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مناطق ویژه اقتصادی، محدوده های جغرافیایی مشخصی 

در مبادی ورودی و خروجی کشور هستند که به منظور جذب 

سـرمایه های خارجی، داخلی و همچنین ایجاد بسـتر مناسـب 

برای فعالیت های صنعتی، تولیدی و تجاری، با هدف افزایش 

صـادرات کاال و ارائـه بهینـه خدمـات جهـت حضـور فعـال در 

بازارهای منطقه ای و بین المللی ایجاد می شـوند. تمرکز اصلی 

در ایـن مناطـق بـر ساده سـازی فرایندهــای تجــاری اســت. بـه 

همیــن دلیــــل در ایـــن مناطــق قوانیـن مبادالتی آزادانه تر، 

معافیت های گوناگون در تعرفه ها و عوارض گمرکی و تشریفات 

ارزی سـاده تری نسـبت بـه سـرزمین اصلـی حاکـم اسـت. ایـن 

انزلـی،  بـه شـرح ارس، ارونـد،  مناطـق شـامل هشـت منطقـه 

چابهار،  قشم ، کیش ، شهر فرودگاهی امام )ره( و ماکو است. 

هدف از تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در کشور، پشتیبانی از 

فعالیت های اقتصادی، برقراری ارتباط تجاری بین الملل، تحرک 

در اقتصـاد منطقـه ای، تولیـد و پـردازش کاال، انتقـال فنـاوری، 

صـادرات محصـوالت نفتـی و غیـر نفتی، ایجاد اشـتغال مولد، 

جلـب و تشـویق سـرمایه گذاران داخلـی و خارجـی، صـادرات 

مجدد و عبور خارجی ) ترانزیت ( انتقال کاال ) ترانس شـیپ ( 

به شمار می آیند.

ایـن مناطـق شـامل  30 منطقـه اسـت کـه از جملـه آن هـا 

می تـوان بـه مناطـق ویـژه اقتصـادی صنایـع معدنـی و فلـزی 

خلیج فارس و المرد و پارسیان اشاره کرد. از سوی دیگر، تاکنون 

دو هزار و 300 منطقه ویژه در 120 کشـور دنیا ایجاد شـده اسـت 

که سرآمد آن ها در آسیا یعنی جبل علی امارات متحده عربی، 

هـای نـای چیـن و سـنگاپور اسـت. بـه عنـوان مثـال، در منطقـه 

جبل علی امارات متحده عربی، تعداد هفت هزار و 100 شرکت 

از جمله 500 شـرکت بین المللی فعال هسـتند اما در ایران، سـه 

هزار و 300 شرکت فعال است. میزان صادرات در منطقه جبل 

علی امارات متحده عربی، 64 میلیارد دالر در سال بوده است؛ 

در حالـی کـه ایـن میـزان در ایـران، حـدود یـک میلیـارد دالر در 

سـال بـرآورد می شـود . همچنیـن میـزان جـذب سـرمایه گذاری 

خارجی در منطقه جبل علی امارات متحده عربی، دو میلیارد 

دالر در سـال بـوده کـه ایـن رقـم در ایـران، بـه حـدود  40 میلیـون 

دالر رسیده است.

در ارتباط با مهم ترین چالش های مناطق ویژه اقتصادی در 

کشـور بایـد مطـرح کرد که زیرسـاخت های این مناطـق در بدو 

تاسیس، به مراتب در وضعیت بهتر و کامل تری در مقایسه با 

وضعیت این شاخص در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور 

در شرایط مشابه است . اگر زیرساخت های مناطق آزاد و ویژه 

اقتصـادی کامـل و آماده باشـد، به مراتب توجه سـرمایه گذاران 

داخلـی و خارجـی بـه سـرمایه گذاری در ایـران بیشـتر خواهـد 

شـد. بسـیاری از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشـور، هنوز 

زیرسـاخت های انـرژی کامـل و مطلوبـی بـرای سـرمایه گذاری 

ندارنـد و متولیـان تامیـن نیـز هیـچ همـت و اراده ای جهـت 

انجام این کار و یا ایجاد شـرایط مطلوب برای سـرمایه گذاری 

بخـش خصوصـی در ایجـاد زیرسـاخت ها از جملـه بـرق در این 

مناطق نداشته اند .

الزام ثبت سفارش جهت ورود کاال به محدوده مناطق آزاد 

و ویـژه اقتصـادی، الـزام ثبـت سـفارش جهت ترانزیـت کاال بین 

مناطق، تسری ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی کشور 

بـه مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی، عـدم تخصیـص ارز بـه واحـد 

هـای تولیـدی مسـتقر در مناطـق، رفـع تعهـد ارزی، ضعـف در 

توسـعه،  فعـال و مسـتعد در  ویـژه  زیرسـاخت ها در مناطـق 

ضعـف در برقـراری شـبکه ارتباطـات بین المللـی، عـدم توسـعه 

زیرسـاخت های مبـادالت مالـی بین المللـی، بدنـه متـورم غیـر 

چابک و غیر متخصص در سازمان های مناطق، توسعه و ازدیاد 

غیـر متعـارف مناطـق، تسـری و عـدم عـودت مالیـات بـر ارزش 

افـزوده بـه مـواد اولیـه تامیـن شـده از طریـق بـورس کاال، از بیـن 

یک فرصت مغفول

حسن خلج طهرانی
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رفتن و یا کمرنگ شدن مزیت های سرمایه گذاری در مناطق و 

عـدم رضایـت سـرمایه گذاران فعلـی و حـذف تدریجـی برخـی 

مشوق ها و مزیت های قانونی حاکم بر مناطق، عدم وجود ساز 

و کار قضایی مبتنی بر قانون مناطق، وجود ظرفیت های خالی 

در نظام قضایی و انتظامی کسور برای امنیت سرمایه گذاری 

خارجـی، مشـکالت ناشـی از تعارضـات مالکیـت در مناطـق بـه 

ویـژه اقتصـادی در خصوص زمین های منابع طبیعی، ضعف 

در ایجـاد درآمـد پایـدار توسـط سـازمان های مناطـق و عـدم 

ویـژه  و  آزاد  بین المللـی در مناطـق  برندهـای  سـرمایه گذاری 

اقتصادی، از  دیگر چالش های موجود در مناطق ویژه اقتصادی 

کشور است. 

در همیـن راسـتا، اجـرای مقررات پولی و بانکی مناطـق آزاد 

مصوب شورای پول و اعتبار، همکاری بانک مرکزی و بانک های 

عامل در تسهیل و تسریع فرایندهای مربوطه، توسعه تعامالت 

بین المللـی بـا تمرکـز بـر اقتصـاد بین الملـل، حضـور فعـال در 

نمایشـگاه های بین المللـی معتبـر و شـرکت فعـال در مذاکـرات 

اقتصـادی در سـطح بـاالی مسـئوالن کشـور بـا دیگـر کشـورهای 

فعـاالن  و  تولیدکننـدگان  ترغیـب  جهـت  صالحیـت  صاحـب 

ویـژه  و  آزاد  مناطـق  در  سـرمایه گذاری  در  آن هـا  اقتصـادی 

اقتصادی کشور و همچنین اجازه ورود انبوه به سرزمین اصلی 

محصوالت به شرکت هایی که در مناطق کشور سرمایه گذاری 

کـرده باشـند، می توانـد راهـکار مناسـبی جهـت رفـع معضالت 

موجود باشد.

 همچنیـن تقویـت شـرکت ها و سـازمان های اداره کننـده 

مناطـق جهـت توسـعه زیرسـاخت ها و عـدم دریافت مالیـات و 

سـود سـهم دولـت از ایـن شـرکت ها و سـازمان ها بـه شـرط ایجـاد 

زیرسـاخت ها، ایجـاد شـرکت های سـرمایه گذاری توسـعه 

ایجـاد  و  توسـعه  بخـش خصوصـی جهـت  توسـط  زیرسـاخت 

زیرسـاخت ها و اجـازه دریافـت سـود متعـارف جهـت ترغیـب 

آن هـا بـه سـرمایه گذاری، جـذب و تحقـق سـرمایه گذاری در 

حوزه هـای بـورس بین الملـل ، بانک هـای Off Shore   و صرافـی 

دیجیتـال، ترغیـب بانک هـای بین المللـی معتبـر جهـت افتتاح 

شعب مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت ترغیب سرمایه گذار 

داخلـی و خارجـی بـه منظـور سـرمایه گذاری در ایـن مناطـق و 

اسـتفاده سـرمایه گذاران از وام های بین المللی، بررسـی مجدد 

کلیـه مناطـق آزاد و ویـژه اقتصادی و عملکرد آن هـا و در صورت 

عدم کارایی و استقبال به خاطر موقعیت جغرافیایی و شرایط 

محیطـی، لغـو هرگونـه مناطق و تخصیص بودجـه آن ها به دیگر 

مناطـق فعـال کـه مشـکل در تامیـن منابـع مالـی جهت ایجـاد و 

توسـعه زیـر سـاخت ها دارنـد و تکلیـف بـه کلیـه سـازمان ها و 

شـرکت های دولتـی اداره کننـده مناطـق جهت تدویـن و اجرای 

مدل اقتصادی درآمدی بر مبنای سرمایه گذاری با هماهنگی 

و تایید شورای عالی مناطق به لحاظ یکپارچگی و سیستماتیک 

اداره شدن کلیه مناطق، از دیگر راهکارهای موجود جهت رفع 

چالش های مناطق ویژه اقتصادی است.

در خصـوص آینـده مناطـق آزاد و ویژه اقتصـادی باید اذعان 

کرد که بنگاه های فعال در مناطق آزاد اقتصادی، بیشتر از سایر 

بنگاه ها با دنیای خارج در ارتباط هستند. از این رو می توان از 

آن ها به عنوان پیشرانه های انتقال فناوری ها و نوآوری های روز 

آمـد جهـت ورود بـه داخـل مرزهـای کشـور بهره گیـری کـرد. 

همچنین بنگاه های فعال در این مناطق قادر هستند از طریق 

الگوبـرداری از بنگاه هـای موفـق بین المللـی ) امـارات متحـده 

عربی ، چین و سنگاپور ( به دانش های فناوری و مدیریتی الزم 

در مناطـق ویـژه اقتصـادی ، مهارت های شـغلی و بهره گیـری از 

متخصصـان و شـرکت های داخـل منطقـه دسـت پیـدا کننـد. 

نتایـج حاصـل از عملکـرد مناطق ویژه اقتصادی حاکـی از وجود 

رابطـه میـان فعالیت هـای مناطـق آزاد و اقتصـاد بومـی اسـت. 

ایـن ارتبـاط گسـترده تر باشـد، سـودآوری حاصـل از  هرچقـدر 

فعالیت هـای مناطـق آزاد در بلندمـدت افزایـش خواهد یافت . 

ضمن اینکه این مناطق عالوه بر تجارت، گردش سرمایه را نیز 

تسـهیل می  بخشـند. ایـن مناطـق جهـت ارتقـای کسـب و کار، 

عهده دار یک مرکز مالی بین المللی پیشرو ، کامل و ایمن برای 

موسسـات مالـی قلمـداد می شـوند. مناطـق ویـژه اقتصـادی از 

تعـداد بسـیاری شـرکت های فعـال در بخـش خدمـات مالـی ، 

بانک هـا و موسسـات مالـی برتـر جهـان، شـرکت های بیمـه، 

شـرکت های حقوقـی و بورس هـای مختلـف تشـکیل شـده اند. 

و  جانبـی  توسـعه صنایـع  تـک محصولـی،  اقتصـاد  از  رهایـی 

پایین دسـتی، توسـعه صـادرات، جذب سـرمایه خارجـی، بومی 

شدن تکنولوژی تولید کشور،   اشتغال زایی، افزایش مهارت های 

فنی نیروی انسانی، توسعه زیرساخت ها و تامین امنیت مالی، 

از دیگـر مزایـای مناطـق ویـژه اقتصـادی محسـوب می شـود کـه 

بدون شک در آینده کشور تاثیرگذار خواهند بود.
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سرب و روی

فلزات آلیاژی و آلیاژها
صنایع تامین کننده
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بـا  کشـور  معـدن  بخـش  هرچنـد 
چالش های فراوانی نظیـر تامین مواد ناریه 
و دیگر مواد مصرفی، فرسودگی تجهیزات 
و ماشـین آالت تخصصی و عقب ماندگی 
فناورانـه مواجه اسـت و معدنـکاران نیز با 
مشـکالتی همچـون کمبـود آب صنعتی، 
قطعـی و نوسـانات بـرق و کمبـود منابـع 
انسـانی متخصص در عملیـات  معدنی به 
ویژه اکتشـاف دسـت و پنجه نرم می کنند 
تـالش  و  همـت  بـا  خوشـبختانه  امـا 
متخصصان داخلی و همچنین بومی سازی 
سـاخت قطعات مورد نیاز، شـاهد رشـد 
سرمایه گذاری و پیشرفت های چشمگیری 
در بخش معدن و صنایع معدنی کشـور به 
ویـژه در تولیـد طـال هسـتیم. شـرکت 
معـادن و صنایـع معدنـی کارنـد صـدر 
جهان، یکی از شـرکت های پیشرو در این 
حـوزه اسـت که بـه تازگی موفـق به ثبت 
یک رکـورد ویژه در اکتشـاف قطعی ذخایر 
طـال در  خـالل اجـرای پـروژه معدنـی و 
صنعتی طالی شـادان به عنوان بزرگ ترین 
پـروژه اسـتحصال طـال در شـرق کشـور 
شـده اسـت. با توجـه به اهمیـت صنعت 
طال و همچنین ضرورت اکتشاف، استخراج 
و فـرآوری مـواد معدنـی، خبرنـگار پایگاه 
خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« گفت وگویی 
را با داود رئیسی، مدیرعامل شرکت معادن 
و صنایع معدنی کارند صـدر جهان تدارک 
دیده اسـت که متـن کامـل آن را در ادامه 

خواهید خواند:  

به ذخیره قطعی بیش از 54 
میلیون تنی طال دست یافته ایم

داود رئیسی، مدیرعامل شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر 

جهان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

 موفقیتی بزرگ و  بی تکرار در دل کویر  
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در خصـوص شـکل گیری و تاریخچـه   
شـرکت معادن و صنایع معدنـی کارند صدر 

جهان توضیحاتی بفرمایید.
شـرکت معـادن و صنایـع معدنـی کارنـد صـدر 

جهـان از شـرکت های زیـر مجموعـه شـرکت توسـعه 

معادن صدرجهان، یکی از باارزش ترین شـرکت  های 

گروه سـرمایه گذاری  خوارزمی به شـمار می آید. در 

حـال حاضـر، این شـرکت مشـغول فعالیـت در پـروژه 

اسـتحصال  کارخانـه  سـاخت  و  معـدن  راه انـدازی 

طالی شادان واقع در استان خراسان جنوبی است. 

اگرچه این معدن در استانی کمتر توسعه یافته قرار 

مواجـه  زیرسـاخت های الزم  در  بـا ضعـف  و  دارد 

اسـت امـا بـا توجـه بـه اهمیـت فـراوان آن بـرای گـروه 

سـرمایه گذاری خوارزمـی و شـرکت توسـعه معـادن 

صـدر جهـان و علی رغـم سـختی های موجـود در این 

مسـیر، سـرمایه گذاری الزم صورت پذیرفته اسـت. 

فعالیت شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر 

جهان در معدن طالی شادان از سال 1394 همزمان 

با عملیات های اکتشـافی، آغاز شـد و پس از صدور 

پروانه بهره برداری معدن، سـرمایه گذاری اصلی در 

راسـتای بهره بـرداری از پتانسـیل های ایـن معـدن، از 

سـال 1399 بـه سـرعت صـورت پذیرفـت. در حـال 

حاضـر عـالوه بر اسـتخراج ماده معدنی، اسـتحصال 

شمش طال در واحد صنعتی انجام می شود .

ایـن شـرکت چـه پروژه هایـی را تـا به   
امروز در دسـت اجرا داشـته و چـه اقداماتی 

در این زمینه انجام شده است؟
پروژه معدن طالی شـادان، بزرگ ترین پروژه طال 

در شـرق کشـور محسـوب می شـود و در واقـع بـا 

راه انـدازی کارخانـه اسـتحصال طـال، زنجیـره ارزش 

افزوده تا مرحله تولید شمش در محل معدن ایجاد 

شده است. عالوه براین، سرمایه گذاری این پروژه از 

مهـر مـاه سـال 1399 سـرعت گرفتـه و در نهایـت در 

بهره بـرداری  پروانـه  اخـذ  بـا  سـال 1400  مـاه  بهمـن 

کارخانـه بـه ظرفیـت 300 کیلوگـرم طـال در سـال بـه 

سرانجام رسیده است. 

در همیـن ارتبـاط تکمیـل خـط بـرق اختصاصـی 

400کیلو وات و در ادامه سه هزار کیلو وات، یکی از 

نخسـتین اقدامـات پـروژه مذکـور بـود کـه خـط سـه 

هزار کیلووات در بهمن ماه سال1400 به بهره  برداری 

رسید و در حال حاضر برق رسانی به کارخانه طالی 

شـادان و سـایر بخش هـای معدن صـورت می پذیرد. 

خـط انتقـال بـرق مذکور، یکی از مهم تریـن اقدامات 

زیرساختی مجموعه بوده و حدود 72 کیلومتر خط 

انتقال اختصاصی از مبدا خوسف به معدن صورت 

پذیرفتـه اسـت. عالوه برایـن، تهیـه و راه انـدازی سـه 

دستگاه دیزل ژنراتور جهت پشتیبانی از خط تولید 

بـه عنـوان جایگزیـن بـرق اصلـی در معـدن اجرایـی 

شده است. ایجاد دو پست  برق برای تکمیل چرخه 

ایمن تامین انرژی در معدن، از پروژه های زیرساخت 

دیگـری محسـوب می شـود کـه طی چند مـاه اخیر 

به بهره برداری رسیده است. همچنین بهره برداری 

از خط انتقال آب اختصاصی به طول تقریبا 12کیلومتر 

در سـال  1400 صـورت پذیرفتـه اسـت کـه در حـال 

حاضـر بـا ظرفیـت 6 لیتـر در ثانیه، آب مـورد نیاز را 

بـه صـورت صنعتـی و قابـل شـرب بـرای مجموعـه 

تامین می کند.

عـالوه بـر مسـائل زیرسـاختی، اقدامـات مهـم 

دیگـری نیـز در مجموعـه انجـام شـده اسـت کـه 

هرکـدام نقـش بسـزایی در نیـل بـه اهـداف از پیـش 

تعیین شده مجموعه داشته اند. ساخت سنگ شکن 

یـک میلیـون تنـی، یکـی از ایـن اقدامـات بـه شـمار 

می آیـد کـه در سـال 1400 بـه بهره بـرداری رسـیده 

است. این سنگ شکن، ظرفیت حداقل 80 هزار تن 

خردایـش مـاده معدنـی در مـاه را بـرای مجموعـه 

فراهـم کـرده و در حـال فعالیـت اسـت. در ادامـه 

مجموعـه  و  اسـتکر  راه انـدازی  و  نصـب  خریـد، 

نوارهـای نقالـه نیـز از دیگـر الزامـات پـروژه بـوده 

است و توانایی انتقال ماده معدنی به هیپ اصلی 

تـا مسـافت 800 متـر و بارریـزی تـا ارتفـاع 11متـر را 

محقـق سـاخته اسـت. احـداث تجهیـزات صنعتی 

سـاالنه  ظرفیـت  بـا  طـال  واجـذب  و  جـذب  اتـاق 

300کیلوگـرم نیـز از دیگـر اقدامـات صـورت گرفتـه 

اسـت. ضمـن اینکـه در کنـار تمـام ایـن اقدامـات، 

بـا  معدنـی  مـواد  اسـتخراج  و  اکتشـاف  عملیـات 

دقـت بـاال و سـرعت در حـال انجـام اسـت تـا مـواد 

معدنـی مـورد نیـاز کارخانـه، بـا برنامه ریـزی تولیـد 

شرکت معادن و صنایع 
معدنی کارند صدر جهان از 
شرکت های زیر مجموعه 

شرکت توسعه معادن 
صدرجهان، یکی از 

باارزش ترین شرکت  های 
گروه سرمایه گذاری  

خوارزمی به شمار می آید
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مناسب در دسترس خط استحصال طال قرار گیرد 

و تولید طال به صورت پیوسته دنبال شود.

