـارج از کشـور بـه میـزان قابـل توجهـی 

کمتر شده است. »SMM« پیش بینی می کند که 

واردات آتی فوالد چین ممکن است تا حدی بهبود 

یابد اما سرعت آهسته بهبودی در تقاضای داخلی 

واقعـی سـبب می شـود تـا فضـای رشـد واردات بـه 

ا برطرف شدن نگرش نسبت محدود باشد.
خرسی بازار در پی آخرین 

افزایش نرخ بهره دالر 
توسط فدرال رزرو، قیمت 
فوالد در بسیاری از نقاط 

جهان به تدریج روند 
تثبیت کننده ای از خود 

نشان داده است
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آلومینیومآلومینیوم

کوتاه کردن دست سوداگران از بازار مواد اولیه آلومینیوم

نیازمند تغییر نگرش در صنعت بازیافت هستیم

تولید آلومینا در جهان، دامن گیر جنگ اوکراین و روسیه شد
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عضـو هیئـت مدیره شـرکت آلومینـای ایران گفت: بهینه سـازی و اسـتفاده از باطله هـای صنایع 
معدنـی مختلف می تواند شـرایط بهره برداری مواد قابل مصرف مجـدد را نه تنها در صنعت آلومینیوم 

بلکه در صنایع دیگر نیز ایجاد کند.

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

آنالیـن«، حمیدرضـا بادکوبـه هـزاره طـی یادداشـتی 

اظهار کرد: تامین مواد اولیه مورد نیاز از نظر کمی و 

کیفـی از جملـه الزامـات صنعـت آلومینیـوم اسـت. 

بررسـی وضعیت این صنعت نشـان دهنده آن اسـت 

که یکی از مشـکالت جدی این صنعت، تامین مواد 

اولیه موردنیاز است.

تامیـن مـواد اولیـه یکـی از دشـواری هـای تولیـد 

آلومینیوم در کشور است. صنایعی همچون فوالد و 

مس در تامین مواد اولیه با مشـکل مواجه نیسـتند؛ 

چراکـه معـادن آهـن و مـس بسـیاری در کشـور وجـود 

دارد امـا شـرایط صنعـت  آلومینیـوم کامـال متفـاوت 

آلومینیوم سـازی در  اولیـه واحدهـای  مـاده  اسـت. 

کشـور، آلومینـا، آنـد و کاتـد  اسـت کـه بـه علت عدم 

وجـود منابـع کافـی در داخـل کشـور تامیـن آن بـرای 

تنهـا  دارد.  همـراه  بـه  را  تولیدکننـدگان مشـکالتی 

تولیدکننده پودر آلومینا در ایران،  آلومینیوم جاجرم 

اسـت کـه البتـه ظرفیـت آن محـدود اسـت و درصـد 

کمـی از نیـاز ایرالکـو ، هرمـزال ، المهـدی و سـالکو را 

تامیـن می کنـد؛ چراکـه ظرفیت جاجـرم 200 هـزار تن 

اسـت کـه حـدود 80 هـزار تـن مصـرف خـود کارخانـه 

جاجـرم اسـت و 120هـزار تـن را توزیـع می کنـد کـه 

بخش کوچکی از نیاز این کارخانجات است.

البته الزم به ذکر است که بیشتر تولیدکنندگان 

آلومینیـوم در منطقـه خلیج فـارس بـا ایـن مشـکل 

روبه رو هستند؛ چراکه معادن بوکسیت محدودی در 

ایـن محـدوده وجـود دارد و بیشـتر تولیدکننـدگان از 

طریـق واردات مـواد اولیـه را تامیـن می کننـد امـا بـا 

توجـه بـه محدودیـت ناشـی از تحریم هـا در ایـران، 

حمل ونقل و تبادل وجه را با مشکالتی مواجه کرده و 

روند تامین این مواد را سـخت و پرهزینه کرده اسـت 

امـا نکتـه ای کـه در اینجا قابل تامل اسـت، این اسـت 

که برخی از سوداگردان سعی در این دارند که با استفاده 

از نام تحریم شرایط را سخت تر از آنچه که در حقیقت 

وجـود دارد، نشـان دهنـد و بـه کسـب منافـع بیشـتر 

بپردازند. روندی که توسط سوداگران در حوزه مواد اولیه 

ایـن صنعـت ایجـاد شـده اسـت و همچنیـن افزایـش 

قیمت مواد مورد استفاده مشکالت صنعتگران در 

این حوزه را دو چندان کرده است.

گاهـی اوقـات بعضی از سـهامداران و نمایندگان 

آن ها نیز به علت عدم شناخت و تجربه کافی تن به 

بـازی سـوداگران می دهنـد و آلومینا و… را با قیمتی 

غیـر منطقـی خریـداری می کننـد و بـا اقداماتـی کـه 

حتـی مغایـر بـا قانـون تجـارت اسـت، اقـدام به تامین 

مـواد اولیـه و در کنـار آن حفـظ منافع خود می کنند. 

آن هم در شرایطی که با بررسی و برنامه ریزی صحیح 

حتـی در شـرایط تحریمـی نیـز می تـوان تصمیمـات 

بهتری اتخاذ کرد. در ادامه به برخی از اقدامات قابل 

اجرا در این راستا اشاره خواهد شد.

بـا توجـه بـه کارخانجـات فعـال در کشـور، نیاز به 

چهار میلیون تن آلومینا احسـاس می شـود و جاجرم 

تنها قابلیت تامین 180 هزار تن از آن را دارد. از همین 

کوتاه کردن دست سوداگران از 
بازار مواد اولیه آلومینیوم
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رو باید قدم های مهمی دراین زمینه برداشته شود تا 

در آینده با مشکالت بیشتری مواجه نشویم.  بدون 

بـه  آلومینـا  پـودر  واردکننـدگان  سـامان دهی  تردیـد 

کشـور و ایجـاد پلتفرمـی بـرای ارائـه کاال و خدمـات 

آن هـا، تنهـا یـک راه حـل کوتاه مدت و موقتی اسـت و 

نمی تواند تضمینی برای آینده باشد. به همین جهت 

باید به دنبال راهکارهایی عمیق تر و اصولی تر بود.

یکـی از اقداماتـی کـه در ایـن زمینـه انجـام شـد، 

اجاره معدن بوکسیت در گینه به مدت 25 سال بود 

کـه پـس از اتمـام قـراداد دوباره اقـدام به تمدید اجاره 

شـد امـا بـه علت نبـود سـرمایه گذار، بهره بـرداری از 

این پروژه با مشـکل مواجه شـده اسـت. اگر جذب 

سرمایه گذار در این پروژه با موفقیت صورت بگیرد و 

اسـتخراج و انتقـال بوکسـیت ایـن معدن بـه ایـران رخ 

دهد، نیاز هر پنج کارخانه تولید آلومینیوم در ایران از 

همیـن طریـق تامین و منجر به ایجـاد چارچوبی برای 

این امر خواهد شد و پای بسیاری از سودجویان از این 

صنعت قطع می شود.

نکتـه جالـب توجـه ایـن اسـت کـه بسـیاری از 

کشورهای حوزه خلیج فارس مانند امارات  و یا حتی 

ذخایـر  بزرگ تریـن  از  یکـی  دارای  خـود  کـه  هنـد 

بوکسیت است، فرصت ورود به بازار بوکسیت گینه 

را از دسـت نـداده و در ایـن کشـور در حـال فعالیـت 

است. بدون تردید با استفاده از امکانی که در گینه 

بـرای مـا فراهـم اسـت، می تـوان اقدامـات بزرگـی در 

راستای تامین آلومینای داخل کشور انجام داد.

اکتشـافات  ضعیـف  وضعیـت  دیگـر،  مطلـب 

بوکسیت در ایران است. متاسفانه بودجه و امکانات 

کافی برای اکتشاف بوکسیت وجود ندارد. با وجود 

اینکـه اکتشـاف بوکسـیت پرهزینـه و دشـوار اسـت 

اما با فراهم کردن امکانات، ماشین آالت و تکنولوژی 

الزم می تـوان در ایـن مسـیر موفـق بـود. نکتـه حائـز 

اهمیـت ایـن اسـت کـه شـرکت های خصوصی نقش 

تاثیرگذاری در اکتشاف و استخراج معادن بوکسیت 

دارند. در واقع، تمام معادن کوچک بوکسیت متعلق 

بـه بخـش خصوصـی اسـت. اگـر دولـت تسـهیالتی 

بـرای آن هـا در نظـر بگیـرد و بـه فعالیـت آن هـا کمـک 

آلومینیـوم در  بـه رشـد صنعـت  شـود، می تواننـد 

کشور کمک شایانی کنند.

صنایـع  باطله هـای  از  اسـتفاده  و  بهینه سـازی 

معدنـی مختلـف می توانـد شـرایط بهره بـرداری مـواد 

قابـل مصـرف مجـدد را نه تنها در صنعت آلومینیوم 

بلکـه در صنایـع دیگـر نیـز  ایجـاد کنـد. ایجـاد یـک 

کارگروه توسـط وزارت صمت یا ایمیدرو می تواند به 

سازمان دهی این پروژه کمک کند و تمامی باطله های 

صنایـع مختلف نمونه بـرداری و آنالیز شـود. چه بسـا 

کـه از ترکیـب آن هـا بتـوان محصـوالت و اقدامـات 

نوآورانه ای را رقم زد. سـپس اقدامات الزم به جهت 

اسـتحصال مواد معدنی که قابلیت اسـتفاده مجدد 

در صنایع را دارند انجام شود. برای مثال، باطله های 

کارخانه هـای  زغال شـویی حـاوی حـدود 27 درصد 

آلومینای قابل استحصال است.

از  جهـان  آلومینیـوم  درصـد   98 حقیقـت  در 

بوکسیت و تنها 2 درصد آن نفلین سینیت و آلومیت 

بـه دسـت می آیـد. بـا وجـود معادنـی ماننـد معـدن 

نفلیـن سـینیت سـراب، می تـوان روی فـرآوری نفلیـن 

سینیت نیز سرمایه گذاری کرد. البته این کار هزینه 

زیادی را می طلبد اما با برنامه ریزی و اخذ تصمیمات 

صحیح، می توان این هزینه ها را کاهش داد.

راهکار دیگری که در دسترس است، سرمایه گذاری 

و خریـد سـهام  شـرکت های خارجـی اسـت. در حـال 

حاضر، امکان سـرمایه گذاری در بلوک غرب برای ما 

وجـود نـدارد امـا بـا سـرمایه گذاری در شـرکت های 

چینـی و هنـدی کـه در زمینـه تولید مواد اولیـه مورد 

نیـاز صنعـت آلومینیـوم  فعال هسـتند، می توانیم تا 

حـدی آینـده خـود را برای تامین مـواد اولیه مورد نیاز 

تضمین کنیم  اما این عمل نیاز به مساعدت دولت، 

وزارت صمت و سـازمان ایمیدرو دارد تا با ایجاد زیر 

ایـن  بـرای سـرمایه گذاری در  سـاخت های الزم 

شـرکت ها و همچنیـن عقـد قراردادهـای بلندمـدت 

اقـدام بـه تضمیـن آینـده خـود کنیـم. همـان  طـور کـه 

بـه ویـژه کشـورهای عربـی از  بسـیاری از کشـورها 

سـالیان قبـل اقـدام بـه ایـن عمـل کرده انـد و در حـال 

حاضر از سهامداران شرکت های فعال در زمینه تولید 

مواد اولیه صنعت آلومینیوم  به شمار می آیند. قطعا 

با ورود مسئوالن به این حوزه، مسیر برای صنعتگران 

همـوار و یکـی از معضـالت بـزرگ ایـن صنعـت مرتفع 

خواهد شد.

بدون تردید سامان دهی 
واردکنندگان پودر آلومینا 
به کشور و ایجاد پلتفرمی 
برای ارائه کاال و خدمات 
آن ها، تنها یک راه حل 

کوتاه مدت و موقتی است 
و نمی تواند تضمینی برای 

آینده باشد



شماره  232          شهریور ماه  1401 24

آلومینیوم
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

مدیرعامـل شـرکت پـارس چرخش باختر گفـت: صنعـت بازیافت فلزات اساسـی، متاثـر از دو 
فاکتـور قیمـت فلـزات در بازارهای جهانی و همچنین نـرخ ارز در داخل اسـت که امیدوار هسـتیم با 

ادامه روند مثبت مذاکرات برجام، شاهد ثبات در بازار باشیم.

ابراهیـم مرشـد اسـکی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبری و تحلیلـی »فلزات آنالین« مطـرح کرد: 

زمینـه  در  باختـر  چرخـش  پـارس  شـرکت  فعالیـت 

بازیافت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی است 

کـه حـاوی فلـزات آهنـی، غیـر آهنـی و گران بهـا نیـز 

می شود. بازیافت الکترونیک در داخل کشور، مقوله 

نـو و جدیـدی بـه شـمار می آیـد کـه از حـدود 10 سـال 

پیـش آغـاز شـده اسـت. تامیـن مـواد اولیـه، در حـال 

حاضر مهم ترین چالشـی اسـت که در این صنعت با 

آن مواجه هستیم و از آنجایی که شناخت الزم برای 

جمـع آوری و بازیافـت پسـماندهای الکترونیکـی در 

داخـل کشـور وجـود نـدارد، بنابرایـن در مزایده هـای 

خریـد پسـماند کـه از طریـق سـازمان های مختلـف 

برگزار می شود و همچنین خرید ضایعات شهری، با 

مشکل مواجه هستیم.

ضرورت جداسازی ضایعات آلومینیومی  
وی افزود: مدتی است که ضایعات الکتریکی و 

الکترونیکی )حاوی مقادیر مشخصی آلومینیوم( از 

سایر ضایعات جداسازی نمی شود و مزایده های این 

ضایعـات همـراه بـا سـایر پسـماندها برگزار می شـود. 

بـرای مثـال، قطعـات کامپیوتـری و جانبـی آن بایـد 

همـراه میـز و یـا صندلـی خریـداری شـود و ایـن در 

حالـی اسـت کـه مـا بـه دنبـال فلـزات غیـر آهنـی 

موجود در این ضایعات به ویژه آلومینیوم هستیم 

و سـایر پسـماندها، هیـچ کارایـی بـرای مـا نـدارد. از 

سـوی دیگـر، در مزایده هایـی کـه در این زمینه انجام 

مجوزهـــای  زمینـــه  در  پیگیــــری  هیـچ  می شــود، 

و  نمی شـود  حاضـر  شـرکت های  زیسـت محیطی 

مسـائل مالی، مالک شـرکت در این مزایده ها اسـت. 

در واقـع هـر شـخصی کـه از توانایـی مالـی بیشـتری 

برخوردار باشد، برنده این مزایده ها خواهد شد و این 

در حالی است که مجوزهای زیست محیطی الزم را 

ندارد. بر همین اساس، بخش با ارزش این پسماندها 

مزایـده عمومـی  بـه  تجهیـزات دیجیتـال  همچـون 

گذاشـته می شـود و  بخـش تخصصـی آن هـا ماننـد 

المپ های مهتابی که خریدار ندارد، به شرکت هایی 

فعالیـت  حـال  در  زیسـت محیطی  مجـوز  بـا  کـه 

هستند، اختصاص داده می شود. تعداد شرکت هایی 

نیازمند تغییر نگرش در صنعت بازیافت هستیم
مدیرعامل شرکت پارس چرخش باختر:
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کـه بـه صـورت قانونمنـد در ایـن مزایـدات شـرکت 

می کننـد، شـاید بـه تعـداد انگشـت های دسـت هـم 

نرسـد و ایـن در حالـی اسـت کـه طبـق قانـون، ایـن 

شرکت ها باید مواد اولیه کافی را جهت بازیافت در 

اختیار داشته باشند. 

در  باختـر  چرخـش  پـارس  شـرکت  مدیرعامـل 

خصوص فرایند بازیافت پسـماندهای آلومینیومی، 

بیـان کـرد: قطعـات و قسـمت های آلومینیـوم جـدا 

شـده از بردهـای الکترونیکـی، پـس از جداسـازی از 

سـایر قراضه هـا و دسـته بندی مناسـب، در داخـل 

کوره شـارژ می شـوند. در صورتی که قراضه ها آلوده 

و یـا حـاوی روکـش رنگـی باشـند، بـا پیشـگرم کـردن 

کوره سـعی می شـود که این آلودگی ها زدوده و رفع 

شـوند. هـدف از اجـرای ایـن کار، بازیابـی و کاهـش 

تلفـات فلـز اسـت. در مرحله بعدی، عملیـات ذوب 

آغـاز می شـود و از آنجایـی که برای ذوب آلومینیوم 

از کوره هـای مختلفـی اسـتفاده می شـود، بـه نظـر 

ذوب  نقطـه  بـودن  پاییـن  بـه  توجـه  بـا  می رسـد 

آلومینیـوم، بهتـر اسـت بـرای ایـن کار از کوره هـای 

زمینـی و دوار اسـتفاده شـود؛ چراکـه ایـن کوره هـا، 

گزینه ارزان قیمت و معقولی برای ذوب و بازیافت 

فلز آلومینیوم محسـوب می شـوند. در ادامه پس 

از اینکـه قراضه هـــای آلومینیـــوم ذوب شدنــد، 

فالکس هـــای نمکـی و پوششـــی مناســـب بـــرای 

جداسـازی آالینده هـای مـذاب ماننـد اکسـیدهای 

فلـزی و ناخالصی هـا بـه مـذاب اضافـه می شـوند و  

قالـب ریختـه  مـذاب درون  از خالص سـازی،  پـس 

می شود تا به صورت شمش درآید.

مرشد اسکی در همین راستا تصریح کرد: البته 

باید در نظر داشت که با توجه به منشاء آلومینیوم 

الکترونیکـی(،  و  الکتریکـی  پسـماندهای  انـواع  )از 

ممکـن اسـت فراینـد ریخته گـری و قالب گیـری نیـز 

متفـاوت باشـد. برای مثـال، آلیاژ آلومینیوم موجود 

در المپ هـای کـم مصـرف LED بـا آلیـاژ آلومینیـوم 

موجـود در هیـت سـینک کامپیوتر متفاوت اسـت. 

بر همین اساس با توجه به نیاز مشتری و برای مثال 

اگر قرار باشـد یک سـیلندر خودرو تولید شـود، باید 

یک تا دو عملیات دیگر در فرایند تولید انجام شود 

تا قطعه مورد با بهترین کیفیت مورد نظر به دست 

آید. همین مسئله در خصوص فلز مس نیز تعریف 

شـده و البتـه مراحـل تولیـد بـا توجـه بـه آلیاژهـای 

موجود، متفاوت از یکدیگر است.

نیازمند نگاه ویژه دولت به صنعت   
بازیافت هستیم 

وی در ادامـه ضمـن انتقـاد از حمایـت نکـردن 

دولـت از بخـش خصوصـی، عنـوان کـرد: علی رغـم 

ایـن  فعـاالن  از  جهـان  مختلـف  دولت هـای  اینکـه 

صنعت حمایت ویژه ای می کنند که نمونه آن را در 

و  بوده ایـم  شـاهد  توکیـو  المپیـک  و  ژاپـن  کشـور 

مدال هـای رنگارنـگ بـا اسـتفاده از بازیافت قطعات 

الکتریکی و الکترونیکی تولید شـدند اما متاسـفانه 

در داخل کشور، هیچ حمایتی از فعاالن این صنعت 

نمی شود و فرهنگ سازی الزم در جامعه نیز در این 

خصوص شکل نگرفته است. جالب است که مردم 

ژاپن داوطلبانه نسـبت به تحویل تجهیزات و لوازم 

الکترونیـک مسـتهلک خود اقـدام کردند تا المپیک 

در این کشـور، به بهترین شـکل ممکل برگزار شـود. 

این در حالی اسـت که با توجه به تورم و مشـکالت 

اقتصادی و معیشـتی در کشـور، مردم تا حد امکان 

و  همـراه  تلفـن  گوشـی های  نگهـداری  بـه  نسـبت 

تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی خود کوشا هستند 

و ایـن مسـئله در تمـام زمینه هـا نیـز دیـده می شـود. 

در حال حاضر قیمت برد موبایل، 500 هزار تومان تا 

یـک میلیـون و 200 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگرم 

اسـت. بـا توجـه بـه ایـن قیمـت، مشـخص اسـت کـه 

افراد تمایلی به بازیافت آن نداشته باشند. واقعیت 

امر این است که ما انتظار چندانی از دولت نداریم 

و اگر مجوزهای زیست محیطی الزم در مزایده  های 

قانونی در نظر گرفته شود، هیچ درخواست دیگری 

نخواهیـم داشـت امـا متاسـفانه ایـن مهـم هیـچ گاه 

اتفـاق نیفتـاده اسـت و همـان طـور که پیش تر اشـاره 

شـد، مسـائل مالی مهم تر از زیسـت محیطی در این 

زمینه است.

مدیرعامل شرکت پارس چرخش باختر در ادامه 

بـه وضعیـت بازار ضایعـات الکتریکی و الکترونیکی 

اشـاره کرد و گفت: شـرایط بازار داخلی این صنعت 

بـه دو فاکتـور مهـم قیمـت جهانی فلـزات و نـرخ ارز 

مدتی است که ضایعات 
الکتریکی و الکترونیکی 
)حاوی مقادیر مشخصی 

آلومینیوم( از سایر ضایعات 
جداسازی نمی شود و 

مزایده های این ضایعات 
همراه با سایر پسماندها 

برگزار می شود



شماره  232          شهریور ماه  1401 26

آلومینیوم
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

آمـد نیـز رشـد پیـدا کـرده اسـت و بـر همیـن اسـاس 

می تـوان گفـت ایـن افزایـش حقـوق، بیشـتر شـرایط 

کارفرمایان را دستخوش تغییرات فراوانی کرد.

تحریم، نقش چندانی در صنعت   
بازیافت ندارد

مدیرعامـل شـرکت پـارس چرخـش باختـر ضمـن 

اشـاره بـه اهمیـت رفـع تحریم هـا، گفـت: صنعـت 

بازیافت فلزات به دلیل اینکه مواد اولیه آن داخلی 

بوده است، نسبت به تحریم کمترین تاثیرپذیری را 

دارد و در واقـع مـا نیـازی نداریـم کـه ضایعـات را از 

خارج از کشور وارد کنیم. البته در یک برهه    زمانی، 

واردات براده های آهن صورت می پذیرفت. به طور 

کلـی اگـر در صنعـت کشـور بتوانیـم مقولـه چالـش 

تامیـن مـواد اولیـه را بـه صورت کامل رفع کنیـم، در 

خصـوص تحریم هـا، نگرانـی خاصـی وجـود نخواهـد 

می شـوند،  تشـدید  تحریم هـا  کـه  زمانـی  داشـت. 

بحـث مدیریـت پسـماند که یـک بخـش آن بازیافت 

اسـت، تقویت می شـود و به ضایعات به عنوان یک 

مـاده ارزشـمند نـگاه می شـود امـا امیـدوار هسـتیم 

مذاکـرات اخیـر به نتیجه مطلوب دسـت پیدا کند 

تـا شـاهد ادامـه و حتـی تشـدید تحریم هـای ظالمانه 

علیه کشور نباشیم. 

مرشـد اسـکی در پایـان یـادآور شـد: حمایـت از 

بازیافـت کننـدگان فلـزات اساسـی، ضرورتـی اسـت 

کـه بایـد در دسـتور کار دولـت و مسـئوالن ذی ربـط 

قرار بگیرد؛ چراکه می تواند نقش بسزایی در کاهش 

معدنـی  همچنیـن  و  زیسـت محیطی  مشـکالت 

داشته باشد. همچنین، از آنجایی که واردات برخی 

بـه  فلـزات اسـتراتژیک کـه کاربـرد نظامـی دارنـد، 

آن هـا  جملـه  از  و  نمی شـود  انجـام  کشـور  داخـل 

می تـوان بـه تانتالیـوم و ایندیوم اشـاره کرد، بنابراین 

اگر دولت از صنعت بازیافت حمایت کند، می توانیم 

نسـبت بـه اسـتخراج این فلـزات نادر از تجهیـزات و 

صنعـت  ایـن  کنیـم.  اقـدام  الکترونیکـی  قطعـات 

می توانـد نقـش موثـری در اقتصـاد کشـور داشـته 

باشد و امیدوار هستیم در آینده نزدیک شاهد رونق 

هرچه بیشتر آن باشیم.

در داخل بسـتگی دارد. این دو عامل همواره منجر 

بـه نوسـان قیمـت فلـزات اساسـی در بـازار داخلـی 

شـده اسـت و برای مثال زمانی که ما شـاهد کاهش 

چشمگیر قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی 

بوده ایـم، از آنجایـی کـه نـرخ دالر در داخـل دائمـا 

در حال نوسان است، بنابراین قیمت فلزات در بازار 

داخلـی افزایـــش پیـــدا می کنـــد. از سـوی دیگـر، 

توافقـــات  و  برجـــام  زمینـه  در  کـه  نشسـت هایی 

هسـته ای در حـال برگزاری اسـت نیز منجـر به رکود 

نسـبی و توقـف معامـالت در بازارهـای مختلـف بـه 

ویـژه فلـزات اساسـی شـده اسـت و همـه در انتظـار 

نتیجه نهایی این رایزنی ها هستند. در حال حاضر، 

تقاضا در سطح بازار به شدت افت پیدا کرده است 

و با توجه به نوسان قیمت فلزات مانند آلومینیوم، 

معامالت کالن در سطح بازار صورت نمی پذیرد.

مدیریت تولید همزمان با قطعی برق  
مرشد اسکی در خصوص قطعی برق واحدهای 

صنعتی طی سه ماه اخیر، اذعان کرد: خوشبختانه 

بـا توجـه بـه اطالع رسـانی قبلـی کـه در ایـن زمینـه 

انجام شـد، با مشـکالت کمتری نسـبت به سـالیان 

قبل که بدون اطالع برق واحدهای صنعتی را قطع 

می کردنـد، مواجـه شـدیم. قطعـی یـک روزه بـرق در 

طـول هفتـه، باعـث شـد تعـدادی از تولیدکننـدگان 

نسبت به فعالیت در روزهای تعطیل و جمعه اقدام 

کننـد امـا از آنجایـی کـه مـا بـا کمتـر از 20 درصـد 

هسـتیم،  فعالیـت  حـال  در  خـود  اسـمی  ظرفیـت 

بنابراین فعالیتی در این روزها نداشتیم و توانستیم 

شرایط را مدیریت کنیم.

وی در ارتباط با افزایش دسـتمزد نیروی انسـانی 

در سـال جـاری، تاکیـد کـرد: در حالـت کلـی می توان 

گفـت افزایـش بیـش از 50 درصـدی حقـوق، نـه تنهـا 

برای نیروی انسانی چاره ساز نبود بلکه کارفرمایان را 

هم در تنگنا قرار داد؛ چراکه همزمان با افزایش تورم، 

قیمت مسـکن، کاالهای اساسـی و ... نیز رشـد پیدا 

کرد و از سوی دیگر، کارفرمایان نیز ناچار به پرداخت 

افزایش حق بیمه و مالیات بیشتر شدند. در کنار آن، 

قیمت هـای جانبـی همچـون غـذا و سـرویس رفـت و 

صنعت بازیافت فلزات 
به دلیل اینکه مواد اولیه 
آن داخلی بوده است، 

نسبت به تحریم کمترین 
تاثیرپذیری را دارد و در 
واقع ما نیازی نداریم که 
ضایعات را از خارج از 

کشور وارد کنیم
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آغاز جنگ اوکراین و روسـیه و در پی آن کمبود عرضه گاز طبیعی در اروپا، موجب افزایش شـدید 
قیمـت حامل هـای انـرژی و در نتیجـه منجـر به کاهـش جهانـی تولید آلومینـا بـه  ویـژه در اروپا و 
آمریـکای جنوبی شـد. بـا توجه به تـداوم این شـرایط، پیش بینی می شـود بـازار این محصـول در 
آینده ای بسـیار نزدیک دچار مخاطراتی شـود. چین به عنـوان بزرگ ترین تولیدکننده و مصرف کننده 
آلومینـا در جهـان مطرح اسـت کـه کوچک ترین تحوالتی در این کشـور بـر تولید و عرضـه آلومینا 
جهانـی تاثیـر قابل توجهـی خواهد گذاشـت. به  همین دلیل هر سـاله در مـاه فوریه که موعد سـال 
نـوی چینی اسـت و در چین تعطیات گسـترده ای صـورت می گیرد، تولید آلومینا در جهـان به میزان 

قابل توجهی کاهش می یابد که این میزان در سال 2021 حدود یک میلیون تن بوده است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، آلومینا )یا همان اکسید آلومینیوم(، 

ماده ای آمورف، بی بو، سفید و خنثی بوده است که 

از بوکسـیت بـه دسـت می آیـد. ایـن مـاده از طریـق 

فرایند بایر یا همان تصفیه بوکسیت تولید می شود. 

آلومینـا دارای تعداد بسـیار زیادی خصوصیـات ویژه 

اسـت کـه نـه تنهـا ایـن مـاده را برای تولیـد آلومینیوم 

از  گسـترده ای  طیـف  در  بلکـه  می کنـد  ایـده آل 

کاربردها، این ماده را ارزشمند می سازد. برخی از این 

ویژگی هـا شـامل هدایـت حرارتـی بـاال، سـختی بـاال، 

مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر تغییرات 

شیمیایی، مقاومت در برابر خوردگی و عایق مناسب 

الکتریکی و حرارتی است.

بیشترین مصرف اکسید آلومینیوم برای تولید 

فلـز آلومینیـوم اسـت. اکسـیژن بـه طـور معمـول در 

کاهـش  را  فلـز  خوردگـی  آلومینیـوم،  بـا  واکنـش 

می دهد. با این حال ، هنگامی که با اکسیژن پیوند 

برقرار می کند و اکسید آلومینیوم تشکیل می شود، 

یـک پوشــش محافـظ بـــه وجـــود می آیـــد کـــه از 

اکسیداسیون بیشتر جلوگیری می کند. این پوشش 

بـه اسـتحکام فلـز می افزایـد و آلومینیـوم را در برابـر 

خراب شدن بیشتر محافظت می کند.

آلومینـا بـه عنـوان یـک مـاده شـیمیایی خنثـی و 

پرکننده در الستیک ها، آجرها و سایر ظروف سنگین 

مانند کوره ها استفاده می شود. این ترکیب به  دلیل 

مقاومت و سـختی باال اغلب به  عنوان سـاینده برای 

تولید کاغذ سنباده استفاده می شود و یک جایگزین 

اقتصـادی عالـی بـرای الماس هـای صنعتـی به  شـمار 

مـی رود. شـایان ذکـر اسـت کـه آلومینـا در صنعـت 

پزشکی، تولید تجهیزات نظامی و محفاظتی، صنعت 

صنعـت  و  جواهـرات  صنعـت  الکترونیـک،  و  بـرق 

ساختمان سازی کاربرد دارد. گفتنی است آلومینا در 

دو گرید متالورژیکی و شـیمیایی تولید می شـود که 

در گزارش حاضر، هدف بررسی تولید جهانی آلومینا 

در گرید متالورژیکی است و کلیه ارقام و آمار مربوط 

به این نوع آلومینا است.

شرکت های بزرگ تولیدکننده آلومینا   
در جهان

6 تولیدکننـده بـزرگ آلومینـا در جهـان، شـرکت 

 Limited  South32« چیـن،  کشـور  در  آلومینیـوم 

 ،»Hangzhou Jinjiang Group« ،»Rio Tinto«

کـه  هسـتند   »Alcoa« و   ،»Norsk Hydro ASA

»Alcoa« بزرگ تریـن تولیدکننـده آلومینـا در جهان 

اســـت. تولیــد آلومینــا در نقــاط مختلف جهان 

متفـاوت اسـت. بنابرایـن در نمـودار 1، بـه بررسـی 

تولیـد آلومینـا طـی سـال 2021 بـه تفکیـک مناطـق 

مختلف جهان پرداخته شـده اسـت. همان  طور که 

نمـودار نیـز نشـان می دهد، طـی سـال 2021، بیش از 

130 میلیون تن آلومینا در سراسر جهان تولید شده 

اسـت که بیشـترین سـهم تولید )حدود 55 درصد( 

به چین تعلق دارد.

اگرچـه چیـن بـه عنـوان بزرگتریـن تولیدکننـده و 

مصرف  کننده آلومینا در سـطح جهان مطرح اسـت 

اما برخی از پاالیشگاه های آلومینا در چین در مواجهه 

بـا افزایـش هزینه هـای تولیـد بـه دلیـل افزایـش بهـای 

انرژی و کاهش قیمت آلومینا، کاهش حاشیه سود را 

تولیـد  امـر خطـر کاهـش  ایـن  کـه  تجربـه کرده انـد 

آلومینای چین در آینده را افزایش می دهد.

در مـاه مـی سـال 2021، تولیـد ایـن مـاده در سـطح 

جهان به بیشترین مقدار خود یعنی حدود 11میلیون 

و 500 هزار تن رسید که این تولید آلومینا در ماه می 

سـال 2022 بـا کاهـش 4 درصـدی همـراه بـود و حـدود 

11میلیون تن گزارش شده است.

تولید آلومینا در دو مقطع زمانی مشابه )ماه می( 

تولید آلومینا در جهان، دامن گیر جنگ 
اوکراین و روسیه شد

،»

«
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در سـال 2021 و 2022 مورد بررسـی قرار گرفته اسـت. 

نتایج بررسـی حاکی از آن اسـت که تولید آلومینا در 

چیـن بـه طـور ثابـت در هـر دو برهـه زمانـی حـدود 

ایـن  تولیـد  اسـت  گفتنـی  اسـت.  بـوده  54درصـد 

محصـول در کشـور چیـن در سـال 2021 حـدود 50 تـن 

بیشـتر بـوده اسـت امـا سـهم کشـور چیـن از تولیـد 

جهانی آلومینا ثابت باقی مانده است.

بـه طـور کلـی، می توان اذعان داشـت سـهم هیچ 

یـک از مناطـق در دو دوره مـورد بررسـی تغییـر قابـل 

توجهـی نداشـته اسـت؛ در حالـی کـه از لحـاظ میزان 

تولیـد ایـن رقـم کاهشـی بـوده اسـت. البته ایـن مورد 

دربـاره اروپـا صـدق نمی کنـد و سـهم اروپـا از تولیـد 

آلومینـا در مـاه مـی 2022، بـه میـزان یک درصد یعنی 

بالغ بر 192 هزار تن کاهش یافته است. ناگفته نماند 

تولیـد آمریکای جنوبی نیز تحت تاثیـر افزایش بهای 

انـرژی و تـورم جهانـی، از بیـش از یـک میلیـون تـن 

آلومینا در سال می 2021 به حدود 870 هزار تن رسید 

و ایـن مـورد گویـای کاهـش یـک درصدی سـهم تولید 

آلومینای آمریکای جنوبی از تولید جهانی است.

میـزان تولیـد آلومینا در سـطح جهان به تفکیک 

مناطـق از ابتـدای سـال 2022 تـا انتهـای ماه مـی، در 

نمـودار 2 مـورد بررسـی قـرار گرفـت. همـان  طـور کـه 

نمـودار نیـز نشـان می دهـد، کمتریـن میـزان تولیـد 

میـزان  بـه  فوریـه  مـاه  در   2022 سـال  در  آلومینـا 

9میلیون و 500 هزار تن رخ داده اسـت. این کاهش 

و  چینـی  نـوی  سـال   جشـن  برگـزاری  دلیـل  بـه  

تعطیالت سراسـری چین در این ماه رخ داده و در 

آلومینـا در چیـن یـک  واقـع در مـاه فوریـه تولیـد 

میلیون تن کاهش یافته است.

البته باید به این مورد نیز توجه داشت که تولید 

اروپا نیز از ابتدای سال 2022 روند کاهشی پیموده و 

از 737 هزار تن در ماه ژانویه، به 551 هزار تن در ماه 

می رسـیده اسـت. این به معنای کاهش 8 درصدی 

تولید آلومینا در اروپا از آغاز سال 2022 تا انتهای ماه 

مـی اسـت. افزایـش قیمـت گاز و در نتیجـه قیمـت 

بـاالی انـرژی کـه ناشـی از تبعـات جنـگ اوکرایـن و 

روسـیه اسـت، منجـر بـه کاهـش تولیـد ایـن محصول 

شـده اسـت و احتماال این روند کاهشـی تا اواخر سال 

2022 ادامـه خواهـد یافـت. نمودار 2 بیانگـر این مورد 

اسـت کـه تولیـد آلومینـا در جهـان در فصل اول سـال 

2022، بـا بحـران مواجـه بـوده اسـت و ایـن امـر ادامـه 

خواهد یافت.

افزایش بهای انرژی، بای خانمان سوز   
صنعت آلومینا

چشم انداز قیمت انرژی در اروپا به دلیل کاهش 

طـور  بـه  روسـیه،  طبیعـی  گاز  عرضـه  توجـه  قابـل 

فزاینـده ای نگران کننـده بـه نظـر می رسـد. همچنین 

نگرانی هایـی در میـان بازیگـران اصلـی بـازار در مـورد 

هزینه هـای انـرژی در آینـده وجـود دارد زیـرا بـا ورود 

اروپـا بـه زمسـتان، تقاضـای گاز بیشـتر خواهـد شـد و 

سهم اروپا از تولید آلومینا رو به کاهش خواهد رفت.

هزینه هـای بـاالی انـرژی و تـورم جهانـی کـه در 

اثـر بحـران انـرژی بـه  ویـژه در اروپـا و آمریـکا جهـش 

یافـت، حکایـت از تعطیلـی بسـیاری از واحدهـای 

هزینه هـای  افزایـش  البتـه  دارد.  آلومینـا  تولیـدی 

تولید در مقیاس جهانی رخ داده است اما به  دلیل 

اینکه پیش از جنگ اوکراین و روسیه، روسیه تامین  

کننـده گاز طبیعـی اروپـا بـود، وضـع تحریم ها علیه 

ایـن کشـور بـه کمبـود عرضـه انـرژی و در نتیجـه 

افزایش بهای آن انجامید که در اروپا بیش از سـایر 

نقاط جهان نمود پیدا کرد.

به گزارش منابع معتبر بین المللی، پاالیشگاه هایی 

در اسـپانیا بـه تعطیلـی کشـیده شـد و رومانـی نیـز 

تولیدات خود را بسیار کاهش داد و احتمال می رود 

تـا پایـان سـال 2022، بـه طـور کلـی این واحدها تعطیل 

شـوند؛ چراکه هزینه واردات آلومینا از چین کمتر از 

تولیـد در ایـن کشـور خواهـد بـود و ایـن امـر موجـب 

کاهش حداکثری تولید آلومینا در اروپا خواهد شد.
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میانگیـن قیمـت ماهانـه آلومینا طبـق آمـار »SMM«، حـدود دو هـزار و 967 یوان بر تـن بود که 
نسبت به ماه گذشته، 10 یوان بر تن افزایش داشت.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و بـه  نقـل از موسسـه »SMM«، در روز 10 آگوسـت 

امسـال، شـاخص قیمـت آلومینـا در منطقـه حـدود 

2،964 یـوان بـر تـن بـود. ایـن شـاخص قیمـت بیـن 

2،950 تـا 3،050 یـوان بـر تـن در اسـتان شـاندانگ، 

2،980 تا 3،050 یوان بر تن در استان هنان، 2،880 تا 

2،930 یـوان بـر تـن در اسـتان شـانژی، 2،940 تـا 3،010 

یوان بر تن در استان گوانگژی، 2،880 تا 2،940 یوان 

بر تن در استان گوئیژو و بین 3،050 تا 3،150 یوان بر 

تن در منطقه »Bayuquan« ارزیابی شد.

قیمـت فـوب آلومینـا در اسـترالیای غربـی بـه 

330دالر بـر تـن رسـید که نسـبت بـه 367 دالر بر تن 

در ابتـدای مـاه جـوالی، 10.1 درصد کاهش یافت. به 

عبـارت دیگـر، قیمـت CIF آلومینـا در بنـادر اصلـی 

چین، 2،953 یوان بر تن )با احتساب هزینه 46 دالر 

بـر تنـی حمل ونقـل دریایـی( اسـت کـه نسـبت بـه 

قیمت هـای داخلـی، 11 یـوان بـر تـن کمتر اسـت. در 

روز هشـتم جـوالی، یـک معاملـه در خـارج از چین با 

حجم 30 هزار تن با قیمت فوب حدود 332 دالر بر 

ارسـال  رسـید.  فـروش  بـه  شـرقی  اسـترالیا  در  تـن 

اوایـل مـاه آگوسـت برنامه  ریـزی  بـرای  محموله هـا 

شـده اسـت و مقصـد آن مشـخص نیسـت. پنجـره 

واردات از روز 18 فوریه سـال جاری نزدیک به 6 ماه 

بسـته بـود کـه در نهایـت در مـاه جـوالی بازگشـایی 

شـد. بـا ایـن وجـود، پیـش از اینکـه نسـبت قیمـت 

افزایـش  لنـدن  بـورس فلـزات  بـه  بـورس شـانگهای 

چشـمگیری پیـدا کنـد، فرصت هـای اندکـی بـرای 

تاجرانـی کـه بر اسـاس آربیتراژ کار می کننـد، وجود 

خواهـد داشـت. از ایـن رو مجمـوع معامالت به جز 

معامالت مربوط به سـفارش های بلندمدت، اندک 

نوسان قیمت آلومینا ناشی از احداث 
پروژه های جدید و کاهش تولید
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بـود. در چیـن، قیمـت آلومینـا در مناطـق مختلـف 

نوسـان داشـت و عملکـرد بازارهـای شـمال و جنـوب 

چین کامال متفاوت بود.

به  دلیل رشد هزینه ها، قیمت آلومینا در اواسط 

ماه جوالی در شمال چین اندکی افزایش پیدا کرد. 

برخـی از پاالیشـگاه های آلومینـا در شـمال چیـن بـا 

ظرفیت تولید سـاالنه حدود سـه میلیون و 300 هزار 

تن، مجبور به کاهش تولید شدند زیرا نمی توانستند 

سـنگ های معدنی وارداتی با قیمت باال را بپذیرند 

و همچنیـن قـادر بـه تامیـن سـنگ معـدن کافـی 

نبودند. بنابراین، فروش آلومینا در بازارهای فیزیکی 

در منطقـه شـمالی چیـن محدودتـر شـد. قیمـت 

آلومینا در استان های شانژی و هنان هر چند اندک 

امـا افزایـش یافـت. زمانی کـه قیمـت آلومینیوم 

تقریبـا بـه مقـدار یـک هـزار و 600 یـوان بر تـن از اوایل 

مـاه جـوالی کاهـش یافـت و بـه 17،200 یـوان بـر تـن 

رسـید و ایـن امـر منجـر به افت شـدید حاشـیه سـود 

واحدهای ذوب شد، واحدهای ذوب آلومینیوم بر 

قیمت هـای آلومینا فشـار وارد کردند. بـا این وجود، 

ایـن افـت  آلومینـا در شـمال چیـن  پاالیشـگاه های 

قیمت ها را به  دلیل وجود حاشـیه زیان نپذیرفتند 

و اختـالف بیـن فروشـندگان و خریـداران تشـدید 

شـد. بازرگانـان نیـز پیـش از مشـخص شـدن رونـد 

بـازار بودنـد و تمایـل خـود را  قیمت هـا، نظاره گـر 

جهت افزایش موجودی انبار کامال از دست دادند. 

احـداث ظرفیت هـای  بـا  در جنـوب غربـی چیـن، 

جدید آلومینا که تولید را در استان های گوانگژی و 

چونگ کینگ افزایش داد، قیمت واحدهای محلی 

آلومینـا تحـت فشـار قرار گرفـت و این امر منجر به 

اصالح قیمتی شد.

در اواخـر مـاه جوالی، معامالت بازار راکد بود و 

قیمت هـا در سـطح ثابتـی باقـی مانـد. پـس از اینکـه 

فعاالن بازار به تدریج با کاهش تولید در شمال چین 

کنـار آمدنـد، جـو بـازار نیـز آرام شـد. بـه  دلیـل رشـد 

هزینه هـا در منطقـه شـمالی چیـن، کاهـش سـود و 

افزایش حاشـیه زیان، پاالیشـگاه ها تمایل کمتری به 

تولید داشتند و عمدتا تنها برای تحویل سفارش های 

قراردادهای بلندمدت و همچنین عرضه اندکی در 

بـازار فیزیکـی در دسـترس اقـدام بـه تولیـد کردنـد. 

بنابرایـن، قیمت هـای آلومینـا معمـوال بیـن 2،950 تـا 

معامالتـی  قیمت هـای  و  بـود  تـن  بـر  یـوان   3،050

عمدتـا در بـازه 2،900 تـا 3،000 یـوان بـر تـن ارزیابـی 

بازارهـای فیزیکـی در منطقـه  شـد. معامـالت در 

جنـوب غربـی چین نیـز اندک بـود و موجب تثبیت 

قیمت ها شد.

آگوسـت،  مـاه  اوایـل  و  جـوالی  مـاه  اواخـر  در 

شایعاتی مبنی بر کاهش یا توقف تولید یک پاالیشگاه 

در شـمال چیـن بـا ظرفیـت تولید سـه میلیـون تن به  

دلیل مسـائل زیسـت محیطی وجود داشـت که این 

امر منجر به افزایش قیمت استعالمی در بازارهای 

محلـی چیـن شـد. ایـن امـر در حالـی اسـت کـه تـا 

لحظه تنظیم خبر، این پاالیشگاه هنوز تولید خود را 

متوقـف نکـرده  اسـت و جانـب عرضـه نیـز تغییـر 

چندانـی نداشـته اسـت و در نتیجـه، از تالطـم بـازار 

کاسـته شـد. در این صورت، معامالت به تدریج به 

حالـت عـادی خـود باز خواهد گشـت و امکان خرید 

آلومینا با قیمت باال توسط واحدهای پایین دست تر 

)واحدهـای ذوب( بسـیار انـدک اسـت. عرضـه در 

بـازار فیزیکـی جنـوب غربـی چیـن شـرایط مطلوبـی 

دارد. عالوه بر این، پاالیشگاه های محلی در مقایسه 

بـا آنچـه در شـمال چیـن بـود، تـا حـدودی حاشـیه 

سود خود را حفظ کردند و نسبت به قیمت های 

بـرای  امکانـی  و  بودنـد  منعطف تـر  پیشـنهادی 

چانه زنی باقی گذاشتند.

در مجموع، کمبود عرضه چشمگیری در شمال 

چیـن وجـود نداشـت و قیمت هـا تا حـدودی کاهش 

یافـت؛ زیـرا خریداران عجله ای برای شـارژ موجودی 

بیـن  اختـالف  حـال،  ایـن  بـا  نداشـتند.  انبارهـا 

فروشـندگان و خریـداران بـه  دلیـل افزایـش هزینـه 

پیـدا خواهـد کـرد. در  توسـط فروشـندگان، ادامـه 

جنوب غربی چین، با راه اندازی ظرفیت های جدید 

بـه طـور پیوسـته در حـال  آلومینـا، عرضـه محلـی 

افزایـش اسـت و منابـع موجـود در بـازار فیزیکـی نیز 

افزایـش یافتـه اسـت. بنابرایـن، انتظـار مـی رود کـه 

شـود.  انجـام  پایین تـری  قیمت هـای  بـا  معامـالت 

پیش بینـی می شـود کـه در مـاه آگوسـت، بـا تثبیت 

قیمت هـا در شـمال چیـن و کاهش انـدک در جنوب 

چیـن، معامـالت آلومینـای داخلی بهبود یابد.

انتظار می رود که معامات 
با قیمت های پایین تری 
انجام شود. پیش بینی 

می شود که در ماه آگوست، 
با تثبیت قیمت ها در شمال 

چین و کاهش اندک در 
جنوب چین، معامات 

آلومینای داخلی بهبود یابد
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نگـرش بازرگانان نسـبت به چشـم انداز بـازار گاوی اسـت. بنابراین حجم سـفارش های جدید 
اخیرا افزایش یافته اسـت و پیش بینی می شـود که پس از ماه سـپتامبر، میزان واردات شـمش آلیاژ 

آلومینیوم نسبت به ماه جوالی و آگوست بیشتر باشد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از موسسـه »SMM«، آمـار گمـرک نشـان 

می دهـد کـه چیـن در ماه جـوالی سـال 2022، حدود 

102 هـزار و 900 تـن آلیـاژ آلومینیـوم کارنشـده وارد 

کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 

17 درصد افزایش و نسبت به ماه گذشته، 13درصد 

کاهش داشـته اسـت. مجموع واردات از ماه ژانویه 

تـا جـوالی، بـه 770 هـزار و 700 تـن رسـید کـه رشـد 

34.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

را ثبـت کـرد. در خصـوص صـادرات، چیـن در مـاه 

جوالی، 25 هزار و 500 تن آلیاژ آلومینیوم کارنشـده 

صادر کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 

179 درصـد و نسـبت بـه مـاه گذشـته، 49.9 درصـد 

افزایـش داشـت. در بـازه ژانویـه تـا جـوالی، مجمـوع 

حجم صادرات به 126 هزار و 300 تن رسید که رشد 

سـال  35.7 درصـدی را نسـبت بـه مـدت مشـابه 

گذشته نشان داد.

مالـزی، کـره جنوبـی و تایلنـد، سـه تامین  کننده 

آلومینیـوم کارنشـده در مـاه  آلیـاژ  اصلـی واردات 

جـوالی بودنـد کـه ایـن کشـورها نزدیـک بـه نیمـی از 

کل حجم واردات را تشکیل دادند. در میان این سه 

تامیـن  کننـده، حجـم واردات از مالـزی بیشـترین 

میـزان را ثبـت کـرد که مقـدار آن 30 هـزار و 600 تن و 

10 هـزار تـن نسـبت بـه مـاه ژوئن کمتـر بـود. واردات 

ایـن محصـول از کـره جنوبـی، بـه 10 هـزار و 700 تـن 

رسـید کـه نسـبت بـه مـاه ژوئـن، دو هـزار تـن افزایش 

داشـت. الزم به ذکر اسـت که واردات از کره جنوبی 

به بیش از 10 هزار تن بازگشت اما همچنان کمتر از 

سـطوح عـادی بـود. واردات از تایلنـد نیـز نسـبت به 

ماه ژوئن با رشد یک هزار و 300 تنی همراه بود و به 

10 هزار و 200 تن رسید. زمانی که واردات از روسیه 

در حـدود 10 هـزار تـن در نوسـان بـود، مـاه جـوالی 

سـومین مـاه متوالـی افـت واردات را رقـم زد. حجـم 

واردات از کشـورهای دیگـر ماننـد ویتنـام و هنـد 

نسـبت بـه مـاه گذشـته بـه مقادیر متفاوتـی کاهش 

یافت. در مورد صادرات، چین در ماه جوالی هفت 

هـزار و 700 تـن آلیـاژ آلومینیـوم کارنشـده بـه ژاپـن 

صـادر کـرد کـه ایـن میزان نسـبت به مـاه ژوئن ثابت 

بـود و صـادرات ایـن محصـول بـه کـره جنوبـی، بـه 6 

هزار و 300 تن افزایش پیدا کرد.

استان های ژجیانگ، گوانگ دانگ و جیانگ سو، 

سه واردکننده اصلی آلیاژ آلومینیوم کارنشده چین 

از  درصـد  از 70  بیـش  کـه  بودنـد  جـوالی  مـاه  در 

مجموع واردات را به خود اختصاص دادند؛ اگرچه 

بـود.  کمتـر  اندکـی  ژوئـن  مـاه  در  نسـبت  ایـن 

عالوه براین، حجم واردات آلیاژ آلومینیوم کارنشده 

در اسـتان های ژجیانـگ، گوانگ دانـگ و جیانگ سـو 

بـه ترتیـب 43 هـزار تـن ، 23 هـزار و 900 تـن و هفـت 

هـزار و 900  تـن بـود کـه هـر یـک بـه ترتیـب سـهم 43، 

23 و 7 درصدی از کل واردات را به خود اختصاص 

دادنـد. بـه طـور کلـی، واردات کارنشـده های آلیـاژ 

آلومینیوم چین در ماه جوالی نسبت به ماه گذشته 

کاهـش یافـت امـا نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

گذشـته افزایـش پیـدا کـرد. در همیـن حیـن، میـزان 

صادرات این محصول نسـبت به مدت مشـابه سال 

گذشته و ماه پیش بیشتر بود.

 در خصـوص واردات، بیشـتر شـمش های آلیـاژ 

آلومینیومـی کـه در مـاه جـوالی وارد بنـادر چیـن 

شـدند، مربـوط بـه سـفارش های پـس از مـاه آوریـل 

بودند. با توجه به کاهش حجم سفارش های جدید 

پـس از مـاه آوریـل بـه  دلیـل تـداوم زیـان حاصـل از 

واردات، پیش بینی می شود که واردات این محصول 

در ماه هـای جـوالی و آگوسـت کاهش پیدا کنـد. از 

اواسـط مـاه جـوالی، قیمت آلومینیـوم که نزدیک به 

نهایـت  بـود، در  مـاه متوالـی در حـال کاهـش  دو 

افزایـش پیـدا کـرد و رشـد قیمـت آلیـاژ آلومینیـوم 

ثانویه ADC12 در چین نیز آغاز شد. زیان حاصل از 

واردات بـه تدریـج کاهـش یافـت و بـه کسـب سـود 

پنجـره  کـه  اسـت  حالـی  در  امـر  ایـن  شـد.  منجـر 

واردات نیـز از اوایـل مـاه آگوسـت بـه مـدت 15 روز 

آلیـاژ  قیمـت  آگوسـت،  مـاه  روز 23  در  شـد.  بـاز 

آلومینیوم ثانویه ADC12 وارداتی از مالزی، دو هزار 

و 400 دالر بـر تـن اعـالم شـد کـه از مبلـغ دو هـزار و 

100دالر بـر تـن در مـاه جـوالی بیشـتر بـود و زیـان 

حاصـل از واردات بـار دیگـر بـه 300 تـا 400 یوان بر تن 

افزایش یافت. با این وجود، نگرش بازرگانان نسبت 

بـه چشـم انداز بـازار صعـودی اسـت. بنابرایـن حجـم 

سـفارش های جدیـد اخیـرا افزایـش یافتـه اسـت. 