طراحـی و ایجـاد مجهزتریـن آزمایشـگاه تعییـن 

عیـار طـال- مـس و نقـره بـرای تبدیـل شـدن بـه قطب 

آنالیز عناصر با ارزش در شرق کشور و توانایی انجام 

انواع تست های فرآوری آزمایشگاهی و نیمه صنعتی، 

از دیگـر اقدامـات مهمـی بـوده کـه در محـل معـدن 

بـرای مجموعـه فراهم شـده اسـت کـه با اسـتفاده از 

ایـن  هنگفـت  هزینه هـای  از صـرف  ظرفیـت،  ایـن 

بخـش و همچنیـن اتـالف زمـان در دریافت نتایج از 

دیگر آزمایشگاه های کشور جلوگیری می شود. الزم 

بـه ذکـر اسـت ایـن آزمایشـگاه توانایی ارائـه خدمات 

بـه دیگـر واحدهـای معدنـی را بـه عنـوان آزمایشـگاه 

مرجـع دارد. خـط انتقـال تصفیـه آب معـدن شـادان، 

آب های صنعتی، شـرب و مقطر را برای مجموعه و 

در مسـیرهای مختلـف تامیـن می کنـد. بـه جز خط 

بـا ظرفیـت  بـرق  انتقـال  اجـرای خـط  معـدن،  بـرق 

110کیلـووات بـه طـول دو کیلومتـر بـرای چـاه آب 

مجموعـه بـه صـورت مجـزا بـه بهره بـرداری رسـیده 

اسـت تا نیازی به اسـتفاده مداوم از دیزل ژنراتورها 

حیـن  اکتشـاف  فـاز  تکمیـل  نباشـد.  چاه هـا  بـرای 

اسـتخراج معـدن، از دیگـر پروژه هـای مهـم مجموعه 

اسـت کـه طـی آن بیـش از پنـج هـزار متـر حفـاری 

انجـام شـده اسـت. در خصـوص افزایـش ذخیـره و 

صـدور گواهـی کشـف جدیـد نیـز اقدامـات مهمـی 

انجـام شـده اسـت و در سـال جـاری ایـن مهـم بـه 

سرانجام خواهد رسید.

در خصـوص فراینـد اسـتحصال طـال   
توضیحاتی ارائه بفرمایید.

در مجموعـه  ای کـه دارای کارخانـه اسـتحصال 

اسـت، چنـد فراینـد مـوازی وجـود دارد. مرحله 

نخسـت، اکتشـاف معـدن اسـت و بایـد بـه مرحله ای 

برسـد کـه مدل سـازی اسـتخراجی، اکتشـافی و قابـل 

استخراج بودن معدن برای سرمایه گذار ممکن شود. 

در ادامـه، مـاده معدنـی بـا توجـه بـه مدل سـازی ها 

اسـتخراج می شـود. بـرای مثـال، در معـدن شـادان 

اسـتخراج بـه صـورت روبـاز و بـا اسـتفاده از عملیـات 

آتش باری صورت می پذیرد. همچنین ماهیانه بیش 

از 100 هزار تن استخراج انجام می شود که این میزان 

با توجه به عیاری که برخوردار هستند، تفکیک  و به 

بخـش دپوهـای مـاده معدنـی یـا سنگ شـکن وارد 

شـده و پس از خردایش، هیپ ها بارریزی می شـوند. 

در پایین دست، استخرهای ذخیره محلول وجود دارد 

کـه هـم بـه صـورت بـاردار و هـم بـه صـورت کم رمق و 

بی بار هستند. این استخرها پاشش آب و سیانور را با 

غلظت مشخصی روی خاکی که دپو )بارریزی( شده 

است، انجام می دهند. در ادامه محلول خارج شده، 

وارد اسـتخرهایی حـاوی محلول هـای بـاردار و 

سـپس وارد اتـاق جـذب می شـود و کربن اکتیو هـا 

جـذب طـال را انجـام می دهنـد. بایـد در نظر داشـت 

هرچـه کربـن اکتیـو تازه تـر باشـد، نتیجـه  ایـن جـذب 

نزدیک به 100 درصد بیشتر می شود. مدت زمان این 

فرایند از مرحله پاشش تا مرحله استحصال در سلول، 

حداقل 45 روز به طول می انجامد. تقریبا 28 تا 30 

روز نیـاز بـه پاشـش مـداوم اسـت و طـی ایـن مـدت از 

اواسـط پاشـش ها بـا توجـه بـه اینکـه چندیـن تانـک 

کربن اکتیـو وجـود دارد، تانک هـا بـه ترتیب اشـباع 

می شـوند کـه باعـث می شـود 45 روز زمـان نیـاز 

باشـد امـا ممکـن اسـت از روز پانزدهـم تـا بیسـتم، 

واجذب تانک ها شروع شود.

در حـال حاضـر ذخیـره قطعـی معـدن   
طـالی شـادان بـه بیـش از ۵۴ میلیـون تن 
افزایـش یافتـه اسـت. ایـن اتفـاق مهـم 

چگونه در دل کویر به وقوع پیوست؟
خوشـبختانه بـا اتمـام عملیـات اکتشـاف حیـن 

استخراج، ذخیره قطعی معدن طالی شادان به بیش 

از 54 میلیـون تـن افزایـش یافتـه اسـت. الزم بـه ذکـر 

اسـت کـه عملیات هـای اکتشـاف در کانسـار طـال - 

عملیـات  پایـان  گـزارش  ارائـه  از  پـس  شـادان  مـس 

اکتشاف در تاریخ هفتم آذر ماه 1395، منجر به اخذ 

طـالی  کانسـنگ  بـرای  محـدوده  گواهی کشـف 

سولفیدی با ذخیره قطعی 27 میلیون و 800 هزار تن 

بـا عیـار میانگیـن 0.55 گـرم در تـن طـال صـادر شـده 

بـود. بـه  دنبـال صـدور ایـن گواهـی، سـازمان صنعت، 

معـدن و تجارت خراسـان جنوبی، پروانه بهره بـرداری 

معـدن بـه شـماره 18323 را در تاریـخ 10 آبـان 1396 بـه 

 نام شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان 
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صادر کرد. با توجه به  بزرگی کانسار و شواهد موجود 

بـرای کانه زایـی گسـترده طـال، در مـرداد مـاه 1398 

ایـن  بـرای  اسـتخراج  حیـن  اکتشـاف  درخواسـت 

محدوده به سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 

جنوبـی ارائـه شـد و پـس از اعـالم موافقـت سـازمان 

طـرح  تاییـد  و  اسـتان  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 

اکتشـاف، عملیـات اکتشـافی بـا هـدف شناسـایی 

افزایـش  بـه  منجـر  و  دنبـال  معـدن  ذخایـر  بیشـتر 

چشمگیر ذخیره قطعی طال و مس برای معدن شده 

اسـت. ذخیره تایید شـده توسـط کمیسـیون گواهی  

کشف وزارت صنعت، معدن و تجارت در 31 مرداد 

مـاه سـال جـاری بـرای عنصر طال، در مجمـوع معادل 

54 میلیون و 848 هزار و 759 تن در محدوده معدن 

شادان است.

چـه تمهیداتـی بـرای تامین مالـی این   
طرح  عظیم معدنی اندیشیده شده است؟

دریافت تسهیالت از بانک توسعه تعاون بیرجند، 

نخسـتین منبع مالی پروژه معدن طالی شـادان بود. 

در واقع بخشی از منبع مالی مورد نیاز، از تسهیالت 

بانکـی و بخشـی هـم از محـل صنـدوق توسـعه ملـی 

تامیـن شـد. در ادامـه، از تسـهیالت بانـک تجـارت و 

همچنین بخش قابل توجهی نیز از بانک اقتصاد نوین 

اسـتفاده کردیم. ضمن اینکه شـرکت توسـعه معادن 

صدر جهان نیز بخش های دیگر پروژه را حمایت کرد 

تا در نهایت کارخانه راه اندازی شده است.

بـا توجـه بـه هدف گـذاری شـرکت، در   
حـال حاضـر چـه طرح هـای توسـعه ای در 

این مجموعه دنبال می شود؟
اجـرای طرح هـای توسـعه ای و برنامه ریـزی 

جهـت افزایـش ظرفیـت تولیـد طـال و محصـوالت 

جانبـی، از مهم تریـن برنامه هـای تدویـن شـده در 

شـرکت معـادن و صنایع معدنـی کارند صدر جهان 

اسـت. یکـی از مهم تریـن اقدامـات در راسـتای 

بـه اهـداف توسـعه ای، افزایـش ذخیـره  دسـتیابی 

ایـن  کـه خوشـبختانه  اسـت  بـوده  شـادان  معـدن 

افزایـش ذخیـره از دو طریـق انجـام شـد. نخسـت، 

تکمیل شـبکه حفاری در بلوک های اکتشـاف شـده 
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کار بودنـد امـا در حـال حاضـر، تعـداد نیروی انسـانی 

شـاغل در مجموعـه بـه بیـش از  230 نفـر بـه صـورت 

مستقیم رسیده است. خوشبختانه عملیات  مختلف 

اعم از اکتشـاف، اسـتخراج و فرآوری که توسط منابع 

انسانی متخصص و ماهر انجام می شود، یا در همین 

مجموعه آموزش های الزم را دیده اند و یا پس از طی 

مراحـل آموزشـی در مجموعه هـای دیگـر، در شـرکت 

معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان پیشرفت 

روزافزونی داشته اند و کارها را پیش برده اند. یکی از 

دالیل منحصر به فرد بودن پروژه معدن طالی شادان 

این اسـت که کلیه امور فنی مرتبط توسـط نیروهای 

انسـانی متخصـص خـود مجموعـه انجـام می شـود. 

الزم به تاکید است که 100 درصد عملیات اکتشاف 

و استخراج را سرمایه های انسانی موجود مجموعه 

انجام می دهند. البته در کارخانه پایین دست نیز 

پرسـنل مجموعـه حضـور دارند؛ چراکـه موضوعات 

امنیتی و بحث هایی از این قبیل نیز وجود دارد و 

حائـز اهمیـت اسـت و تنهـا امـور پیمانـکاری غیـر 

تحویـل  خردایـش  و  حمـل  بارگیـری،  ماننـد  فنـی 

پیمانکار می شود.

الزم به ذکر است که بخش عمده ای از نیروهای 

شـاغل در مجموعـه، از جوانـان مسـتعد و عالقه منـد 

شهرسـتان و اسـتان هسـتند. جـذب ایـن افـراد در 

مجموعه شادان، کمک قابل توجهی به اشتغال زایی 

در منطقـه کـرده و در کاهـش آمار بیکاری در اسـتان، 

نقش بسزایی داشته است. از تاثیرات بسیار مثبت 

این اقدام، می توان به مهاجرت معکوسی اشاره کرد 

کـه در منطقـه رقم خورده اسـت و بخش عمـده ای از 

جوانـان روسـتاهای همجـوار معـدن کـه بـرای کار بـه 

دیگر مناطق رفته بودند، در اقدامی جالب توجه به 

زادگاه خـود بازگشـته اند و بـا اشـتغال در معـدن و 

کارخانـه، عمـال در روسـتاها مسـتقر شـده اند.  ایـن 

بازگشـت افـراد، نقـش بسـزایی در افزایـش جمعیـت 

مستقــر و ساکـن در منطقه داشته است و با عنایت 

بـــه تکلیـــف دستگاه هــــای اجرایــــی در تکمیــــل 

زیرساخت های آب، برق، گاز، مخابرات و اینترنت در 

روسـتاهای بـاالی 20 خانـوار جمعیـت، بازگشـت ایـن 

افراد، سطح خدمات رسانی به روستاها را هم افزایش 

داده است. 

قبلی که موجب افزایش ذخیره قطعی کانسار شد 

و دوم عملیـات اکتشـاف در بلوک هـای جدیـد کـه 

تاکنون اکتشاف نشده بودند. در بخش استخراج، 

بـا اتمـام برنامه اسـتخراج یک میلیون تن کانسـنگ 

سـال اول، طـرح برنامه ریـزی تولیـد و بهینه سـازی 

قـرار گرفـت.  اقـدام  پیـت اسـتخراجی در دسـت 

موجـب  پیـت،  بهینه سـازی  و  تولیـد  برنامه ریـزی 

ایجاد تعادل میان استخراج کانسنگ و باطله برداری، 

حفـظ رونـد تولیـد کانسـنگ بـا عیـار تقریبـا ثابـت 

می شـود. پـس از برنامه ریـزی تولیـد، می تـوان گام 

بزرگ تـر یعنـی افزایـش اسـتخراج کانسـنگ از یـک 

میلیـون بـه دو میلیـون تـن در سـال را برداشـت. در 

یـک  لیچینـگ  بهینه سـازی هیـپ  فـرآوری  بخـش 

میلیـون تـن دوم از نظـر میـزان مـواد مصرفی مانند 

سـیانور و ... در دسـت بررسـی بوده که تست های 

اولیه آن طرح ریزی شده است. 

همچنین در کنار تولید طال، تولید مس نیز در 

آینـده نزدیـک در شـرکت معـادن و صنایـع معدنـی 

کارنـد صـدر جهـان انجـام خواهـد شـد. شـرکت در 

تـالش اسـت تـا با توجـه به نوین بـودن روش فـرآوری 

مورد نظر جهت تولید مس در کنار طال، نسبت به 

اخـذ مجـوز شـرکت دانش بنیـان اقـدام کنـد. یکـی 

دیگـر از طرح هـای مهـم مجموعـه، برنامه ریـزی 

شرکت جهت ارائه مدل ژئومتالورژیکی برای طالی 

شـادان اسـت کـه در واقـع نیازمنـد همـکاری میـان 

تمامی بخش های اکتشـاف و مدل سـازی، استخراج 

و فـرآوری خواهـد بـود. الزم بـه ذکر اسـت که با ارائه 

ایـن مـدل، بهینه تریـــن مـدل اقتصـــادی جهـــت 

اسـتخراج و فـرآوری کانسـنگ به خصـوص در بخش 

سولفیدی برای آینده به دست خواهد آمد.

اهمیت آموزش نیروی انسـانی در بخش   
معـدن و صنایـع معدنـی را چطـور ارزیابـی 
می کنیـد و  شـرکت معـادن و صنایع معدنی 
کارنـد صـدر جهـان چـه اقداماتـی را در این 

خصوص انجام داده است؟
 بـا توجـه بـه نقـش و اهمیـت منابـع انسـانی بـه 

عنـوان مهم تریـن دارایـی پایـدار شـرکت،  در تیـر مـاه 

سال 1398، تنها سه نفر در معدن شادان مشغول به 

یکی دیگر از طرح های 
مهم مجموعه، برنامه ریزی 
شرکت جهت ارائه مدل 

ژئومتالورژیکی برای طالی 
شادان است که در واقع 
نیازمند همکاری میان 

تمامی بخش های اکتشاف 
و مدل سازی، استخراج و 

فرآوری خواهد بود
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حمایـت دولـت از بخـش خصوصـی را   
چطـور ارزیابی می کنید و  تعامل شـما با دولت 

در امور مرتبط به چه شکل بوده است؟
توسـعه  بـرای  بزرگـی  حامـی  می توانـد  دولـت 

کسـب و کارهـای تولیـد و ارزش آفریـن بـوده و منجر 

بــــه تسریـــع  امـــور شـــود . بخش معـــدن به قــدری 

ارزشمند و حائز اهمیت است که می تواند هر نوع 

نـکات  از  امـا یکـی  انجـام دهـد  سـرمایه گذاری  را 

مثبت این سرمایه گذاری این است که پروژه طالی 

محلـی،  روسـتایی،  مسـئوالن  همراهـی  بـا  شـادان 

شهرسـتانی، شـهری و اسـتانی در تمـام سـازمان ها 

شکل گرفته   است.

 خوشـبختانه در اسـتانی فعالیـت می کنیـم که 

همکاری و همدلی الزم وجود داشته و شکل گرفته 

اسـت. ایـن همراهـی در بخش هـای مختلفـی مانند 

خـط بـرق سـه مگاواتـی کـه با همـکاری کامل اسـتان 

انجـام شـده اسـت، دیـده می شـود زیـرا بـا توجـه بـه 

اینکه ظرفیت های استان کافی نبوده است اما این 

همراهـی شـکل گرفـت. همچنیـن در حوزه خـط آب 

نیـز نیـاز اسـت جایـی کـه خـط آب حفر و انتقـال آب 

انجـام می شـود، در وهلـه اول چاه هایـی در اطـراف 

منطقـه خریـداری شـده باشـد و بنا بر ظرفیـت مورد 

نیـاز چاه هـا باطل شـوند و در نهایت پروانـه ای صادر 

شـود امـا اتفاقـی کـه در مجموعـه مـا افتـاد، ایـن بود 

کـه یـک سـری چاه هـای کوچـک قبـل از سـال 1398 

خریداری شده بود که شاید دو لیتر ظرفیت را برای 

مجموعـه بـه  وجـود مـی آورد امـا مسـئوالن اسـتان 

بـــدون دریافـــت هزینــــه ای، این حجـــم از آب را 

تبدیـل بـه 6 لیتـر کردنـد و ایـن امتیـاز بـه مجموعـه 

اعطـا شـد. بایـد گفـت کـه ایـن مهـم، اتفـاق رایجـی 

نیست زیرا آب از گران ترین بخش های سرمایه گذاری 

محسوب می شود.

در خصـوص اقدامـات دولتـی موثـر در جریـان 

راه اندازی پروژه هایی مانند طالی شادان به ویژه در 

منطقـه خراسـان جنوبـی، بـه طـور مشـخص تامیـن 

زیرسـاخت های مورد نیاز واحدهای صنعتی شـامل 

بـرق و آب بـه عنوان یک وظیفه حاکمیتی می تواند 

بسـیار راهشـگا باشـد تـا سـرمایه گذاری بـا ریسـک 

تشویــــق حضـــور  موجبـــات  و  مواجـــه  کمتـــری 

سرمایه گذاران به ویژه در این مناطق محروم شود. 

بنابراین مشارکت و راهبری ایمیدرو به نمایندگی از 

دولـت در پـروژه بـزرگ تامیـن و انتقـال بـرق و در 

صورت امکان آب برای تامین نیازهای آتی معادن و 

صنایع منطقه بسیار ضروری و حائز اهمیت است. 

ایفـای اقداماتـی از ایـن قبیـل در مناطـق مـرزی و 

بـر خواهـد  نتایـج متعـددی را در  محـروم کشـور، 

داشـت که از جمله آن ها می توان به اشـتغا ل زایی و 

ایجـاد بـازار کار پایـدار و توسـعه مناطـق محـروم و 

تعادل منطقه ای اشاره کرد.