پیش بینـی می شـود که پـس از ماه سـپتامبر، میزان 

واردات شمش آلیاژ آلومینیوم نسبت به ماه جوالی 

و آگوست بیشتر باشد.

کاهش واردات کارنشده های آلیاژ آلومینیوم چین
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افـت عرضـه و تقاضـای آلومینیوم در اروپـا، مانع از تامیـن تقاضای نهایی در چین شـد. بنابراین 
ممکـن اسـت تقاضا بـرای محصـوالت وارداتـی نیمه سـاخته های آلومینیومـی افزایش پیـدا کند و 

صادرات محصوالت مربوطه را در چین و سایر کشورها افزایش دهد.

»فلـزات  تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش  بـه 

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

مـاه جـوالی سـال 2022، حـدود  گمـرک، چیـن در 

51هـزار و 37.4 تـن آلومینیـوم اولیـه وارد کـرد کـه 

و  افزایـش  درصـد   79.1 گذشـته،  مـاه  بـه  نسـبت 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، 72 درصـد 

مـاه  از  اولیـه  آلومینیـوم  کاهـش داشـت. واردات 

ژانویـه تـا جـوالی به 248 هزار و 273.2 تن رسـید که 

افت 73.2 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ثبت کرد.

در مـورد صـادرات، چیـن در مـاه جـوالی، هفـت 

هـزار و 588.5 تـن آلومینیـوم اولیـه صـادر کـرد کـه 

نسبت به ماه گذشته، 14.6 درصد و نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته، 165 درصد افزایش داشت.

در مجموع، واردات خالص آلومینیوم اولیه چین 

در مـاه جـوالی سـال 2022 بـه 43 هـزار و 448.95 تـن 

رسید که 98.6 درصد نسبت به ماه ژوئن و 76.1درصد 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت. 

واردات خالص در بازه ژانویه تا ماه جوالی، 63 هزار 

و 987.95 تـن بـود کـه افت 93درصدی را نسـبت به 

مدت مشابه سال گذشته ثبت کرد.

از آنجایـی کـه مقیـاس صادرات آلومینیـوم اولیه 

چیـن انـدک بـود و ایـن کشـور در واقـع واردکننـده 

خالـص ایـن محصول بـود، تمرکز »SMM« بر بررسـی 

واردات آلومینیوم اولیه خواهد بود.

طبـــق آمـــار »SMM«، دلیـــل اصلـی افزایـــش 

79.1درصـدی واردات آلومینیـوم اولیـه چیـن در مـاه 

جـوالی نسـبت بـه مـاه گذشـته ایـن بـود کـه قیمـت 

آلومینیوم در چین و خارج از کشـور در ماه ژوئن، به 

 دلیـل افت قیمت آلومینیوم در بـورس فلزات لندن، 

کاهش تولید در واحدهای ذوب آلومینیوم اروپا
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بـه شـدت کاهـش یافـت. در نتیجـه، پنجـره واردات 

چین برای شـمش آلومینیوم به اجبار باز شـد و زیان 

حاصـل از واردات بـه  کمتـر از 100 یـوان بـر تـن کاهش 

پیدا کرد که در این شرایط بازرگانان خارج از کشور از 

فرصت استفاده کردند و محموله های خود را به بازار 

چین ارسال کردند. عالوه براین، ایاالت متحده در ماه 

جـوالی نـرخ بهـره را افزایـش چشـمگیری داد. بـه  

دلیـل رکـود اقتصـاد خـارج از چیـن، تقاضای خـارج از 

کشـور بـرای آلومینیـوم اندک بـود. بنابراین برخـی از 

عرضه کنندگان داخلی، دوباره بر بازار مصرف داخلی 

چین متمرکز شدند.

در خصــــوص مدل هـــای معــامالت تجـــاری، 

معامالت رایج )فیزیکی( 64.7 درصد از کل واردات 

داخلـی آلومینیـوم اولیـه در مـاه جـوالی را بـه خـود 

اختصاص داد. در همین حین، معامالت کارمزدی 

با عرضه یا واردات مواد افزایش چشمگیر یپیدا کرد 

و 22.1 درصـد از کل واردات را بـه خـود اختصـاص 

داد. بـه ویـژه، معامالتـی کـه بـا شـرکت روسـال در 

بـه  عمدتـا  شـد،  انجـام  هنـان  و  هبـی  اسـتان های 

صورت کارمزدی بود.

از منظر تامین  کنندگان، روسیه با حجم واردات 

39 هزار و 100 تن و 76.5 درصد از مجموع واردات، 

بزرگ تریـن تامین کننـده آلومینیـوم اولیـه در چیـن 

بود. واردات شمش آلومینیوم از هند، به چهار هزار 

و 900 تـن رسـید کـه 390 درصـد نسـبت بـه مـاه ژوئن 

افزایش داشت.

موسســه »SMM« انتظـــار دارد کــه واردات 

آلومینیوم اولیه چین در ماه آگوسـت شـاهد افزایش 

اندکی باشد و حجم خالص واردات به حدود 30 هزار 

تـن کاهـش پیـدا کنـد. دالیـل اصلـی ایـن امر به شـرح 

زیر ارائه شده است:

در جایـگاه نخسـت، بـه  دلیـل نگـرش نزولـی بـازار 

ناشـی از افزایـش نـرخ بهـره ایـاالت متحـده و رکـود 

اقتصاد کالن قیمت آلومینیوم در چین و خارج از آن 

در مـاه جـوالی کاهـش یافـت. بـه  ویـژه، قیمت هـای 

آلومینیوم در چین از قیمت های خارج از آن کاهش 

بیشتری پیدا کرد و نسبت قیمت آلومینیوم بورس 

شـانگهای بـه بـورس فلـزات لنـدن را بـه سـوی رونـد 

کاهشـی سـوق داد. از آنجایـی کـه زیـان حاصـل از 

واردات آلومینیوم اولیه در ماه جوالی در مقایسه با 

مـاه ژوئـن افزایـش یافـت، هیـچ امکانـی بـرای افزایـش 

واردات شـمش آلومینیـوم خـارج از کشـور بـه چیـن 

وجود نداشت.

در جایگاه دوم، بخش فرآوری واحدهای پایین دستی 

آلومینیـوم در چیـن در مـاه آگوسـت در فصـل رکـود 

و  دمـا  افزایـش  بـه  دلیـل  و  داشـت  قـرار  مصـرف 

بهره بـرداری  نـرخ  میانگیـن  بـرق،  سـهمیه بندی 

تولیدکنندگان آلومینیوم در سطوح پایین باقی ماند. 

در نتیجه، موجودی انبارهای آلومینیوم انباشته شد 

و تقاضای چین برای محموله  های وارداتی آلومینیوم 

در خارج از کشور نیز کاهش یافت.

بـا نگاهـی بـه آینـده، حجـم واردات بیـن ماه  هـای 

سـپتامبر و دسـامبر بـه شـدت تحـت تاثیـر قیمـت 

آلومینیـوم چیـن و خـارج از کشـور در مـاه آگوسـت 

خواهد بود. موسسـه »SMM« انتظار دارد که چین 

به سختی حجم واردات خالص خود را در آینده حفظ 

کنـد و ایـن امـر عمدتـا بـه  دلیـل کاهـش نـرخ رشـد 

ظرفیت هـای فعـال آلومینیـوم چیـن از مـاه آگوسـت 

اسـت. عالوه برایـن، یـک میلیـون تـن از ظرفیت هـای 

فعـال تولیـد آلومینیـوم در اسـتان سـیچوان بـه  دلیـل 

سـهمیه بندی بـرق به حالت تعلیـق درآمـد. بنابراین، 

تولیـد آلومینیـوم چیـن در مـاه آگوسـت کاهش پیدا 

کرد و منجر به افت فشار در جانب عرضه شد. با این 

وجـود، زمانـی کـه محدودیـت بـرق در شـرکت های 

پایین دسـتی در آینـده برداشـته شـود، ایـن احتمـال 

وجـود دارد کـه آن هـا جهت شـارژ موجـودی انبارهای 

خود به واردات آلومینیوم بپردازند. همچنین گفتنی 

اسـت که افزایش قیمت های انرژی ناشـی از کمبود 

انـرژی در اروپـا، بـر تولیـد واحدهـای ذوب آلومینیوم 

خارج از چین و شـرکت های تولید پایین دسـتی تاثیر 

گذاشته است. افت عرضه و تقاضای آلومینیوم در 

اروپـا مانـع از تامیـن تقاضـای نهایـی در چیـن شـد. 

بنابراین، ممکن است تقاضا برای محصوالت وارداتی 

نیمه سـاخته های آلومینیومـی افزایـش پیـدا کنـد و 

سـبب رشـد صادرات محصوالت مربوطه در چین و 

سایر کشورها شود.

موسسه »SMM« انتظار 
دارد که چین به سختی 

حجم واردات خالص خود 
را در آینده حفظ کند و این 
امر عمدتا به  دلیل کاهش 

نرخ رشد ظرفیت های 
فعال آلومینیوم چین از ماه 

آگوست است
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مـــسمـــس

واردات تکنولوژی در دستور کار مسئوالن قرار بگیرد

چین و ایالت متحده، یکه تاز تجارت اسید سولفوریک

آینده روشن تر بازار تقاضای لوله مسی هند نسبت به چین
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مدیرعامـل شـرکت تعاونی سـیم و کابـل توانا بروجـرد گفت: ضـرورت دارد که دولـت به جای 
واردات محصـوالت نهایـی، نسـبت بـه واردات تکنولـوژی و دانـش روز و همچنیـن دسـتگاه ها و 

ماشین آالت جدید اقدام کند تا شاهد بهبود شرایط تولید و پیشرفت صنعت کشور باشیم.

واردات تکنولوژی در دستور کار مسئوالن قرار بگیرد
مدیرعامل شرکت تعاونی سیم و کابل توانا بروجرد:

امیـن گـودرزی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

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

اینکـه شـاهد ثبـات نـرخ ارز طـی پنـج ماهـه ابتدایـی 

سال جاری بوده ایم، بنابراین نوسان قیمت ماده اولیه 

نسـبت بـه سـال گذشـته بـه شـدت افـت پیـدا کـرد و 

از سـال جدیـد  کـه  زمانـی  مـدت  خوشـبختانه در 

گذشـته اسـت، شـرایط تولیـد بـا ثبـات همـراه بـوده 

اسـت. در حالـی کـه نوسـان نـرخ دالر و همچنیـن 

قیمـت مـواد اولیـه در سـال 1400، ضربـه سـختی را به 

صنعت سیم و کابل زد و امیدوار هستیم با توافقاتی 

کـه در برجـام حاصل خواهد شـد، شـاهد ادامه ثبات 

حاکم بر بازار باشیم. عمده مواد اولیه مورد استفاده 

در شـرکت تعاونـی سـیم و کابـل توانـا بروجـرد، مس و 

گرانـول اسـت کـه خوشـبختانه ایـن محصـوالت 

بـا کیفیـت عالـی در داخـل کشـور تولید می شـود و 

چالشی در این زمینه نداریم.

دالر، نوسان قیمت مس را پوشش داد   
وی در ارتبـاط بـا نوسـان قیمت مـس در بازارهای 

جهانـی طـی 6 ماه اخیر، عنـوان کرد: قیمت مس در 

یـک برهـه زمانـی در بـورس فلزات لنـدن، به حـدود 10 

هـزار دالر در هـر تـن رسـید و در ادامـه قیمـت آن تـا 

هفـت هـزار دالر در هـر تـن کاهـش پیـدا کـرد. اگرچـه 

قیمـت مـس طـی پنـج تـا 6 مـاه اخیـر بـا نوسـانات 

بسـیاری همـراه بـوده اسـت امـا با توجه بـه اینکه نرخ 

بـازار داخـل همـواره نوسـان داشـته اسـت،  دالر در 

بنابرایـن نوسـان قیمـت مـس پوشـش داده شـد و بـه 

همیـن دلیـل، قیمـت مـس در داخـل بـه یـک ثبـات 

مشخصی دست پیدا کرد.

مدیرعامـل شـرکت تعاونـی سـیم و کابـل توانـا 

بروجـرد در خصـوص عرضـه مفتـول مسـی در بـورس 

کاالی ایران، تصریح کرد: با توجه به نوسان نرخ دالر 

آزاد و نیمایی در سـطح بازار داخلی و همچنین افت 

شـدید قیمـت مـس در بـازار خارجی، عرضه کاتـد در 

بـورس کاالی ایـران از پنـج هـزار تـن بـه چهـار هـزار تـن 

کاهش پیدا کرد و با رقابت همراه شد. رقابت ایجاد 

شده نیز در نهایت به نوسان قیمت مفتول انجامید 

اما از آنجایی که طی سالیان اخیر، همواره این نوسان 

قیمت و همچنین رقابت در سطح بازار وجود داشته 

اسـت، می تـوان گفـت بـازار طـی چنـد مـاه اخیـر بـا 

مشکل خاصی مواجه نشد.

گـودرزی در ادامـه بـه قطعـی بـرق گاز واحدهای 

صنعتـی طـی سـه مـاه اخیـر اشـاره کـرد و گفـت: برق 

واحدهـای صنعتـی فعـال در لرسـتان بر اسـاس اعالم 

شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان، یـک روز در هفتـه 

قطـع می شـود. بـا توجـه بـه اینکه شـرکت ما در شـهر 

بروجـرد قـرار دارد، روز شـنبه هـر هفتـه بـا قطعی برق 

و  برنامه ریـزی  کـه  آنجایـی  از  و  هسـتیم  مواجـه 

پیش بینی های الزم را در این زمینه انجام داده ایم، به 

خوبی توانستیم شرایط را مدیریت کنیم. ضمن اینکه 

محصـوالت شـرکت کاربـرد سـاختمانی دارنـد کـه به 

صـورت غیـر مسـتقیم و از طریـق واسـطه بـه کشـور 

عراق صادر می شوند.

ضرورت توسعه صادرات سیم و کابل  
وی ضمن اشـاره به اهمیت صادرات در صنعت 

سـیم و کابـل، اذعـان کـرد: واقعیت امر این اسـت که 

به غیر از 10 تا 12 تولیدکننده بزرگ سیم و کابل، سایر 

شرکت ها توانایی الزم برای صادرات محصول خود را 

ندارند. شـرکت های بزرگی در داخل کشـور مشـغول 

فعالیت هسـتند که می توانند مـواد اولیه مـورد نیاز 

خود را تولید کنند و بر همین اساس، با تاسیس یک 

سـری شـرکت های زیر مجموعه، می توانند از طریق 

آن هـا، صـادرات محصـوالت خـود را انجام دهنـد. در 

واقع این شـرکت ها از یک برتری نسـبی در مقایسـه با 

سایر تولیدکنندگان برخوردار هستند و متاسفانه اکثر 
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دولت و سـازمان های ذی ربط باید بررسـی های الزم را 

در ایـن زمینـه انجـام دهنـد و مقابلـه بـا ایـن مشـکل، 

همـت واالی دولـت و مسـئوالن را می طلبـد. در حـال 

حاضر شاهد به کارگیری از سیم و کابل های تفلبی و 

غیـر اسـتاندارد در سیم کشـی واحدهـای مسـکونی 

هستیم که متاسفانه این امر، منجر به آتش سوزی و 

در نهایت فوت هموطنان مظلوم شـده اسـت. ضمن 

اینکه ما مطلع هستیم از این محصوالت در پروژه های 

انبوه سـازی در شـرق تهران به صورت عمده اسـتفاده 

می شود و متاسفانه نظارت کافی در این زمینه وجود 

ندارد. بنابراین سازمان نظام مهندسی باید بررسی های 

الزم را داشـته باشـد و اقـدام بـه بررسـی بیشـتر در 

سـاخت و سـاز واحدهـای مسـکونی کنـد. زمانـی کـه 

محصـوالت غیـر اسـتاندارد اعم از سـیم و کابل تولید 

می شـود، شـاهد هدررفت مواد اولیه مورد استفاده 

و ضرردهـی مالـی خواهیـم شـد و  بـر همیـن اسـاس 

بایـد منشـاء تولیـد و توزیـع سـیم و کابل هـای غیـر 

بازدارنـده  اقدامـات  و  شـود  شناسـایی  اسـتاندارد 

کافی در این زمینه صورت پذیرد.

وی ضمـن اشـاره بـه کاربـرد محصـوالت شـرکت 

تعـــاونی سیـــم و کابـــل توانــا بروجـرد در صنعــت 

ساختمان ســـازی، تصریـــح کـــرد: بـه طــور تقریبـی 

مـورد  ماشـین آالت  درصـد  کـه 90  گفـت  می تـوان 

از  اسـتفاده در مجموعـه، تولیـد داخـل هسـتند و 

آنجایـی کـه شـرایط تولیـد دشـوار شـده اسـت، بـا یـک 

پنجم میزان ظرفیت تولید مشغول فعالیت هستیم.

مدیرعامـل شـرکت تعاونـی سـیم و کابـل توانـا 

بروجرد در پایان در ارتباط با چشم انداز صنعت سیم 

و کابل در کشور، یادآور شد: تنها راه نجات صنعت 

واردات  جـای  بـه  مسـئوالن  کـه  اسـت  ایـن  کشـور 

محصـول نهایی، اقدام به واردات تکنولـوژی و دانش 

روز تولیـد کننـد و از صـرف هزینه هـای اضافـی در 

بخش هایـی کـه هیـچ منفعتـی بـرای اقتصـاد کشـور 

واردات  بـه  نسـبت  بایـد  بپرهیزنـد. دولـت  نـدارد، 

ماشین آالت روز دنیا اقدام کند و بودجه کافی را به 

این مهم اختصاص دهد. ما باید بتوانیم تولیدکننده 

واقعـی محصـوالت مختلـف بـه ویـژه سـیم و کابـل 

باشیم و اگر تمهیدات الزم در این زمینه را بیندیشیم، 

بدون شک آینده این صنعت روشن خواهد بود

شرکت های تولیدی، توان مالی الزم و تکنولوژی مورد 

نیاز برای تولید و صادرات محصوالت خود را ندارند. 

این معضل تنها مرتبط با صنعت سیم و کابل نیست 

و اگـر ایـران بـا رفـع تحریم هـا، بتوانـد عضـو سـازمان 

تجـارت جهانـی شـود و همچنین تعرفه هـای گمرکی 

برداشـته شـوند، می توانیـم حضـور موفقـی در ایـن 

عرصه داشته باشیم. البته یارانه در نظر گرفته شده 

برای صادرات برخی مواد مانند گازوئیل، بنزین و ...، 

بـه هیـچ وجـه قابـل مقایسـه بـا فلـزات اساسـی مانند 

مس نیست و برای مثال در سال 1378، در حالی که 

مس با قیمت یک هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به 

خـارج از کشـور صـادر می شـد، قیمـت آن در بـازار 

داخلـی حـدود یـک هـزار و 800 تومـان بـود. در واقـع 

یارانه در نظر گرفته شده برای مس صادراتی، منجر 

به این افزایش قیمت شده بود و امیدوار هستیم یک 

بازنگـری کلـی در خصوص تخصیص یارانه به صنایع 

مختلف به ویژه فلزات انجام شود.  

ایـن تولیدکننـده سـیم و کابـل در همیـن راسـتا 

اضافـه کـرد: متاسـفانه ارزان قیمـت بـودن سـوخت و 

حامل هـای انـرژی در داخـل کشـور، منجـر بـه بـروز 

مشـکالت فراوانی همچون قاچاق و ... شـده اسـت. 

در کمـال تعجـب، قیمـت یک لیتر بنزین از یک لیتر 

آب معدنی کمتر است و همین مسئله در خصوص 

قیمت گازوئیل نیز وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد 

دولت و مسئوالن از این مزیت، بیشترین بهره وری را 

داشـته باشـند و ضمن مقابله با خام فروشـی در تمام 

صنایع، اقدامات الزم جهت تولید محصول و سپس 

صادرات آن را انجام دهند. ضمن اینکه قیمت ها در 

سـطح بـازار بایـد واقعـی شـود و ایـن مسـئله نیازمنـد 

سیاست گذاری هوشمندانه دولت است.

نظارت در بازار سیم و کابل افزایش   
پیدا کند 

بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات  گـودرزی در پاسـخ 

آنالیـن« مبنـی بر اینکه ارزیابی شـما از تولیـد و توزیع 

بـازار داخلـی  سـیم و کابل هـای غیـر اسـتاندارد در 

چیست، گفت: تولید انواع محصوالت غیر استاندارد، 

یک معضل اساسی است که نه تنها در صنعت سیم 

و کابل بلکه در سطح صنایع مختلف دیده می شود. 

با توجه به نوسان نرخ 
دالر آزاد و نیمایی در سطح 
بازار داخلی و همچنین افت 
شدید قیمت مس در بازار 
خارجی، عرضه کاتد در 

بورس کاالی ایران از پنج 
هزار تن به چهار هزار تن 
کاهش پیدا کرد و با رقابت 

همراه شد
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بـا افزایـش ظرفیـت واحدهـای ذوب چیـن و کاهـش قیمـت داخلـی اسـید، صادرات اسـید 
سـولفوریک این کشـور در سـال 2021 افزایش پیدا کـرد. افزایش صادرات این کشـور، کاهش 
تقاضـای وارداتـی ایـن کشـور را بـه همراه داشـت و بـر قیمت اسـید تاثیر گـذار بـود. تقاضای 
وارداتـی اسـید ایالـت متحده، بیشـترین واردکننده اسـید، رونـدی نزولی را در پیـش گرفت. این 
کاهـش تقاضـای واردات نتیجـه افزایش عرضه گوگرد در این کشـور اسـت. همچنیـن، افزایش 
تقاضـای واردات شـیلی نشـان دهنده مصـرف بیشـتر اسـید در ایـن کشـور اسـت. راه انـدازی 
واحدهـای ذوب شـیلی بـه  دلیـل افزایـش قیمت مس سـبب افزایش مصـرف اسـید و در نتیجه 

تقاضای واردات این ماده شیمیایی شده است.

چین و ایالت متحده، یکه تاز تجارت اسید سولفوریک

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

مشـاوره  شـرکت  عمومـی  روابـط  از  نقـل  بـه  و 

اقتصـادی آرمـان آتورپات، سـهم بزرگـی از خرید و 

فروش مواد شیمیایی صنعتی در بازار به تجارت 

اسید سولفوریک اختصاص دارد. اسید سولفوریک، 

خاصیـت  بـا  قـوی  بسـیار  معدنـی  اسـید  یـک 

خورندگـی فوق العـاده بـاال اسـت کـه میـل ترکیبـی 

بـه  طـور  تـا  بـا آب سـبب شـده  اسـید  ایـن  بـاالی 

گسـترده ای در تولید کودهای شـیمیایی اسـتفاده 

شـود. تولید اسـید سـولفوریک از گوگرد و پیریت 

در واحدهـا اختیـاری انجـام می شـود کـه بیشـتر 

اسـتفاده  محـل  همـان  در  را  شـده  تولیـد  اسـید 

می کنند اما اسـید تولید شـده از گازهای خروجی 

واحدهای ذوب، به  صورت اجباری و برای اجرای 

محدودیت هـای مربوط بـه آالینده های دی اکسـید 

گوگـرد تولیـد می شـود. سـهم مهمـی از تجـارت 

اجبـاری  واحدهـای  اسـید  بـه  بـازار  در  اسـید 

اختصاص دارد.

چین، صادرکننده برتر اسید سولفوریک  
طی دو سال اخیر، ماهانه بالغ بر یک میلیون و 

500 هـزار تـن اسـید سـولفوریک در جهـان تجـارت 

اسـید  رونـد صـادرات جهانـی  نمـودار 1،  شـد. در 

سولفوریک به تفکیک پنج کشور برتر طی سال های 

2020 و 2021 مشاهده می شود. در این بازه، کشورهای 

کـره، ژاپـن، چیـن، کانـادا و آلمان بیشـترین صـادرات 

جهانی اسید را در دست داشتند. در بین کشورهای 

صادرکننـده، چیـن بـا میانگیـن سـهم 16درصـدی از 

مجموع صادرات اسـید سـولفوریک در سـال 2021 و 

کـره جنوبـی بـا میانگیـن سـهم 18درصـدی در سـال 

2020 بزرگ تریـن صادرکننـدگان ایـن مـاده شـیمیایی 

افزایـش  بـا  چیـن  می شـوند.  شـناخته  جهـان  در 

صادرات اسید سولفوریک خود در سال 2021، جایگاه 

کره جنوبی در صادرات جهانی سال 2020 را تصاحب 

کرد و کره جنوبی به جایگاه سـوم در بین پنج کشـور 

برتر صادرکننده تنزل پیدا کرد.

در سـال 2021، چیـن بـا میانگیـن سـهم 16 درصد 

بـا  ژاپـن  سـولفوریک،  اسـید  صـادرات  مجمـوع  از 

15.7درصـد، کـره جنوبـی بـا 15.4 درصـد، کانـادا بـا 

10.8 درصد و آلمان با 6.2 درصد به  ترتیب بیشترین 
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شـیلی و مراکـش در مقایسـه بـا نیمـه نخسـت سـال 

افزایش پیدا کرد. در مقابل، ایاالت متحده و فیلیپین 

روند کاهشی داشتند و هند نیز میزان واردات خود 

وارداتـی  تقاضـای  همچنیـن،  رسـاند.  صفـر  بـه  را 

کشورهای ایاالت متحده، مراکش، هند و فیلیپین در 

ایـن نیمـه نسـبت بـه مـدت مشـابه در سـال 2020 

کاهش داشت و در مقابل، تقاضای وارداتی شیلی با 

افزایش تقریبا 132 هزار تن رشد یافت.

ثبـت دو  بـا  نیمـه دوم سـال 2021، شـیلی  در 

میلیون تن واردات اسید سولفوریک در ماه دسامبر، 

بیشـترین میزان واردات را نسـبت به سایر کشورها 

در ایـن نیمـه داشـت. پـس از آن ایالـت متحـده بـا 

ثبـت 1.8 میلیـون تـن و مراکـش بـا 1.2 میلیـون تن و 

فیلیپین با 700 هزار تن بیش ترین تقاضای وارداتی 

را داشتند.

صـادرات اسـید کشـور را داشـتند و در سـال 2020، 

کره جنوبی با در دست داشتن سهم 18 درصدی از 

مجمـوع صـادرات، در صـدر سـایر کشـورهای نـام 

برده قرار گرفت.

چیـن بـا صـادرات حـدود دو میلیـون تـن اسـید 

بیشـترین صـادرات را در نیمـه دوم سـال 2021 بـه 

خـود اختصـاص داد. در ایـن نیمـه نسـبت بـه نیمـه 

اول سـال، رونـد صـادرات اسـید کشـورهای چیـن و 

آلمان افزایشی، کانادا کاهشی و کره جنوبی و ژاپن 

ثابـت بـود. همچنیـن روند صـادرات هر پنج کشـور 

طـی نیمـه دوم سـال 2021 نسـبت بـه مـدت مشـابه 

طـی سـال 2020، بـه جـز آلمـان کـه همچنـان میـزان 

صادرات آن با رشد همراه شد، ثابت بود.