چشـم انداز شـرکت معـادن و صنایـع   
معدنـی کارند صـدر جهـان در همـکاری با 

شرکت های معتبر خارجی چیست؟
انجـام  و  پایـدار  توسـعه  مالحظـات  رعایـت 

بـه  مسـئولیت های اجتماعـی شـرکت و رسـیدن 

اداره  در  جهانـی  شـده  پذیرفتـه  اسـتانداردهای 

مجتمع های معدنی و صنعتی بزرگ  نظیر مجتمع  

طالی شادان به عنوان اولین معدن طالی پورفیری 

کشور، از جمله چشم اندازهای تعریف شده شرکت 

است. در صورت تامین زیرساخت های فیزیکی به 

خصوص آب صنعتی، شکل دادن به انواع مدل های 

توانمنـد  شـرکت های  بـا  خصـوص  بـه  مشـارکت 

خارجی در طرح های توسعه ظرفیت استحصال طال 

و محصـوالت جانبـی آن نظیـر مـس، از دیگر اهداف 

شـرکت خواهد بود. این مهم در شـرایطی اسـت که 

ایـن معـدن جـز ذخایـر طالی بـزرگ و با ارزش کشـور 

اسـت و از نظـر مطالعـات اکتشـافی و مدل سـازی 

بـرای سـرمایه گذاران  مهندسـی، جذابیـت الزم 

معدنی را داشته و دارد. در خصوص مقوله مشارکت 

شرکت های خارجی، باید بررسی شود که در صورت 

همـکاری، چـه نیـازی از مجموعـه برطـرف خواهـد 

شد. مجموعه در حوزه فنی، توانایی الزم استخراج 

و فرآوری مواد معدنی برای پیشـبرد اهداف خود را 

دارد و مسائل مختلف در نهایت با همراهی مشاوران 

و متخصصـان امـر در مجموعـه مدیریت می شـوند 

امـا در حـوزه مالـی، طبیعتـا سیاسـت های شـرکت 

باالدسـتی در تعییـن نیـاز یـا عـدم نیـاز به مشـارکت 

حائز اهمیت خواهد بود.
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فــوالدفــوالد

پیشگام در ارتقای توان داخلی هستیم

عصر جدید در انتظار صنعت فوالد چین

ترکیه، پرچمدار صادرات میلگرد فوالدی در جهان
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شـرکت صنایـع مفتولی زنجان یکـی از واحدهای شناخته شـده در حوزه صنایع مفتولی کشـور 
بـه شـمار می آیـد. ظرفیت قابـل توجـه و تنوع بـاالی سـبد محصوالت شـرکت صنایـع مفتولی 
زنجـان موجب شـده این شـرکت تامین بخش بزرگـی از بازار مفتـول ایران را بـه خود اختصاص 
دهـد. بـا این حـال، بروز چالش هایـی مانند قطعی های بـرق و گاز، موانعی را در مسـیر فعالیت این 
شـرکت ایجـاد کرده اسـت. در همین راسـتا خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین« با 
ناصـر میرشـاه والیتی، معاون تولید شـرکت صنایع مفتولی زنجان به گفت وگو نشسـته اسـت که 

متن کامل آن را در ادامه می خوانید:

پیشگام در ارتقای توان داخلی هستیم
ناصر میرشاه والیتی، معاون تولید شرکت صنایع مفتولی زنجان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

لطفـا توضیحاتی پیرامون حـوزه فعالیت   
شـرکت صنایـع مفتولـی زنجـان و سـبد 

محصوالت این شرکت ارائه بفرمایید.
حـال  در  کـه  زنجـان  مفتولـی  شـرکت صنایـع 

حاضـر از ظرفیـت تولیـد 45 هـزار تـن انـواع مفتـول  

فـوالدی بهـره می بـرد، بزرگ تریـن واحـد صنعتـی به 

لحـاظ ظرفیـت تولیـد، تعـداد پرسـنل و وسـعت در 

میان 6 شرکت فعال هلدینگ خود به شمار می آید.  

ایـن شـرکت بـا توجـه بـه قدمت حـدود چهل سـاله  و 

اهمیـت دادن بـه حـوزه تحقیق و توسـعه، هم اکنون 

متنوع ترین سبد محصوالت را در حوزه تولید سیم 

و مفتـول فـوالدی در سـطح کشـور در اختیـار دارد. 

سـبد محصـوالت شـرکت صنایـع مفتولـی زنجـان، 

طیف وسیعی از محصوالت از جمله انواع سیم ها و 

مفتول هـای بـدون پوشـش و گالوانیـزه، کابل هـای 

جوشـکاری و مغـزی کابل هـای فـوالدی )بـه صـورت 

بافته  شـده( را شـامل می شـود. الیاف بتن، محصول 

دیگـر شـرکت صنایـع مفتولـی زنجـان اسـت کـه در 

حوزه ساختمان کاربرد دارد. این محصول جایگزین 

و سـگمنت های  فـوالدی در کف سـازی  مش هـای 

بتنـی مـورد اسـتفاده در تونل سـازی اسـت. گفتنـی 

اسـت ایـن شـرکت اخیـرا اقـدام بـه تولیـد محصـول 

جدیدی به نام مش متال یا گالفان کرده اسـت. این 

محصـول از پوشـش گالوانیـزه آلیـاژی بـا 6 درصـد 

و  اسـت  برخـوردار  النتانیـم  و  سـریم  آلومینیـوم، 

مقاومـت بـه خوردگـی آن نسـبت بـه مفتول هـای 

گالوانیـزه معمولـی، حـدود سـه تـا پنـج برابـر بیشـتر 

است. مفتول هایی که در هادی ها استفاده می شود، 

عموما قادر به تحمل دمای متعارف 120 تا 150درجه 

تحمـل  قابلیـت  گالوانیـزه مش متـال،  امـا  هسـتند 

دمـای 200 درجـه بـدون ایجـاد خوردگـی و آسـیب به 
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پوشش هادی را دارد. گفتنی است در حال حاضر، 

بیـش از 60 درصـد از محصـوالت تولید شـده توسـط 

شرکت صنایع مفتولی زنجان، در تولید سیم و کابل 

 )ACSR( هوایـی به عنوان مغـزی هادی  های هوایـی

و یـا کابل هـای زمینـی کـه اصطالحـا بـه آرمورینـگ 

معروف  هستند، مصرف می شود.

در خصوص سـایر شـرکت های هلدینگ   
و فعالیت  آن ها نیز توضیحاتی ارائه بفرمایید.

شرکت تولیدی و صنعتی الکترود یزد، قدیمی ترین 

شـرکت زیرمجموعـه هلدینـگ محسـوب می شـود 

که فعالیت خود را در سال 1354 در استان یزد آغاز 

کـرد. در ایـن شـرکت کلیـه الکترودهـای جوشـکاری 

شامل گروه الکترودهای روتایل، قلیایی، مخصوص، 

چدن، استیل و انواع و اقسام الکترودهای روکش دار 

پرکاربرد در جوشکاری دستی تولید می شوند. شرکت 

بیـد وایـر ایـران نیـز کـه تولیدکننـده مفتـول طوقـه 

السـتیک مورد نیاز صنعت الستیک سـازی و مفتول 

فنری مورد استفاده در صنایعی نظیر لوازم خانگی، 

خودرو و... است، از دیگر زیرمجموعه های شرکت 

صنایع مفتول زنجان به شمار می آید.

شرکت پودر جوش ایران، دیگر زیرمجموعه این 

هلدینگ است که محصوالت اصلی آن شامل پودر 

جوش، فالکس جوشـکاری، مفتول، پودر زیرپودری 

و توپـودری هسـتند. چهارمیـن عضـو این هلدینگ، 

شـرکت صنعتی بهســـازان سیمیـــن اســـت کـــه در 

و  دارد  قـرار  ایـران  جـوش  پـودر  شـرکت  مجـاورت 

سـاخت ماشـین  آالت و تجهیـزات کلیـه واحدهـای 

زیرمجموعـــه هلـــدینگ در ایـــن شرکـــت انجـــام 

می شـود. بـا توجـه بـه وجـود مشـکالت در تامیـن 

ماشین آالت، قطعات یدکی، تعمیر و نگهداری، این 

مجموعـــه در ســـال 1375 تاسیـــس شـــد و در حـال 

حاضر شرکت صنعتی بهسازان سیمین نه تنها نیاز 

کل مجموعـه را برطـرف می کنـد بلکـه منبـع قابـل 

اعتمـادی بـرای سـایر رقبای شـرکت صنایع مفتولی 

زنجان به حساب می آید.

صنایـع  شـرکت  هلدینـگ،  ایـن  شـرکت  دیگـر 

پیش تنیده خوانسار است که محصوالت پیش تنیده 

تولید می کند. محصوالت پیش تنیده در ساختمان های 

پیش تنیـده ای کـه نیاز اسـت، عرشـه بتنـی فراخ تر و 

فاصله بتنی بیشتر باشد، کاربرد دارد.

بـه طـور کلـی سـاخت سـیم و مفتـول   
فوالدی با چه پیچیدگی ها و حساسـیت هایی 

مواجه است؟
تکنولوژی سـاخت سـیم و مفتول های فوالدی با 

انواع مسـی و آلومینیومی تفاوت های زیادی دارد. 

ویژگی هـای  بـه  بسـته  تولیـد،  مهندسـی  فراینـد 

مفتول ها از جمله تیپ بافت، مدل بافت، چپگرد یا 

راسـتگرد بودن، گام بافت و اسـتحکام مغزی کابل، 

قطـر و نـوع تـار متفـاوت اسـت. بایـد توجـه داشـت 

برای تولید مفتول های فوالدی، نوع سـیم، پوشـش، 

استحکام تک رشته و خواص مکانیکی، متالورژیکی، 

و  سـیم  یـک  طـول  در  )شـکل پذیری(  داکتیلیتـه 

همچنیـن پیچ خوردگـی )تورشـن( و رپینـگ، بسـیار 

اهمیـت دارد. عالوه برایـن، انتخـاب مـواد اولیـه و 

عملیات حرارتی برای تولید انواع سیم و مفتول نیز 

از حساسـیت باالیـی در کیفیـت محصـول نهایـی 

برخوردار است.

پرمصرف ترین مفتول های فوالدی مورد استفاده 

در کشـور مفتول هـای بـا قطـر یـک تا پنـج میلی متر 

هشـت  تـا   6 مفتول هـا،  برخـی  قطـر  امـا  هسـتند 

نیـز  میلی متـر  تـا 10  مـوارد  برخـی  در  و  میلی متـر 

می رسـد. باید توجه داشـت این مفتول ها به واسـطه 

قطـر بـاال، ضریـب وزنـی قابـل توجهی نیـز دارنـد. از 

سوی دیگر، تولید مفتول با قطر کمتر در متراژ باال 

فراینـد دشوارتـــری اســـت و بـه تکنولوژی هـــای 

پیشرفته تری نیاز دارد.

در مجمـوع، مفتول هـای فـوالدی را می تـوان از 

نظر قطر، نوع پوشـش، گرید شـیمیایی و اسـتحکام 

طبقه بنـدی کـرد. قطـر محصـوالت شـرکت صنایـع 

مفتولـی زنجـان در محـدوده سـه میلی متـر تـا پنـج 

میلی متــــر قــــرار می گیـــرد و از نظـــر پوشـش ایـن 

محصوالت به مفتول بدون پوشش، پوشش مسوار، 

گالوانیـزه، گالفـان و برنـج تقسـیم بندی می شـوند. 

البتـه گفتنی اسـت کـه در آینده ای نه چنـدان دور، 

مفتول فوالدی با پوشش گالوانیزه رنگی نیز به سبد 

گریـد  می شـود.  اضافـه  شـرکت  ایـن  محصـوالت 

فرایند مهندسی تولید، 
بسته به ویژگی های 
مفتول ها از جمله تیپ 

بافت، مدل بافت، چپگرد یا 
راستگرد بودن، گام بافت و 
استحکام مغزی کابل، قطر 

و نوع تار متفاوت است
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کشـور کـه در زمره محصـوالت خاص قرار می گیرند، 

به صورت کامال کنترل  شده از طریق واردات تامین 

می شوند. بر اساس برآوردها، به نظر می رسد مصرف 

سـاالنه مفتول هـای فـوالدی در کشـور بـا قطـر سـه 

میلی متر تا پنج میلی متر، حدود یک میلیون تن و در 

خوش بینانه تریـن حالـت یـک میلیـون و 500 هـزار تـن 

اسـت کـه شـرکت صنایـع مفتولـی زنجـان و سـایر 

زیرمجموعه های هلدینگ حدود 100 تا 120 هزار تن از 

نیاز کشـور را تامین می کنند. هم اکنون این شـرکت 

در بازارهای صادراتی نیز حضوری پررنگ و موثر دارد 

و بخشـی از محصـوالت ایـن شـرکت بـه کشـورهای 

همسایه نظیر عراق، ترکیه، امارات و قطر و کشورهای 

صـادر  اسـپانیا  و  ایتالیـا  ازبکسـتان،  تاجیکسـتان، 

می شود. در سال های اخیر، صادرات شرکت صنایع 

مفتولـی زنجـان بـه کشـور عـراق بـه دلیـل دامپینـگ 

روسـیه و چیـن در بـازار فـوالد بـه شـدت کاهش یافته 

است. همچنین شرایط ناپایدار سیاسی و جنگ های 

داخلی افغانسـتان نیز عاملی بـرای کاهش صـادرات 

محصوالت به این کشور بوده است.

اصلی تریـن چالش هـا و موانـع تولیـد   
صنایـع مفتولی کشـور را در حـال حاضر چه 
می دانیـد؟ ایـن چالش هـا چـه تاثیـری بـر 
عملکـرد شـرکت صنایـع مفتولـی زنجـان 

داشته  است؟
یکـی از مهم تریـن چالش هایی که در سـال های 

اخیـر بسـیاری از صنایـع از جمله صنایع مفتولی با 

آن دسـت  و پنجـه نـرم می کننـد، اختـالل در رونـد 

تامیـن انـرژی اسـت. قطعـی بـرق در فصـول گـرم 

سـال و همچنیـن قطعـی گاز در زمسـتان، موجـب 

اختـالل در فراینـد تولیـد شـده اند. تنهـا در سـال 

گذشـته، قطعی هـای برق حـدود 11 درصد از تولید 

شرکت صنایع مفتولی زنجان را کاهش داد.  البته 

در سال جاری شرایط تامین برق این شرکت بهبودی 

نسـبی یافتـه اسـت و هم اکنـون تولیـد ایـن شـرکت 

در شرایط بهتری نسبت به سال گذشته قرار دارد. 

قطعـی گاز در زمسـتان سـال گذشـته نیـز موجـب از 

دسـت رفتـن 1.5 درصـد از تولیـد شـرکت صنایـع 

مفتولی زنجان شد.

بایـد توجـه داشـت تامیـن مـواد اولیـه و مـواد 

کمکی، یکی از الزامات اساسی تولید پایدار صنایع 

مفتولـی بـه حسـاب می آینـد و بـروز چالـش در ایـن 

حـوزه، کل فراینـد تولیـد را مختـل می سـازد. تامیـن 

نهاده های تولید از دو جنبه کمی و کیفی می تواند 

بـر فعالیت شـرکت اثرگذار باشـد. صـادرات بی رویه 

بیلت و یا میلگرد در برخی بازه های زمانی و چالش 

تامیـن بـرق صنایـع باالدسـتی، موجـب کمبـود مواد 

اولیه صنایع مفتولی می شود.

در سـال های گذشـته، مـواد مصرفـی و کمکـی 

مورد استفاده در فرایند تولید سیم و مفتول غالبا از 

طریق واردات تامین می شد اما با توجه به پیش بینی 

بـروز چالـش  در واردات ایـن کاالهـا، واحـد تحقیـق و 

طریـق  از  زنجـان  مفتولـی  شـرکت صنایـع  توسـعه 

مذاکـره، سـرمایه گذاری و همـکاری بـا شـرکت  ها و 

تولیدکننـدگان داخلـی، اقدام به تامین مواد کمکی 

مـورد نیـاز خـود از داخـل کشـور کـرد. ماحصـل ایـن 

اقـدام، تامیـن بخـش عمـده  مـواد مصرفـی و کمکـی 

فرایند تولید سیم و مفتول از محل تولیدات داخلی 

اسـت. در واقـع پیشـگام شـدن شـرکت صنایـع 

مفتولـی زنجـان در سـرمایه گذاری و ارتقـای تـوان 

تولیدکنندگان داخلی، موجب شـده اسـت تا امروز 

مفتـول  و  سـیم  حـوزه  در  فعـال  واحدهـای  اغلـب 

کشور، مشکلی در تامین مواد مصرفی خود نداشته 

باشند که این امر، گامی بلند در جهت هموارسازی 

مسـیر و توسـعه صنایع تولید سـیم و مفتول کشـور 

محسوب می شود.

شیمیایی محصوالت شرکت صنایع مفتولی زنجان 

مفتول های فوالدی کم کربن، کربن متوسط و کربن 

بـاال اسـت و از نظـر اسـتحکام نیـز محصـوالت ایـن 

شـرکت در محـدوده 400 مگاپاسـکال تـا دو هـزار و 

400مگاپاسـکال قـرار می گیرنـد. مفتـول بـا بیشـترین 

مفتـول  پاسـکال(  مـگا   400 و  هـزار  )دو  اسـتحکام 

اولتراهای  تنسال نامیده می شود. مجموع آمار تولید 

بـه حـدود  زنجـان  سـاالنه شـرکت صنایـع مفتولـی 

36هـزار تـن می رسـد و میانگیـن قطـر محصـوالت 

تولیدی این شرکت نیز بین 1.1 تا 2.1 میلی متر است.

گفتنـی اسـت شـرکت صنایـع مفتولـی زنجـان 

برای تولید محصوالتی با قطر بیش از پنج میلی متر 

اسـتفاده  هلدینـگ  زیرمجموعـه  شـرکت های  از 

می کنـد. بـه عنـوان مثال، تولید مفتول هـای با قطر 

پیش تنیـده  صنایـع  شـرکت  در  میلی متـر  هشـت 

خوانسار انجام می شود زیرا در این شرکت محدوده 

هشـت  تـا  پنـج  از  تولیدشـده  مفتول هـای  قطـر 

میلی متر متغیر است.

در حـال حاضر سـهم و جایگاه شـرکت   
صنایـع مفتولـی زنجـان را در بـازار سـیم و 

مفتول کشور چطور ارزیابی می کنید؟
زمانی  که صحبت از بازار مفتول های فوالدی در 

کشـور می شـود، فوالدهـای زنگ نـزن بـه دلیـل تولیـد 

نشدن وایرراد آن در نظر گرفته  نمی شوند و منظور از 

بـازار مفتـول فـوالدی، فقـط مفتول های فـوالد کربنی 

اسـت. بخشـی از مفتول هـای فـوالدی مـورد نیـاز در 
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بـه گفتـه هـان ویدونگ، معاون پیشـین شـرکت لوله فـوالدی چین، پـس از 6 سـال رونق و 
شـکوفایی، صنعـت فوالد چیـن وارد عصر عرضه بیش از حد و کاهش تقاضایی شـده اسـت که 

در آن سرمایه گذاری زیادی صورت گرفته بود.

عصر جدید در انتظار صنعت فوالد چین

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از »Fastmarkets«، هـان ویدونـگ طـی 

نمایشـگاه  در  گذشـته  هفتـه  کـه  خـود  سـخنرانی 

بین المللی »Tube Industry Expo« در کالنشهر 

تیانجیـن برگـزار شـد، بیـان کـرد کـه ظرفیـت فوالد 

در چیـن کـه وزارت صنعـت و فناوری اطالعات این 

کشـور آن را تاییـد می کنـد، در حـال حاضـر بـه 

یک میلیارد و 300 میلیون تن در سـال رسـیده اسـت 

امـا انتظـار مـی رود تقاضـای فـوالد در سـال جـاری 

حدود یک میلیارد تن باشد.

وی افزود که مازاد عرضه فوالد احتماال در آینده 

نیز تداوم خواهد داشت؛ چراکه میزان تقاضا به روند 

کاهشـی خـود ادامـه خواهـد داد. بـه عـالوه تقاضـای 

فـوالد در سـال 2021 نسـبت بـه سـال 2020، حـدود 

30میلیـون تـن کاهـش یافت و امسـال نیز 30 میلیون 

تـن دیگـر افـت پیـدا خواهـد کـرد. هـان ویدونـگ در 

بـه حـدود  تقاضـا  نهایـت  کـه در  کـرد  بیـان  ادامـه 

900میلیـون تـن کاهـش می یابـد کـه عمدتـا بـه دلیـل 

افت تقاضا در بخش امالک است.

همچنیـن مـازاد عرضـه مـداوم و کاهـش تقاضـا 

می تواند منجر به از دست دادن سرمایه کارخانه های 

تولیـد فـوالد شـود. وی در ادامـه بـا حالت طنز مطرح 

کـرد کـه ایـن صنعت در چند سـال گذشـته از مرحله 

کسـب درآمـد بـه راحتـی آب خـوردن بـه مرحلـه از 

دسـت دادن سـرمایه یـک امـر طبیعـی محسـوب 

می شود، رسیده است.

همچنیـن هـان ویدونـگ اظهـار کـرد کـه در ایـن 

دوره جدیـد، در بـازار فـوالد چیـن نیـز بیـش از انـدازه 

سـرمایه گذاری صورت پذیرفته اسـت. وی می گوید 

که هم اکنون و در آینده، میلگرد چین پرسـودترین و 

پرمعامله تریـن محصـول در جهـان خواهـد بـود حتی 

در  آن هـا  عمـده   تجـارت  کـه  افـراد  از  برخـی  بـرای 

بازارهای سـهام اسـت، از معامالت آتی میلگرد برای 

پوشش ریسک های مالی خود استفاده می کنند.

بـازار  کـه  می کنـد  خاطرنشـان  وی  عـالوه  بـه 

مـازاد عرضـه و بیـش از اندازه سـرمایه گذاری شـده 

فـوالد، منجـر بـه نوسـانات شـدید قیمـت فـوالد در 

آینده خواهد شد.

ارزیابـی موسسـه »Fastmarkets« بـرای قیمت 

میلگرد داخلی با امکان تحویل در انبار فروشنده در 

شـمال چیـن ارزشـی بالـغ بـر چهـار هـزار و 525 یـوان 

معادل 655 دالر در هر تن در اواسـط ماه ژانویه سـال 
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جـاری را نشـان داد کـه در مـاه آوریـل، بـه پنـج هـزار و 

90یوان در هر تن افزایش یافت و سپس به سه هزار و 

720 یوان در هر تن در ماه جوالی رسید.

هـان ویدونـگ در ادامـه عنـوان کـرد کـه در ایـن 

عصـر جدیـد، اولویـت اصلـی فوالدسـازان بقـا در ایـن 

صنعت است. به عالوه تولیدکنندگان باید به حفظ 

تعـادل در عرضـه و تقاضـا توجـه کنند و بر این اسـاس 

سرعت تولید خود را تنظیم کنند.

مطابـق بـا برآوردهـای حجـم یـک میلیـارد تنـی از 

تقاضـای فـوالد، میانگیـن تولیـد روزانه فـوالد خـام در 

چیـن بایـد در سـطح حدود دو میلیـون و 750 هزار تن 

کنتـرل شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه در ماه هـای 

ژانویـه تـا جـوالی، میـزان تولید روزانـه به دو میلیون و 

870 هزار تن در روز رسـید. به این معنا اسـت که در 

چنـد مـاه آینـده، حجم تولید باید به میزانی کمتـر از 

دو میلیون و 750 هزار تن کاهش یابد.

وی افـزود کـه تولیدکننـدگان بایـد میـزان تولیـد 

خـود را کاهـش دهنـد، خصوصـا زمانـی کـه سـرمایه 

بیـان  هـان  اسـت.  رفتـن  دسـت  از  حـال  در  آن هـا 

می کند که برخی از تولیدکنندگان چینی تا زمانی 

که ضرر آن ها از 500 یوان در هر تن فراتر نرود، تولید 

خود را کاهش نمی دهند.

وی می گویـد کـه اگـر تولیدکننـدگان در زمـان 

زیان دهـی بـه تولیـد خـود ادامـه دهنـد، ایـن احتمـال 

وجـود دارد کـه در مـدت یـک مـاه در طـول کاهـش 

شـدید قیمـت در میـان عرضه بیـش از حـد تولیدات 

بیـش از یـک هـزار یـوان به ازای هر تن ضرر کنند. این 

امـر ممکـن اسـت جبـران ایـن هزینـه در آینـده را 

دشـوار کنـد و حتـی در برخـی مواقـع ایـن زیان یک 

سال پا بر جا باقی بماند.

یادگیـری  و خدمـات،  در محصـوالت  نـوآوری 

اسـتفاده از ابزارهـای مالـی مانند قراردادهـای آتی و 

داشتن حق اختیار و انتخاب دقیق شرکای تجاری نیز 

راه هایی هستند که هان ویدونگ برای تولیدکنندگان 

پیشـنهاد می کنـد تـا بتواننـد در این شـرایط بـازار به 

حیات خود ادامه دهند.

وی بیان می کند که شـرکت لوله فوالدی چینی 

»Youfa Group«، بایـد میـزان عرضـه و تولیـد را در 

تجـارت خـود در حالـت متعـادل نگـه دارد. بـه عـالوه 

تولیدکننـدگان بایـد حجم تولیدات خـود را بر اسـاس 

نبایـد  آن  از  مهم تـر  و  کننـد  تنظیـم  تقاضـا  میـزان 

محصوالت خود را در زمان بحران مالی عرضه کنند.

در نهایت هان اظهار می کند که اگر تولیدکنندگان 

محصـوالت خـود را بـا ضـرر عرضـه کننـد، در بـازار 

بی نظمـی بـه وجـود می آیـد و ایـن کار ممکـن اسـت 

خروج دسـته جمعی تولیدکنندگان از این صنعت را 

باعث شود که این امر در نهایت باعث بروز فاجعه 

خواهد شد.

نوآوری در محصوالت و 
خدمات، یادگیری استفاده 

از ابزارهای مالی مانند 
قراردادهای آتی و داشتن 
حق اختیار و انتخاب دقیق 

شرکای تجاری نیز راه هایی 
هستند که هان ویدونگ 

برای تولیدکنندگان پیشنهاد 
می کند تا بتوانند در این 

شرایط بازار به حیات خود 
ادامه دهند
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تجـارت جهانـی میلگرد فـوالدی طی سـال های ۲۰۱۲ تـا ۲۰۲۱، روند نوسـانی را طی کرده 
و در نهایـت در سـال ۲۰۲۱، بـه ۷۱ میلیـون و ۴6۰ هـزار تـن رسـیده اسـت. تجـارت میلگرد 
فـوالدی در سـال های اخیر در آسـیا و اروپـا متمرکز بوده اسـت. بزرگ تریـن صادرکننده میلگرد 
فـوالدی جهـان در سـال ۲۰۲۱ ترکیـه بوده و حـدود ۱۳ درصـد از کل صادرات میلگـرد فوالدی 
جهـان در سـال ۲۰۲۱ در اختیار این کشـور بوده اسـت. آلمان بـه عنوان بزرگ تریـن واردکننده 
میلگـرد فـوالدی طی سـال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ به شـمار می آید. کشـور آلمان در سـال ۲۰۲۱، 
حـدود ۷ درصـد از کل واردات میلگـرد فـوالدی را بـه خـود اختصـاص داد. چیـن نیـز بـه عنوان 
دومیـن واردکننـده بـزرگ میلگـرد جهانی شـناخته می شـود و با توجه به رشـد صنایـع مختلف، 

انتظار می رود بازار جهانی میلگرد فوالدی با رشد همراه باشد.

ترکیه، پرچمدار صادرات میلگرد فوالدی 
در جهان

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمـان آتورپـات، میلگـرد محصـول نورد گـرم بیلت و 

بلوم فوالدی اسـت. میلگرد فوالدی در انواع سـاده و 

آجـدار و بـه  صـورت کالف و شـاخه تولیـد می شـود. 

میلگـرد آجـدار دارای برآمدگی هـای تکـرار شـونده در 

سـطح خـود اسـت کـه ایـن برآمدگی هـا روی افزایـش 

سـطح اصطکاک و درگیر شـدن بیشـتر میلگرد با بتن 

موثر است و ترکیب یکپارچه تری را موجب می شود. 

همچنین سطح میلگرد ساده همان طور که از نام آن 

برمی آید، کامال صاف و هموار است. میلگرد فوالدی 

در جنس های مختلف ساده کربنی، آلیاژی و زنگ نزن 
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تولیـد می شـود. در واقـع میلگردهـای فـوالدی بنـا بـه 

کاربـرد خـود در آلیاژهـای مختلـف تولید می شـوند. 

در  میلگـرد  پرمصرف تریـن  سـاده کربنی،  میلگـرد 

ساخت وسـاز اسـت. همچنیـن میلگردهـای آلیـاژی 

کارگاه هـای  نظیـر  خورنـده  محیط هـای  در  اغلـب 

صنعتی تولید مواد شیمیایی استفاده می شود. انواع 

میلگرد فوالدی در صنایع مصرفی بادوام، حمل ونقل، 

ساختمان، زیرساخت، صنایع ماشین آالت و تجهیزات 

و صنایع نظامی کاربرد دارد.

در بخش ساخت وساز مصرف میلگرد به ساخت 

منازل مسکونی، واحدهای صنعتی، بیمارستان ها و 

بخش زیرساخت شامل راه سازی، پل سازی و ساخت 

اماکن عمومی اختصاص دارد. در صنایع ماشین آالت 

قالب سـازی،  شـامل  میلگـرد  مصـرف  تجهیـزات  و 

شـفت های صنعتی، جوشـکاری و آهنگری می شود. 

میلگرد ساده در قطعات هیدرولیکی خودروها به کار 

می رود. میلگرد مورد استفاده در صنایع ساختمان و 

زیرساخت اغلب از نوع آجدار است. میلگرد آجدار، 

مکمل بتن در صنعت ساختمان سازی است و نقش 

استحکام بخشی به سازه های ساختمانی را بر عهده 

دارد. میلگـرد بـا هدف بهبود مقاومت کششـی بتن 

در سـازه های بتنـی مورد اسـتفاده قرار می گیـرد؛ چرا 

کـه بتـن مقاومـت کششـی ضعیفـی دارد امـا از نظـر 

مقاومـت فشـاری، عملکـرد آن خـوب اسـت. بـرای 

همین اسـت که در سـازه های بتنی میلگرد را با بتن 

ترکیب می کنند تا این ضعف جبران شود. همچنین 

میلگـرد مـورد اسـتفاده در صنایـع مصرفـی بـادوام، 

حمل ونقل، صنایع ماشین آالت و تجهیزات و صنایع 

نظامی اغلب از نوع سـاده )صنعتی( اسـت. میلگرد 

ساده ماده اولیه تولید مفتول فوالدی نیز است.

بـه دلیـل کاربـرد گسـترده این محصـول فـوالدی، 

تجـارت جهانـی آن نیز اهمیـت زیادی پیدا می کند. 

تجارت جهانی میلگرد فوالدی طی سال های 2012 تا 

2021، روند نوسـانی را طی کرده و در نهایت در سـال 

2021 بـه 71 میلیـون و 460 هـزار تـن رسـیده اسـت. 

نمـودار 1، تجـارت جهانـی میلگـرد فـوالدی را نشـان 

می دهـد. تجـارت جهانـی ایـن محصـول فـوالدی در 

سـال 2021 نسـبت به سـال 2019 حدود 17 درصد رشد 

داشـت. همچنیـن بـر اسـاس محاسـبات آتورپـات، 

میانگیـن تجـارت جهانـی میلگـرد فـوالدی طـی دوره 

زمانی مورد بررسی حدود 79 میلیون تن برآورد شد. 

تجـارت میلگرد فـوالدی در سـال های اخیر عمدتا در 

آسـیا و اروپـا متمرکـز بـوده اسـت. بیشـترین میـزان 

تجـارت میلگـرد فـوالدی در سـال 2015 رقـم خـورد که 

برابر 100 میلیون و 560 هزار تن بوده است.

ترکیه، بزرگ ترین صادرکننده میلگرد   
فوالدی در سال ۲۰۲۱

بزرگ تریـن صادرکننده میلگرد فوالدی جهـان در 

سال 2021 ترکیه بوده است. همان  طور که در نمودار 

2 مشاهده می شود، حدود 13 درصد از کل صادرات 

میلگـرد فـوالدی جهـان در سـال 2021 در اختیـار ایـن 

کشـور بوده اسـت. میانگین سـهم ترکیه از صادرات 

جهانی این محصول فوالدی برابر 11 درصد بود. ترکیه 

در دو سـال آخـر دوره زمانـی مـورد بررسـی، گـوی 

سبقت را از دیگر کشور ابر قدرت آسیایی یعنی چین 

ربـوده اسـت. بـه  طـوری  کـه طـی سـال های 2012 تـا 

2019، رتبـه نخسـت صـادرات جهانـی میلگـرد را در 

اختیـار داشـت. میانگیـن صـادرات میلگـرد فـوالدی 

چیـن طـی سـال های 2011 تـا 2020 حـدود 19 میلیـون و 

800 هـزار تـن بـوده اسـت؛ در حالـی  کـه میانگیـن 

صادرات میلگرد ترکیه برابر هشت میلیون و 600 هزار 

تـن بـوده اسـت. چیـن در سـال 2021، دومیـن کشـور 

بـزرگ صادرکننــده میلگـــرد فـوالدی بــوده اســت. 

کشـورهای آلمان، ایتالیا، روسـیه، ژاپن، هند، مالزی، 

اسپانیا و ایران در سال 2021، از دیگر کشورهای اصلی 

صادرکننده میلگرد فوالدی بودند.

سهم کشورهای هند، مالزی و ایران از صادرات 

میلگرد فوالدی طی سـال های 2012 تا 2021 افزایش 

یافتـه اسـت. ایـن کشـورها در سـال 2012 هـر یـک 

سـهمی کمتـر از یـک درصد از صـادرات جهانی این 

محصول فوالدی داشـتند. کشـورهای هند، مالزی 

و ایـران در سـال 2021 بـه ترتیـب 4، 4 و 3 درصـد از 

سهم صادرات جهانی میلگرد را از آن خود کردند. 

صادرات میلگرد فوالدی ایران با میانگین 20درصد 

رشـد سـالیانه، بـه حـدود دو میلیـون و 490 هزار تن 

میانگین سهم ترکیه 
از صادرات جهانی این 

محصول فوالدی برابر ۱۱ 
درصد بود. ترکیه در دو 

سال آخر دوره زمانی مورد 
بررسی، گوی سبقت را 
از دیگر کشور ابر قدرت 

آسیایی یعنی چین
 ربوده است
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در سـال 2021 افزایـش یافـت. همچنیـن میانگیـن 

رشـد سـالیانه هنـد و مالـزی نیـز برابـر 9 و 11 درصـد 

برآورد شد.

آلمان، بزرگ ترین واردکننده میلگرد   
فوالدی جهان

آلمـان بـه عنـوان بزرگ تریـن واردکننـده میلگـرد 

بـوده اسـت.  تـا 2021  فـوالدی طـی سـال های 2012 

کشـور آلمـان در سـال 2021، حـدود 7 درصـد از کل 

واردات میلگـرد فـوالدی را بـه خـود اختصـاص داد. 

همچنیـن آلمـان یکـی از بزرگ تریـن تولیدکننـدگان 

میلگـرد فـوالدی جهـان نیـز بـه شـمار می آیـد. رشـد 

صنایع و تجهیزات در کشور آلمان بسیار قابل توجه 

اسـت. کشـورهای چین، ایاالت متحده آمریکا، کره 

جنوبی، هنگ کنگ، لهستان، فرانسه، تایلند، هلند 

و ایتالیا، از دیگر واردکنندگان اصلی میلگرد فوالدی 

در سـال 2021 بودند. کشـورهای صنعتی بزرگ ترین 

متقاضیان میلگرد فوالدی هستند.

طـی  آلمـان  فـوالدی  میلگـرد  واردات  میانگیـن 

سال های 2012 تا 2021، حدود چهار میلیون و 830هزار 

تن بوده است. گفتنی است آلمان در تمام سال های 

دوره زمانـی مـورد بررسـی، بزرگ تریـن واردکننـده این 

محصول فوالدی بوده است. میانگین سهم آلمان از 

واردات جهانـی میلگـرد فـوالدی نیـز طـی دوره مـورد 

بررسـی برابـر 7 درصـد بـرآورد شـد. واردات چیـن بـه 

عنـوان دومیـن واردکننـده میلگـرد فـوالدی در سـال 

2021، برابـر سـه میلیـون و 460 هـزار تـن بـوده اسـت. 

ضمن اینکه چین در سال 2012، سهم یک درصدی از 

واردات میلگرد فوالدی جهان داشت و در سال 2021، 

حـدود 5 درصـد از واردات ایـن محصـول فـوالدی را از 

آن خود کرد.

آینده بازار میلگرد فوالدی  
میلگرد هـای فـوالدی در آلیاژهـای سـاده کربنی، 

آلیاژی و زنگ نزن کاربردهای وسیعی دارند. افزایش 

تقاضای میلگرد فوالدی در سطح جهان در پی رشد 

و توسـعه صنایع مختلف اسـت. مطابق آنچه گفته 

اصلـی  واردکننـدگان  از  صنعتـی  کشـورهای  شـد، 

میلگرد فوالدی هستند. اندازه بازار جهانی میلگرد 

فوالدی در سال 2021، بیش از 270 میلیارد دالر بوده 

اسـت. همچنیـن پیش بینـی می شـود انـدازه بـازار 

ایـن محصـول فـوالدی در سـال 2025، بـه بیـش از 

348میلیـارد دالر برسـد و ایـن امـر می توانـد رشـد 

تجارت آن را به  دنبال داشته باشد.
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P.G.M.I.S.E.Z

منطقه ویژه اقتصادى صنایع معدنى و فلزى 

W W W . P G S E Z . I R

بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایى 

خلیج فارس 
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آلومینیومآلومینیوم

تولید پروفیل آلومینیومی را حمایت کنید

تولید آلومینیوم شرکت آلکوا از سال 2020 روند نزولی پیدا کرد

حفظ روند افزایشی قیمت آلومینیوم در کوتاه مدت
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مدیرعامـل شـرکت آلومینیـوم طلوع بهمـن اراک گفـت: در حالی ناچـار به اسـتفاده از قالب های 
فـوالدی تقلبـی و بی کیفیت چینی هسـتیم که متاسـفانه هیچ نظارتی در سـطح بـازار وجود نـدارد و 

این معضل منجر به کاهش کیفیت پروفیل های تولیدی شده است.

عبـاس فراهانـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالیـن« بیان کرد: مقاطع 

پروفیل آلومینیومی اعم از صنعتی و ساختمانی از 

سـال 1378 در شـرکت آلومینیوم طلوع بهمن اراک 

تولیـد می شـود. شـرایط تولیـد در 6 مـاه نخسـت 

امسال نسبت به سال قبل، دشوارتر شده است و با 

حداکثـر 10 درصـد میـزان ظرفیـت مشـغول تولیـد 

هستیم. در حال حاضر، برجام بهانه ای برای تشدید 

رکـود حاکـم بـر بازار شـده  اسـت و همـگان در انتظار 

نتیجه مذاکرات هستند. البته این یک امر طبیعی 

بـه شـمار می آیـد و از آنجایـی کـه نـرخ دالر از ارزش 

باالیی در معامالت برخوردار است، بر همین اساس 

بایـد منتظـر نتیجـه نهایـی مذاکـرات مانـد تـا ضـرر 

بیشـتری عاید تولیدکنندگان نشـود. ریسک حاصل 

از ضرردهـی در ایـن شـرایط، بـر چگونگـی معامـالت 

دامن زده است و امیدوار هستیم نتیجه مطلوبی از 

مذاکرات برجام حاصل شود.