در نیمـه دوم سـال 2021، کـره جنوبـی بـا حـدود 

1.6 میلیـون تـن و ژاپـن بـا حـدود 1.5 میلیـون تـن 

صادرات اسید سولفوریک، بیش از 3.1 میلیون تن 

از تقاضای وارداتی اسید در جهان را تامین کردند. 

در این میان، کانادا با حدود یک میلیون و آلمان با 

نزدیک به 750 هزار تن صادرات اسـید سـولفوریک، 

در زمره بزرگ ترین تامین کنندگان اسید وارداتی به 

شمار می روند.

واحدهای گوگردسوز، هند را از واردات   
بی نیاز کردند

در سوی دیگر بازار، واردات اسید قرار دارد که 

همپـای صـادرات بر قیمت جهانی اسـید تاثیرگذار 

اسـت. نمـودار 2، رونـد واردات جهانـی اسـید بـه  

تفکیـک پنـج کشـور برتـر را بـه  تصویـر می کشـد. 

مطالعات نشان می دهد که طی سال  2021، ایاالت 

متحـده، شـیلی، مراکش، فیلیپیـن و هند، میانگین 

سـهم 65 درصدی از کل تجارت جهانی را تشـکیل 

می دهنـد؛ بـه  گونه ای که سـهم این پنج واردکننده 

بزرگ در سال 2020 حدود 58 درصد ارزیابی شد.

ایـاالت متحـده بـا سـهم 20 درصـدی در سـال 

2021 و با سـهم 18 درصدی در سـال 2020 به  عنوان 

عمـده  سـولفوریک،  اسـید  واردکننـده  بزرگ تریـن 

تقاضـای خـود را از محـل عرضـه صادراتـی کانـادا و 

مکزیـک تامیـن می کنـد. در ادامـه شـیلی بـا سـهم 

18درصـدی در سـال 2021 و 13 درصـدی در سـال 

2020، مراکش تقریبا با سهم 12 درصدی طی هر دو 

بزرگ تریـن  بیـن  سـوم  و  دوم  رتبه بنـدی  سـال، 

واردکنندگان را به خود اختصاص می دهند.

هنـد بـا سـهم 12 درصـدی در سـال 2020 جایـگاه 

چهارم در در دست دارد اما در سال 2021 به دلیل 

مـاه  واردات خـود در 9  میـزان  رسـاندن  بـه صفـر 

پایانـی سـال، ایـن جایـگاه را به فیلیپین تقدیـم کرد. 

در مقابـل فیلیپیـن بـا افزایـش حـدود یـک درصـد، 

سـهم خـود از کل تقاضـای وارداتـی جهان طی سـال  

2021 نسبت به سال قبل، میزان سهم خود را تقریبا 

به 8 درصد رساند.

بر اساس مطالعات انجام شده، به صفر رسیدن 

تقریبـی تقاضـای وارداتی اسـید هنـد در پی افزایش 

ظرفیت واحدهای گوگردسوز این کشور است.

میـزان واردات نیمـه دوم سـال 2021 کشـورهای 
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چیـن طـی 10 سـال گذشـته جایگاه خـود را در بازار جهانـی تولید لوله مس ارتقا داده اسـت و سـهم خـود را به 60 
درصـد رسـانده اسـت. همچنین سـرعت باالی رشـد اقتصادی این کشـور، باعث شـد تا سـهم چیـن در کل تقاضای 
جهانی لوله مسـی رشـد بیشـتری داشـته باشـد. چهار کشـور چین، هند، ژاپن و کره جنوبی که از مهم ترین کشورهای 
تولیدکننده لوله های مسـی به  حسـاب می آیند در طول 10 سـال گذشـته، به  صورت متوسـط نزدیک به 67 درصد از کل 
لولـه مـس جهـان را تولید کرده اند. در این بین، سـهم چیـن و هند در بازار تولید مفتول مسـی طی ایـن دوره، با افزایش 

همراه بود، در حالی که دو کشور دیگر، سهم خود را در این بازار از دست دادند.

آینده روشن تر بازار تقاضای لوله مسی هند نسبت به چین

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، از لوله های مسی معموال در ساختمان 

بـرای انتقـال آب و گازهـای مبـرد در سیسـتم های 

بـا  »HVAC« اسـتفاده می شـوند. لوله هـای مسـی 

داشـتن ویژگی هایـی مثـل اسـتحکام بـاال، عملکـرد 

و  خوردگـی  برابـر  در  مقاومـت  عالـی،  حرارتـی 

شکل پذیری بسیار باال در تهویه  محیط، مفید واقع 

شده است و در سیستم های گرمایشی، سرمایشی 

و تهویه  هوا به  کار می روند.

از سـال 2012 تـا سـال 2019 رونـد تولیـد لوله هـای 

مسـی در جهان از مقدار دو میلیون و 850 هزار تن 

بـه مقـدار سـه میلیـون و 494 هـزار تـن افزایش یافت 

امـا در سـال 2020، بـه  دلیـل شـیوع گسـترده کرونـا 

روند تولید آن کمی کاهش یافت و در سـال 2021 با 

افزایش 7.2 درصدی نسـبت به سـال قبل، تولید به 

سه میلیون و 527 هزار تن رسید. گفتنی است که 

متوسـط تولیـد جهـان طـی دوره مـورد بررسـی برابـر 

سـه میلیون و 224 هزار تن در هر سـال بوده اسـت. 

کشـورهای چیـن، هنـد، ژاپـن و کره جنوبـی، ازجمله 

کشورهای پیشرو در صنعت مس و نیمه ساخته های 

آن به  حساب می آیند. در نمودار 1، سهم کشورهای 

چین، هند، ژاپن و کره جنوبی از کل تولید لوله مس 

در جهان نشان داده شده است.

سرعت بسیار باالی توسعه بازار لوله   
مسی چین

چیـن، بیشـترین سـهم از تولیـد لولـه مسـی در 

جهـان را بـه خـود اختصـاص داد؛ بـه  طـوری  کـه ایـن 

کـه  بـود  درصـد  برابـر 59.7  سـال 2021  در  میـزان 

نسـبت بـه سـال 2020، حـدود 0.2 واحـد درصـد افت 

برابـر  آن  متوسـط  گذشـته  سـال   10 طـی  داشـت. 

56.5درصـد بـود. هنـد نیز از سـال 2012 روند تقریبا 

ثابتـی داشـت و متوسـط سـهم آن از کل تولیـد لولـه 

مـس در جهـان تـا سـال 2021، برابـر 2.6 درصـد بـود. 

روند ژاپن نیز در میزان سهم تولید لوله مسی جهان 

طی 10سـال گذشـته تقریبا نزولی بود و متوسـط این 

سهم برابر 3.6 درصد گزارش شد. در سال 2021 نیز 

سـهم تولیـد ایـن کشـور برابـر 2.8 درصـد بـود کـه 

نسبت به سال 2020، حدود 0.1 واحد درصد کاهش 

یافت. در سـال 2021 سـهم کره  جنوبی از میزان کل 

تولید جهان برابر 4.5 درصد بود که نسبت به 2020 

تغییری نداشت.

از سـال 2012 تـا 2020، حجـم صـادرات لولـه مـس 

مشاور طرح جامع مس کشور
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در چیـن بـا افـت  و  خیـز همـراه بـود و در سـال 2020 

بـه  دلیـل شـیوع کرونـا از ایـن کشـور، ایـن میـزان بـه 

179هـزار تـن کاهـش یافت اما در سـال 2021، با رشـد 

رسـید.  تـن  هـزار   230 مقـدار  بـه  درصـدی   28.3

متوسـط صـادرات ایـن محصـول در چیـن طـی دوره 

گذشـته برابـر 177 هـزار تـن بـرآورد شـد. مهم تریـن 

مقاصـد صادراتـی لولـه مسـی در چیـن کشـورهای 

تایلند، تایوان و ایاالت  متحده بودند.

حجم صادرات لوله مسی در هند در سال 2021 

برابـر 6 هـزار تـن بـود کـه نسـبت بـه سـال 2020 و بـه  

دلیـل کنترل شـیوع ویروس کرونا حـدود 33 درصد 

افزایـش یافـت. متوسـط صـادرات ایـن محصـول در 

هند طی 10 سال گذشته، برابر چهار هزار تن برآورد 

شـد. ایـاالت  متحـده، اصلی تریـن مقصـد صادراتـی 

لوله مسی در هند بود. میزان صادرات در ژاپن نیز 

طی 10 سـال سـیری نزولی داشـت و در سـال 2021 با 

کاهش 44.6 درصد به مقدار 6 هزار تن افت کرد و 

بـه پایین تریـن سـطح خـود رسـید که این موضـوع به  

بـود. متوسـط صـادرات  تولیـد  نزولـی  رونـد  دلیـل 

لوله هـای مسـی ژاپـن طی ایـن دوره برابـر 16 هزار تن 

برآورد شد. مالزی، مقصد مهم صادراتی این کشور 

به  شمار می رود.

کره  جنوبی نیز در سال 2021 با رشد 12.7درصدی 

نسـبت بـه 2020، میـزان صـادرات را بـه 45هـزار تـن 

افزایـش داد. متوسـط صادرات این محصـول در کره  

جنوبـی طـی ایـن دوره برابـر 48 هـزار تن بـود. ایاالت  

متحده، مهم ترین مقصد صادراتی کره  جنوبی بود. 

در سـال 2021 بـه  ترتیـب چیـن، کـره  جنوبـی، هنـد و 

ژاپـن رتبه هـای اول، ششـم ، هفدهـم و بیسـتم را از 

میـان صادرکننـدگان لولـه مسـی در جهـان بـه خـود 

اختصـاص دادنـد و مجمـوع صـادرات آن ها در سـال 

2021 برابر 288 هزار تن بود که نسبت به سال 2020 

حدود 22.4 درصد رشد داشت.

ایاالت متحده، مهم ترین مقصد   
صادراتی بود

ایاالت متحـده از بازارهـای صادراتی لوله مس 

کشـورهای چیـن، هنـد و کـره  جنوبـی بـود. سـهم  

کـره  جنوبـی در تامیـن نیـاز وارداتـی ایـاالت  متحده 

برابـر 46.5 درصـد گـزارش شـد؛ در حالـی  کـه ایـن 

میـزان از مبـدا هنـد و چیـن بـه  ترتیـب برابـر 36.6 و 

11.7 درصد بود. همچنین کره  جنوبی در سال 2021 

شـانس  تـن،  بـر  دالر  برابـر 10.649  واحـد  ارزش  بـا 

کمتـری برای تصاحـب بـازار وارداتی ایاالت متحده 

نسـبت به هند و چین با ارزش واحد برابر با 10.330 

و 10.328دالر بر تن داشت.

لولـه  صـادرات  حجـم  مجمـوع   ،2 نمـودار  در 

مسـی کشـورهای مـورد بررسـی بـه همـراه مجمـوع 

واردات آن ها نشان داده شده است. مطابق نمودار، 

از سـال 2012 تـا 2021، بـه  طـور میانگیـن بـر مجمـوع 

حجـم واردات و صـادرات افـزوده شـده اسـت. ایـن 

موضـوع بیشـتر بـه دلیـل افزایـش واردات هنـد و 

افزایـش صـادرات چیـن اسـت. هنـد در میـان چهـار 

کشـور از کمترین میزان تولید لوله مسـی برخوردار 

را  ایـن محصـول  واردات  بـه  همیـن علـت  و  بـوده 

افزایـش داده اسـت. از طرفـی چیـن نیـز بـا افزایـش 

حجـم تولیـد، طـی 10 سـال گذشـته بـه صـادرات آن 

پرداخته است.

در سال 2021 میزان واردات چین برابر 23 هزار 

و 643 تن بود که نسـبت به سـال پیشـین 9 درصد 

قـرار گرفـت.  رتبـه 12 جهـان  و در  یافـت  کاهـش 

متوسـط  واردات چیـن در طـی دوره گذشـته برابـر 

19 هـزار و 836 تـن بـود. تایلنـد و ویتنـام، مهم ترین 

مبـادی وارداتـی چیـن بودنـد. واردات لولـه مسـی 

در هنـد در سـال 2021 برابـر 64 هـزار و 87 تـن بـود 

که نسـبت به سـال 2020، حدود 29.7 درصد افزایش 

یافـت و در رتبـه سـوم جهـان واقـع شـد. متوسـط 

واردات آن در هنـد طـی 10 سـال، برابـر 43 هـزار و 

133تن بود. ویتنام و مالزی بازارهای تامین کننده 

اصلـی لولـه مسـی هنـد بودنـد. متوسـط واردات 

لولـه مـس ژاپـن طـی دوره 10 سـاله برابـر 18هـزار و 

رتبـه شـانزدهم  بـود و در سـال 2021 در  تـن   843

جهـان قـرار داشـت. چیـن و تایلنـد، بازارهـای مهـم 

وارداتی ژاپن بودند.

بـا  سـال 2021  در  جنوبـی  کـره   واردات  میـزان 

برابـر  بـه سـال 2020،  افزایـش 19 درصـدی نسـبت 

23هـزار و 661 تـن بـود و در رتبـه یازدهـم جهـان قـرار 

گرفت. متوسط واردات آن برابر 14 هزار و 650 تن از 

چین، بیشترین سهم از 
تولید لوله مسی در جهان 
را به خود اختصاص داد؛ 

به  طوری  که این میزان در 
سال 2021 برابر 59.7 

درصد بود که نسبت به سال 
2020، حدود 0.2 واحد 

درصد افت داشت
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سال 2012 تا 2021 بود. ویتنام و چین، تامین کننده های 

بـازار وارداتـی کـره  جنوبـی بودنـد. بـه  طـور کلـی در 

برابـر  کشـورها  ایـن  واردات  مجمـوع   ،2021 سـال 

130هـزار و 601 تـن بـود کـه نسـبت بـه سـال 2020، 

حدود 17 درصد افزایش یافت.

چین، بزرگ ترین مصرف  کننده لوله   
مس جهان

از سال 2012 تا 2019، میزان مصرف لوله مس در 

جهـان سـیر صعـودی داشـت امـا در سـال 2020 بـه 

دلیل شـیوع ویروس کرونا از میزان آن کمی کاسـته 

شـد. در سـال 2021 نیز با افزایش 7 درصدی نسـبت 

به سـال 2020، این مقدار به سـه میلیون و 387 هزار 

تـن افزایـش یافـت. متوسـط مصـرف لوله مسـی طی 

10سال گذشته در جهان برابر سه میلیون و 65 هزار 

تـن گـزارش شـد. رونـد تقاضـای لولـه مـس در جهـان 

نیز مانند روند مصرف آن بود. با توجه به نمودار 3، 

سـهم مصـرف لولـه مسـی در هنـد از دیگـر کشـورها 

نزولی تـر بـوده اسـت. ایـن موضـوع را می تـوان بـه 

ثابـت بـودن حجـم تولیـد و افزایش حجـم واردات آن 

مـورد  سـال های  طـی  کشـورها،  دیگـر  بـه  نسـبت 

بررسی مرتبط دانست. در سال 2021 میزان تقاضا با 

افزایـش 7.3 درصـدی نسـبت بـه سـال 2020، بـه سـه 

میلیـون و 518 هـزار تـن رسـید. در نمـودار 3 سـهم 

کشورهای چین، هند، کره  جنوبی و ژاپن از مصرف 

لوله مس در جهان نشان داده شده است.

سـهم چین از مصرف جهانی لوله مسـی از سـال 

بـا  2012 رونـدی صعـودی داشـت و در سـال 2021 

بـه  بـه 2020،  افزایـش یـک واحـد درصـدی نسـبت 

68درصـد رسـید. سـهم متوسـط مصـرف چیـن برابر 

65 درصـد بـود. رونـد مصـرف لولـه مسـی در هنـد، 

ژاپـن و کـره جنوبـی از سـال 2012 تا 2021 تقریبا ثابت 

بود و متوسط سهم  آن ها از مصرف جهان به  ترتیب 

برابر 2 درصد، 4 درصد و 5 درصد بود.

وضعیت آینده بازار لوله مسی  
با توجه به کاربرد گسترده لوله مس در صنایع 

مختلف که مهم ترین آن صنعت ساختمان است، 

پیش بینی می شود با رشد جمعیت که خود محرکی 

برای توسـعه این صنعت به  حسـاب می آید، تقاضا 

بـرای ایـن محصـول افزایـش یابـد و میـزان تولید نیز 

در سـال های آتی رو به رشـد باشـد که باتوجه به باال 

بـه  بـودن آهنـگ رشـد جمعیـت در هنـد نسـبت 

چین، پیش بینی می شود بازار تقاضا در هند سریع تر 

از چین افزایش یابد. در نتیجه احتمال می رود میزان 

تولید لوله مسی در هند یا واردات آن در سال های 

آتی نسـبت به چین بیشـتر افزایش یابد. همچنین 

کـره  جنوبـی و ژاپـن نیـز بـه  ترتیـب با کاهـش آهنگ 

رشد با کاهش تقاضا مواجه خواهند بود.
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»فلـزات   تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

آنالین« و به  نقل از موسسه »SMM«، در بازار چین 

میانگیـن قیمـت هفتگـی کاتـد مـس درجـه یـک در 

بازه 15 تا 19 ماه آگوست، حدود 62 هزار و 487یوان 

بـر تـن بـود که نسـبت بـه هفتـه گذشـته، 424 یوان 

افزایـش داشـت. میانگیـن  یـا 0.68 درصـد  تـن  بـر 

هفتگـی قیمـت قراضـه کابلـی قرمـز در شـرکت » 

اسـتان شـاندانگ،  واقـع در   »Linyi Metal City

حـدود 57 هـزار و 520 یـوان بـر تـن بود که نسـبت به 

هفتـه گذشـته، 240 یـوان بر تـن یـا 0.42درصد افزایش 

داشـت و سـپس روند این رشـد آهسـته شد. اختالف 

قیمـت هفتگـی بیـن کاتـد و قراضـه مـس در چیـن، 

700یوان بر تن بود که رشد 381 یوان بر تنی را نسبت 

به هفته گذشته ثبت کرد.

متوالـی  هفتـه  چنـد  از  پـس  چیـن،  بـازار  در 

افزایش، قیمت کاتد مس در هفته گذشته همچنان 

در سـطوح بـاال باقـی مانـد. بازرگانـان قراضـه مـس 

از  برخـی  و  کردنـد  دریافـت  را  سـود  بیشـترین 

محموله هـای گران قیمـت خـود را در بـازار عرضـه 

حـال  در  همچنـان  قراضـه  عرضـه  حجـم  کردنـد. 

بهبـود بـود. بـا ایـن وجود، موجـودی مـواد اولیه در 

شـرکت های تولیدکننـده مفتـول از قراضـه در حـال 

اتمـام بـود و ایـن شـرکت ها فـورا بـه شـارژ موجـودی 

بـرای  تقاضـا  بنابرایـن،  انبارهـای خـود پرداختنـد. 

عرضـه قراضـه هنـوز شـدید بـود. در حـال حاضـر، 

بازرگانـان مـس در خـارج از چیـن همچنـان به  دلیل 

فروش موجودی قدیمی خود متحمل ضرر شدند. 

عالوه براین، از آنجایی که تاثیر همه گیری در بازار 

خـارج از چیـن کاهـش یافتـه اسـت، تقاضـا بـرای 

قراضـه مـس افزایـش پیـدا کـرد. بنابرایـن، واردات 

قراضـه مـس در مـاه جوالی، 6درصد نسـبت به ماه 

گذشته کاهش یافت. حجم عرضه قراضه مس در 

کوتاه مـدت همچنـان کمتـر از میزان تقاضا اسـت. 

واحـد   3.68 هفتگـی  افزایـش  بـا  وجـود،  ایـن  بـا 

درصـدی در بـازه زمانـی 13 تـا 19 آگوسـت، نـرخ 

بـه  قراضـه  از  مفتـول  تولیدکننـدگان  بهره بـرداری 

 East China«  در بـازه زمانـی 15 تـا 21 مـاه آگوسـت، عرضـه قراضـه مـس در شـرکت
Nonferrous Metals City« حـدود 17 هـزار و 100 تـن بـود کـه نسـبت به هفته گذشـته 

33.11 درصد افزایش داشت.

بهبود عرضه قراضه مس در آگوست 2022

41.49 درصـد رسـید کـه در نتیجـه ایـن امـر، عرضه 

تا حدی بهبود یافت.

انتظار می رود که در هفته جاری، مقدار فرآوری 

 East China Nonferrous« قراضه مس در شرکت

Metals City« افزایـش پیـدا کنـد امـا میـزان ایـن 

رشـد محـدود خواهـد بـود. در روز 23 ماه آگوسـت، 

پریمیوم مفتول از قراضه در استان جیانگژی نسبت 

بـه  شـانگهای  بـورس  جـاری  مـاه  قراردادهـای  بـه 

280یـوان بـر تـن رسـید کـه نسـبت به هفته گذشـته 

کاهـش شـدیدی را ثبـت کـرد. عالوه براین، پریمیوم 

کاتـد مـس در حـال حاضـر نزدیـک به 600 یـوان بر تن 

در شرق چین است که تحت تاثیر موجودی بسیار 

کـم کاتـد مـس، واردات محـدود و همچنین کاهش 

تولیـد بـه  دلیـل سـهمیه بندی بـرق در اسـتان های 

هوبی، آنهویی، جیانگ سو، ژجیانگ و سایر استان ها 

اسـت. همچنین هزینه های سـاخت نیز به بیش از 

یک هزار یوان بر تن می رسـد. در این مورد، بازدهی 

تولیـد مفتـول از قراضـه بـه تدریـج ظاهـر می شـود و 

سفارش های جدید نیز با افزایش تقاضای پروژه های 

زیرسـاختی محلـی افزایـش می یابـد. در صورتی که 

قیمـت مـس در سـطوح بـاال باقـی بمانـد، بازرگانـان 

تمایـل بیشـتری بـه فـروش محموله هـای خـود پیـدا 

خواهند کرد و پیش بینی می شود که مقدار قراضه 

فـرآوری شـده توسـط شـرکت فـوق در هفتـه جـاری 

ایـن رونـد رشـد محـدود  امـا  یابـد  افزایـش  اندکـی 

خواهـد بـود؛ چـرا کـه حجم عرضه قراضـه مس هنوز 

اندک است.
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سرب و رویسرب و روی

سرب همچنان نفس می کشد

کاهش غیر منتظره تولید روی در ماه ژوئن 2022

واردات کنسانتره سرب در دستان چین
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سرب همچنان نفس می کشد

مدیرعامـل شـرکت فرآوران ذوب سـلفچگان گفـت: در حالی حـدود 90 درصد ضایعـات باتری 
فرسـوده بـه تولیدکننـدگان باتری نـو اختصـاص می یابـد و از واردات باتری جلوگیری می شـود که 
تولیدکننـدگان شـمش سـرب با کمبود مـواد اولیه دسـت و پنجه نرم می کنند و همین مسـئله بقای 

صنعت سرب را به خطر انداخته است.

مهـدی دوسـتی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« مطـرح کـرد: در 

حال حاضر صنعت سـرب کشـور از شـرایط مناسبی 

برخوردار نیست و اعمال ممنوعیت واردات باتری 

محیـط  ماننـد  سـازمان ها  برخـی  توسـط  فرسـوده 

زیست، منجر به کاهش چشمگیر مواد اولیه مورد 

نیاز تولیدکنندگان شمش سرب در داخل شده است. 

در حالی که وظیفه ذاتی یک سازمان مانند محیط 

زیست، پایش آلودگی و مسائل مرتبط با آن است و اگر 

یک واحد صنعتی آالیندگی زیست محیطی داشته 

باشـد، این سـازمان باید اقدامات الزم را انجام دهد 

خصـوص  در  بایـد  چـرا  کـه  نیسـت  مشـخص  امـا 

واحدهای تولیدی شمش سرب که به صورت ورود 

موقـت در حـال فعالیـت هسـتند، تعییـن تکلیـف 

کنـد. در حـال حاضر همین مسـئله منجر به چالش 

تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز ایـن واحدهـا در سـطح 

بازار شده است.

باتکلیفی تولیدکنندگان شمش سرب  
ارزی،  تعهـد  رفـع  افـزود:  راسـتا  در همیـن  وی 

مشـکل دیگـری اسـت کـه طـی چهـار سـال اخیـر در 

صنعـت سـرب بـا آن مواجـه هسـتیم. گمـرک طـی 

ابالغیه ای اعالم کرده بود آن دسته از تولیدکنندگانی 

که نسبت به تولید بیش از 80 درصد محصول نهایی 

ایـن محصـول در یـک سـری کارگاه هـای کوچـک و بـا 

تعداد محدودی نیروی انسانی تولید می شود و این 

افزایش هزینه گاز، به هیچ وجه با واحدهای فوالدی 

و پتروشـیمی قابل مقایسـه نیسـت و همچنین برای 

تولیدکنندگان شمش سرب مقرون به صرفه نخواهد 

بود. زمانی که این مسئله را به وسیله انجمن مربوطه 

یعنـی انجمـن صنفـی کارفرمایـی تولیدکننـدگان و 

صادرکنندگان شمش سرب ایران نیز پیگیری کردیم، 

به پاسخ قانع کننده ای دست پیدا نکردیم و به همین 

علت ناچار به پرداخت هزینه هنگفت گاز هستیم. 

در حالـی کـه چندیـن بـار پیامـک قطعـی گاز بـرای ما 

ارسال شده است و اگر موفق به پرداخت آن نشویم، 

گاز مجموعه در نهایت قطع و تولید متوقف خواهد 

شد؛ اگرچه قطعی برق، آسیب چندانی به تولید نزده 

اسـت و مـا بیشـتر از افزایـش قیمـت و قطعی گاز 

متضرر شده ایم.

دوسـتی در خصـوص نقـش نیـروی انسـانی در 

بخـش تولیـد، عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه سـختی کار و 

شـرایط تولیـد کـه در واحدهـای ریخته  گـری وجـود 

دارد، بسیاری از افراد تمایلی به فعالیت در این زمینه 

ندارنـد. افزایـش 57 درصدی حقوق کارگران در سـال 

جـاری، در حالـی بـه ثبـت رسـید کـه ایـن هزینـه بایـد 

توسـط کارفرمـای بخـش خصوصـی پرداخـت شـود و 

دولت هیچ نقشی در این زمینه ندارد؛ در حالـــی کــه 

حاصـل از مـواد اولیـه بـه دسـت آمـده از ورود موقـت 

اقـدام  کننـد، معـاف از پرداخـت مالیات هسـتند اما 

ایـن مهـم پـس از گذشـت زمانـی کوتـاه لغـو شـد و مـا 

همچنان در بالتکلیفــی کامـــل هستیـــم. در واقـــع نــه 

اقــــدام مشـخصی بـرای پرداخـت مالیـات صـورت 

می پذیـرد و نـه در خصـوص معافیت این مهم تعیین 

تکلیف می شود. در حالی که طبق قانون، رفع تعهد 

ارزی، شرط معافیت مالیاتی صادرکنندگان است و ما 

بـا توجـه بـه اینکـه بـه صـورت ورود موقـت فعالیـت 

می کنیـم، موظـف بـه صـادرات بخـش عمـده ای از 

شـمش سـرب تولیـدی هسـتیم امـا همچنـان بایـد 

مالیات خود را پرداخت کنیم و مشخص نیست که 

تکلیـف قانـون وضع شـده چـه می شـود؛ در حالی که 

هیـچ ارز و یـا تسـهیالتی در اختیـار ایـن واحدهـا قـرار 

نمی گیـرد کـه بخواهنـد نسـبت بـه ثبـت در سـامانه 

نیمـا اقـدام کننـد. ایـن مسـائل در نهایـت منجـر بـه 

متاسـفانه  و  اسـت  شـــده  سـرب  صنـــعت  رکـــود 

تولیدکنندگان شـمش سـرب در بالتکلیفی کامل به 

سر می برند.