وی افـزود: شـمش آلومینیومی، مـاده اولیه مورد 

نیـاز تولیـد پروفیـل اسـت و از بـازار آزاد خریـداری 

می شـود. یکـی دیگـر از مشـکالتی کـه بـا آن دسـت و 

پنجـه نـرم می کنیـم، رقابـت ایجـاد شـده در بـورس 

کاالی ایـران بـرای تامیـن شـمش اسـت. نکتـه مهـم و 

حائز اهمیت این است که اگر این رقابت سالم باشد، 

هیـچ مشـکلی بـه وجـود نخواهـد آمـد امـا متاسـفانه 

عده ای که پیش تر اقدام به خرید و دپوی شمش در 

کارخانه خود با یک حجم مشخص کرده اند، با ایجاد 

رقابـت بـرای خریـد دوباره شـمش از بـورس، منجر به 

افزایش قیمت آن می شوند تا بتوانند شمش موجود 

بـه  بیشـتری  قیمـت  بـا  را  خـود  کارخانـه  انبـار  در 

از  بفروشـند.  کوچک مقیـاس  تولیـدی  واحدهـای 

آنجایـی کـه امـکان خریـد شـمش از بـورس بـرای ایـن 

واحدهـا فراهـم نیسـت و یـا بـه شـدت دشـوار اسـت، 

بنابراین چاره ای جز خرید شـمش با قیمت بیشـتر از 

بـازار آزاد ندارنـد. ایـن رقابت ناسـالم منجر به کاهش 

چشـمگیر مواد اولیه مورد نیاز بسـیاری از واحدهای 

تولیدی پروفیل آلومینیومی شده و آن ها را به تعطیلی 

کشـانده اسـت. متاسـفانه هیـچ نظارتـی نیـز در ایـن 

زمینه وجود ندارد و این در حالی است که مسئوالن 

ذی ربط نسبت به شرایط عرضه شمش آلومینیوم در 

بورس، آگاهی و اطالعات کافی دارند.

افزایش قیمت آلومینیوم برخالف   
بازارهای جهانی

مدیرعامل شرکت آلومینیوم طلوع بهمن اراک 

در خصـوص نوسـان قیمـت آلومینیـوم در بازارهـای 

جهانـی و مقایسـه آن بـا داخـل، عنـوان کـرد: نـه تنها 

آلومینیـوم بلکـه سـایر فلـزات بـا نوسـان قیمـت طی 

چنـد مـاه اخیـر مواجه شـده اند. این در حالی اسـت 

که برای مثال، قیمت مس در بازار داخلی علی رغم 

چنـدان  لنـدن،  فلـزات  بـورس  در  بسـیار  کاهـش 

دسـتخوش تغییـر نشـده اسـت امـا ایـن مسـئله در 

ارتباط با فلز آلومینیوم صدق نمی کند و قیمت آن 

بـا وجـود کاهـش در بازارهـای جهانـی، بـا رشـد در 

داخـل همـراه بوده اسـت. علـت آن هم رقابت ایجاد 

شده و همچنین تغییر پریمیوم در فرمول محاسبه 

قیمـت شـمش آلومینیـوم اسـت و در حـال حاضـر، 

قیمـت آن در بـورس بـه حـدود 68 هـزار و 500 تومـان 

به ازای هر کیلوگرم رسیده است.

فراهانـی در ارتبـاط بـا افزایش قیمت حامل های 

انـرژی، تصریـح کـرد: افزایش قیمت گاز، باعث شـد 

تـا تولیـد مجموعه در یک برهـه زمانی با افت همراه 

شـود امـا پـس از پیگیری هـای فـراوان موفق شـدیم با 

همـان قیمـت 540 تومـان بـه ازای هـر مترمکعب به 

تولیـد خـود ادامـه دهیـم. بـا توجـه بـه اینکـه اسـاس 

تولید در کارخانه ما، استفاده بهینه از گاز است، بر 

همیـن اسـاس قطعـی بـرق طـی سـه مـاه اخیـر تاثیـر 

چندانی بر تولید ما نداشته است. اگرچه خوشبختانه 

ایـن اتفـاق در سـال جـاری بـا اطالع رسـانی قبلـی 

انجـام شـد و بسـیاری از تولیدکننـدگان موفـق بـه 

مدیریت تولید شدند و ضرر کمتری به ماشین آالت 

تولیـد  خطـوط  در  اسـتفاده  مـورد  دسـتگاه های  و 

واحدهای صنعتی وارد شد.

وی در ادامـه بـه اهمیـت حفـظ نیروی انسـانی با 

تجربـه در واحدهـای صنعتـی اشـاره کـرد و گفـت: 

علی رغـم افزایـش 57 درصدی حقوق نیروی انسـانی 

در سال جاری که کارفرمایان را در تنگنای اقتصادی 

قـرار داده و آن هـا را ناچـار بـه تعدیـل نیـروی انسـانی 

کرده است، ما تمام تالش خود را جهت حفظ نیروی 

بـه کار گرفته ایـم و  انسـانی باسـابقه در مجموعـه 

خوشـبختانه مشـکلی در ایـن زمینـه نداریـم؛ چراکـه 

معتقـد هسـتیم تجربـه نیـروی انسـانی، نقش بسـیار 

تولید پروفیل آلومینیومی را حمایت کنید
مدیرعامل شرکت آلومینیوم طلوع بهمن اراک:
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مهمـی در موفقیـت یـک مجموعـه دارد و حتـی از 

دانـش و تحصـالت دانشـگاهی نیـز مهم تر اسـت. بر 

همیـن اسـاس از هیـچ کوششـی در حفـظ نیروهـای 

انسانی باتجربه خود دریغ نخواهیم کرد و همواره در 

تـالش هسـتیم بسـترهای الزم جهـت افزایـش میـزان 

بهره وری آن ها را فراهم کنیم.

کیفیت پروفیل های تولیدی  کاهش   
یافته است

مدیرعامـل شـرکت آلومینیوم طلوع بهمـن اراک 

در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر 

اینکه مقایسـه شـما از کیفیت پروفیل های داخلی با 

نمونه هـای مشـابه خارجـی چیسـت، اذعـان کـرد: بـا 

توجه به اینکه دانش و تخصص کافی در زمینه تولید 

انواع پروفیل آلومینیومی در داخل کشور وجود دارد 

امـا افزایـش هزینه های تولید و همچنین عدم تامین 

قالب های فوالدی مناسب، منجر به کاهش کیفیت 

پروفیل های تولیدی در مقایسه با نمونه های خارجی 

شـده اسـت. یکـی از مشـکالت مهمـی کـه در ایـن 

زمینـه بـه وجـود آمده اسـت، کمبود قالب فـوالدی با 

کیفیت محسـوب می شـود و شرایط تولید پروفیل را 

بیش از پیش دشوار ساخته است. در حالی که پیش 

از این قالب های مورد نیاز خود را از کشور سوئد وارد 

می کردیم، با اعمال تحریم و نبود ارتباطات تجاری با 

قالب هـای  خریـد  بـه  ناچـار  اروپایـی،  کشـورهای 

بی کیفیـت چینـی از بـازار بـا قیمـت هنگفـت 20 تـا 

25میلیـون تومانـی هسـتیم. اسـتفاده از این قالب ها 

ضمـن کاهـش کیفیـت محصـول نهایـی، هزینه بـر 

خواهد بود و  صرفه اقتصادی و کارآیی الزم را ندارد.

فراهانـی در همیـن راسـتا اضافه کـرد: از آنجایی 

کـه نظـارت کافـی در سـطح بـازار وجـود نـدارد، مـا 

قالب هـای فـوالدی مـورد نیـاز خـود را بـا برندهـای 

خارجی خریداری می کنیم و زمانی که این قالب ها 

در خـط تولیـد مـورد اسـتفاده قرار می گیـرد، متوجه 

کیفیـت پایین و تقلبـی بودن این برندها می شـویم. 

به همین علت ممکن اسـت با شکسـته شـدن قالب 

حیـن فراینـد تولیـد مواجـه و اگـر موفـق بـه تولیـد 

محصول نیز شویم، کیفیت مطلوب حاصل نخواهد 

شد. متاسفانه هیچ سازمان مشخصی هم پاسخگوی 

پروفیـل از آن اسـتفاده می کنیـم. پروفیل های تولید 

و  برشـکاری  مشـتری،  سـفارش  اسـاس  بـر  شـده 

رنگ کاری می شـود و پس از کنترل کیفیت نهایی، 

بـرای مشـتریان در اسـتان های تهـران و یـزد ارسـال 

خواهد شد. خوشبختانه طی مدت فعالیت حدود 

22 سـاله خـود، مشـتریان ثابتـی پیـدا کرده ایـم و در 

حالـی بـه فعالیت خود ادامه می دهیم که بسـیاری 

از تولیدکننـدگان پروفیـل تعطیـل شـدهاند و یـا در 

آستانه تعطیلی هستند. ضمن اینکه از دستگاه های 

اکسـترود در خـط تولیـد پروفیـل کـه تولیـد داخـل 

هستند، استفاده می کنیم. تکنولوژی مورد استفاده 

تحریـم،  شـرایط  در  و  اسـت  قدیمـی  بسـیار  نیـز 

نمی توان در راسـتای به روزرسـانی تجهیزات اقدام 

و  ماشـین آالت  قیمـت  روزافـزون  افزایـش  بـا  کـرد. 

دستگاه های مدرن، امکان به کارگیری از تکنولوژی 

جدیـد فراهـم نیسـت کـه این معضـل در بسـیاری از 

واحدهای تولیدی وجود دارد و در چنین شـرایطی، 

تنها باید به فکر بقای تولید و مجموعه باشیم.

فراهانـی در پایـان به اهمیت فلز آلومینیوم اشـاره 

کرد و یادآور شد: شرایط تولید در کشورهای مختلف 

جهان به نحوی است که اگر می خواهیم به موفقیت 

دسـت پیـدا کنیـم و بـه دنبـال رقابـت در بازارهـای 

بین المللی هستیم، باید به روز باشیم و از ماشین آالت 

و تجهیزات روز دنیا در تولید محصول استفاده کنیم. 

رفع تحریم ها در این زمینه بسیار موثر خواهد بود و در 

صـورت وقـوع این مهم، می  توانیم نسـبت بـه واردات 

انـواع دسـتگاه های روز تولیـد اقـدام کنیـم. امیـدوار 

هسـتیم دولـت، توجـه بیشـتری بـه حمایـت از بخـش 

خصوصی داشته باشد تا شاهد رونق تولید محصوالت 

آلومینیومی در داخل و همچنین صادرات باشیم.

این معضل نیست و بر همین اساس می توان گفت 

توانایی رقابت با سایر کشورهای تولیدکننده پروفیل 

آلومینیومی به ویژه ترکیه را نداریم. در حال حاضر 

ایـن کشـور بازارهـای صادراتـی منطقـه را در دسـت 

گرفته اسـت و شـاید ما بتوانیم صادرات محدودی 

به کشور عراق داشته باشیم.

نیازمند بازاریابی گسترده در سطح   
منطقه هستیم

بـرای  بازاریابـی  اهمیـت  بـر  تاکیـد  ضمـن  وی 

محصوالت آلومینیومی در سطح منطقه، اذعان کرد:  

بازاریابی، مقوله بسیار مهمی است که جهت توسعه 

و پیشـرفت صنعـت آلومینیـوم بایـد در دسـتور کار 

مسـئوالن و بخش هـای ذی ربـط قـرار بگیـرد. از سـوی 

دیگـر، توسـعه تولیـد بـدون حمایـت دولـت ممکـن 

نیست و این در حالی است که دولت های مختلف 

جهـان، حامـی اصلـی تولیدکننـدگان فعـال در ایـن 

کشـورها هسـتند و بـه همیـن علـت شـاهد، رشـد و 

پیشرفت روزافزون تولید در ترکیه و کشورهای حاشیه 

خلیج فارس هسـتیم. متاسفانه دولت و مسـئوالن از 

تولیدکنندگان بخش خصوصی حمایت نمی کنند و 

وعده هـای آن هـا مبنـی بـر حمایـت از تولیـد، در حـد 

شعار باقی مانده است. برای مثال، ما مدت دو سال 

اسـت کـه بـه دنبـال خریـد یـک کـوره دی سـی بـرای 

ریخته گری شـمش در مجموعه هسـتیم اما با توجه 

بـه شـرایط دشـواری کـه بـرای دریافـت تسـهیالت 

وجود دارد، قادر به تامین نقدینگی الزم نیسـتیم و 

متاسفانه تا به امروز نیز حمایتی از ما نشده است.

این تولیدکننده پروفیل آلومینیومی در خصوص 

فراینـد تولیـد، مطرح کـرد: انواع پروفیل و همچنین 

تولیـد  مـا  مجموعـه  در  آشـپزخانه  لـوازم  برخـی 

می شـود. اکسـتروژن، فراینـدی اسـت کـه در تولیـد 



شماره  233          شهریور ماه  1401 30

آلومینیوم
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

تولیـد آلومینـا در شـرکت آلکوا روند نزولی داشـت؛ به طـوری که در سـه  ماهه دوم سـال ۲۰۲۲ 
نسـبت به مدت مشـابه در سـال گذشـته، حدود ۴.8 درصد افت پیدا کرد. حاشـیه »EBITDA« سه  
ماهـه دوم سـال ۲۰۲۲ حـدود ۲۱.9 درصـد بود که نسـبت به سـه ماهـه اول این سـال، ۱.۳ درصد 
رشـد داشـت. تولیـد آلومینیوم این شـرکت از سـال ۲۰۲۰ تـا ۲۰۲۲ رونـد نزولی پیدا کـرد. میزان 
تولیـد آلومینیـوم در سـه  ماهـه دوم سـال ۲۰۲۲ حـدود ۴99 هـزار تن بـود که در مقایسـه با مدت 
مشـابه سـال گذشـته )۵۴6 هزار تن(، حدود 8.6 درصد افت پیدا کرد. حاشـیه »EBITDA« در سـه  
ماهه دوم سـال ۲۰۲۲ برای آلومینیوم حدود ۲۳.۴ درصد بود. بیشـترین سـهم در هزینه تولید آلومینا 

به انرژی اختصاص یافت و برای تولید آلومینیوم، هزینه آلومینا سهم حداکثری داشت.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

در  سـال 1888  در  آلکـوا  آتورپـات، شـرکت  آرمـان 

کشور آمریکا تاسیس شد. این شرکت در زمینه های 

تولید بوکسیت، آلومینا و آلومینیوم مشغول فعالیت 

سـهام  از  درصـد   60 مالـک  شـرکت  ایـن  اسـت. 

»AWAC« اسـت. معدن بوکسـیت هانتلی، دومین 

معدن بوکسیت بزرگ جهان است که سنگ معدن 

 »Kwinana« و »Pinjarra« پاالیشگاه های آلومینای

تولید آلومینیوم شرکت آلکوا از سال 
2020 روند نزولی پیدا کرد



31         شهریور ماه  1401        شماره  233

آلومینیوم
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

شـرکت آلکـوا را تامیـن می کنـد. ایـن معدن در سـال 

1976 تاسـیس شـد و در شـرق دندالوپ شـمالی در 

آلومینیـوم  اسـت.  شـده  واقـع  غربـی  اسـترالیای 

همواره قابل بازیافت است که برای بازیافت حدود 

95 درصد انرژی کمتری نسبت به تولید آلومینیوم 

می شـود.  مصـرف  انـرژی  خـام،  معـدن  سـنگ  از 

شرکت آلکوا برای این هدف، شرکتی تاسیس کرد تا 

تولیـد پایـداری داشـته باشـد. یکـی از اهـداف آلکـوا 

این است که تا سال 2050، میزان کربن منتشر شده 

را به صفر برساند و تولید سبز داشته باشد. در واقع 

یکی از برنامه های این شرکت برای تولید پایدار این 

است که تا سال 2025، میزان انتشار گاز گلخانه ای 

کربـن را تـا 30 درصـد نسـبت بـه سـال 2015 کاهـش 

دهـد و تـا سـال 2030، ایـن انتشـار بـه نصـف میـزان 

انتشار کربن در سال 2015 برسد.

نمـودار 1، میـزان تولیـد آلومینـا، فـروش داخلـی 

آلومینـا، میـزان فـروش کل و حاشـیه »EBITDA« را 

نشـان می دهـد. بـه  طـور کلـی روند تولیـد آلومینای 

شـرکت آلکوا از سـه  ماهه اول سـال 2020 تا سـه  ماهه 

دوم سـال 2022 کاهشـی بـوده اسـت. میـزان تولیـد 

آلومینـا در سـه  ماهـه اول سـال 2022، حـدود سـه 

میلیـون و 210 هـزار تـن بـود که کمترین میزان تولید 

آلومینـا در دوره مـورد بررسـی نیـز ثبـت شـد. میزان 

تولید این محصول در سـه  ماهه دوم سـال 2022، به 

حدود سه میلیون و 220 هزار تن رسید. ارزیابی های 

آتورپات نشان می دهد که یکی از دالیل افت تولید 

افزایـش  بررسـی،  مـورد  دوره  در  آلکـوا  شـرکت  در 

افزایـش  بـا  کـه  بـود  انـرژی  و  اولیـه  مـواد  قیمـت 

هزینه هـای تولیـد میـزان آن کاهـش یافـت. میـزان 

مصـرف داخلـی آلومینا در شـرکت، به  طور متوسـط 

سـهم حـدود 30.3 درصـدی در دوره مـورد بررسـی 

داشته است.

میـزان فـروش خارجـی آلومینا در سـه  ماهـه اول 

سـال 2022، حدود دو میلیون و 280 هزار تن بود که 

و  میلیـون  دو  بـه  سـال 2022،  دوم  ماهـه  سـه   در 

440هـزار تـن افزایـش یافـت. به  طور میانگیـن در هر 

فصـل، حـدود دو میلیـون و 400 هـزار تـن آلومینـا در 

 »EBITDA« خارج از شرکت به فروش رسید. حاشیه

بخش آلومینا برای این شرکت به صورت کلی روند 

سـال 2022،  اول  ماهـه  سـه   در  داشـت.  صعـودی 

حاشـیه »EBITDA« حـدود 20.6درصـد بـود کـه در 

سـه  ماهـه دوم همیـن سـال بـه 21.9 درصـد افزایـش 

یافـت. رشـد حاشـیه »EBITDA« نشـان از افزایـش 

سـودآوری شـرکت دارد. در واقـع بـا توجـه بـه رشـد 
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قیمت آلومینا در سـه  ماهه دوم سـال 2022، درآمد 

ایـن شـرکت نیـز رشـد پیـدا کـرد کـه نتیجـه آن در 

حاشیه »EBITDA« مشخص شد.

کاهش تولید آلومینیوم  
 »EBITDA« نمـودار 2، میـزان تولیـد، فـروش و

آلومینیـوم شـرکت آلکـوا را نشـان می دهـد. تولیـد 

آلومینـای شـرکت آلکـوا بـه  طـور کلـی در دوره مـورد 

بررسی روند نزولی داشته است.

میـزان تولیـد آلومینیـوم در سـه  ماهـه اول سـال 

2022 حدود 498 هزار تن بود و با رشد 0.2 درصدی 

در سه  ماهه دوم سال 2022، به 499 هزار تن رسید. 

میزان تولید آلومینیوم در شرکت آلکوا در سه  ماهه 

دوم سـال 2022 در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 

افـت  بـود.  افـت  درصـد   8.6 شاهـــد  گذشتـــه، 

محسوسـی در دو فصـل سـال 2022 قابـل مشـاهده 

اسـت که این امر به  دلیل افزایش هزینه های تولید 

آلومینیـوم اتفـاق افتاد. ارزیابی های آتورپات نشـان 

می دهد که با رشد قیمت آلومینیوم در سال 2022 

و کاهـش تقاضـای آن، میـزان تولیـد آلمینیـوم آلکـوا 

نـورد  کارخانـه  فـروش  از  پیـش  تـا  یافـت.  کاهـش 

2021، محموله هـای  مـارس   31 »Warrick« در 

آلومینیومـی بـرای فـروش شـامل آلومینیـوم اولیـه و 

محصـوالت تخـت آلومینیومـی بـود. از اول آوریـل 

بـرای فـروش فقـط  آلومینیـوم  2021، محموله هـای 

شامل کارنشده ها )شامل اولیه و ثانویه( شد. میزان 

حاشـیه »EBITDA« آلومینیـوم در سـه  ماهـه اول 

افـت  بـا  و  بـود  درصـد   29.8 حـدود   ،2022 سـال 

6.5واحـد درصـد در سـه مـاه دوم سـال 2022، بـه 

حـدود 23.4 درصـد رسـید. یکـی از دالیـل کاهـش 

حاشـیه »EBITDA« آلومینیـوم شـرکت آلکـوا در 

سـه  ماهـه دوم سـال 2022 نسـبت بـه فصـل گذشـته 

در همین سال، افزایش هزینه های تولید آلومینیوم 

فلـزات  بـورس  در  آلومینیـوم  قیمـت  کاهـش  و 

لندن »LME« بود.

انرژی، بیشترین سهم در هزینه تولید آلومینا  
بیشـترین هزینـه در تولیـد آلومینـا در شـرکت 

آلکـوا مربـوط به انرژی اسـت که سـهم 32 درصدی 

از کل هزینه تولید را در سـه  ماهه دوم سـال 2022 

به خود اختصاص داد. بوکسیت سهم 22 درصدی 

از تولیـد آلومینـا را داشـت. در سـه  ماهـه اول سـال 

2022، میزان سهم انرژی برای تولید آلومینا در این 

شـرکت 29 درصد بود. ارزیابی های آتورپات نشـان 

داد کـه یکـی از دالیـل افزایش سـهم انرژی در فصل 

دوم سـال 2022، افزایـش قیمـت بـرق در دنیـا بـود. 

ایـن شـرکت بـا اجـرای توافقنامـه اقلیمـی پاریـس، 

مصـرف زغال سـنگ و انرژی هـای تجدیدناپذیـر را 

کاهـش داد و در عـوض انرژی هـای پـاک و البتـه بـا 

هزینه بیشـتر در حال جایگزین شـدن اسـت. سـهم 

هزینـه آلومینـا در تولیـد آلومینیـوم در سـه  ماهـه 

دوم سال 2022، حدود 36 درصد بود که بیشترین 

آلومینیـوم  تولیـد  هزینه هـای  بیـن  در  را  سـهم 

داشـت. پس از آن، هزینه انرژی سـهم 25 درصدی 

را بـه خـود اختصـاص داد و هزینـه پترولیـم کک، 

حدود 18 درصد از هزینه تولید بود. سهم پترولیم 

کک در تولیـد آلومینیـوم در سـه  ماهـه دوم سـال 

2022 حدود 18 درصد بود.

شرکت آلکوا انتظار دارد مجموع محموله های 

بخش آلومینیوم بدون تغییر نسـبت به پیش بینی 

قبلی باقی بماند و بین دو میلیون و 500 هزار تن تا 

دو میلیون و 600 هزار تن در سال 2022 باشد. برای 

تولیـد آلومینـا، حـدود 13 میلیـون و 600 هـزار تـن تـا 

13میلیون و 800 هزار تن را پیش بینی کردند. برای 

دارد  انتظـار  آلکـوا   ،2022 سـال  سـوم  ماهـه  سـه  

سودآوری باالتری را در بخش آلومینا و آلومینیوم با 

افزایـش تولیـد، کسـب کنـد امـا این افزایـش به طور 

کامـل هزینه هـای باالتر انـرژی و مواد خـام را جبران 

نخواهد کرد. این شـرکت پیش بینی می کند که در 

 ،»Warrick« نتیجه فروش و واگذاری کارخانه نورد

تقریبـا 20میلیـون دالر تاثیـر منفی بـر درآمد خالص 

در سه  ماهه سوم داشته باشد. کاهش حجم تولید 

در پاالیشگاه »San Ciprian«، تاثیر افزایش مداوم 

قیمـت گاز طبیعـی را کاهـش می دهـد امـا انتظـار 

نمی رود که به  تدریج درآمد خالص را به طور قابل 

توجهی بهبود بخشد.

شرکت آلکوا انتظار دارد 
مجموع محموله های بخش 
آلومینیوم بدون تغییر نسبت 

به پیش بینی قبلی باقی 
بماند و بین دو میلیون و 

۵۰۰ هزار تن تا دو میلیون 
و 6۰۰ هزار تن در سال 

۲۰۲۲ باشد
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پرمعامله تریـن عرضه هـای آلومینیـوم بورس آتی شـانگهای با موعد تحویل ماه سـپتامبر سـال 
۲۰۲۲ بـا قیمـت ۱8 هـزار و ۴۰۰ یـوان در هر تن در روز دوشـنبه گذشـته آغاز شـد و پایین ترین و 
باالتریـن سـطح هفتگی آن به ترتیـب با ارزش ۱8 هـزار و ۳۵۵ یـوان در هر تن و ۱9 هـزار و ۱۲۰ 
یـوان در هر تن قبل از بسـتن قیمت سـهام در پایـان روز جمعه به مبلغ ۱8 هـزار و 86۰ یوان در هر 

تن رسید که رشد ۴۳۵ یوانی در هر تن یا رشد ۲.۳6 درصدی را نشان می دهد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از موسسه »SMM«، معامالت آلومینیوم 

در بورس فلزات لندن دوشنبه گذشته با قیمت دو 

هزار و 405 دالر بر تن آغاز شد و پایین ترین و باالترین 

سطح هفتگی آن به ترتیب با ارزش دو هزار و 374دالر 

بر تن و دو هزار و 452 دالر بر تن قبل از بستن قیمت 

سـهام در پایـان روز جمعـه جهـت معاملـه بـه مبلـغ 

دو هزار و 436 دالر بر تن رسید که رشد 1.29درصدی 

را در هفته مذکور نشان می دهد.

در جبهـه وسـیع تر، مقامـات فـدرال رزرو )بانـک 

مرکـزی( ایـاالت متحـده آمریـکا همچنـان متعهـد بـه 

بـا تـورم افزایشـی مـداوم از طریـق تشـدید  مبـارزه 

سیاسـت پولـی هسـتند. احتمـال افزایـش 75 صـدم 

درصـدی نـرخ بهـره در نشسـت مـاه سـپتامبر فـدرال 

رزرو آمریکا و رسیدن به عدد 60.5 درصد وجود دارد 

که این موضوع شاخص دالر آمریکا را باالتر می برد.

نشسـت اجرایـی شـورای دولتـی چیـن 19 اقـدام 

تکمیلـی را بـرای بسـته ای از سیاسـت های تثبیـت 

اقتصـادی کـه پیـش از ایـن معرفـی شـده بـود، بـه 

منظـور تقویـت و بهبـود زیرسـاخت های اقتصـادی 

ارائـه کـرد. قیمـت انـرژی بـرق کشـور آلمان در سـال 

پیـش رو در بـورس انـرژی اروپا بـا 7.6 درصد افزایش، 

بـه 805.15 یـورو در هـر مـگاوات سـاعت رسـید کـه 

تقریبا 10 برابر قیمت مدت مشـابه سـال گذشـته با 

حفظ روند افزایشی قیمت آلومینیوم در کوتاه مدت
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افزایـش هفتگـی 39 درصـدی را نشـان می دهـد. در 

کشـورهای  از  بسـیاری  دولت هـای  راسـتا  همیـن 

اروپایی گام های بزرگی را به منظور محدود کردن و 

کاهش مصرف انرژی برداشته اند.

در رابطـه بـا زیرسـاخت ها بایـد اعـالم کـرد کـه 

تولیـد  ظرفیـت  تـن  میلیـون   1.07 تمـام  تقریبـا 

اسـتان  در  شـده  ایجـاد  آلومینیـوم  واحدهـای 

سـیچوان چیـن تعطیـل شـده اسـت، ایـن در حالـی 

اسـت کـه برخـی از ظرفیت هـای تولیـد آلومینیـوم 

برنامـه  تاثیـر  تحـت  نیـز  چونگ چینـگ  شـهر  در 

سهمیه بندی برق و تولید متناوب در ساعات غیر 

پیـک مصـرف بـرق قـرار گرفتـه اسـت. بـر اسـاس 

ظرفیـت   ،»SMM« موسسـه  اولیـه  برآوردهـای 

بهره  بـرداری آلومینیـوم در چین از پایان ماه جوالی 

 40.06 حـدود  بـه  و  یافتـه  کاهـش  تـن  هـزار   800

میلیـون تـن رسـیده اسـت. در واقـع مقـدار آن بـه 

همان میزان سـطح مشـاهده شـده در پایان ماه می 

میـالدی بازگشـته اسـت. در واکنـش بـه تشـدید 

از  بسـیاری  مکـرر،  اعتصابـات  و  انـرژی  بحـران 

برنامه هـای  اروپـا  در  آلومینیـوم  واحد هـای ذوب 

کاهـش تولیـد خـود را اعـالم کردنـد کـه ایـن امـر 

نگرانی های بازار در مورد عرضه آلومینیوم در آینده 

نرخ هـای  راسـتا  همیـن  در  می کنـد.  تشـدید  را 

بهره برداری شرکت های داخلی صنایع پایین دستی 

بـرق،  تاثیـر سـهمیه بندی  تحـت  آلومینیـوم چیـن 

دمـای بـاالی هـوا و همه گیری ویـروس کرونا کاهش 

یافـت کـه منجر به معامالت راکـد در بازار فیزیکی 

ایـن حـال، برخـی از شـرکت های صنایـع  بـا  شـد. 

پایین دسـتی به دلیل ترس از افزایش بیشـتر قیمت 

آلومینیـوم در آینـده، فراینـد ذخیره سـازی را آغـاز 

کردنـد و بـه ایـن ترتیـب موجـودی انبـار شـمش های 

آلومینیوم اندکی کاهش یافت.

در  بانـک مرکـزی  برگـزاری کنفرانـس  از  پیـش 

منطقـه جکسـون هـول در ایالـت وایومینـگ آمریکا، 

ریسـک گریزی شـدیدی از بـازار وجـود داشـت. بـه 

عالوه بحران انرژی در خارج از چین نیز نگرانی های 

فراینـد عرضـه را تشـدید کـرده اسـت. بـا ایـن حـال، 

کاهش تقاضای صنایع پایین دسـتی، روند صعودی 

در  کـرد.  خواهـد  مهـار  را  آلومینیـوم  قیمـت 

ذوب  واحد هـای  تولیـد  سـرگیری  از  کوتاه مـدت، 

آلومینیـوم در اسـتان سـیچوان چیـن پـس از پایـان 

برنامـه سـهمیه بندی بـرق، بـا بهبـود سـریع و میـزان 

تقاضـای صنایـع پایین دسـتی همـگام نخواهـد بـود. 

بنابرایـن عـدم تعـادل عرضـه و تقاضـای منطقـه ای 

ایجاد می کند که این امر می تواند نشان از رسیدن 

قیمت آلومینیوم به ثبات نسبی باشد. عالوه براین، 

نوسـانات شـدید قیمـت انـرژی در داخـل و خـارج از 

چین نیز منجر به نوسانات شدید معامالت آتی فلز 

آلومینیـوم خواهـد شـد. پرمعامله تریـن عرضه هـای 

آلومینیوم بورس آتی شانگهای و بورس فلزات لندن 

نیـز احتمـاال ایـن هفته با قیمت هایی بین 18 هـزار و 

200 تـا 19 هـزار و 500 یـوان در هـر تـن و دو هـزار و 

380دالر بـر تـن تـا دو هـزار و 550 دالر بـر تـن معاملـه 

تغییـرات   »SMM« موسسـه  همچنیـن  شـوند. 

ظرفیـت واحدهـای ذوب آلومینیـوم چیـن و دیگـر 

کشورها را زیر نظر خواهد داشت.

پیش از برگزاری 
کنفرانس بانک مرکزی 
در منطقه جکسون هول 

در ایالت وایومینگ آمریکا، 
ریسک گریزی شدیدی از 
بازار وجود داشت. به عالوه 
بحران انرژی در خارج از 

چین نیز نگرانی های فرایند 
عرضه را تشدید کرده است
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مـــسمـــس

امیدوار به لغو تحریم ها هستیم

درآمد صادراتی »فباهنر« 25 درصد افزایش یافت

ژاپن، کره را در میدان رقابت تولید مفتول مسی شکست داد
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مدیرعامـل شـرکت کابل هـای مخابراتی مغان شـاهرود گفت: در حالی شـاهد رکود نسـبی در 
سـطح بـازار بـه دنبـال مذاکـرات برجام هسـتیم که لغـو تحریم هـا می توانـد زمینه سـاز واردات 
تجهیـزات و ماشـین آالت روز تولیـد و همچنیـن برقـراری ارتباط تجاری با کشـورهای پیشـرفته 

صنعتی و رونق صادرات شود.

امیدوار به لغو تحریم ها هستیم
مدیرعامل شرکت کابل های مخابراتی مغان شاهرود:

مهدی ابراهیمیان در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلی »فلزات آنالین« مطـرح کرد: عمده 

کاربرد محصوالت تولیدی شرکت کابل های مخابراتی 

مغان شاهرود در صنعت مخابرات است و بخشی از 

آن نیز در صنعت ساختمان سازی کاربرد دارد. مواد 

اولیـه مـورد اسـتفاده در تولیـد کابل هـای مخابراتـی، 

مـس بـه همـراه گرانـول و پلـی اتیلن اسـت که مفتول 

مس را از شرکت های مطرحی مانند مس سرچشمه 

کرمان و گیل راد شمال و گرانول را نیز از تولیدکنندگان 

برجسته داخلی تامین می کنیم.

ثبات در قیمت مفتول مسی  
وی افزود: با توجه به اینکه عرضه مفتول مسی 

در بـورس کاالی ایـران بـا معاملـه چندانـی همـراه 

نمی شود، بنابراین آن را از نمایندگی های معتبر در 

سـطح بـازار خریداری می کنیـم. البته قیمت خرید 

مفتـول مسـی، همـان قیمتـی اسـت کـه در داخـل 

بـورس مشـخص می شـود و در واقـع هـدف از عرضه 

مفتول در این تاالر صنعتی، کشف قیمت محسوب 

می شـود. قیمـت مـس در بازارهـای جهانـی طـی 6 

مـاه اخیـر بـه شـدت بـا نوسـان همـراه بـوده اسـت؛ تا 

جایی که به مرز 10 هزار و 500 دالر به ازای هر تن در 

بـورس فلـزات لنـدن رسـید امـا در ادامـه بـا افزایـش 

نـرخ بهـره در بانک های معتبر جهانی جهت کنترل 

تـورم، قیمـت آن بـه حـدود هفـت هـزار دالر بـه ازای 

هر تن کاهش یافت و دوباره تا حدود هشت هزار و 

500 دالر بـه ازای هـر تـن صعـود کـرد کـه در حـال 

حاضر، قیمت این فلز سـرخ در حدود هفت هزار و 

500 دالر در بـورس فلـزات لنـدن اسـت. بـر همیـن 

اسـاس، عرضـه کاتـد مـس در بـورس کاالی ایـران بـا 

کاهـش یـک هـزار تنـی همـراه شـد کـه ایـن مسـئله به 
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اینکه به روزهای پایانی گرم سـال نزدیک می شـویم، 

امیدوار هسـتیم دیگر با قطعی برق مواجه نشـویم و 

بتوانیـم تولیـد خـود را افزایـش دهیـم. متاسـفانه یـک 

رانت بزرگی در صنعت آلومینیوم کشور شکل گرفته 

است که باعث شده قیمت این فلز در عمل 10 تا 15 

درصـد از قیمـت جهانـی گران تـر شـود و زمانـی کـه 

عرضـه شـمش در بـورس کاالی ایـران بـا رقابت همراه 

است، افزایش قیمت بیشتری هم خواهد داشت. با 

تولیدکننـدگان شـمش  بـه همیـن مسـئله،  عنایـت 

آلومینیـوم اقـدام بـه کاهـش عرضـه و افزایش قیمت 

شمش در بازار می کنند و متاسفانه هیچ نظارتی هم 

در این خصوص صورت نمی پذیرد. 

وی در ادامـه ضمـن اشـاره بـه اهمیـت نیـروی 

انسـانی در بخـش تولیـد، اذعـان کـرد: بـا توجـه بـه 

اینکـه مـا بـا حداقـل ظرفیت تولیـد در حـال فعالیت 

هستیم، بنابراین افزایش حقوق در سال جاری تاثیر 

چندانـی بـر عملکـرد شـرکت نگذاشـته اسـت و در 

تـالش هسـتیم تـا همیـن شـرایط را بـه بهتریـن شـکل 

ممکن مدیریت کنیم. مسئله مهمی که در صنعت 

سـیم و کابـل بایـد بـه آن اشـاره کـرد، تولیـد و توزیـع 

سـیم و کابل هـای غیـر اسـتاندارد در سـطح بـازار بـه 

شـمار می آیـد کـه بـه شـدت ایـن صنعـت را تحـت 

تاثیـر قـرار داده اسـت.  متاسـفانه در مغـان، سـیم و 

کابل هـای غیـر اسـتاندارد فراوانـی تولیـد می شـود و 

همچنین در سطح بازار با برندهای تقلبی به فروش 

می رسد. همین مسئله باعث می شود تولیدکنندگان 

و خریـداران واقعـی سـیم و کابـل بـا مشـکل مواجـه 

شوند و متاسفانه هیچ نظارتی هم در این زمینه وجود 

ندارد. بنابراین انتظار می رود سازمان ملی استاندارد 

با قدرت تمام به این حوزه وارد شود و از تمام توان و 

تجهیزات جهت مقابله با این معضل استفاده کند. 

مقابله با تولید و توزیع سـیم و کابل غیر اسـتاندارد، 

نیازمنـد عـزم ملـی بـا همـکاری تمـام سـازمان ها و 

بخش هـای مرتبـط اسـت و امیـدوار هسـتیم شـاهد 

کاهش این معضل در آینده نزدیک باشیم.

این تولیدکننده کابل های مخابراتی در پاسخ به 

سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه از چه 

ماشـین آالتی در تولیـد محصـول اسـتفاده می کنیـد، 

تصریح کرد: 90 درصد ماشین آالت مورد استفاده در 

افزایـش رقابـت جهـت خریـد مـس دامـن زد. در واقع 

می تـوان گفـت نوسـان قیمـت جهانـی مـس، عامـل 

تاثیرگذاری در قیمت داخلی نیست و رقابت ایجاد 

شده منجر به افزایش قیمت مس می شود که البته 

نوسان نرخ دالر آن را پوشش می دهد.

مدیرعامـل شـرکت کابل هـای مخابراتـی مغـان 

شـاهرود در خصـوص چالش هـای موجـود در تولیـد، 

بیان کرد: کمبود مواد اولیه، مهم ترین چالشی است 

که در حال حاضر با آن مواجه هستیم. مجتمع مس 

سرچشـمه، منبـع اصلـی مـا بـرای تامیـن مـواد اولیـه 

است اما متاسفانه به دالیل مختلف اعم از تاخیر در 

تحویـل مفتـــول، تعمیـرات ماهیانـــه، قطعـی بـرق، 

حـوادث طبیعـی ماننـد سـیل و...، همـواره با کمبود 

مـواد اولیـه دسـت و پنجـه نـرم می کنیـم و توانایـی 

تامیـن مـواد اولیـه کافـی را نداریـم. از سـوی دیگـر، 

قیمت گرانول نیز به شـدت رشـد پیدا کرده اسـت و 

از حـدود 24 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـه 47 

هزار تومان به ازای هر کیلوگرم در بورس کاالی ایران 

رسیده است. نوسان قیمت مواد اولیه، شرایط تولید 

را دشوار ساخته است و امکان برنامه ریزی مشخصی 

برای تولید محصول وجود ندارد. باید در نظر داشت 

ایـن مسـئله در ارتبـاط بـا آلومینیوم نیـز وجـود دارد و 

نوسان قیمت این فلز در بازار داخلی نسبت به مس 

بیشتر است. 