مدیرعامل شـرکت فرآوران ذوب سـلفچگان بیان 

کـرد: افزایـش قیمـت گاز، یکـی دیگـر از معضـالت 

موجود در این صنعت است و تولیدکنندگان شمش 

سـرب در حالـی موظـف بـه پرداخـت هزینـه گاز بـر 

مبنـای 40 درصـد واحدهای پتروشـیمی هسـتند که 
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همچنـــان افزایـــش حقوق کارمندان دولت به ثبت 

نرسیده است. زمانی هم که یک تولیدکننده نتواند 

نقدینگـی الزم جهـت افزایـش حقـوق را تامیـن کنـد، 

ناچـار بـه تعطیلـی مجموعه خـود خواهد شـد و نکته 

جالـب اینکـه گویا تعطیلـی واحدهای تولیـدی، هیچ 

اهمیتی برای مسئوالن و سازمان های ذی ربط ندارد. 

اگرچـه دولـت و مسـئوالن همـواره وعده هایـی را در 

خصـوص حمایـت از تولیـد مطـرح می کننـد امـا در 

واقـع، ایـن وعده هـا در حد شـعار اسـت و هیچ گاه 

عملی نمی شوند.

نقش تاثیرگذار سرب در صنایع مختلف  
وی در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنـی بـر اینکـه بـا توجـه بـه نقـش سـرب در سـایر 

صنایـع، چـرا تنهـا آالیندگـی ایـن صنعـت در داخـل 

کشور در کانون توجه قرار گرفته است، اذعان کرد: 

در کشورهای پیشرفته صنعتی جهان مانند سوئد، 

راهکارهای هوشمندانه ای جهت دفن پسماندهای 

اتمـی در منطقـه ای مشـخص در نظـر گرفتـه شـده 

اسـت تـا ضمـن اجـرای کارشناسـانه ایـن مهـم، بـه 

درآمدزایی نیز دسـت پیدا کنند اما متاسـفانه نگاه 

مسـئوالن و سـازمان های داخلی به سـرب، آالیندگی 

این صنعت اسـت. در حالی که صنعت سـرب، یک 

فرصـت برای کشـور به شـمار می آیـد و ما می توانیم 

از ایـن فرصـت بـه بهتریـن شـکل ممکـن بهـره ببریم؛ 

چراکـه اگـر کشـورهایی ماننـد عراق و افغانسـتان به 

دانش و توانایی استحصال سرب دست پیدا کنند، 

اجـازه واردات مـواد اولیـه حـاوی سـرب )باتـری 

فرسوده و خاک معدنی( به داخل را نخواهند داد و 

بـر همیـن اسـاس، مـا ایـن فرصـت را بـه راحتـی از 

دسـت می دهیـم. در سـال 2013، یـک رایانامـه بـرای 

محیـط زیسـت آلمـان ارسـال و نسـبت بـه واردات 

باتـری فرسـوده از ایـن کشـور، ابـراز آمادگـی کردیـم. 

نکتـه جالـب اینکـه مسـئول وقـت بخـش مربوطـه با 

کمال احترام عنوان کرد که این کشـور برنامه ریزی 

مدونـی بـرای اسـتحصال فلـزات دارد و همیـن امـر 

نشـان می دهـد کـه کشـورهای پیشـرفته و توسـعه 

یافتـه در جهـان، چـه نگاه ویـژه ای به مقوله بازیافت 

به ویژه سـرب دارند. این در حالی اسـت که صنایع 

های تک و باتری های لیتیومی جایگزین باتری های 

معمولـی شـده اند امـا همچنـان از اهمیـت سـرب 

کاسـته نشـده اسـت و حداقـل طـی 20 تـا 30 سـال 

آینـده، سـرب از اهمیـت فراوانـی در سـایر صنایـع 

برخـوردار خواهـد بـود. متاسـفانه دانـش و اطالعات 

کافـی در خصـوص صنعـت سـرب در داخـل کشـور 

وجـود نـدارد و بودجـه کافـی از جانـب سـازمان های 

ذی ربط نیز به این صنعت اختصاص نیافته و باعث 

شده است تا صنعت سرب مهجور باقی بماند.

ایـن فعـال صنعت سـرب در همین راسـتا اضافه 

کـرد: شـرکت فـرآوران ذوب سـلفچگان در شـهرک 

صنعتـی سـلفچگان واقـع شـده اسـت. مدتـی قبـل 

یـک  دودزایـی  و  آالیندگـی  مضمـون  بـا  ویدئویـی 

کارخانه در استان قم در فضای مجازی منتشر شد 

کـه مرتبـط با یـک کارخانه فوالدی بـود اما از آنجایی 

افزایش 57 درصدی حقوق 
کارگران در سال جاری، در 
حالی به ثبت رسید که این 
هزینه باید توسط کارفرمای 
بخش خصوصی پرداخت 
شود و دولت هیچ نقشی در 

این زمینه ندارد
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کـه ایـن دیـدگاه در داخل کشـور شـکل گرفته اسـت 

کـه سـرب یـک صنعت آالینده به شـمار می آیـد، این 

آالیندگی به شهرک صنعتی سلفچگان نسبت داده 

شـد. اگرچـه در ادامـه توانسـتیم بـا همـکاری پلیـس 

فتای استان، این مشکل را حل کنیم اما این اتفاق تا 

مدت ها در افکار عمومی باقی خواهد ماند و با یک 

عذرخواهی ساده حل نخواهد شد.

اقتصاد بر پایه ارزش افزوده شکل   
نگرفته است

دوستی در ادامه به تفاوت تولید شمش سرب از 

باتـری فرسـوده و خـاک معدنـی اشـاره کـرد و گفـت: 

تولید شمش سرب در داخل مجموعه ما با استفاده 

از باتری فرسوده انجام می شود اما می توانیم از خاک 

معدنی نیز در این زمینه استفاده کنیم که این مهم، 

بسـتگی بـه تامیـن و واردات خـاک از سـایر کشـورها 

طـی  سـولفیدی  سـرب  کنسـانتره  متاسـفانه  دارد. 

سـالیان اخیـر بـه چین صـادر می شـود و ایـن در حالی 

است که این محصول دارای مقادیر مشخصی از نقره 

بـوده و در کمـال تعجب گمـرک، عوارض و مالیاتی را 

بـرای صـادرات نقـره در نظـر نمی گیـرد. در حالـی که 

شـخص صادرکننده نسـبت به اخذ درآمد حاصل از 

فروش نقره موجود در کنسانتره سرب از طرف چینی 

اقـدام می کنـد و زمانـی کـه یـک انجمـن تخصصـی 

ماننـد انجمـن شـمش سـرب ایـران نسـبت بـه ایـن 

موضوع آگاه شد و ورود کرد، کارشکنی های بسیاری 

علیه این انجمن صورت پذیرفته اسـت. در یک نگاه 

کلی می توان گفت که اقتصاد کشـور، بر پایه ارزش 

افـزوده شـکل نگرفتـه و تـورم موجـود باعـث کاهـش 

سودآوری واحدهای تولیدی شده است. در حالی 

کـه ضـرورت دارد ایجـاد ارزش افـزوده در صنایـع 

مختلـف در دسـتور کار دولـت قـرار بگیـرد و بـه 

ارزش  خلـق  راسـتای  در  بایـد  خام فروشـی،  جـای 

حرکت کنیم.

وی در ارتباط با آینده صنعت سـرب، ابراز کرد: 

خوشـبختانه بـا حضـور انجمـن صنفـی کارفرمایـی 

تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان شـمش سـرب ایـران 

طـی دو تـا سـه سـال اخیـر، اتفاقـات خوبـی در ایـن 

صنعت رخ داده اسـت. متاسـفانه هیچ چشـم انداز 

مشخصی برای تولید شمش سرب از طریق بازیافت 

تولیـد  بـه  و  بـود  نشـده  تعریـف  در داخـل کشـور 

محـدود شـمش سـرب آن هـم بـا اسـتفاده از خـاک 

معدنـی اشـاره شـده بـود امـا ایـن انجمـن توانسـت 

گام هـای مثبتـی را جهـت احیای صنعت سـرب در 

داخل بردارد و همچنین جلسات منظمی با حضور 

باتری سـازان کشـور جهـت تامیـن مـواد اولیـه مـورد 

نیـاز تولیدکننـدگان شـمش برگـزار شـد. نکتـه قابـل 

تامـل اینکـه بهره وری خط تولید باتری سـازان کاهش 

بـه دنبـال جبـران میـزان  افـراد  ایـن  یافتـه اسـت و 

کسری موجود با استفاده از باتری فرسوده هستند 

تـا ضمـن مقابله با صادرات سـرب، منجـر به افزایش 

عرضـه در داخـل و در نهایـت کاهـش قیمـت سـرب 

شـوند. در سـال 1397، کیـل مصـرف بـه 35 درصـد 

رسـید و در ادامـه بـا پیگیری های فـراوان، 45 درصد 

تعیین شد؛ در حالی که از باتری فرسوده، حدود 65 

درصد سـرب اسـتحصال می شـود و در خصوص 35 

مشـخصی  اقـدام  نمی توانیـم  باقی مانـده  درصـد 

انجـام دهیـم. انجمـن شـمش سـرب تـالش کـرده 

است تا اتفاقات مثبتی در صنعت سرب کشور رخ 

دهـد و بازیافـت کننـدگان باتـری بتواننـد بـا کیـل 

تولیـد و صـادرات  بـه  مصـرف 60 درصـد، نسـبت 

شـمش سـرب اقدام کنند اما اگر قرار باشـد شـرایط 

مانند گذشته ادامه پیدا کند و به نظرات انجمن و 

همچنین تولیدکنندگان بها داده نشود، این صنعت 

هیـچ گاه سـرپا نخواهـد شـد و نمی توانیـم بـه آینـده 

امیدوار باشیم.

مدیرعامـل شـرکت فـرآوران ذوب سـلفچگان در 

پایـان یـادآور شـد: در حالی حـدود 90 درصد ضایعات 

باتـری فرسـوده بـه تولیدکنندگان باتـری نو اختصاص 

می یابـد و از واردات باتـری جلوگیـری می شـود کـه 

تولیدکننـدگان شـمش سـرب بـا کمبـود مـواد اولیـه 

دسـت و پنجـه نـرم می کننـد و اگـر شـرایط به همین 

شـکل ادامـه پیـدا کنـد، بـه زودی شـاهد تعطیلـی 

واحدهای اندک فعال در این صنعت خواهیم بود. ما 

سـال های طوالنی اسـت که در این صنعت مشـغول 

فعالیت هستیم و به راحتی نمی توانیم صنف خود را 

تغییر دهیم و امیدواریم کورسوی امید در دل فعاالن 

این صنعت همچنان حفظ شود.

متاسفانه کنسانتره سرب 
سولفیدی طی سالیان اخیر 
به چین صادر می شود و 

این در حالی است که این 
محصول دارای مقادیر 

مشخصی از نقره بوده و 
در کمال تعجب گمرک، 

عوارض و مالیاتی را برای 
صادرات نقره در نظر 

نمی گیرد
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کاهش غیر منتظره تولید روی در ماه ژوئن 2022
بیشـترین سـهم از تولید فلز روی در دنیا به کشـور چین تعلـق دارد که تقریبـا 30 درصد از تولید 
جهانـی روی را در اختیـار دارد. همچنین این کشـور 48 درصـد مصرف فلز روی در جهـان را به خود 
اختصـاص داده اسـت. بنابراین بزرگ ترین مصرف  کننده روی نیز به شـمار مـی رود. تولید روی چین 
در ماه هـای آوریـل و مـی 2022 بـه  ترتیـب 1.28 درصد کاهـش و 3.79 درصد افزایش نسـبت به 
سـال قبـل را نشـان می دهـد. علی رغم اینکه میـزان تولید در مـاه ژوئن کمتـر از انتظار بوده اسـت، 

مجموع تولید این دو ماه به   دلیل افزایش تولید ماه می، توانسته انتظارات را برآورده کند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، کشور چین حدود یک دهه در صدر 

تولیدکنندگان روی در جهان بوده اسـت. این کشـور 

بزرگ تریـن تولیدکننـده روی به شـمار مـی رود. تولید 

این کشور دو برابر بیشتر از پرو، دومین تولیدکننده 

بـزرگ جهـان، اسـت. بعـد از چیـن و پـرو، کشـورهای 

اسـترالیا و آمریـکا بزرگ تریـن تولیـد کننـده روی در 

طور گسـترده در سراسـر جهان وجود دارد. 90 درصد 

منشـا تولید آن از مواد اولیه و 10 درصد آن از طریق 

بازیافت تهیه می شـود. بیشـترین ذخایر عمده فلز 

روی در کشـورهای آمریـکا، اسـترالیا، ژاپـن و چیـن 

یافت می شود. همچنین در آفریقای جنوبی،  ایران، 

اسـپانیا، اسـکاندیناوی، روسـیه و آلمـان ذخایـر قابـل 

توجهی وجود دارد.

حـدود 55 درصـد ازکاربردهای روی در آلیاژهای 

جهان هستند. کشور چین به عنوان مصرف کننده 

عمده و اصلی روی در جهان، 18 درصد از ذخایر این 

عنصـر را در خـود جـای داده اسـت کـه اگرچـه عـدد 

قابل توجهی اسـت اما به  مراتب کمتر از سـهم بیش 

از 30 درصدی این کشور از تولید جهانی روی است.

تقریبا تمام روی از سنگ معدن سولفور حاصل 

شده که معموال حاوی سرب کادمیم و سایر فلزات 

ماننـد آهـن و نقـره اسـت. سـنگ معـدن سـولفید بـه 
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مختلـف از جملـه برنـج، فـوالد گالوانیـزه و آبـکاری 

الکتریکی فوالد است. این فلز به عنوان ضد زنگ در 

فلزهـا قابـل اسـتفاده اسـت. همچنیـن در صنعـت 

خودروسـازی و در ریخته گـری تحـت فشـار بـه  طـور 

وسـیعی کاربـرد دارد. صنعـت گالوانیـزه بیشـترین 

سهم را از تقاضای روی دارد.

بـا توجـه بـه اینکـه چیـن بزرگ تریـن تولیدکننـده 

فـوالد جهـان بـه  شـمار رفتـه اسـت و در سـایر صنایـع 

مصرف  کننده روی نیز فعالیت گسترده دارد، تمرکز 

زیـادی بـر تولیـد ایـن مـاده داشـته و در عیـن حـال 

واردکننده آن نیز به شمار می رود. با توجه به اعمال 

قوانین زیست محیطی سخت گیرانه تر طی سال های 

آتـی در چیـن، انتظـار مـی رود کاهـش تولیـد روی ایـن 

کشـور موجـب افزایـش واردات آن شـود. هـر چنـد به  

نظر نمی رسد کاهش تولید چندان چشم گیر باشد.

تغییرات ماهانه تولید روی در فصل دوم   
2022

رونـد تولیـد روی چیـن در فصـل دوم سـال های 

2021 و 2022 در نمودار 1 قابل مشاهده است.

مطابـق بـا نمـودار 1 و بـا بررسـی داده هـای تولیـد 

روی در سه ماه برای سال های 2021 و 2022، در هر دو 

سال بیشترین تولید سه ماهه دوم سال، در ماه ژوئن 

رخ داده اسـت. همچنیـن میـزان تولیـد در مـاه مـی 

2022 نسـبت بـه مـدت مشـابه در سـال قبـل از خـود 

افزایـش داشـته اسـت. رونـد تولیـد روی در سـه ماهه 

دوم سـال 2022 در چین، روند صعودی داشـته که از 

عوامـل آن کاهـش محدودیت هـای ناشـی از کرونـا و 

افزایـش فعالیـت اقتصـادی در کشـور چین اسـت که 

موجـب شـروع مجـدد تولیـد در برخـی کارخانه هـا از 

جملـه کارخانـه ذوب بـزرگ یو نـان، افزایـش نـرخ 

بهره بـرداری در برخـی از کارخانه هـای ذوب و همیـن 

طور برگشت برخی از کارخانه های کوچک به میزان 

تولید عادی خود است.

میـزان تولیـد در مـاه ژوئـن سـال 2022 نسـبت بـه 

همیـن مـاه در سـال 2021، کمـی بیـش از 3 درصـد 

کاهـش داشـته کـه از سـطح 567 هـزار تـن بـه میـزان 

549 هـزار تـن رسـیده اسـت. ایـن کاهـش بـه  دلیـل 

تعمیـرات و نگهـداری در کارخانـه ای در اسـتان 

شاآنشی است که کاهش تولید آن را به همراه داشته 

و بـر میـزان کل عرضـه روی چیـن تاثیـر منفی داشـته 

اسـت. همچنیـن کارخانـه بـزرگ ذوب در هونـان در 

حـال تعمیـر بـوده و بـه تعلیـق در آمـدن یـک کارخانـه 

ذوب کوچک در اواسط ماه می نیز از افزایش بیشتر 

تولیـد در ایـن مـاه جلوگیـری کـرده اسـت. همچنیـن 

انتظار اندکی کاهش تولید سـایر کارخانه های ذوب 

روی ثانویـه بـه دلیل مشـکل مواد خـام در ادامه سـال 

وجود دارد.

با کاهش قرنطینه و افزایش فعالیت اقتصادی در 

مـاه ژوئـن، بعضـی از کارخانه هـای کشـور چین تولید 

خود را از سـر گرفتند اما عدم بازگشـت میزان تولید 

آن ها به مقدار نرمال باعث کاهش تولید در این ماه 

شده است. ضمن اینکه پیش بینی می شود با تداوم 

توقف برخی واحدها به  دلیل انجام تعمیرات اساسی 

کل تولیـد روی چیـن در مـاه جـوالی نیـز همچنـان بـا 

کاهش مواجه شود.

تغییر ناچیز تولید تجمعی روی  
مطابق با نمودار 2 و با توجه به نمودار 1 می توان 

دریافـت کـه اگرچـه تولیـد روی چیـن در ماه هـای 

مختلف در دو سال 2021 و 2022 متفاوت بوده است 

امـا میـزان تولیـد تجمعـی تـا ماه هـای مـورد بررسـی 

تقریبا برابر بوده است. به  طوری که بیشترین کاهش 

در مـاه ژوئـن و بـا کمتـر از 0.27 درصـد و همچنیـن 

بیشترین افزایش تولید تجمعی نیز در ماه می با تنها 

0.33 درصد اتفاق افتاده است. این ارزیابی نشان از 

آن دارد کـه انجـام تعمیـرات دوره ای در کارخانجـات 

ذوب روی عمدتـا پیش بینـی شـده و بـا برنامه ریـزی 

بوده است؛ چراکه به مجموع تولید روی آسیبی وارد 

نکرده است.
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واردات کنسانتره سرب در دستان چین

تجـارت جهانـی کنسـانتره سـرب در سـال 2021 حـدود 2.8 میلیـون تن بود که نسـبت به 
سـال 2020، حـدود 100 هـزار تـن کاهش یافـت. بنابراین ضمـن اینکه افت تجارت ناشـی از 
همه گیـری کرونـا در سـال 2020 جبران نشـد بلکـه کاهش 4 درصـدی نیز در این سـال اتفاق 
افتـاد. چین که بزرگ ترین تولیدکننده کنسـانتره سـرب در جهان اسـت، بزرگ تریـن واردکننده 
ایـن محصـول نیز به  شـمار مـی رود. این امر نشـان از مصـرف باالی کنسـانتره سـرب در بازار 
داخلـی این کشـور دارد. بزرگ ترین کشـورهای واردکننده کنسـانتره سـرب چین، کـره جنوبی و 
آلمـان هسـتند و در مقابل کشـورهای پرو، روسـیه و اسـترالیا، بزرگ ترین صادرکنندگان سـرب 

جهان طی پنج سال گذشته بوده اند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، سـرب هزاران سـال اسـت که به  دلیل 

ذوب  سـهولت  و  چکش خـواری  آسـان،  اسـتخراج 

اسـتفاده می شـود. منابـع جهانـی سـرب بیـش از دو 

میلیـارد تـن بـرآورد شـده اسـت کـه در کشـورهای 

اسـترالیا، چین، ایرلند، مکزیک و پرو پراکنده اسـت. 

بیش از 80 درصد از مصرف سرب تصفیه شده جهان 

متعلـق بـه تولید باتـری در هند و چین اسـت. اگرچه 

بازیافت سرب سهم قابل مالحظه ای از عرضه جهانی 

بـه   معدنـی  فعالیت هـای  سراسـری،  قرنطینه هـای 

شـدت کاهش یافت که تجارت سـرب نیز از این امر 

متاثر شـد. تجارت جهانی کنسـانتره سـرب در سـال 

بـه  بـود کـه نسـبت  تـن  2020، حـدود 2.9 میلیـون 

تجارت حدود 3.2 میلیون تنی در سال 2019، 9درصد 

کاهش یافت.

بیشـترین میزان تجارت در بازه پنج سـاله مورد 

تولیـد  افزایـش  خـورد.  رقـم  سـال 2019  در  بررسـی 

درصـدی   10 رشـد   ،2019 سـال  در  سـرب  جهانـی 

تجارت کنسـانتره سـرب نسـبت به سـال 2018 را به 

دنبال داشت. تجارت کنسانتره سرب در سال 2019 

نسـبت بـه سـال های قبـل و بعـد از خـود، بـه مقـدار 

قابـل مالحظـه ای بیشـتر بـوده اسـت. افزایـش تولید 

در معـادن سـرب گلنکـور در اسـترالیا و آغـاز بـه کار 

را  کشـور  ایـن  در  متوقـف  معـادن  برخـی  دوبـاره 

می توان یکی از دالیل افزایش تولید معدنی در سال 

2019 عنوان کرد.

پـس از افزایـش تقاضـای 4.1 درصـدی در سـال 

2021، پیش بینـی می شـود تقاضـای جهانی بـرای فلز 

سرب تصفیه شده با 1.7 درصد افزایش در سال 2022 

به 12.42 میلیون تن برسد. اگرچه پیش بینی می شود 

تقاضای اروپا در سـال 2022 به  دلیل جنگ اوکراین با 

دارنـده ذخایـر عمـده  بررسـی کشـورهای  دارد،  آن 

معدنـی و همیـن  طـور مصـرف  کننـدگان بـزرگ، دیـد 

مناسـبی نسـبت به مسـیرهای اصلی تجارت سـرب 

درجهان ارائه می کند.

در نمودار 1، تجارت جهانی کنسانتره سرب طی 

اسـت.  گرفتـه   قـرار  بررسـی  مـورد  اخیـر  سـال  پنـج 

میانگیـن حجـم تجـارت جهانـی در سـال های 2017 تا 

2021 حـدود 2.9 میلیـون تـن بـوده  کـه رونـد نزولـی را 

طـی کـرده و حـدود یـک درصد در این سـال ها کاهش 

یافته  اسـت. با شـیوع کرونا در سـال 2020 و با اعمال 
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کاهش روبه رو شـود اما افزایش تقاضا در چین، هند، 

ژاپـن، کـره جنوبـی و ایـاالت متحـده آمریـکا، موجـب 

افزایـش تقاضـای جهانـی و بـه  تبـع آن افزایش تجارت 

جهانی خواهد شد.

چین، مقصد اصلی صادرات   
کنسانتره سرب

و  واردکننـــدگان  بزرگ  تریـــن   ،2 نمــــودار  در 

صادرکننـدگان کنسـانتره سـرب جهـان در سـال 2021 

قابـل مشـاهده هسـتند. در سـال 2021، بزرگ تریـن 

بـه   واردکننـدگان سـنگ معـدن و کنسـانتره سـرب 

ترتیـب چیـن، کـره جنوبـی، آلمـان، قزاقسـتان و هلند 

بوده اند. در این بین میزان واردات چین با حدود یک 

میلیون و 100 هزار تن و کره جنوبی با حدود 620 هزار 

تـن اختـالف قابـل توجهـی بـا سـایر کشـورها دارد. در 

سمت مقابل بزرگ ترین صادرکنندگان سنگ معدن 

و کنسانتره سرب در سال 2021 مکزیک، پرو، روسیه، 

استرالیا و آمریکا بودند.

میـزان واردات کنسـانتره سـرب در چیـن کـه بـا 

سهم حدود 50 درصد از کل واردات کنسانتره سرب 

در جهان، بزرگ ترین واردکننده این محصول به  شمار 

مـی رود، در طـی سـال های 2017 تـا 2021، بـا کاهـش 

حـدود یـک درصـد از حـدود 1.2 میلیـون تـن در سـال 

2017 بـه 1.1 میلیـون تـن در سـال 2021 رسـیده  اسـت. 

بیشترین میزان واردات ثبت شده برای کشور چین 

در سال 2019، حدود 1.5 میلیون تن کنسانتره سرب 

بـوده  اسـت کـه ثبت بیشـترین تجـارت در سـال 2019 

در بـازه مـورد بررسـی نیـز ناشـی از افزایش قابل توجه 

واردات چین در این سال است.

مهم ترین تامین  کنندگان کنسانتره سرب چین 

در سـال 2021 بـه  ترتیـب روسـیه، آمریـکا، ترکیـه، 

پـرو و اسـترالیا بوده انـد. واردات کنسـانتره سـرب 

کره جنوبـی بـا نـرخ رشـد متوسـط سـاالنه 2 درصدی 

از 573 هـزار تـن در سـال 2017 بـه 642 هـزار تـن در 

نیـز بیشـتر  ایـن کشـور  سـال 2021 رسـیده  اسـت. 

کنسـانتره سـرب وارداتـی خـود را از کشـورهای پـرو، 

استرالیا و مکزیک تامین می کند.

پس از چین با سهم حدود 50 درصد، کره جنوبی 

بـا سـهم 24 درصـدی، آلمـان بـا سـهم 8درصـدی و 

قزاقستان و هلند با سهم 5 درصدی در جایگاه های 

بعـدی از نظـر میـزان واردات کنسـانتره سـرب قـرار 

بـازه مـورد بررسـی، بیشـترین رشـد  گرفته انـد. در 

واردات متعلق به هلند اسـت که به  طور متوسـط ، 

سـاالنه 5 درصـد از سـال 2017 تـا سـال 2021 رشـد 

داشته است.

در سمت عرضه، بیشترین سهم صادرات متعلق 

بـه کشـورهای مکزیـک بـا سـهم 17 درصـد، پـرو بـا 

16درصـد، روسـیه 14 درصـد و اسـترالیا و آمریـکا بـا 

10درصـد از کل صـادرات جهـان اسـت. چین، مقصد 

و کنسـانتره سـرب  اصلـی صـادرات سـنگ معـدن 

بزرگ تریـن صادرکننـدگان جهانـی اسـت و بیـش از 

70درصد از کل صادرات این کشورها به مقصد چین 

انجام می شود. در سال 2021، صادرات سنگ معدن 

و کنسـانتره سـرب 16 درصـد کاهـش یافـت کـه از 

3.7میلیـون تـن در سـال 2020، بـه 3.1 میلیـون تـن در 

سال 2021 رسید.

رقابت مکزیک و پرو در زمینه صادرات   
کنسانتره سرب

صادرات مکزیک به  عنوان بزرگ ترین صادرکننده 

سـرب جهـان در بـازه پنـج سـاله مـورد بررسـی، طـی 

سـال های 2017 تـا 2020 رونـدی صعـودی را طـی کـرده 

اسـت. بـه  طـوری کـه بـا 37 درصـد افزایـش از حـدود 

286 هزار تن در سال 2017، به یک میلیون تن در سال 

کـره  و  چیـن  واردات  افزایـش  اسـت.  رسـیده   2020

جنوبـی بـه  عنـوان دو مقصـد صادراتـی بـزرگ بـرای 

سـرب مکزیـک در ایـن امـر تاثیرگـذار بـوده اسـت. 

بـه  را  سـرب  کنسـانتره  میـزان  بیشـترین  مکزیـک، 

کشورهای کره جنوبی با حدود 539 هزار تن، چین با 

حـدود 233 هـزار تـن و بلژیـک بـا حـدود 102 هـزار تـن 

صـادر کـرده اسـت. مطابـق بـا آمار ارائه شـده در سـال 

2021، صادرات مکزیک با افت بسیار شدید به  حدود 

218 هزار تن رسیده است.

مقاصـد صادراتـی اصلی کنسـانتره سـرب پـرو به  

عنـوان دومیـن صادرکننـده بـزرگ جهانی نیـز چین و 

کره  جنوبی به  شمار می روند. صادرات پرو ساالنه به  

طـور متوسـط بـا کاهـش حـدود 2 درصـدی از حـدود 

480هـزار تـن در سـال 2017، بـه 434 هـزار تـن در سـال 

2021 رسـید. پـرو بیشـترین کاهش صـادرات سـرب را 

در سـال 2020 و در بحبوحـه همه گیـری کرونـا تجربـه 

کرد. بیش از نیمی از کنسانتره سرب پرو و روسیه در 

سـال های اخیـر بـه کشـور چیـن صـادر شـده  اسـت. 

روسـیه در سـال 2021 بـه چیـن حـدود 341 هـزار تـن 

کنسانتره سرب صادر کرد.

صادرات کنسـانتره سـرب اسـترالیا در سـال های 

2017 تا 2021، به طور متوسط با رشد حدود 16درصد، 

از 154 هـزار تـن بـه 326 هـزار تن در سـال 2021 رسـیده 

اسـت و بـا بیشـترین مقـدار صـادرات سـرب در سـال 

2021، ایـن کشـور بـه چهارمیـن صادرکننـده بـزرگ 

کنسـانتره سـرب در جهـان تبدیـل شـد. ترکیـه نیـز به  

عنوان دیگر صادرکننده بزرگ کنسانتره سرب، عمده 

محصـوالت تولیـدی خود را به  ترتیب بـه کره، چین و 

ژاپن صادر می کند.
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فلزات آلیاژی و آلیاژها

افزایش رقابت در بازار سلول های خورشیدی فیلم نازک ناشی از توسعه ظرفیت ها

نقش پررنگ کشورهای شرق آسیا در تجارت شمش قلع
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رونـق بـاالی صنعت سـلول های خورشـیدی باعث توسـعه سـریع ظرفیت هـای صنعت فیلم 
نـازک فتوولتائیـک شـده اسـت. همچنین سـاختار بازار عرضـه بی آنکـه توجه ها را بـه خود جلب 

کند، تغییر کرده و مازاد ظرفیت در این بازار در حال شکل گیری است.

افزایش رقابت در بازار سلول های خورشیدی فیلم نازک 
ناشی از توسعه ظرفیت ها

به  گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از موسسـه »SMM«، ایـن موسسـه اخیـرا 

توسـعه سـلول های خورشـیدی فیلـم نـازک را مـورد 

نظارت و بررسی قرار داد. رونق باالی بازار سلول های 

خورشیدی باعث گسترش سریع صنعت فیلم نازک 

فتوولتائیـک شـده اسـت. همچنیـن سـاختار بـازار 

عرضه بی آنکه توجه ها را به خود جلب کند، تغییر 

حـال  در  بـازار  ایـن  در  ظرفیـت  مـازاد  و  کـرده 

شکل گیری است.

ظرفیـت  گسـترده  توسـعه  سـال   ،2022 سـال 

توسـعه  نـرخ  بـا  فتوولتائیـک  نـازک  فیلـم  صنعـت 

ظرفیت 82.01 درصد است.

طبق تحقیقات موسسـه »SMM«، تا پایان سـال 

2021، ظرفیت فیلم نازک فتوولتائیک چین در حدود 

سه هزار و 509 میلیارد متر مربع بود و انتظار می رود 

تا پایان سـال 2022 به 6 هزار و 387 میلیارد متر مربع 

برسـد. ایـن یعنـی اینکـه میـزان ظرفیـت جدید بـه دو 

هـزار و 878 میلیـارد متـر مربـع می رسـد کـه حـدود 

82.01 درصـد افزایـش را نشـان می دهـد. سـه شـرکت 

و   »HIUV New Materials«،»Betterial Film«

بیشـترین ظرفیـت   »First Applied Material«

شـرکت  آن هـا  میـان  در  دارنـد.  را  تولیـد  جدیـد 

»HIUV New Materials« از نظر توسعه ظرفیت 

تولیـد پیشـتاز ایـن بخـش اسـت و بـرای اولیـن بـار 

توانسـته از شـرکت »SVECK« در این زمینه پیشـی 

بگیـرد و در رتبـه دوم ظرفیـت تولیـد قـرار بگیـرد. بر 

اساس آمار موسسه »SMM«، تخمین زده می شود 

کـه تـا پایـان سـال 2022، تعـداد 12 تولید کننـده بـا 

ظرفیت تولید فیلم نازک فتوولتائیک ساالنه بیش از 

ظرفیـت  کـه  شـود  ایجـاد  مربـع  متـر  میلیـون   100

مجموع آن ها حدود 93 درصد از کل ظرفیت تولید 

چین در این زمینه را تشکیل می دهد.

بازار سرمایه افزایش ظرفیت را تسهیل   
می کند

1( شرکت های ثبت شده تولیدکننده فیلم نازک 

سـرمایه  جـذب  دنبـال  بـه  مشـتاقانه  فتوولتائیـک 

هسـتند تـا تولیـدات خـود را از طریـق انتشـار اوراق 

قرضه قابل  تبدیل یا سهام عادی مازاد افزایش  دهند.

 Lushan« شـرکت  امسـال،  آگوسـت  سـه  در 

از  اعـالم کـرد کـه قصـد دارد   »New Materials

جـذب  قابل تبدیـل،  قرضـه  اوراق  انتشـار  طریـق 

سرمایه کند و تصمیم دارد حدود 367 میلیون یوان 

بـرای سـاخت پروژه هـای فیلـم نـازک فتوولتائیـک بـا 

تولید سـاالنه 180 میلیون متر مربع سـرمایه گذاری 

کنـد. پـس از تکمیـل فراینـد توسـعه، ظرفیـت تولید 

فیلـم نـازک فتوولتائیک در مجمـوع به 340 میلیون 

متر مربع می رسد.

 HUIV New« در 19 جوالی سـال جاری، شـرکت

Materials« در بیانیه مبتنی بر فهرست اوراق قرضه 

قابل تبدیل بیان کرد که تصمیم دارد از طریق انتشار 

اوراق قرضه قابل تبدیل برای توسعه تولید فیلم نازک 

فتوولتائیـک سـرمایه جـذب کنـد. کـه از آن میـزان 

حدود 460 میلیون یوان برای لفافه کردن فیلم نازک 

فتوولتائیک در شـهر یانچنگ با میزان تولید سـاالنه 

200 میلیون مترمربع سرمایه گذاری کند و 360میلیون 

یـوان دیگـر نیـز صـرف پـروژه لفافه سـازی فیلـم نـازک 

فتوولتائیک با تولید ساالنه 150 میلیون متر مربع در 

شهر شانگراو چین خواهد کرد.

پیش نویـس  اسـاس  بـر  جـوالی،  مـاه   18 در 

اصالح شده طرح انتشار سهام ممتاز مازاد شرکت 

شـانگهای تیانیانـگ، بـا جذب سـرمایه ای حدود 

1.2میلیـارد یوانـی، تصمیـم بـه سـاخت پروژه هـای 

تولید فیلم نازک فتوولتائیک با ظرفیت 450میلیون 

متر مربع در شهرهای کنشان، نانتونگ و هایان در 

چین گرفت.

 First Applied« در 12 مـاه مـی 2022، شـرکت

Material« اعـالم کـرد کـه قصـد دارد یـک پـروژه 

لفافه سـازی باتری فیلم نازک فتوولتائیک با کارایی 

باال را با ظرفیت تولید ساالنه 250 میلیون متر مربع 

بـا  چیـن  هانگـژو  شـهر  در  خـود  مرکـزی  دفتـر  در 

سرمایه گذاری بالغ بر 549 میلیون یوانی بسازد.

شـایان ذکـر اسـت کـه رونـق بـاالی صنعـت فیلم 

از  تعـدادی  جـذب  باعـث  فتوولتائیـک  نـازک 

تـازه واردان نیـز بـه ایـن عرصـه شـده اسـت. شـرکت 

»Xinyi Power Storage« کـه در هنگ کنـگ قـرار 

نـازک  فیلـم  جدیـد  تولیـد  خـط  در  امسـال  دارد، 

فتوولتائیک در استان آن هوئی چین سرمایه گذاری 
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توسـعه ظرفیـت تولیـد خـود اسـتفاده می کننـد. در 

بـا  کـه  اسـت  شـده  باعـث  اتفاقـات  ایـن  نهایـت 

گسـترش توسـعه خطوط تولید و سـرمایه گذاری در 

تحقیق و توسعه توسط شرکت های مختلف، ساختار 

بازار عرضه به تدریج تغییر کند.

از ظرفیـــت  بهره بـــرداری  نـــرخ  آینـــده،  در 

تولیدکنندگان فیلم نازک فتوولتائیک کاهش خواهد 

یافـت و رقابـت در بـازار بـه طـور فزاینـده ای بیشـتر 

خواهد شد.

انجـام شـده توسـط موسسـه  طبـق تحقیقـات 

»SMM«، ظرفیت اسمی تولید فیلم نازک فتوولتائیک 

تا پایان سال 2022 به 6 هزار و 387میلیارد متر مربع 

خواهـد رسـید. ظرفیـت عرضـه واقعـی تحـت تاثیـر 

از  برخـی  اینکـه،  اول  اسـت،  متعـددی  عوامـل 

ظرفیت هـای تولیـد قدیمـی عمدتـا به دلیـل گرایش 

بـه سـمت ویفرهـای سیلیسـیمی بزرگتـر و  فعلـی 

مرسوم تر با ضخامت  182 میلی متر و 210 میلی متر 

کنـار گذاشـته می شـوند. دوم این کـه شـرکت هایی 

اینکـه  از  قبـل  دارنـد،  جدیـد  تولیـد  خطـوط  کـه 

محصـوالت خـود را در مقادیـر زیـاد بـه بـازار عرضـه 

کنند، باید یک سـری آزمایش های عملکردی را قبل 

از اینکه به بازار معرفی شوند پشت سر بگذارند که 

از آن جملـه می تـوان بـه یـک سـری کاوش ها و بهبود 

فرایندهـا اشـاره کـرد. در نهایـت میـزان عرضـه نیز با 

محدودیـت عرضـه مواد اولیه محدود می شـود. در 

نهایـت می  تـوان گفت با افزایش ظرفیت مواد اولیه 

مرتبـط در چیـن و دیگـر کشـورها، تامیـن مـواد اولیـه 

اساسا بتواند پاسخگوی نیازهای تولید فیلم نازک 

فتوولتائیک باشد.

صنعـت فیلـم نـازک فتوولتائیـک بـه طـور کلـی 

طبقه بنـدی  فـروش  نتیجـه  اسـاس  بـر  را  تولیـد 

مـاژول  کارخانه هـای  تقاضـای  به عـالوه  می کنـد. 

صنایع پایین دستی به طور مستقیم بر میزان تولید 

نـازک  فیلـم  تولیدکننـدگان  بهره بـرداری  نـرخ  و 

فتوولتائیک تاثیر می گذارد.

ظرفیت اسمی تولید فیلم نازک فتوولتائیک در 

سـال 2022 حـدود 6.387 میلیـارد متـر مربـع بـرآورد 

شـده اسـت. همچنیـن شـرکت های سـرآمد در ایـن 

زمینـه نیـز بـه دنبـال اجـرای برنامه هـای خـود بـرای 

 »SMM« توسعه تولید این فیلم ها هستند. موسسه

پیش بینـی می کنـد که نـرخ بهره بـرداری از ظرفیت 

تولید فیلم نازک فتوولتائیک در آینده به میزان قابل 

توجهی کاهش پیدا کند.

چکیده  
در زمینـه مـازاد ظرفیـت در صنعـت تولیـد فیلـم 

نازک فتوولتائیک در آینده نزدیک، رقابت به تدریج از 

ظرفیت تولید به رقابت در کیفیت محصول و کنترل 

هزینه ها تبدیل می شـود. شـرکای تجاری در صنعت 

نیز از نظر قدرت تحقیق و توسعه و عملکرد محصول 

بـا یکدیگـر بـه رقابـت می پردازنـد. عـالوه بـر ایـن، بـه 

منظور افزایش سـودآوری شـرکت ها و افزایش رقابت 

در بـازار، حـدود سـه تـا چهـار تولیدکننـده ممتـاز و 

را  بازارهـای خارجـی  بـه  سـرآمد، زمینـه ورود خـود 

سرعت بخشیدند و رقابت در بازار به طور فزاینده ای 

بیشتر شد.

زیـادی انجـام داد. بـر طبـق ارزیابی هـای موسسـه 

ایـن  »SMM«، ظرفیـت تولیـد در دسـت سـاخت 

پروژه نزدیک به 400 میلیون متر مربع است و انتظار 

می رود در سال 2023 فعالیت خود را آغاز کند.

2( شرکت های تولیدکننده فیلم نازک فتوولتائیک 

سـرمایه  بـازار  مالـی  تامیـن  عملکـرد  از  بیشـتری 

اسـتفاده خواهند کرد و همین موضوع باعث شـده 

کـه سـاختار بـازار عرضـه بی آنکـه توجه هـا را به خود 

جلب کند، تغییر کند.

صنعـت فیلـم نـازک فتوولتائیـک به سـرمایه در 

گردش زیادی نیاز دارد. به  عالوه نیاز به سرمایه گذاری 

در تحقیق و توسـعه بیشـتر به شـدت در این زمینه 

احسـاس می شـود. فهرسـت بندی و تامیـن مالـی را 

می تـوان تنهـا راه رشـد و توسـعه شـرکت های فیلـم 

نازک فتوولتائیک عنوان کرد.

به  عنوان مثال، شرکت »Betterial Film« پیش 

از عرضه عمومی اولیه اوراق بهادار این شرکت، مبلغ 

440 میلیـون یـوان را تـا پایان سـال 2021 برای تحقیق و 

توسعه و افزایش ظرفیت تامین کرد. در 28 ماه آوریل 

امسـال، شـرکت Shenzhen Gas اعـالم کـرد کـه 

قصـد دارد پیـش عرضـه عمومـی اولیـه اوراق بهـادار 

شرکت تابعه SVECK را به منظور تولید محصوالت 

 »Lvkang Biochemical« فرعی آغاز کند. شرکت

در یکـم آگوسـت امسـال اعـالم کـرد کـه قصـد دارد 

نـازک  فیلـم  تولیـد  شـرکت  سـهام  100درصـد 

فتوولتائیک »Jiangxi Weike« را خریداری کند.

در ادامه روند این سرمایه گذاری ها، شرکت های 

فیلم نازک فتوولتائیک بیشتری از بازار سرمایه برای 



شماره  232          شهریور ماه  1401 60

فلزات آلیاژی و آلیاژها
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

نقش پررنگ کشورهای شرق آسیا در 
تجارت شمش قلع

خـواص و کاربردهای متنوع قلع باعث شـده اسـت که سـاالنه حجم قابل ماحظـه ای از آن میان 
کشـورهای جهان تجارت شـود. قرارگیری ذخایر عمده قلع در شـرق آسـیا، کشـورهای این منطقه 
را بـه مبـدا مهمـی جهت صـادرات قلـع تبدیل کرده اسـت. کشـورهای صنعتـی و پیشـرفته نیز از 
مهم ترین مقاصد قلع صادراتی محسـوب می شـوند. تجارت شـمش قلع در دهه گذشته در مجموع 
روند نزولی داشـته اسـت. اندونزی همچون سـال های پیشین با اختاف زیادی پیشـتاز صادرات قلع 
اسـت امـا میزان صادرات شـمش قلع توسـط این کشـور و رقبای اصلـی آن با کاهش مواجه شـده 
اسـت. چین طی سـال های اخیر نام خـود را به  عنوان یکـی از صادرکنندگان قلع مطرح کرده اسـت 
و احتمـال دارد طـی سـال های آتـی به رقیبی بـرای صادرکنندگان برتـر قلع تبدیل شـود. با توجه به 
گسـتره وسـیع کاربرد قلع، کشـورهای زیادی واردکننده آن هسـتند که در این میان در دهه گذشـته 

آمریکا، سنگاپور، ژاپن، آلمان و کره جنوبی، بیشترین میزان واردات را داشته اند.
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»فلـزات  تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش  بـه 

آنالیـن« و بـه نقـل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره 

اقتصـادی آرمـان آتورپات، قلع ماده ای چکش خوار، 

نـرم و بسـیار انعطاف پذیـر بـا رنـگ نقـره ای سـفید 

کاسـیتریت  معدنـی  مـاده  از  عمدتـا  کـه  اسـت 

به دسـت می آیـد. قلـع در دمـای اتـاق، مقاومـت بـه 

از  یکـی  دارد.  باالیـی  خوردگـی  و  اکسیداسـیون 

در  اسـتفاده  مـاده  ایـن  کاربردهـای  قدیمی تریـن 

سـاخت آلیـاژ برنـز اسـت. عالوه براین، امـروزه از قلع 

نگهدارنـده  فـوالدی  قوطی هـای  پوشـش دهی  در 

مـواد غذایـی و صنایـع سـاخت شیشـه، سـرامیک، 

سنسور و آلیاژهای گوناگون استفاده می شود.

بیشـترین میـزان ذخایـر قلـع در آسـیای شـرقی 

واقع شـده اسـت و مبدا اصلی صادرات شـمش قلع 

مطابـق  هسـتند.  شـرقی  آسـیای  کشـورهای  نیـز 

بررسـی های بـه  عمـل آمـده طـی سـال های 2012 تـا 

2021، تجارت قلع در سـطح جهان در مجموع سـیر 

نزولـی داشـته اسـت. تجـارت قلـع از سـال 2012 تـا 

2016، رونـد کاهشـی داشـته اسـت و پـس از اندکـی 

افزایش در سال 2017، دوباره با کاهش مواجه شده 

و در سـال 2020، بـه پایین تریـن میـزان خـود در بـازه 

زمانـی مـورد بررسـی رسـیده اسـت. البتـه تجـارت 

شـمش قلـع در سـال 2021 نسـبت بـه سـال 2020، بـا 

ثبـت نـرخ رشـد 21 درصـدی افزایـش چشـمگیری 

داشته است. در نمودار 1، روند تجارت شمش قلع 

در سـطح جهـان طـی سـال های 2012 تـا 2021 قابـل 

مشاهده است.

همان  طور که در نمودار 1 نیز مشاهده می شود، 

تجارت قلع در بازه زمانی مورد بررسی در مجموع 

روند کاهشی داشته و نرخ رشد متوسط ساالنه آن 

حـدود منفـی 2 درصـد بوده اسـت. کمترین میزان 

تجـارت بـا حـدود 191 هـزار تـن مربوط به سـال 2020 

حـدود  بـا  نیـز  تجـارت  میـزان  بیشـترین  و  بـوده 

اسـت.  شـده  انجـام   2012 سـال  در  تـن  274هـزار 

همان  گونه که پیش تر به آن اشـاره شـد، بیشـترین 

میـزان ذخایـر معدنـی قلـع در کشـورهای آسـیای 

شرقی قرار دارد.

اندونزی، مالزی و سنگاپور که همگی در شرق 

آسـیا واقـع شـده اند، طـی سـال های 2012 تـا 2021 بـه  

در  قلـع  بزرگ تریـن صادرکننـدگان شـمش  ترتیـب 

سـطح جهـان بوده انـد. پـس از این سـه کشـور، پـرو و 

بولیوی، به  ترتیب دیگر صادرکنندگان بزرگ شمش 

در  مجمـوع  در  فـوق  کشـورهای  بوده انـد.  قلـع 

سـال های 2012 تـا 2021، بـه  طـور میانگیـن صـادرات 

72 درصد از قلع جهان را انجام داده اند.

اگرچه صادرات قلع طی سـال های اخیر توسـط 

بـه   امـا  اسـت  گرفتـه  صـورت  زیـادی  کشـورهای 

اسـتثنای چندیـن صادرکننـده بـزرگ، سـهم سـایر 

کشـورها چنـدان قابـل توجـه نیسـت. واردات قلـع 

برخـالف صـادرات آن، بـا توجـه بـه مصـرف و میـزان 

صنعتی بودن کشـورها، توسـط کشـورهای زیادی و 

بـه  میـزان قابـل مالحظـه ای انجام می گیـرد. در این 

میان ایاالت متحده آمریکا، سنگاپور، ژاپن، آلمان و 

کـره جنوبـی بـه  ترتیـب بیشـترین سـهم از واردات 

شـمش قلـع را طـی سـال های 2012 تـا 2021 بـه  خـود 

اختصاص داده اند.

نکتـه جالـب توجـه قرارگیـری سـنگاپور در میان 

کشورهای برتر صادرکننده و واردکننده شمش قلع 

اسـت. بـا توجـه بـه تولیـد چشـمگیر شـمش قلـع در 

شـرق آسـیا، سنگاپور می تواند به  عنوان یک مقصد 

میانی در راستای صادرات قلع به سایر نقاط جهان 

سـهم  میانگیـن   ،2 نمـودار  در  شـود.  قلمـداد 

کشورهای برتر صادرکننده و واردکننده شمش قلع 

طی سال های 2012 تا 2021 مشاهده می شود.

وضعیت بزرگ ترین صادرکنندگان   
شمش قلع

همان  گونه که در نمودار 2 مشـاهده می شـود، 

اندونـزی در یـک دهـه گذشـته صادرکننـده بیش از 

33 درصـد قلـع مصرفـی در جهـان بـوده و اختـالف 

فاحشی با سایر رقبا در زمینه صادرات قلع داشته 

اسـت. این کشـور همراه با دیگر صادرکنندگان برتر 

صـادرات  سـنگاپور،  و  مالـزی  یعنـی  آسـیا  شـرق 

56درصد از قلع جهان را بر عهده داشته اند. پرو و 

بولیـوی نیـز بـه  عنـوان دیگـر صادرکننـدگان بـزرگ 

شـمش قلـع، در مجمـوع سـهم 16 درصـدی از ایـن 

اندونزی، مالزی و 
سنگاپور که همگی در 

شرق آسیا واقع شده اند، 
طی سال های 2012 
تا 2021 به  ترتیب 

بزرگ ترین صادرکنندگان 
شمش قلع در سطح 

جهان بوده اند
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ژاپـن، آلمـان و کـره جنوبـی نـرخ رشـد سـاالنه منفی 

در زمینه واردات قلع داشته اند. البته در مجموع 

میـزان واردات شـمش قلـع توسـط کشـورهای بـزرگ 

نوسـان چنـدان  بررسـی  مـورد  بـازه  در  واردکننـده 

زیادی نداشته است.

در مجمـوع رونـد واردات توسـط واردکننـدگان 

برتر در یک دهه گذشـته صعودی بوده اسـت. پنج 

کشـور بـزرگ واردکننـده شـمش قلـع در سـال 2012، 

واردات  جهانـی  مجمـوع  از  درصـدی   48 سـهم 

داشـته اند؛ در  حالی  که این سـهم در سـال 2021، به 

بیش از 60 درصد رسـیده اسـت. در این بازه زمانی 

سـاالنه بـه  طـور میانگیـن نزدیک به 35 هـزار تن قلع 

بـه ایـاالت متحـده، بزرگ تریـن مصـرف  کننـده ایـن 

ماده صادر می شود.

قلـع  واردات  میـزان  بیشـترین  اخیـر  دهـه  در 

توسـط ایـن کشـور بـا حـدود 39 هـزار تـن مربـوط بـه 

سـال 2021 و کمتریـن میـزان آن نیـز بـا 31 هـزار تـن 

مربـوط بـه سـال 2020 بـوده اسـت. محدودیت هـای 

ناشـی از همه گیـری کرونـا در سـال 2020 و بهبـود 

شـرایط ناشـی از پاندمـی در سـال 2021، علـل اصلـی 

کاهـش واردات قلـع توسـط ایـاالت متحده در سـال 

2020 و سپس افزایش آن در سال 2021 بوده است.

پنـج  بـر  عـالوه   کـه  اسـت  توضیـح  بـه  الزم 

واردکننـده بـزرگ، کشـورهای چیـن، هنـد، تایـوان و 

هلنـد، بـه  طـور میانگین بیشـترین میـزان واردات را 

داشـته اند که در این بین با توجه به روند صعودی 

تولید و صادرات در چین، واردات قلع توسـط چین 

سـیر نزولـی پیـدا کـرده اسـت امـا واردات توسـط 

هند، تایوان و هلند، دارای نرخ رشد مثبت بوده و 

در مجموع صعودی است.

بولیـوی، صـادرات  اسـتثنای  بـه   مـاده داشـته اند. 

شـمش قلـع از مبـدا کشـورهای برتر صادرکننـده در 

مجمـوع نزولـی بـوده و در بـازه مـورد بررسـی، نـرخ 

رشد متوسط ساالنه منفی داشته است.