قطعی برق، دامن گیر صنایع مختلف   
شده است

ابراهیمیـان در ارتبـاط بـا قطعـی بـرق واحدهـای 

صنعتـی طـی روزهـای اخیـر، عنـوان کرد: بـا توجه به 

اینکه تامین مواد اولیه صنایع کوچک، مستلزم تولید 

واحدهـای باالدسـتی اسـت، بنابرایـن زمانـی کـه برق 

تولیدکننـدگان  ویـژه  بـه  بـزرگ صنعتـی  واحدهـای 

آلومینیوم قطع می شود، تولیدکنندگان کوچک مقیاس 

در تامیـن مـواد اولیـه بـا چالـش مواجـه خواهند شـد. 

برق کارخانه ما یک روز در طول هفته قطع می شـود 

و همین مسـئله منجر به کاهش تولید شـده اسـت. 

ضمـن اینکـه از برخـی تجهیـزات خـود در زمـان پیـک 

مصـرف بـرق نمی توانیـم اسـتفاده کنیـم و  بـر همیـن 

اسـاس چـاره ای جـز کاهـش تولید نداریـم. با توجه به 

مسئله مهمی که در صنعت 
سیم و کابل باید به آن اشاره 
کرد، تولید و توزیع سیم و 
کابل های غیر استاندارد در 
سطح بازار به شمار می آید 
که به شدت این صنعت را 
تحت تاثیر قرار داده است
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کنند، بدون شک به دنبال خودکفایی در تولید سیم 

و کابل خواهند رفت و بر همین اساس ضرورت دارد 

بـه دنبـال رفـع تحریم هـا و گسـترش روابـط تجـاری به 

منظور توسـعه صـادرات انواع محصوالت معدنی 

و فلزی باشیم.

وی در همیـن راسـتا اضافـه کـرد:  یکـی از نـکات 

مهم در زمینه تحریم ، مشکالت ناشی از رفع تعهدات 

ارزی اسـت کـه انتقـال وجـه از طریـق سیسـتم های 

بانکـی دچـار مشـکل شـده و ایـن مسـئله با معضالت 

بـر  ارزی،  تعهـد  رفـع  اسـت.  شـده  همـراه  فراوانـی 

صـادرات محصـول بـه کشـوری مانند افغانسـتان که 

واحـد پـول مـا را بـه رسـمیت می شناسـد نیـز تاثیـر 

گذاشته و باعث دشوار شدن فرایند صادرات به این 

کشـور همسایه شـده است. متاسفانه قوانین اعمال 

شـده در راسـتای رفع تعهدات ارزی نسـبت به بانک 

جامعـه  کنونـی  شـرایط  در  وجـه  هیـچ   بـه   مرکـزی 

معقوالنه نیسـت؛ چراکه به دنبال اعمال تحریم ها و 

بسـته شـدن امکان جابه جایی ارز در سیستم بانکی، 

هیچ گونـه انتقـال وجـه از طریـق بانک هـا صورت 

نمی پذیـرد و جابه جایـی ارز از طریـق صرافی هـا نیـز 

خطرنـاک و بـا ریسـک باالیـی همـراه اسـت؛ چراکـه 

صـادرات خـود محصـول بـا ریسـک فراوانـی انجـام 

می شـود و در نهایت تولیدکننده دچار دغدغه های 

فکری و حتی جسمی خواهد شد.

تولید کابل های مخابراتی کم زوج  
مدیرعامـل شـرکت کابل هـای مخابراتـی مغـان 

شـاهرود در ارتباط با کاربرد محصوالت این شـرکت، 

تاکیـد کـرد: کابل هـای مخابراتـی تـا 400 زوج در ایـن 

شرکت تولید می شود. البته با توجه به اینکه صنعت 

مخابـرات در راسـتای بـه کارگیـری از کابل هـای فیبر 

نـوری حرکـت می کنـد، بـازار کابل هـای مخابراتـی بـا 

رکـود همـراه شـده اسـت. بـر همیـن اسـاس تولیـد 

کابل های کم زوج را در دستور کار خود قرار داده ایم 

و مشـغول تولیـد کابل  هـای ابـزار دقیـق، شـیلددار و 

شبکه هستیم. فرایند تولید کابل های مخابراتی نیز 

همـان کشـش اسـت و مفتـول مسـی بـه قطـر هشـت 

میلی متـر بـه همـراه گرانـول و پلـی اتیلـن روی هـادی 

کشـیده می شـود. سـپس زوج هـا بـا طـول تاب هـای 

مشخص به منظور جلوگیری از بروز هرگونه پارازیت 

و همشنوایی از زوجی به زوج دیگر، تابانده می شوند. 

در ادامـه از یـک نـوار پالسـتیکی و همچنیـن بـرای 

جلوگیری از ورود پارازیت های خارجی، از یک رشـته 

سـیم مسـی بـدون عایـق و نـوار آلومینیومـی تحـت 

عنوان حفاظ الکترواسـتاتیک اسـتفاده می کنیم. در 

پایان نیز با استفاده از غالفی از جنس PVC به منظور 

جلوگیری از ورود رطوبت و مواد آلی، کابل مورد نظر 

تولید، بسته بندی و برای مشتریان ارسال می شود.

ابراهیمیان در پایان یادآور شـد: امیدوار هسـتیم 

پـس از مذاکـرات اخیـر، تحریم هـا لغـو شـود تا شـاهد 

رونـق ساخت وسـاز در داخـل و همچنیـن صـادرات 

محصـوالت در بازارهـای جهانـی باشـیم. همچنیـن 

دولـت بایـد مقابلـه بـا خام فروشـی را در دسـتور کار 

خود قرار دهد تا ضمن رونق تولید محصوالت نهایی، 

شـاهد اشـتغال زایی و ارزش افـزوده بیشـتر و رونـق 

صادرات باشیم.

اروپایـی  کشـورهای  سـاخت  و  خارجـی  مجموعـه، 

هستند و سعی می کنیم کابل های مخابراتی باکیفیت 

را در اختیـار مصرف کننـدگان قـرار دهیـم. چالـش 

مهمی که در این زمینه با آن مواجه هسـتیم، تامین 

قطعات یدکی مورد نیاز در شـرایط تحریم اسـت. بر 

همیـن اسـاس ناچـار هسـتیم از قطعـات بی کیفیـت 

چینـی اسـتفاده کنیـم و  یـا از طریـق چنـد واسـطه 

نسـبت بـه واردات آن هـا اقـدام کنیـم که این مسـئله 

زمان بر و همچنین هزینه بر خواهد بود.

رفع تحریم به توسعه صادرات   
خواهد انجامید

ابراهیمیـان همچنیـن بـه نقـش تحریـم در بخش 

صنعـت اشـاره کـرد و گفـت: تحریـم، منجـر بـه قطـع 

روابط اقتصادی با کشورهای توسعه یافته و پیشرفته 

صنعتـی جهـان و تکیـه صنعتگـران بـر ماشـین آالت و 

قطعـات بی کیفیـت چینـی شـده اسـت. اگرچـه ایـن 

برخـی  بومی سـازی  اصلـی  عامـل  منجـر  مسـئله 

دسـتگاه ها و قطعات یه شـمار می آید اما پیشـرفت و 

توسـعه در تولیـد، مسـتلزم برقـراری ارتبـاط بـا 

شـرکت های مطرح و برجسـته صنعتی اسـت. نقل و 

ایـن شـرایط  بانکـی در  تراکنش هـای  و  پـول  انتقـال 

امکان پذیر نیست که در صورت امکان نیز با ریسک 

باالیـی همـراه خواهـد بود و مسـتلزم رفع تحریم های 

بانکـی و اقتصـادی اسـت. از سـوی دیگـر، صـادرات 

محصوالت شرکت ما در حالی به عراق و افغانستان 

انجـام می شـود کـه اگـر ایـن کشـورها بـه یـک ثبـات 

نسبی در شرایط سیاسی و اقتصادی خود دست پیدا 
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به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات 

آنالین«، عملکرد پنج ماهه سال جاری شرکت صنایع 

مـس شـهید باهنـر نشـان می دهـد علی رغـم نوسـان 

قیمـت مـس در بازارهـای جهانـی و همچنیـن قطعی 

بـرق در روزهـای گرم تابسـتان، تولید و صادرات 

محصوالت مسـی و آلیاژی در این شـرکت نسـبت به 

مـدت زمـان مشـابه سـال گذشـته بـا رشـد مناسـبی 

همراه بوده است.

رشد ۲۰ درصدی تولید تسمه و ورق برنجی  
نمودار 1 نشـان می دهد که شـرکت صنایع مس 

 ،1401 سـال  ابتدایـی  ماهـه  پنـج  در  باهنـر  شـهید 

توانسـته اسـت دو هزار و 75 تن لوله مسـی تولید 

کنـد کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 

در  شـرکت  ایـن  اسـت.  داشـته  افزایـش  21درصـد 

مـدت مشـابه سـال قبـل، موفق بـه تولید یک هـزار و 

714 تن لوله مسی شده بود.

»فباهنـر« طـی پنـج مـاه ابتدایـی سـال جـاری، 

توانست یک هزار و 128 تن مقاطع مسی تولید کند 

که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 

18 درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در پنـج 

ماه نخست ماه سال گذشته، 951 تن مقاطع مسی 

تولید کرده بود.

شرکت مس شهید باهنر در پنج ماهه نخست 

امسـال، موفـق شـد سـه هـزار و 385 تـن تسـمه و 

ورق مسـی تولیـد کنـد. ایـن شـرکت در پنـج ماهه 

ابتدایـی سـال 1400، سـه هـزار و 422 تـن تسـمه و 

ورق مسی تولید کرده بود.

همچنین »فباهنر« در پنج ماهه ابتدایی سـال 

جـاری، 305 تـن لولـه برنجـی تولیـد کـرده اسـت کـه 

این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 23 

درصد رشـد داشـته اسـت. این شرکت در پنج ماهه 

درآمد صادراتی »فباهنر« 25 درصد افزایش یافت
طی پنج ماه نخست امسال؛

نخسـت سـال 1400، موفـق بـه تولیـد 248 تـن لولـه 

برنجی شده بود.

شـرکت صنایـع مس شـهید باهنر طـی پنج ماهه 

ابتدایـی امسـال، سـه هـزار و 674 تـن مقاطـع برنجـی 

تولیـد کـرده اسـت کـه نسـبت به مدت مشـابه سـال 

پیش، حاکی از رشـد 23 درصدی اسـت. این شـرکت 

در پنج ماهه نخسـت سـال گذشـته، توانسـته بود دو 

هزار و 969 تن مقاطع برنجی تولید کند.

شـرکت مس شـهید باهنـر در پنج ماهـه ابتدایی 

سال جاری، توانست چهار هزار و 224 تن تسمه و ورق 

برنجـی تولیـد کند که این میـزان در مقایسـه با مدت 

مشـابه سـال پیش، 20 درصد رشـد داشـته اسـت. این 

شـرکت در پنج ماهه ابتدایی سـال 1400، سـه هزار و 

511 تن تسمه و ورق برنجی تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد »فباهنـر« در پنج ماهـه ابتدایی 

سال 1401، به 14 هزار و 791 تن محصول رسید که این 

مجمـوع درآمـد فـروش صادراتـی »فباهنـر« در پنج ماهه نخسـت امسـال، به سـه هـزار و 8۴9 
میلیـارد و ۱۱۷ میلیـون ریـال رسـیده اسـت که این میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته، 
۲۵درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در پنج ماهه ابتدایی سـال ۱۴۰۰، توانسـته بود سـه 

هزار و 6۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال درآمد از فروش صادراتی محصوالت خود کسب کند.
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پیـش،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در  میـزان 

15درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در پنج 

ماهه نخسـت سـال 1400، توانسـته بود در مجموع 

12 هزار و 815 تن محصول تولید کند.

مجموع فروش »فباهنر« ۱۵ درصد   
رشد پیدا کرد

نمودار 2 حاکی از آن بوده که شرکت صنایع مس 

شهید باهنر در پنج ماهه ابتدایی سال 1401، توانسته 

اسـت 721 تـن لولـه مسـی را در بازارداخلـی بـه فروش 

برساند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 

پیـش، 139 درصـد افزایش داشـته اسـت. این شـرکت 

در پنج ماهه نخست سال قبل، 301 تن لوله مسی در 

بازار داخلی فروخته بود.

شرکت مس شهید باهنر طی پنج ماهه نخست 

سـال جـاری، موفـق بـه فـروش 744 تن مقاطع مسـی 

در بـازار داخلـی شـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال قبـل، حاکـی از رشـد 11 درصدی 

سـال  ابتدایـی  ماهـه  پنـج  در  شـرکت  ایـن  اسـت. 

گذشـته، 670 تـن مقاطـع مسـی در بـازار داخلـی بـه 

فروش رسانده بود.

»فباهنر« در پنج ماهه نخست امسال، توانسته 

است دو هزار و 702 تن تسمه و ورق مسی را در بازار 

داخلی به فروش برسـاند که این میزان در مقایسـه با 

مدت مشابه سال گذشته، 37 درصد افزایش داشته 

اسـت. این شـرکت در پنج ماهه ابتدایی سـال پیش، 

یـک هـزار و 964 تـن تسـمه و ورق مسـی در بـازار 

داخلی فروخته بود.

همچنین شرکت صنایع مس شهید باهنر موفق 

شـد طـی پنـج ماهـه ابتدایـی امسـال، 146 تـن لولـه 

برنجـی را در بـازار داخلـی بفروشـد کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 17 درصد رشـد 

داشـته اسـت. این شرکت در پنج ماهه نخست سال 

قبـل، موفـق بـه فـروش 124 تـن لولـه برنجـی در بـازار 

داخلی شده بود.

شـرکت مس شـهید باهنر در پنج ماهه نخسـت 

سال جاری، دو هزار و 199 تن مقاطع برنجی را در بازار 

داخلـی فروختـه اسـت کـه این میـزان، حاکی از رشـد 

26 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1400 است. 

این شرکت در پنج ماهه ابتدایی سال پیش، یک هزار 

و 740 تـن مقاطـع برنجـی را در بـازار داخلـی معاملـه 

کرده بود.

»فباهنر« طی پنج ماهه نخسـت امسـال، موفق 

به فروش یک هزار و 540 تن تسـمه و ورق برنجی در 

بازار داخلی شـده اسـت که این میزان در مقایسـه با 

مـدت مشـابه سـال پیـش، 20 درصـد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در پنـج ماهـه ابتدایـی سـال 

گذشته، توانسته بود یک هزار و 207 تن تسمه و ورق 

برنجی را در بازار داخلی به فروش برساند.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر در پنـج ماهـه 

ابتدایی سال جاری، هشت هزار و 54 تن محصول را 

در بـازار داخلـی بـه فـروش رسـانده اسـت کـه ایـن 

میـزان، نشـان از رشـد 34 درصـدی نسـبت بـه مـدت 

مشابه سال گذشته دارد. این شرکت طی پنج ماهه 

نخست سال گذشته، 6 هزار و 6 تن محصول در بازار 

داخلی فروخته بود.

شـرکت مس شـهید باهنر در پنج ماهه نخسـت 

سـال جـاری، 681 تـن لولـه مسـی را روانـه بازارهـای 

صادراتـی کـرد کـه ایـن میـزان در هم سـنجی با مدت 

مشابه سال 1400، رشد 51 درصدی داشته است. این 

شـرکت در پنج ماهه ابتدایی سـال گذشـته، 449 تن 

لوله مسی در بازارهای صادراتی معامله کرده بود.

»فباهنر« در پنج ماهه ابتدایی امسـال، توانسـت 

216 تن مقاطع مسی را در بازارهای صادراتی به فروش 

برساند که این میزان حاکی از رشد 81 درصدی نسبت 

به مدت مشـابه سـال قبل اسـت. این شـرکت در پنج 

ماهـه ابتدایـی سـال 1400، موفـق بـه فـروش 119 تـن 

مقاطع مسی در بازارهای صادراتی شده بود.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر طی پنـج ماهه 

نخسـت سـال 1401، موفـق شـد 600 تـن تسـمه و ورق 

مسـی را در بازارهـای صادراتـی بـه فـروش برسـاند. این 

شـرکت طی پنج ماهه ابتدایی سـال گذشـته، 669 تن 

تسمه و ورق مسی در بازارهای صادراتی فروخته بود.

مجمـوع فـروش صادراتـی شـرکت صنایـع مـس 

شهید باهنر در پنج ماهه ابتدایی امسال، به یک هزار 

و 581 تن محصول رسید که این میزان در مقایسه با 

مدت مشابه سال گذشته، حاکی از رشد 5 درصدی 

اسـت. این شـرکت در پنج ماهه نخسـت سـال 1400، 

»فباهنر« طی پنج ماه 
ابتدایی سال جاری، توانست 
یک هزار و ۱۲8 تن مقاطع 

مسی تولید کند که این 
میزان در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل، ۱8 درصد 
رشد داشته است
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توانسـته بـود یـک هـزار و 505 تـن محصـول را روانـه 

بازارهای صادراتی کند.

همچنین »فباهنر« طی پنج ماهه نخست سال 

1401، توانسـته اسـت چهـار هـزار و 200 تـن محصـول 

خدماتـی در زمینـه انـواع محصوالت مسـی و آلیاژی 

عرضـه کنـد. ایـن شـرکت در پنـج ماهه ابتدایی سـال 

گذشـته، چهـار هـزار و 492 تـن محصـول خدماتـی 

عرضه کرده بود.

مجموع فروش شرکت مس شهید باهنر در پنج 

ماهـه ابتدایـی سـال جـاری، بـه 13 هـزار و 835 تـن 

محصول رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه 

سـال قبل، 15 درصد رشـد داشـته اسـت. این شـرکت 

در پنج ماهه نخست سال 1400، توانسته بود 12 هزار 

و سه تن محصول را به فروش رساند.

رشد ۱8 درصدی درآمد حاصل از ارائه   
خدمات 

همان طـور کـه در نمـودار 3 مشـاهده می شـود، 

شرکت صنایع مس شهید باهنر در پنج ماهه ابتدایی 

سال 1401، توانسته است درآمد یک هزار و 861میلیارد 

و 282 میلیـون ریالـی از فـروش لولـه مسـی در بـازار 

داخلی به دست آورد که در مقایسه با مدت مشابه 

سـال قبـل، 178 درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن 

گذشـته،  سـال  ابتدایـی  ماهـه  پنـج  در  شـرکت 

669میلیارد و 223 میلیون ریال درآمد از فروش لوله 

مسی در بازار داخلی کسب کرده بود.

شـرکت مس شـهید باهنر در پنج ماهه نخسـت 

بـه کسـب درآمـد یـک هـزار و  سـال جـاری، موفـق 

889میلیـارد و 727 میلیـون ریالـی از فـروش مقاطـع 

مسـی در بـازار داخلـی شـده اسـت کـه ایـن میـزان، 

حاکـی از رشـد 25 درصـدی نسـبت بـه مـدت زمـان 

مشـابه سـال 1400 اسـت. ایـن شـرکت در پنـج ماهـه 

نخسـت سـال پیـش، یـک هـزار و 505 میلیـارد و 418 

میلیـون ریـال درآمـد از فـروش مقاطع مسـی در بـازار 

داخلی به دست آورده بود.