بیشـترین میـزان صـادرات شـمش قلـع از مبـدا 

از  بیـش  بـا  برتـر  عنـوان صادرکننـده  بـه   اندونـزی 

101هزار تن مربوط به سال 2012 است؛ در حالی  که 

ایـن مقـدار در سـال 2021 بـه کمتـر از 75 هـزار تـن 

رسـیده اسـت. سـیر نزولـی صـادرات در کشـورهای 

مالـزی و سـنگاپور مشـهودتر بـوده اسـت؛ بـه  ویـژه 

مالزی که صادرات آن در بازه 10 ساله مورد بررسی، 

بـه  طـور متوسـط سـاالنه بیـش از 9 درصـد کاهـش 

داشـته اسـت. رونـد صـادرات از مبدا پـرو و بولیوی 

در یـک دهـه گذشـته، افـت  و خیـز کمتـری داشـته 

اسـت و همیـن امـر موجـب قرارگیـری پـرو در رتبـه 

دوم بزرگ تریـن صادرکننـدگان شـمش قلـع در سـال 

2021 علی رغم داشـتن رشـد سـاالنه منفی صادرات 

شده است.

کشـورهای  بررسـی  در  اهمیـت  حائـز  نکتـه 

صادرکننده شـمش قلع، توجه به نقش چین اسـت. 

هرچنـد چیـن از لحـاظ میانگیـن صـادرات طـی یـک 

پنـج صادرکننـده برتـر  دهـه گذشـته جایـی میـان 

ندارد اما با ثبت نرخ رشد ساالنه بیش از 26درصد 

در سـال 2021، جایـگاه پنجـم بزرگ ترین صادرکننده 

را بـه  خـود اختصـاص داده اسـت و بـا توجـه به روند 

موجـود، ارتقـای رتبـه ایـن کشـور در آینـده نزدیـک 

نیـز دیگـر کشـوری  بلژیـک  نیسـت.  از ذهـن  دور 

صـادرات  در  گذشـته  سـال های  طـی  کـه  اسـت 

شـمش قلـع رونـد صعـودی داشـته و طـی سـال های 

2012 تـا 2021، جایـگاه ششـم صادرکننـده برتـر را در 

اختیار داشته است.

وضعیت بزرگ ترین واردکنندگان   
شمش قلع

در زمینه واردات، پنج کشور برتر واردکننده به  

قلـع  شـمش  از  درصـد  مقصـد 54  میانگیـن  طـور 

صادراتـی جهـان بوده انـد و 46 درصد باقی مانده به 

میـان  ایـن  در  اسـت.  شـده  صـادر  سـایر کشـورها 

ایاالت متحده و سنگاپور نرخ رشد ساالنه مثبت و 
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بورس و اقتصادبورس و اقتصاد

صادرات خالص چین در ماه جوالی 2022

برق؛ بحران جدید عرضه فلزات صنعتی

افزایش نگرانی ها از کاهش عرضه گاز در قاره اروپا
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اداره کل گمـرک چیـن اعـام کـرد کـه در هفـت ماهـه اول سـال جـاری، ارزش کل واردات و 
صـادرات چیـن برابـر 23.6 تریلیـون یـوان بود که نسـبت به سـال پیشـین، حـدود 10.4 درصد 
افزایش یافت. در این میان، مبلغ صادرات با افزایش 14.7 درصدی نسـبت به سـال پیشـین، برابر 
13.37 تریلیون یوان و واردات آن با رشـد 5.3 درصدی نسـبت به سـال قبل، حدود 10.23 تریلیون 

یوان گزارش شد.

صادرات خالص چین در ماه جوالی 2022

»فلـزات   تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

آنالیـن« و بـه نقـل از موسسـه »SMM«، ارزش کل 

واردات و صـــادرات در مــــاه جــــوالی بـا رشــــد 

16.6درصدی، برابر 3.81 تریلیون یوان بود. در میان 

آن هــا، صــادرات بـا افزایــــش 23.9 درصـــدی برابـر 

2.25تریلیــــون یـــوان و واردات نیــــز بــــا افزایــــش 

7.4درصـدی برابـر 1.56 تریلیـون یـوان بـود. ارزش 

صـادرات خالـص برابـر 682.69 میلیـارد یـوان بود که 

90.9 درصـد افزایـش یافـت. از نظـر دالر، کل ارزش 

واردات و صادرات چین در ماه جوالی 564.66میلیارد 

دالر بـود کـه 11 درصـد افزایـش داشـت. در میـان 

آن هــــا، صــــادرات بـا افزایــــش 18درصــــدی برابـــــر 

افزایــــش  بـــــا  واردات  و  دالر  332.96میلیــــارد 

کل  بـود.  دالر  231.7میلیـارد  برابـر   2.3درصـدی 

صـادرات خالـص 81.5 درصـد افزایـش یافـت و برابـر 

101.26میلیارد دالر بود.

آمـار گمـرک نشـان می دهـد که سـاختار تجارت 

خارجـی چیـن در هفت ماهه اول سـال 2022، بهبود 

یافته و ارزش واردات و صادرات آن به 15.17تریلیون 

یـوان رسـیده اسـت کـه نسـبت بـه سـال گذشـته، 

14.5درصد افزایش یافته است. ارزش واردات چین 
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از منطقـه آسـه آن و صـادرات چیـن بـه آن، اتحادیـه 

اروپـا و ایـاالت متحـده آمریـکا بـه  ترتیـب بـا افزایـش 

13.2، 8.9 و 11.8 درصـدی نسـبت بـه سـال پیشـین، 

برابر 3.53، 3.23 و 2.93 تریلیون یوان بود. همچنین 

منطقه آسـه آن، بزرگ ترین شـریک تجاری چین بوده 

است و 15 درصد از کل ارزش تجارت خارجی چین 

را تشکیل می دهد.

اول سـال  ماهـه  آمـار گمـرک، در هفـت  طبـق 

جـاری، ارزش واردات و صـادرات چین از جیانگسـو، 

دلتـای  منطقـه  در  شـانگهای  و  آنهـوی  ژجیانـگ، 

رودخانه یانگتز، 8.58 تریلیون یوان بود. این مقدار 

نسـبت بـه سـال پیشـین 11.7 درصـد رشـد داشـت و 

)ارزش  رشـد  نـرخ  از  سـریع تر  درصـد   2.5 حـدود 

تجارت( در نیمه اول امسال بود.

صادرات  
در مـاه جـوالی، چیـن سـه هـزار و 637.1 تـن از 

عناصـر نـادر خاکـی را صـادر کـرد که نسـبت بـه ماه 

ژوئـن، 14.73 درصـد و نسـبت بـه مـاه جـوالی سـال 

پیشین، 8.04 درصد افت داشت. صادرات تجمعی 

از ژانویـه تـا جـوالی برابر 29 هـزار و 865.9 تن بود که 

نسبت به سال گذشته 7.5 درصد افزایش یافت.

در ایـن مـاه، چین 6.671 میلیـون تن فوالد صادر 

کـرد کـه نسـبت به مـاه ژوئـن، حـدود 11.72 درصد و 

نسـبت به سـال پیشـین 17.65 درصد رشـد داشـت. 

برابـر  نیـز  جـوالی  تـا  ژانویـه  از  تجمعـی  صـادرات 

ماه هـای  بـه  نسـبت  کـه  بـود  تـن  میلیـون   40.073

مشابه در سال گذشته 6.87 درصد کاهش یافت.

در مـاه جـوالی، چیـن 652 هـزار و 200 تـن از 

محصـوالت آلومینیومـی و آلومینیـوم کار نشـده 

را صـادر کـرد کـه نسـبت بـه مـاه پیشـین، حـدود 

7.38درصـــد و نسبـــت بـــه ســـال گذشتـــه، حــدود 

39.06درصد رشـد داشـت. صادرات تجمعی نیز از 

ژانویـه تـا جـوالی، برابـر 4.1606 میلیـون تـن بـود کـه 

حـدود  سـال گذشـته  مشـابه  ماه هـای  بـه  نسـبت 

34.87 درصد رشد داشت.

واردات:  
در ماه جوالی، چین 91.244 میلیون تن سنگ آهن 

و کنسـانتره های آن را وارد کـرد کـه نسـبت بـه مـاه 

ژوئـن، 2.56 درصـد و نسـبت بـه مـاه جـوالی سـال 

گذشـته، 3.09 درصـد افزایـش یافـت. در مجمـوع 

626.823 میلیون تن سنگ آهن و کنسانتره از ژانویه تا 

جـوالی وارد شـد کـه نسـبت بـه ماه های مشـابه سـال 

گذشته، 3.4 درصد کاهش یافته است.

در ایـن مـاه، چیـن یک میلیون  و 899 تن سـنگ 

معـدن مـس و کنسـانتره را وارد کـرد کـه نسـبت به 

مـاه ژوئـن، 7.82 درصـد کاهـش و نسـبت بـه سـال 

واردات  داشـت.  افزایـش  درصـد   0.48 گذشـته، 

تجمعی نیز از ژانویه تا جوالی برابر 14.368میلیون 

تن بود که نسـبت به ماه های مشـابه سـال گذشـته 

7.4 درصد افزایش یافت.

تـن  میلیـون   23.523 چیـن  جـوالی،  مـاه  در 

زغال سنگ و لیگنیت )زغال قهوه ای( وارد کرد که 

ایـن میـزان نسـبت بـه مـاه گذشـته، 23.92 درصـد 

افزایـش و نسـبت بـه سـال گذشـته، 22.06 درصـد 

کمتـر بـود. واردات تجمعـی نیـز از ژانویه تا جوالی 

138.522 میلیـون تـن بـود کـه نسـبت بـه ماه هـای 

مشابه سال گذشته 18.2 درصد کاهش یافت.

در ایـن مـاه، چیـن 9 هـزار و 351.4 تـن از عناصـر 

نـادر خاکـی وارد کـرد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـاه 

ژوئـن، 10.89 درصـد کاهـش یافـت. واردات تجمعی 

نیـز از ژانویـه تـا جـوالی 69 هـزار و 492.1 تـن بـود کـه 

نسـبت بـه ماه هـای مشـابه سـال گذشـته 8 درصـد 

کاهش داشت.

در مـاه جـوالی، چیـن 0.789 میلیـون تـن فـوالد 

وارد کـرد کـه نسـبت بـه مـاه ژوئـن، 0.25 درصـد  و 

نسـبت بـه سـال گذشـته، 24.86 درصـد کمتـر بـود. 

واردات تجمعـی از ژانویـه تـا جـوالی 6.559 میلیون 

تن بود که نسـبت به ژانویه تا جوالی سـال گذشـته 

21.9 درصد کاهش یافت.

در این ماه، چین 463 هزار و 700 تن نیمه ساخته  ها 

و کارنشـده های مسـی وارد کـرد کـه نسـبت بـه مـاه 

گذشـته، 13.76 درصـد افـت داشـت امـا نسـبت بـه 

سـال پیشـین، 9.29 درصـد افزایـش یافـت. واردات 

تجمعـی نیـز از ژانویـه تـا جـوالی 3.4053 میلیون تن 

بـود کـه نسـبت بـه ژانویـه تـا جـوالی سـال گذشـته 

5.8درصد افزایش یافت.

آمار گمرک نشان می دهد 
که ساختار تجارت خارجی 

چین در هفت ماهه اول 
سال 2022، بهبود یافته و 
ارزش واردات و صادرات 

آن به 15.17تریلیون یوان 
رسیده است که نسبت به 
سال گذشته، 14.5درصد 

افزایش یافته است
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بحـران بـرق اروپا، هر روزه معضات بیشـتری را در بخش فلـزات صنعتی منطقه ایجاد می کند. 
دو کارخانه ذوب دیگر در این هفته برنامه هایی را برای توقف فعالیت های خود اعام کردند.

برق؛ بحران جدید عرضه فلزات صنعتی

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالن« 

و بـه  نقـل از »Reuters«، شـرکت نایرسـتار از ابتـدای 

سـپتامبر تـا اطـالع ثانـوی، کارخانـه ذوب روی بـودل 

»Budel« خـود را در هلنـد تحـت تعمیـر و نگهـداری 

قـرار خواهـد داد؛ در حالـی کـه نورسـک  هیـدرو، در 

اسـلووالکو  آلومینیـوم  ذوب  کارخانـه  مـاه  همـان 

کامـل  طـور  بـه  اسـلواکی  در  را  خـود   »Slovalco«

خاموش خواهد کرد.

پـی  در  بیشـتری  وقفه هـای  زیـاد  احتمـال  بـه 

خواهد بود. ذوب و تبدیل مواد خام به فلز تصفیه 

شـده، فراینـدی انرژی بـر اسـت و بحـران بـرق اروپـا 

هیچ نشانه ای از بهبود را نشان نمی دهد و در واقع 

ممکن است این شرایط در زمستان بدتر نیز شود.

در حال حاضر در چین نیز مشکل کارخانه های 

اسـت.  تابسـتان  گـرم  هـوای  از  ناشـی  ذوب، 

خشکسالی در استان سیچوان منجر به جیره بندی 

بـرق شـده و کارخانه هـای فـرآوری فلـزات را مجبـور 

بـه کاهـش تولیـد کـرده اسـت. این موضـوع خود به 

خود، تولیدکنندگان لیتیوم را نیز تحت الشعاع قرار 

داد؛ چرا که عرضه فلزات مورد استفاده برای گذار 

انرژی، به انرژی برق موجود وابسته هستند.

بـه  دسـت آوردن مقادیـر کافـی مـواد معدنـی از 

زمین برای پاسخگویی به تقاضای مواد خام به اندازه 

کافـی چالـش برانگیـز اسـت. اکنـون نیـز بـه  دسـت 

آوردن بـرق کافـی بـرای تبدیـل آن هـا بـه فلـز تصفیـه 

شـده، به عنوان یک مشـکل جدید بزرگ برای عرضه 

به سرعت در حال ظهور است.

کاهش برق در اروپا  
در اواخـر سـال گذشـته، بـودل دومیـن کارخانـه 

روی در اروپـا  بـود کـه پـس از کارخانـه پورتووزمـه 

ایتالیـا تعطیـل شـد.  »Portovesme(« گلنکـور در 

نایراستار در تصمیم خود برای تعطیلی بودل فقط به 

عوامـل خارجـی مختلـف اشـاره کـرد؛ در صورتـی  کـه 

قیمـت بـرق بایـد در صـدر ایـن عوامـل باشـد. ایـن 

کارخانه ذوب با ظرفیت ساالنه  315 هزار تن به دلیل 

افزایـش هزینه هـای بـرق با ظرفیِت کاهـش یافته کار 

می کرد. مانند دو کارخانه ذوب نایراستار در فرانسه 

و بلژیک که فعال هستند. گلنکور در کنفرانس نتایج 

خـود پذیرفـت کـه ذوب و تصفیـه روی بـه سـختی 

هزینه های خود را پوشـش می دهد و هشـدار داد که 

قیمـت بـرق اروپـا، عرضـه جهانـی روی را بـه  شـدت 

تهدید می کند.

کارخانه هـای ذوب آلومینیـوم حتـی بیشـتر از 

صنعت روی به برق مقرون به صرفه وابسته هستند 

زیـرا در ایـن کارخانه هـا آلومینـا بـا فرایند الکترولیز به 

فلز تبدیل می شود.

اسلووالکو »Slovalco« چهارمین کارخانه ذوب 

اروپایـی اسـت کـه طـی 12 مـاه گذشـته تعطیـل شـده 

اسـت. آلکـوا »Alcoa« کارخانـه ذوب سان سـیپرین 

»San Ciprian« خود را در اسپانیا به مدت دو سال 

از خط تولید خارج کرده است، همچنین کارخانه های 

ذوب آلومینیـوم اولیـه در هلنـد و مونته نگـرو نیـز 

متوقف شده اند.

دیگـر کارخانه هـا ماننـد آلـرو »Alro« رومانیایـی 

ظرفیـت خـود را بـه نصـف کاهـش دادنـد و همگـی 

میـزان نـرخ تولیـد را تعدیل کردند تا از زمان هـای اوج 

مصـرف جلوگیـری کننـد. تولیـد سـاالنه آلومینیـوم 

اروپـای غربـی بـرای اولیـن بـار در ایـن قرن به کمتـر از 

سـه میلیـون تـن رسـیده اسـت، همچنیـن ایـن خطـر 

وجـود دارد کـه در صـورت عـدم پایـان بحـران انـرژی، 

کاهش موقت ظرفیت تولید به کاهش دائمی تبدیل 

شـود. وضعیـت بـرق در اروپـا، بـرای طرح هـای گـذار 

انرژی اتحادیه اروپا به یک هشدار تبدیل شده است 

که به فلز بیشتری نیاز دارد و همچنین برای راهبری 

استراتژیک آن بدون وابستگی که به این معنی است 

که مقدار بیشتری از آن فلز مورد نیاز در این طرح ها 

باید در اروپا استخراج و پاالیش شود.

خاموشی در سیچوان  
همزمانی موج های شدید گرما و خشکسالی در 

چیـن، تقاضـای بـرق را افزایـش داده اسـت و ظرفیـت 

تولیـد را در مناطقـی کـه انـرژی  برق آبـی اسـتفاده 

می کنند، مانند سیچوان کاهش داده است.

به کاربران صنعتی در 19 شـهر از 21 شـهر اسـتان 

دسـتور داده شـده اسـت که تولید را متوقف یا قطع 

کنند تا برق برای خانه ها در اولویت قرار گیرد.

تولیدکنندگان آلومینیوم مانند شرکت صنعتی 

هنان ژونگ فو در این منطقه، تولیدات خود را کاهش 

موسسـه  تخمین هـای  اسـاس  بـر  کـه  می دهنـد 

»Shanghai Metal Market «، مجموع ظرفیت های 

متوقف شده به 395 هزار تن می رسد.
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عادی قبل از جنگ باز نگردد.

بـرای  بزرگـی  چالش هـای  جهانـی،  گرمایـش 

تولید برق و عرضه با ثبات برق ایجاد می کند و بر 

مشـکالت کربن زدایـی کل ایـن بخـش می افزایـد. 

مشـاهده  سـیچوان  از  کـه  همان طـور  همچنیـن، 

می شـود، انـرژی سـبز تولیـد شـده در نیروگاه هـای 

و  الگوهـای آب  تغییـرات در  بـه  بسـیار  برق آبـی، 

هوایی حساس است.

به گفته یوان جیاشوانگ، معاون مرکز ملی آب 

و هـوای چیـن، دمـای هـوا در چیـن سـریع تر از سـایر 

نقاط جهان افزایش یافته است و انتظار می رود این 

رونـد ادامـه یابـد. ایـن یـک تهدیـد بـزرگ بلندمدت 

زیـرا چیـن  اسـت  فلـزات صنعتـی  بازارهـای  بـرای 

بزرگ ترین تولیدکننده فلزات صنعتی، از آلومینیوم 

تا روی در جهان است.

وقفه های جدید  
محرکه های قیمت گذاری فلزاتی مانند روی از 

تغییرات در میزان تولید معدن ناشـی می شـود که 

پرهزینه تریـن بخـش فراینـد تولیـد و یکی از مـواردی 

است که مستعد وقفه های غیر منتظره است.

بـرای  کافـی  پاالیـش  و  ذوب  ظرفیـت  وجـود 

تصفیـه آنچـه کـه از معـادن بیـرون می آیـد، از لحـاظ 

تاریخـی امـری مسـلم بوده اسـت. حتی اگـر گاه به 

گاه کارخانـه ذوبـی بـه  صـورت موقتـی یـا دائمـی 

تعطیـل می شـد، بـه نظـر می رسـید چیـن همیشـه 

ظرفیت مازادی برای جبران دارد.

بـه  بوکسـیت  اسـت.  اسـتثنا  یـک  آلومینیـوم 

 صورت فراوان و ارزان اسـتخراج می شـود. بنابراین 

میـزان تولیـد کارخانـه، عامـل تعییـن  کننـده اصلی 

عرضه اسـت. همچنین تعطیلی کارخانه ذوب در 

طول تاریخ بی سـابقه بوده و عمدتا به دلیل توقف 

کارگـران یـا اتفاقـات طبیعـی ماننـد صاعقـه، ایـن 

کارخانه ها با وقفه های تولیدی مواجه بوده اند.

همه چیز در حال تغییر است. عرضه واحدهای 

ذوب آلومینیـوم یـا هـر فلـز صنعتـی دیگـری بـرای 

پوشـش تقاضـای زنجیـره تامیـن، همچـون گذشـته 

کارآمد و کافی نیست.

بـرق، پاشنه آشـیل تمـام کارخانه هـای تولیـدی 

صنعتـی اسـت و تمـام فلـزات تـا حـدی تحـت تاثیر 

قرار می گیرند.

پیچیدگـی  جدیـد،  کننـده  مختـل  عامـل  ایـن 

بیشتری به چشم انداز عرضه فلزات اضافه می کند. 

سـهمیه بندی برق به دلیل ماهیت خود، محدود به 

منطقه می شود و به محرکه ها و عوامل خاصی مانند 

آنچـه در اروپـا اتفـاق افتـاده یـا الگوهـای آب و هوایـی 

مانند خشکسالی در سیچوان، بستگی دارد.

ایـن امـر در نحـوه قیمت گـذاری محصـوالت با 

لنـدن  فلـزات  بـورس  مبنـای  قیمـت  بـه  توجـه 

»LME« و پریمیوم های فیزیکی منطقه ای بیشتر 

آشکار می شود.

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن، واکنشی 

بـه اخبـار اسـلووالکو نشـان نـداد. مطابـق محاسـبات 

بازار کسری عرضه جهانی آلومینیوم وجود ندارد اما 

در اروپا، جایی که خریداران فیزیکی بیش از 500 دالر 

در هـر تـن بیش تـر از قیمـت بورس فلزات لنـدن برای 

بـه دسـت آوردن فلـز خـود پرداخـت می کننـد، ایـن 

کسـری وجـود دارد. چنیـن پریمیومـی تـا پیـش از 

زمانی کـه بحـران بـرق اروپـا در سـال گذشـته شـروع 

شود، بی سابقه بود.

بـرای آینـده بایـد واگرایـی و فاصلـه بیشـتری از 

عرضه و تقاضا را انتظار داشـت زیرا به  نظر می رسـد 

صنعتـی  فلـزات  ذوب  کارخانه هـای   مشـکالت 

همچنان باقی خواهد ماند.

ایـن تکـرار خشکسـالی سـال گذشـته در اسـتان 

همسـایه یوننـان اسـت کـه منجـر بـه کاهـش تولیـد 

چندیـن کارخانـه ذوب در ایـن اسـتان شـد کـه حتـی 

قطب بزرگ تر و مهم تری در تولید آلومینیوم نسبت 

به استان سیچوان شناخته می شود.

همچنیـن در اسـتان سـیچوان کـه به  عنـوان یک 

تولیدکننده بزرگ لیتیوم شناخته می شود، چندین 

تولیدکننـده در ایـن منطقـه بـه دلیـل سـهمیه بندی 

بـرق، میـزان تولیـد خود را کاهـش داده اند و متعاقبا 

بـر اسـاس ارزیابی هـای » Fastmarkets«، قیمـت 

تازگـی  بـه  بازارهـای فیزیکـی  لیتیـوم در  کربنـات 

افزایش یافته اند.

امـروزه سـهمیه بندی بـرق در سـایر مناطـق نیـز 

اعمال می شـود و فشـارها بر شـبکه برق تا پایان موج 

گرمـا کـه اکنون در شـصت و پنجمیـن روز خـود قرار 

دارد، ادامه خواهد داشت.

زندگی با تغییرات اقلیمی  
مسـتقیم  پیامـد  اصـل  در  اروپـا  بـرق  بحـران 

چیـزی اسـت کـه روسـیه آن را عملیـات نظامـی 

ویـژه در اوکرایـن و محدودیت هـای عرضـه گاز بـه 

غرب می نامد.

می افتـد،  اتفـاق  چیـن  در  آنچـه  حـال،  ایـن  بـا 

هشـداری اسـت مبنی بر اینکه در دسـترس بودن و 

قیمت گذاری برق اروپا ممکن است هرگز به حالت 
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تولیـد روزانه گاز  طبیعی شـرکت روسـی گازپـروم در ماه جـوالی، به پایین ترین میـزان خود از 
سال 2008 رسید و صادرات به بازارهای کلیدی برای چهارمین ماه متوالی روند نزولی داشته است.

افزایش نگرانی ها از کاهش عرضه گاز در قاره اروپا

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از موسسـه »SMM«، کشـورهای غربی به 

ایـن موضـوع هسـتند کـه  نگـران  طـور فزاینـده ای 

روسـیه ممکـن اسـت عرضـه گاز بـه اروپـا را بـه طـور 

کامـل قطـع کنـد و بـه همین خاطر بحـران انـرژی در 

اروپا تشدید یابد.

 بر اساس داده های منتشر  شده توسط رسانه ها 

طبیعـی  گاز  روزانـه  تولیـد  گذشـته،  روزهـای  در 

شـرکت گازپـروم در مـاه جـوالی، 774 میلیـون متـر 

مکعـب بـوده کـه 14 درصـد نسـبت بـه مـاه ژوئـن 

کاهش داشـته اسـت. این در  حالی اسـت که تولید 

گاز طبیعی در سـال جاری )طی هفته ماه نخسـت( 

262.4 میلیـارد متـر مکعـب بـوده کـه نسـبت بـه 

مدت مشابه سال گذشته، 12 درصد کاهش داشته 

تـا  دارد  نظـر  در   شـرکت  ایـن  عالوه برایـن،  اسـت. 

494.4میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال 2022 

تولید کند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 

4 درصد کاهش را نشان می دهد.

اتحادیـه اروپا چندین سـال اسـت کـه بزرگ ترین 

مقصد وارادتی گاز شرکت روسی گازپروم محسوب 

می شـود امـا بـا بدتـر شـدن روابط روسـیه بـا غرب به 

دلیـل بحـران جنـگ اوکرایـن، عرضـه گاز ایـن شـرکت 

روسـی بـه اتحادیـه اروپـا بـه شـدت کاهـش یافتـه 

ایـن شـرکت مقـدار ظرفیـت  اسـت. مـاه گذشـته، 

عرضـه بـه وسـیله خـط لولـه انتقـال گاز  طبیعـی از 

روسـیه بـه اروپـا بـه نـام نـورد اسـتریم 1 را 20 درصـد 

کاهش داد و دلیل آن را مشـکالت مربوط به تعمیر 

و نگهداری توربین ها اعالم کرد.

بـر اسـاس بـرآورد رسـانه ها، شـرکت گازپـروم در 

ماه جوالی به طور متوسط 206 میلیون متر مکعب 

گاز  طبیعـی بـه کشـورهای خـارج از اتحـاد جماهیـر 

شـوروی سـابق عرضه کرده اسـت. این میزان عرضه 

نسـبت بـه ماه ژوئـن، حـدود 22 درصد کاهش یافته 

و بـه پایین تریـن سـطح خـود از سـال 2014 تاکنـون 

رسیده است.

تشدید نگرانی ها در مورد قطع کامل گاز   
روسیه به اروپا

ایـن  نگـران  اروپایـی  شـرکت های  و  دولت هـا 

موضـوع هسـتند کـه روسـیه تصمیـم به قطـع کامل 

گاز طبیعـی خـود بـه اتحادیـه اروپـا بگیـرد. از سـوی 

دیگـر، اتحادیـه اروپـا در تـالش اسـت تـا از فـرو  رفتـن 

ایـن قـاره در رکـود  اقتصـادی ناشـی از بحـران انـرژی 

مـاه  جلوگیـری کنـد. شـرکت گازپـروم در روز 30   

جـوالی اعـالم کـرد کـه ایـن شـرکت صـادرات گاز 

 طبیعی خود به کشور لتونی را به دلیل نقض شرایط 

مربـوط بـه تامیـن گاز از سـوی ایـن کشـور متوقـف 

کرده است. پیش از این، صادرات نفت به لهستان، 

بلغارستان، فنالند، هلند و دانمارک توسط روسیه به 

دلیـل امتنـاع این کشـورها از پیـروی از فرمان پوتین 

مبنی بر تسویه  حساب با ارز روبل قطع شده بود.

کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپـا هفتـه گذشـته 

موافقت کردند که به طور داوطلبانه مصرف گاز را از 

تـا مـاه مـارس سـال آینـده بـه میـزان  مـاه آگوسـت 

15درصـد کاهـش دهنـد زیـرا این نگرانـی وجـود دارد 

که روسـیه ممکن اسـت عرضه گاز به اروپا را به طور 

کامل در طول زمستان قطع کند. زمانی که وضعیت 

عرضه گاز طبیعی صادره به اروپا به سـطوح بحرانی 

برسـد، ایـن توافـق داوطلبانـه تبدیـل بـه توافق نامه ای 

اجبـاری خواهـد شـد. بـه منظـور کاهش مصـرف گاز 

طبیعـی، اخیـرا بسـیاری از کشـورهای اروپایـی اعالم 

سـوخت  بـر  مبتنـی  نیروگاه هـای  کـه  کرده انـد 

زغال سـنگ را بازگشـایی می کننـد و یـا اقداماتـی را 

افزایـش  را  نیروگاه هـا  نـوع  ایـن  از  حمایـت  بـرای 

می دهنـد. بـا این حال، بر اسـاس دور پنجم تحریم ها 

علیه روسیه که توسط اتحادیه اروپا وضع شده است، 

ایـن اتحادیـه از مـاه آگوسـت خریـد، واردات یا انتقال 

زغال سنگ و سایر سوخت های فسیلی جامد تولید یا 

صادر شده از روسیه را متوقف خواهد کرد.
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صنایعتامینکنندهصنایعتامینکننده

عصر طالیی زغال سنگ

مقاومت تجارت کودهای شیمیایی در جهان در برابر همه گیری کرونا
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تحریم اتحادیه اروپا در رابطه با ممنوعیت انتقال زغال سـنگ از روسـیه که در ماه آگوسـت اجرایی 
شـد، ممکن اسـت عدم تعادل در عرضه و تقاضای تجارت جهانی زغال سـنگ را به 3 درصد برسـاند 

و واردات زغال سنگ را برای چین دشوارتر کند.

عصر طالیی زغال سنگ

»فلـزات   تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

آنالین« و به  نقل از موسسه » SMM«، بخش خرید 

و فروش زغال سـنگ اخیرا رشـد چشـمگیری داشـته 

اسـت. در زمـان نوشـتن ایـن گـزارش، میـزان خرید و 

فـروش زغال سـنگ حـدود 3.56 درصـد افزایش پیدا 

کـرده اسـت. اخبار روزهای اخیر حکایـت از آن دارد 

که در ماه آوریل 2022، اتحادیه اروپا به طور رسمی 

جملـه  از  روسـیه،  علیـه  تحریم هـا  دور  پنجمیـن 

ممنوعیـت 120 روزه خریـد زغال  سـنگ را تصویـب 

آگوسـت 2022  از روز 10  مـی رود  انتظـار  کـه  کـرد 

اجرایی شود.

از دیدگاه چین، تحریم اتحادیه اروپا در رابطه با 

ممنوعیـت انتقـال زغال سـنگ از روسـیه کـه در ماه 

آگوسـت اجرایـی شـد، ممکن اسـت عدم تعـادل در 

عرضـه و تقاضـای تجـارت جهانـی زغال  سـنگ را بـه 

3درصـد برسـاند و واردات زغال  سـنگ را بـرای چیـن 

دشـوارتر کنـد امـا انتظار مـی رود عرضه زغال سـنگ 

در نیمه دوم سـال کاهش یابد. پیش بینی می شـود 

که قیمت زغال سنگ از ماه آگوست تا ماه سپتامبر 

رونـدی صعـودی را آغـاز کند و سـپس به دلیل مازاد 

تولیـد دوره ای بـه قیمـت ثابتـی برسـد. بـا ایـن حال، 

کسـری عرضه حجیـم حدود 31 میلیـون و 730 هزار 

تنی در ماه دسامبر در فصل زمستان سال جاری به 

وجود خواهد آمد که تا آن زمان، زغال سنگ افزایش 

قیمت قابل  توجهی را به همراه خواهد داشت.

 »IEA« در همین حال، آژانس بین المللی انرژی

مصـرف  کـه  کـرد  پیش بینـی  جـوالی  مـاه  در 

زغال  سـنگ کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپـا در سـال 

2022 حـدود 7 درصـد افزایـش  یابـد کـه از میـزان 

7درصـدی آن در مـدت مشـابه سـال 2021 بیشـتر 

جهانـی  مصـرف  کـه  افـزود  آژانـس  ایـن  اسـت. 

زغال سـنگ بـا 0.7 درصـد افزایـش سـاالنه، به هشـت 

میلیارد تن برسـد که نزدیک به باالترین رکورد ثبت 

آژانـس همچنیـن  ایـن  شـده در سـال 2013 اسـت. 

جهانـی  تقاضـای  سـال 2023  در  کـه  دارد  انتظـار 

زغال سنگ افزایش بیشتری پیدا کند.

عالوه برایـن، اخیـرا اداره دولتـی نظـارت بـر بـازار 

چین سه تیم تحقیقاتی را برای انجام تحقیقات به 

ترتیب در اسـتان های شانشـی، مغولستان داخلی و 

شاآنشـی سـازماندهی کـرد تا نظـارت بر قیمت های 

زغال  سنگ حرارتی را تشدید کنند و خطوط قرمزها 

را تعییـن و میـزان سـفارش زغال  سـنگ حرارتـی را 

مشـخص کنند. همچنین دولت چین به سیاسـت 

تقویـت نظـارت بـر قیمـت زغال  سـنگ، تمرکـز بـر 

قیمت هـای  هدایـت  و  تخلفاتـی  مـوارد  افشـای 

ادامـه  زغال سـنگ در محـدوده قیمتـی معقوالنـه 

خواهد داد.

افزایش قابل  توجه در ارزش گذاری با   
قیمت باالی زغال سنگ

میزان کاهش مجموع واردات زغال سنگ از ماه 

و  اسـت  داشـته  گسـترش  جـوالی  مـاه  تـا  ژانویـه 

پیش بینـی می شـود کـه واردات زغال سـنگ در مـاه 

آگوست کاهش بیشتری پیدا کند. تحریم اتحادیه 

اروپـا در رابطـه بـا ممنوعیـت خریـد زغال  سـنگ از 

قیمـت  و  شـد  خواهـد  اجرایـی  زودی  بـه  روسـیه 

زغال  سـنگ در کشـورهای دیگـر نیـز ممکـن اسـت 

میزان کاهش مجموع 
واردات زغال سنگ از 

ماه ژانویه تا ماه جوالی 

گسترش داشته است 
و پیش بینی می شود که 

واردات زغال سنگ در ماه 
آگوست کاهش بیشتری 

پیدا کند
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نظـارت بـر کنتـرل قیمـت زغال سـنگ نیـز به میـزان 

قابـل توجهـی افزایش یافت تا اطمینان حاصل شـود 

کـه قیمـت زغال سـنگ حرارتـی در محدوده قیمتی 

قیمـت  کاهـش  می مانـد.  باقـی  معقوالنـه ای 

زغال  سنگ در فصل اوج مصرف و تاثیر خط مشی های 

در  را  بخـش  ایـن  قیمـت  نوسـانات  سیاسـی، 

کوتاه مدت تشدید کرد اما منطق بهبود ارزش گذاری 

مثبـت عملکـرد در  تغییـرات  رونـد  ایـن  از  ناشـی 

میان مدت را ثابت نگه می دارد.

تقاضای جهانی زغال سنگ دوباره   
شتاب صعودی گرفت

شـتاب  دوبـاره  زغال  سـنگ  جهانـی  تقاضـای 

صعودی خود را از سـر گرفت و بسـیاری از کشـورها 

سیاسـت هایی را بـرای تامیـن تقاضـای نیـاز داخلـی 

ارائـه کردنـد. بـر اسـاس گـزارش بازار زغال  سـنگ که 

توسـط آژانس بین المللی انرژی منتشـر شد، مصرف 

جهانـی زغال سـنگ در سـال 2022 اندکـی افزایـش 

خواهـد یافـت. در عیـن حـال در سـال 2021، مصـرف 

جهانـی زغال  سـنگ حـدود 6 درصـد افزایـش یافتـه 

بـود. آژانـس بین المللـی انـرژی پیش بینـی می کنـد 

که این رقم در سـال جاری 0.7 درصد افزایش یابد و 

بـه هشـت میلیـارد تن برسـد کـه با رکورد ثبت شـده 

زغال سـنگ  وزارت  دارد.  مطابقـت  سـال 2013  در 

منظـور  بـه  کـه  داد  گـزارش  جـوالی   27 در  هنـد 

پاسـخگویی بـه تقاضـای داخلـی بـرای زغال سـنگ 

کک شو، دولت هند برنامه افزایش تولید کک زغال 

تولیـد  آن  هـدف  کـه  می کنـد  دنبـال  را  سـنگ 

اسـت.  سـال 2030  تـا  زغال سـنگ  تـن  140میلیـون 

رسـانه های هنـد گـزارش دادند که انجمن مدیریت 

فوالد هند حدود 80 هزار تن زغال سـنگ  کک شـو از 

روسـیه سـفارش داده است که انتظار می رود ظرف 

چنـد هفتـه آینـده بـه بنـدری در شـرق هنـد برسـد. 

دولت قزاقستان نیز برنامه هایی را برای جلوگیری از 

افزایش قیمت زغال  سـنگ برای مصرف داخلی این 

ایـن  می شـود  پیش بینـی  می کنـد.  دنبـال  کشـور 

کشـور در سـال جـاری، حـدود 9 میلیـون و 600 هـزار 

تـن زغال سـنگ مصـرف کنـد کـه از ایـن میـزان، دو 

میلیـون و 600 هـزار تـن در بخـش آب و بـرق مصـرف 

خواهد شـد و هفت میلیون تن دیگر نیز در بازار به 

فـروش می رسـد. عالوه برایـن، اسـترالیا تعرفه هـای 

زغـال  سـنگ را برای محدود کردن صـادرات افزایش 

واردات  تشـویق  بـرای  نیـز  چیـن  دولـت  داد. 

زغال سـنگ تعرفه هـای صفـر را اعمال کـرد. اتحادیه 

اروپـا نیـز بـه دنبـال پرکـردن شـکاف ایجـاد شـده در 

واردات زغال  سـنگ اسـت. بـا در نظـر گرفتـن همـه 

ایـن مـوارد بایـد اذعان کرد که کمبود عرضه جهانی 

زغال سنگ تشدید شده است.

تقاضـای  راسـتا  همیـن  در  یابـد.  افزایـش  دوبـاره 

زغال  سنگ حرارتی همچنان صعودی باقی می ماند 

و تقاضـا برای زغال سـنگ کک شـو بـه پایین ترین حد 

خود می رسد. توصیه بر این است که سرمایه گذاران 

بـر عرضـه داخلـی و تجـارت جهانـی تمرکز بیشـتری 

داشته باشند. شرایط عرضه و تقاضا در این بازار به  

گونه ای است که از رشد افزایشی قیمت ها حمایت 

بـا  بخـش  ایـن  سـودآوری  عـالوه،  بـه   می کنـد. 

ایـن  و  پایـدار می مانـد  پاییـن  بسـیار  ارزش گـذاری 

درحالـی اسـت کـه ایـن صنعـت می تواند سـود قابل 

توجهـی را بـه دنبـال داشـته باشـد. البتـه بـا حفـظ 

طوالنی مـدت قیمـت بـاالی زغال سـنگ، هنـوز هـم 

امـکان بـرای افزایـش قابـل  توجـه در ارزش گـذاری 

وجود دارد.

توجه با ماشین آالت با سوخت   
زغال سنگ

ایـن شـرکت کارگـزاری معتقـد اسـت کـه اکنـون 

تثبیـت  و  زغال  سـنگ  تامیـن  تضمیـن  اولویـت، 

قیمت هـا در نیمـه دوم سـال جـاری اسـت و هسـته 

قراردادهـای  بـر عملکـرد  دقیـق  نظـارت  آن  اصلـی 

میان مـدت و بلندمـدت زغال  سـنگ حرارتـی اسـت 

که در نتیجه آن میزان توافقات بین تولیدکنندگان 

عالوه برایـن،  می یابـد.  افزایـش  توزیع کننـدگان  و 
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میزان صادرات کودهای شـیمیایی در جهان در سـال 2021، حـدود 232 میلیون تن و 155 میلیون 
تن بوده اسـت که کشـورهای روسـیه با سـهم 27 درصـد از صـادرات کل، به عنـوان بزرگ ترین 
صادرکننـده در جهان شـناخته می شـود. از دالیـل این امر می تـوان به میزان تولید باال این کشـور 
و دسترسـی بـه آب های آزاد اشـاره کرد. بیشـترین تجارت کودهای شـیمیایی مربـوط به کودهای 
ماکروالمنت شـامل فسـفر، پتاس و نیترات بوده اسـت که کودهای نیتراته، بیشـترین سهم از بازار 
تجارت کودهای شـیمیایی را به خود اختصاص داده اسـت. کشـاورزی مهم ترین صنعت تاثیرگذار 
بـر مصـرف کودهای شـیمیایی در جهان اسـت کـه پیش بینی می شـود با رشـد جمعیـت، میزان 

تقاضا، مصرف و در نهایت تجارت این محصول رو به افزایش باشد.

مقاومت تجارت کودهای شیمیایی در جهان 
در برابر همه گیری کرونا

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومی شـرکت مشـاوره 

اقتصادی آرمان آتورپات، با توجه به رشـد روزافزون 

جمعیـت در نقـاط مختلـف جهـان، بـه  طبـع نیـاز به 

مـواد غذایـی افزایـش پیـدا کـرده اسـت کـه گیاهان، 

بخـش مهمـی از تامیـن مـواد غذایـی در جهـان را بـه 

خـود اختصـاص می دهنـد و در پـی آن، کودهـای 

شـیمیایی بـه  عنـوان مهم تریـن افزودنـی بـه منظـور 

افزایش رشد و بهره وری محصوالت کشاورزی مورد 

استفاده قرار می گیرد.

به طور کلی کودهای شیمیایی به دو دسته که 

برخی جز عناصر پرمصرف گیاه )ماکرو المنت( شامل 

ازت، فسفر، پتاس، منیزیم و کلسیم و برخی نیز جز 

عناصـر کم مصـرف گیاه )میکروالمنـت( شـامل آهن، 

روی، مس، منگنز و بور تقسیم می شوند که بیشترین 

تجـارت مربـوط بـه عناصر نیتروژن، پتاسـیم و فسـفر 

بـوده اسـت کـه رونـد آن ، طـی سـال های 2012 تـا 2021، 

مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و در نمودارهـای 1 و 2 ارائـه 

شده است.

الزم به ذکر اسـت که کد تعرفه مورد بررسـی در 

ایـن گـزارش، مربـوط بـه کودهـای شـیمایی و معدنی 
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اسـت کـه شـامل کودهای نیتراتـه با کد تعرفـه 3102، 

کودهای فسفاته با کد تعرفه 3103، کودهای پتاسه با 

کـد تعرفـه 3104 و کودهـای دارای دو یـا سـه عنصر از 

موارد ذکرشده با کد تعرفه 3105 می شود.

در نمودار 1 صادرات جهانی کودهای شیمیایی 

طـی سـال  های 2012 تـا 2021 بـه تفکیـک بزرگ تریـن 

کشورهای صادرکننده نشان داده شده است که با 

توجـه بـه آن، میـزان صـادرات کودهـای شـیمیایی با 

رشـد سـاالنه 3 درصـد، از حـدود 167 میلیـون تـن به 

232 میلیون تن رسیده است. کودهای دارای دو یا 

سه عنصر و کودهای نیتراته به ترتیب با در اختیار 

داشـتن 40 درصـد و 38 درصـد از سـهم صـادرات، 

در  شـیمیایی  کودهـای  بزرگ تریـن صادرکننـدگان 

جهان شناخته می شوند. همچنین کودهای پتاسه 

و فسـفاته بـا تصـرف 19 درصـد و 2 درصـد از سـهم 

بازار، در رده های بعدی قرار گرفته اند.

روسیه، بزرگ ترین صادرکننده کود   
در جهان

بر اساس نمودار 1، روسیه، چین، کانادا و مراکش، 

بزرگ تریـن صادرکننـدگان کودهـای شـیمیایی، در 

جهـان در سـال 2021 بوده انـد. روسـیه بـا در اختیـار 

داشتـــن حـــدود 16 درصـــد از سهـــم بـــازار، جایـگاه 

نخست کشور صادرکننده کودهای شیمیایی را در 

سـال 2021 کسـب کـرده اسـت و بـا رشـد سـالیانه 

حـدود 3 درصـدی، میـزان صادرات آن از 29 میلیون 

تـن در سـال 2012 بـه حـدود 37 میلیـون تـن در سـال 

2021 رسـیده اسـت کـه گـروه کودهـای نیتراتـه بـا 

کودهـای  صـادرات  از  سـهم  بیشـترین  40درصـد، 

شـیمیایی روسـیه را به خود اختصاص داده اسـت و 

مقاصـد  بزرگ تریـن  آمریـکا،  و  برزیـل  کشـورهای 

صادراتـی روسـیه بوده انـد. شـایان ذکـر اسـت کـه 

روسـیه از بزرگ تریـن تولیدکننـدگان انـواع مختلـف 

کودهـای کشـاورزی محسـوب می شـود. همچنیـن 

کشـورهای  سـایر  بـا  مناسـب  ارتباطـی  راه هـای 

مصرف  کننـده از جملـه دسترسـی بـه دریـای سـیاه، 

موجب افزایش امکان تجارت در این کشـور شـده و 

توانسـته اسـت عنـوان بزرگ تریـن صادرکننـده در 

کودهای شیمیایی را از آن خود کند.

 بعد از روسـیه، چین با در اختیار داشـتن حدود 

13 درصـد از سـهم بـازار، بـه  عنـوان دومیـن کشـور 

صادرکننـده کـود شـیمیایی در سـال 2021 شـناخته 

شـده کـه میـزان صـادرات ایـن کشـور طـی سـال های 

مورد بررسـی با رشـد سـالیانه حدود 6 درصد روبه رو 

بوده اسـت و میزان صادرات آن، از 17 میلیون تن در 

سـال 2012، بـه حـدود 30 میلیـون تـن در سـال 2021 

رسیده است. کودهای نیتراته با 50 درصد، بیشترین 

سهم از صادرات کودهای شیمیایی چین را در اختیار 

داشـته اسـت و کشـورهای هنـد و برزیـل، بزرگ تریـن 

مقاصد صادراتی آن بوده اند.

کشـورهای کانـادا و مراکـش بـه ترتیـب بـا در 

بـازار، در  از سـهم  اختیـار داشـتن 10 و 5 درصـد 

رتبه هـای سـوم و چهـارم کشـورهای صادرکننـده 

قرار گرفته اند که میزان صادرات کانادا با 4درصد 

رشد ساالنه، از حدود 17 میلیون تن در سال 2012، 

تـن در سـال 2021 و میـزان  بـه حـدود 24میلیـون 

صادرات مغرب، با 9 درصد رشـد سـاالنه، از حدود 

چهار میلیون تن در سال 2012، به حدود 10میلیون 

تن در سـال 2021 رسـیده اسـت. الزم به ذکر اسـت 

شـیمیایی  کودهـای  صـادرات  از  درصـد   90 کـه 

کانادا مربوط به کودهای پتاسه و حدود 89درصد 

از صـادرات کشـور مراکـش، مربـوط بـه کودهـای 

ترکیبـی کـه شـامل دو یـا سـه عنصـر از مـواد مغذی 

است، می شود.

کشـورهای چیـن، کانـادا و مراکـش، در لیسـت 

بزرگ ترین کشورهای تولیدکننده کودهای شمیایی 

در جهان قرار دارند که دالیل عمده آن، وجود منابع 

عظیـم فسـفات، نیتـرات و پتـاس در ایـن کشـورها 

اسـت کـه منجـر شـده اسـت تـا نـام آن ها در لیسـت 

بزرگ تریـن کشـورهای تولیـد کننـده و صادرکننـده 

کود قرار گیرد.

برزیل، بزرگ ترین واردکننده کود در جهان  
در نمودار 2، واردات جهانی کودهای شیمیایی 

طـی سـال  های 2012 تـا 2021، بـه تفکیـک بزرگ تریـن 

کشـورهای واردکننده نشـان داده شـده اسـت که 

بـا توجـه بـه آن، میزان واردات کودهای شـیمیایی 

بـا رشـد سـاالنه حـدود یـک درصـدی، از حـدود 

هند به  عنوان یکی از 
پرجمعیت ترین کشورهای 

جهان و اندونزی به 
عنوان یکی از بزرگ ترین 
اقتصادهای آسیای جنوب 

شرقی، شاهد رشد فزاینده 
تقاضای کودهای شیمیایی 
برای مصارف کشاورزی 

بوده اند که نیاز اصلی آن دو از 
طریق واردات تامین می شود
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137میلیون تن در سال 2012، به حدود 155 میلیون 

تن در سال 2021 رسیده است.

بـر اسـاس نمـودار 2، کشـورهای برزیـل، آمریـکا، 

هنـد و اندونـزی، بزرگ تریـن واردکننـدگان کودهـای 

شیمیایی در جهان در سال 2021 بوده اند. برزیل با در 

اختیار داشتن حدود 27 درصد از سهم بازار، جایگاه 

نخسـت کشـور واردکننـده کودهـای شـیمیایی را در 

سال 2021 کسب کرده است و با رشد سالیانه حدود 

8 درصدی، میزان واردات آن از حدود 19 میلیون تن 

در سـال 2012، بـه حـدود 41 میلیـون تـن در سـال 2021 

رسیده است که گروه کودهای نیتراته با 34 درصد، 

بیشترین سهم از واردات کودهای شیمیایی برزیل را 

بـه خـود اختصـاص داده اسـت. شـایان ذکر اسـت که 

کشـورهای روسـیه، چیـن و کانـادا، بزرگ ترین مبادی 

وارداتی این کشور بوده اند.

و  برزیـل  کشـور  در  کشـاورزی  صنعـت  رشـد 

تاثیـرات حاصـل از آن و در نتیجـه افزایـش تقاضـای 

کودهـای شـیمیایی در ایـن کشـور، ایـن کشـور را بـه 

عنـوان بزرگ تریـن واردکننـده کودهای شـیمیایی در 

جهـان بـدل کـرده اسـت. بعـد از برزیـل، آمریـکا بـا در 

اختیـار داشـتن حـدود 18 درصـد از سـهم بـازار، بـه 

عنـوان دومیـن کشـور واردکننـده کـود شـیمیایی در 

سـال 2021 شـناخته شـده اسـت که سـالیانه با حدود 

3درصـد افزایـش رشـد روبـه رو بـوده اسـت و میـزان 

واردات آن از 21 میلیـون تـن در سـال 2012، بـه حـدود 

28میلیـون تـن در سـال 2021 رسـیده اسـت. مصـرف 

چشـمگیر مـواد مغـذی در کشـورهای توسـعه  یافتـه 

ماننـد آمریـکا، منجـر بـه رشـد واردات کـود در ایـن 

کشـورها شـده اسـت. کودهـای پتـاس بـا 48 درصـد، 

بیشترین سهم از واردات کودهای شیمیایی آمریکا را 

در اختیار داشـته اسـت و کشورهای کانادا و روسیه، 

بزرگ ترین مبادی وارداتی آن بوده اند.

کشورهای هند و اندونزی به ترتیب با در اختیار 

داشتن 12 و 5 درصد از سهم بازار، در رتبه های سوم 

و چهـارم کشـورهای واردکننـده قـرار گرفته انـد کـه 

میـزان واردات هنـد بـا یـک درصـد رشـد سـاالنه، از 

حـدود  بـه   ،2012 سـال  در  تـن  میلیـون   16 حـدود 

18میلیون تن در سـال 2021 رسـیده اسـت. همچنین 

میزان واردات اندونزی در این بازه زمانی، با 2 درصد 

رشـد سـاالنه، از حـدود 6 میلیـون و 500 هـزار تـن، بـه 

حدود هشـت میلیون تن رسـیده اسـت. الزم به ذکر 

اسـت کـه 47 درصـد از واردات کودهـای شـیمیایی 

هند مربوط به کودهای نیتراته و حدود 50 درصد از 

واردات کشـور اندونـزی، مربـوط بـه کودهـای پتاسـه 

می شـود. هنـد بـه  عنـوان یکـی از پرجمعیت تریـن 

از  یکـی  عنـوان  بـه  اندونـزی  و  جهـان  کشـورهای 

بزرگ ترین اقتصادهای آسـیای جنوب شـرقی، شـاهد 

بـرای  شـیمیایی  کودهـای  تقاضـای  فزاینـده  رشـد 

مصـارف کشـاورزی بوده انـد کـه نیـاز اصلـی آن دو از 

طریق واردات تامین می شود.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه یکـی از مهم تریـن عوامـل 

تاثیرگـذار بـر تجـارت بسـیاری از کاالهـای اساسـی، 

همه گیری ویروس کرونا در انتهای سال 2019 بود که 

قاعـده  ایـن  از  نیـز  کشـاورزی  تامیـن  زنجیره هـای 

مسـتثنی نبـوده اسـت امـا تـداوم ایـن اختـالالت در 

تجارت کودهای شیمیایی به طول نینجامید زیرا با 

حمایـت برخـی دولت هـا از برخـی برنامه هـا از جملـه 

اطمینان از تولید، عرضه و خرده فروشی ایمن و منظم 

کود هـای شـیمیایی در بیـش از 20 کشـور جهـان در 

زمان قرنطینه، رسـما تجـارت کودهـا را از آوریـل 2020 

اواسـط  از  درنتیجـه  بازگردانـد.  عـادی  بـه حالـت 

آوریـل 2020، واردات کودهـای شـیمیایی کـه دچـار 

محدودیت شده بود، روند رو به رشدی را تجربه کرد 

و بـه حالـت عـادی بازگشـت. ذکـر ایـن نکته ضـروری 

است که از دالیل اختالف بین روند و میزان واردات 

و صادرات جهانی سـدیم سـولفید در سـال های مورد 

بررسـی، بـدون شـک عـدم ثبـت برخـی آمـار و ارقـام 

مربـوط بـه تجارت توسـط برخی کشـورها و همچنین 

خطاهای آماری است.
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