»فباهنر« طی پنج ماهه ابتدایی امسال، توانسته 

اسـت هشـت هـزار و 10 میلیـارد و 183 میلیـون ریـال 

درآمـد از فـروش تسـمه و ورق مسـی در بـازار داخلـی 

کسـب کنـد کـه ایـن میـزان درهم سـنجی بـا مـدت 

مشـابه سـال قبـل، 58 درصـد افزایـش داشـته اسـت. 

این شرکت در پنج ماهه نخست سال 1400، پنج هزار 

و 51 میلیارد و 179 میلیون ریال درآمد از فروش تسمه 

و ورق مسی در بازار داخلی کسب کرده بود.

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر طی پنج ماهه 

درآمـد  کسـب  بـه  موفـق   ،1401 سـال  نخسـت 

519میلیـارد و 516 میلیـون ریالـی از فـروش لولـه 

برنجی در بازار داخلی شده است که این میزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 48 درصد رشد را 

نشـان می دهـد . ایـن شـرکت در پنـج ماهـه ابتدایی 

سـال گذشـته، توانسـته بـود درآمـد 351 میلیـارد و 

446میلیـون ریالـی از فـروش لولـه برنجـی در بـازار 

داخلی به دست آورد.

شـرکت مس شـهید باهنـر در پنج ماهـه ابتدایی 

سـال جـاری، چهـار هـزار و 375 میلیـارد و 33 میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش مقاطـع برنجی در بـازار داخلی 

کسب کرد که این میزان، حاکی از رشد 64 درصدی 

نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته است. این 

شـرکت در پنـج ماهـه نخسـت سـال 1400، دو هـزار و 

666 میلیـارد و 658 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

مقاطع برنجی در بازار داخلی کسب کرده بود.

»فباهنر« در پنج ماهه ابتدایی امسال، موفق به 

کسب درآمد چهار هزار و 76 میلیارد و 942 میلیون 

ریالـی از فـروش تسـمه و ورق برنجـی در بـازار داخلی 

شـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

پیش، 56 درصد افزایش داشته است. این شرکت در 

پنج ماهه نخست سال گذشته، توانسته بود دو هزار 

و 600 میلیـارد و 681 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

تسمه و ورق برنجی در بازار داخلی به دست آورد.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر توانسـت طی 

پنج ماهه نخست سال جاری، 20 هزار و 732 میلیارد 

و 673 میلیون ریال درآمد از فروش محصوالت خود 

در بـازار داخلـی بـه دسـت آورد کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل، 61 درصد رشـد را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در پنـج ماهـه ابتدایـی 

سـال قبل، 12 هزار و 844 میلیارد و 605 میلیون ریال 

درآمـد از فـروش محصـوالت خـود در بـازار داخلـی 

کسب کرده بود.

شـرکت مس شـهید باهنـر در پنج ماهـه  ابتدایی 

مجموع فروش شرکت 
مس شهید باهنر در پنج 
ماهه ابتدایی سال جاری، 
به ۱۳ هزار و 8۳۵ تن 
محصول رسید که این 

میزان نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، ۱۵ درصد رشد 

داشته است
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و  یـک هـزار و 688 میلیـارد  توانسـت  سـال جـاری، 

976میلیـون ریـال درآمـد از فـروش لولـه مسـی در 

بازارهـای صادراتـی کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته، 77 درصـد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در پنـج ماهـه 

نخست سال پیش، 950 میلیارد و 787 میلیون ریال 

درآمـد از فـروش لولـه مسـی در بازارهـای صادراتـی 

کسب کرده بود.

امسـال،  نخسـت  ماهـه  پنـج  طـی  »فباهنـر« 

518میلیـارد و 851 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

مقاطع مسی در بازارهای صادراتی به دست آورد که 

قبـل،  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  میـزان  ایـن 

104درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت در پنج 

ماهـه ابتدایـی سـال 1400، موفـق بـه کسـب درآمـد 

253میلیـارد و 773 میلیـون ریالـی از فـروش مقاطـع 

مسی در بازارهای صادراتی شده بود.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر در پنـج ماهـه 

ابتدایـی سـال 1401، درآمـد یـک هزار و 476 میلیـارد و 

722 میلیـون ریـال از فـروش تسـمه و ورق مسـی در 

بازارهـای صادراتـی کسـب کـرد. ایـن شـرکت در پنـج 

ماهه نخست سال گذشته، یک هزار و 495 میلیارد و 

764 میلیون ریال درآمد از فروش تسمه و ورق مسی 

در بازارهای صادراتی به دست آورده بود.

مجمـوع درآمـد فـروش صادراتـی »فباهنـر« در 

پنج ماهه نخست امسال، به سه هزار و 849 میلیارد 

میـزان  ایـن  کـه  اسـت  ریـال رسـیده  و 117میلیـون 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، 25 درصـد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در پنـج ماهـه 

و  هـزار  سـه  بـود  توانسـته   ،1400 سـال  ابتدایـی 

فـروش  از  درآمـد  ریـال  میلیـون  و 700  67میلیـارد 

صادراتی محصوالت خود کسب کند.

همچنین شرکت صنایع مس شهید باهنر طی پنج 

ماهـه ابتدایـی سـال جـاری، یـک هـزار و 735میلیـارد و 

739 میلیـون ریـال درآمـد از ارائـه خدمـات در زمینـه 

محصوالت مسـی و آلیاژی کسـب کرد که این میزان 

در هم سنجی با مدت مشابه سال 1400، نشان از رشد 

18 درصـدی دارد. ایـن شـرکت در پنـج ماهـه نخسـت 

سال قبل، یک هزار و 473 میلیارد و 366 میلیون ریال 

درآمد از ارائه خدمات به دست آورده بود.
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1401مبلغ فروش محصوالت شرکت  مس شهید باهنر در پنج  ماه ابتدایی سال -3نمودار 
لوله مسی مقاطع مسی تسمه و ورق مسی مقاطع برنجی تسمه و ورق برنجی لوله برنجی مجموع

مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی و صادراتی 

و همچنین ارائه خدمات شرکت مس شهید باهنر در 

پنج ماهه ابتدایی سال 1401، به 26 هزار و 317 میلیارد 

و 539 میلیـون ریـال رسـیده اسـت کـه ایـن میـزان 

از  بیـش  سـال گذشـته،  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت 

51درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در پنج 

ماهـه نخسـت سـال 1400، توانسـته بـود 17 هـزار و 

385میلیارد و 671 میلیون ریال درآمد کسب کند.
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، مفتول مسی یا سیم مفتول، سیمی 

اسـت که یک رشـته دارد و از جنس مس اسـت. این 

و  حـرارت  انتقـال  قـدرت  توانایـی  مهـم  علی رغـم 

الکتریسـیته، نـرم، منعطـف، بسـیار محکم و مقـاوم 

است. مفتول مسی در تولید برق، انتقال نیرو، توزیع 

نیـرو، ارتباطـات از راه دور، مدارهـای الکترونیکـی و 

انـواع بی شـماری از تجهیـزات الکتریکـی اسـتفاده 

می شود. همچنین مفتول مس با توجه به ویژگی های 

آن در صنعـت ساختمان سـازی کارایـی بسـیار زیادی 

دارد و تمـام ایـن ویژگی هـا برگرفتـه از هسـته  اصلـی و 

مرکزی آن یعنی فلز مس است. تقریبا نیمی از مس 

اسـتخراج شـده بـرای تولیـد سـیم های بـرق و مفتـول 

مسی استفاده می شود.

از سـال 2012 تـا سـال 2019، رونـد تولیـد مفتـول 

ژاپن، کره را در میدان رقابت تولید 
مفتول مسی شکست داد

مسـی در جهـان از مقـدار 15 میلیـون و 268 هـزار تن 

بـه مقـدار 18 میلیـون و 9 هـزار تـن افزایـش یافـت اما 

در سـال 2020، بـه دلیـل همه گیـری گسـترده کرونـا، 

رونـد تولیـد مفتـول مسـی کاهـش یافت و بـه مقدار 

17 میلیـون و 512 هـزار تـن رسـید. در سـال 2021 نیـز 

میـزان تولیـد بـه مقـدار 18 میلیـون و 472 هـزار تـن 

رسید که نسبت به سال قبل از آن، حدود 5 درصد 

افزایش یافت. همچنین مقدار متوسط تولید جهان 

چیـن طـی ۱۰ سـال گذشـته جایگاه خـود را در بـازار جهانی تولیـد مفتول مـس ارتقا داده و سـهم خـود را به حدود 
۴8درصـد افزایـش داده اسـت. با این حال، سـرعت باالی رشـد اقتصادی این کشـور، باعث شـد تا سـهم چین در کل 
تقاضای جهانی مفتول مسـی رشـد بیشـتری داشته باشـد. کشورهای شـرق آسـیا یعنی چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، 
از مهم ترین کشـورهای تولیدکننده نیمه سـاخته های مسـی به  شـمار می آیند و طی ۱۰ سـال گذشـته، به  طور متوسـط 
نزدیـک بـه ۵۵ درصـد از کل مفتـول مس جهان را تولیـد کرده اند. در این بین، سـهم چیـن و هند در بـازار تولید مفتول 

مسی طی این دوره، با افزایش همراه بود؛ در  حالی  که دو کشور دیگر، سهم خود را در این بازار از دست دادند.

مشاور طرح جامع مس کشور
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در طی 10 سـال گذشـته، برابر 17 میلیون و 115 هزار 

تن برآورد شـد. در نمودار 1، سـهم کشـورهای چین، 

هند، ژاپن و کره جنوبی از کل تولید مفتول مس در 

جهان نشان داده شده است.

سرعت بسیاری باالی توسعه بازار   
تولید مفتول مس در چین

چین در سـال 2012، سـهمی معادل 38 درصد از 

تولید مفتول مسی جهان را به خود اختصاص داد و 

تولیـد، حـدود  رونـد  افزایـش  بـا  نیـز  تـا سـال 2020 

50درصد از کل تولید جهان را در دست داشت اما 

دیگـر  در  تولیـد  افزایـش  دلیـل  بـه   2021 سـال  در 

کشـورهای جهـان، از سـهم چیـن در تولیـد مفتـول 

مسـی جهان کاسـته شـد و به سـهم 48 درصد رسید 

کـه نسـبت بـه سـال قبـل آن، 2 واحـد درصـد افـت 

داشـت. همچنیـن در طـی 10 سـال گذشـته، مقـدار 

متوسـط سـهم چیـن از میـزان تولیـد مفتـول مـس 

جهـان برابـر 44 درصـد بـرآورد شـد. هنـد نیـز از سـال 

2012 تـا 2014، رونـد تقریبـا ثابتـی در میـزان تولیـد 

مفتول مس داشـت که سـهمی معادل 30 درصد از 

کل تولیـد مفتـول مـس جهـان را بـه خـود اختصـاص 

داد. سـپس بـا رشـد برابـر 10 واحـد درصـدی در سـال 

2015 معادل 40 درصد از سـهم تولید مفتول مس را 

در جهان داشـت. این میزان در سـال 2016 نیز ثابت 

بـود امـا در سـال های 2017 و 2018 بـه 30 درصـد افت 

کـرد و دوبـاره از سـال 2019 بـا تامیـن 40 درصـد از 

مفتـول مـس جهـان تـا سـال 2021 ثابـت باقـی مانـد. 

همچنیـن مقـدار متوسـط سـهم هنـد از میـزان کل 

تولیـد مفتـول مـس جهـان طـی دوره گذشـته برابـر 

30درصد بوده است.

کشـور ژاپن نیز از سـال 2012 تا 2019، سـهم تقریبا 

ثابـت حـدود 40 درصـدی از میزان تولید مفتول مس 

جهـان را بـه خـود اختصـاص داد. سـپس در سـال های 

2020 و 2021 با افت حدود 10 واحد درصد نسـبت به 

سـال 2019، سـهمی معادل 30 درصد داشـت. به  طور 

کلی از سال 2012 تا 2021، متوسط سهم کشور ژاپن از 

تولید مفتول مس جهان برابر 40 درصد برآورد شد.

در سال های 2012 و 2013، کشور کره نیز سهمی 

برابر 40 درصد از میزان کل تولید مفتول مس جهان 

را در اختیـار داشـت. سـپس از سـال 2014 تـا 2021، 

تقریبا ثابت باقی ماند و نسبت به سال  های 2012 و 

2013 به 30 درصد کاهش یافت. همچنین میانگین 

سـهم کشـور کـره از میـزان کل تولیـد مفتـول مـس 

جهان برابر 30 درصد گزارش شد.

مـس  مفتـول  صـادرات  حجـم   ،2012 سـال  در 

کشـور چیـن برابـر دو هـزار و 559 تـن بود که از سـال 

2013 بـا شـیب تنـدی این میـزان از صـادرات افزایش 

یافت و به مقدار 16 هزار و 556 تن رسید. این روند 

رشـد تا سـال 2016 ادامه داشـت اما در سـال 2017 با 

کاهـش 10 درصـدی، میـزان صادرات برابر بـا 21 هزار 

و 430 تـن بـه 19 هـزار و 302 تـن افـت کـرد. از سـال 

2018 تـا 2020، دوبـاره رونـد صـادرات مفتول مس در 

از 20 هـزار و  بـه  طـوری کـه  یافـت؛  افزایـش  چیـن 

863تن در سال 2018 به مقدار 29 هزار و 571 تن در 

سـال 2020 رسـید امـا در سـال 2021 کمـی از میـزان 

صادرات مفتول مسـی چین کاسـته شـد و به مقدار 

28 هـزار و 225 تـن افـت کـرد. طـی 10 سـال گذشـته، 

متوسـط صـادرات مفتـول مس چیـن برابر 18 هـزار و 

509 تـن گـزارش شـد. کشـورهای فیلیپیـن، تایلنـد، 

صادراتـی  مقاصـد  مهم تریـن  از  مالـزی،  و  ویتنـام 

مفتول مس چین بوده اند.

حجـم صـادرات مفتول مس کشـور هند نیـز در 

سـال 2012 برابر دو هزار و 817 تن بود و تا سـال 2014 

بـا افـت و خیـز همـراه بـود امـا در سـال 2015 بـا رشـد 

شـدیدی میزان صادرات این محصول از مقدار پنج 

هـزار و 220 تـن در سـال 2014 بـه مقـدار 15 هـزار و 

647تـن رسـید. بعـد از ایـن سـال نیـز تـا سـال 2019 بـا 

کاهـش میـزان صـادرات مواجـه شـد؛ بـه  طـوری کـه 

حجـم صـادرات بـه مقـدار دو هـزار و 327 تن کاهش 

یافـت. دوبـاره از سـال 2020، سـیر صعـودی در حجم 

صـادرات مفتـول مـس در هنـد مشـاهده شـد؛ بـه  

طوری  که از میزان پنج هزار و 463 تن در سال 2020 

بـه مقـدار 10 هـزار و 91 تـن در سـال 2021 رسـید. 

همچنین متوسـط صادرات مفتول مس در هند در 

10 سـال گذشـته، برابر 10 هزار و 892 تن برآورد شـد. 

از سـوی دیگر، قطر و سـریالنکا از مهم ترین مقاصد 

صادراتی این محصول در هند به  شمار می روند.

میـزان صـادرات مفتـول مـس در ژاپـن نیـز در 

حجم صادرات مفتول مس 
کشور چین برابر دو هزار 
و ۵۵9 تن بود که از سال 
۲۰۱۳ با شیب تندی این 
میزان از صادرات افزایش 
یافت و به مقدار ۱6 هزار و 

۵۵6 تن رسید
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سال2012 برابر 13 هزار و 782 تن و این میزان تا سال 

2020 بـا افـت و خیـز همـراه بـود. تـا اینکـه در سـال 

2021، حجم صادرات این محصول به 17 هزار و 513 

تـن رسـید کـه نسـبت بـه سـال قبـل آن حـدود 1.8 

درصـد رشـد داشـت. همچنیـن میانگیـن صـادرات 

مفتـول مـس در ژاپـن طـی سـال های گذشـته برابـر 

18هـزار و 700 تـن گـزارش شـد. هند، تایلند و ویتنام 

از مهم تریـن مقاصـد صادراتـی مفتـول مـس در ژاپن 

به شمار می روند.

کـره جنوبـی نیـز در سـال 2012، صادراتـی برابـر 

44هزار و 559 تن از مفتول مس به دیگر کشـورهای 

جهـان داشـت. رونـد صـادرات ایـن کشـور نیـز  طـی 

10سـال گذشـته بـا افـت و خیـز همـراه بـود و در سـال 

2021 این میزان برابر 50 هزار و 868 تن بود که نسبت 

داشـت.  افـت  درصـد   3.6 حـدود   ،2020 سـال  بـه 

همچنیـن متوسـط صـادرات مفتـول مـس در کـره 

جنوبی طی 10 سال گذشته، برابر با 56 هزار و 898 تن 

ایـن  صادراتـی  مقاصـد  مهم تریـن  از  شـد.  گـزارش 

محصول در کره جنوبی می توان کشورهای فیلیپین، 

چین، هند و ایاالت متحده آمریکا را نام برد.

به  طور کلی در سال 2021 به ترتیب کره  جنوبی، 

چیـن ، ژاپـن و هنـد، رتبه هـای 12، 20، 23 و 26 را از 

میـان صادرکننـدگان مفتـول مـس در جهان بـه خود 

اختصـاص دادنـد؛ بـه  طـوری کـه مجمـوع صـادرات 

کشـورهای ذکـر شـده در سـال 2021 برابـر 106 هـزار و 

حـدود   ،2020 سـال  بـه  نسـبت  کـه  بـود  تـن   697

1.6درصد رشد داشت.

تایلند و فیلیپین، مهم ترین مقاصد   
صادراتی کره جنوبی

فیلیپیـن، مهم تریـن بـازار صادراتـی مفتـول مـس 

کشورهای چین و کره  جنوبی به  شمار می رود. خرید 

مفتول مس این کشور از کره  جنوبی نسبت به چین 

بیشتر بود؛ به  طوری که در 10 سال گذشته، متوسط 

سهم کره  جنوبی در تامین نیاز وارداتی فیلیپین برابر 

45 درصـد گـزارش شـد؛ در حالـی  کـه ایـن میـزان از 

مبدا چین برابر 25 درصد بود. همچنین از سال 2012 

تا 2015، سـهم چین در بازار وارداتی فیلیپین نسـبت 

به کره  جنوبی بیشـتر بود. با این حال از سـال 2016 تا 

بـا ارزش واحـد  2021، کـره  جنوبـی مفتـول مـس را 

کمتری نسبت به چین در بازار فیلیپین تامین کرد؛ 

به  طوری که در سال 2021، ارزش واحد کره  جنوبی از 

ایـن بـازار برابـر یـک هـزار و 294 دالر بـر تـن بـود. در 

شـرایطی  کـه ایـن مقـدار بـرای چیـن برابـر یـک هـزار و 

314دالر بر تن گزارش شد.
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تایلنـد نیـز از مقاصـد مهـم صادراتـی دو کشـور 

ژاپـن و چیـن بـه شـمار مـی رود کـه به  طـور میانگین، 

سهم تایلند از واردات مفتول مس چین طی 10 سال 

گذشـته، برابـر 28 درصـد بـرآورد شـد؛ در حالـی  کـه 

ایـن مقـدار بـرای کشـور ژاپـن برابـر 14 درصد بـود. از 

محصـول  تامیـن  واحـد  ارزش  تـا 2020،  سـال 2012 

توسـط چیـن نسـبت بـه ژاپـن کمتـر بـود و بنابرایـن 

سـهم باالیـی در تصاحـب بـازار مفتـول مـس تایلنـد 

داشـت. در سـال 2021، ارزش واحـد چیـن و ژاپـن 

چیـن  حـال  ایـن  بـا  بودنـد.  هـم  بـه  نزدیـک  بسـیار 

همچنان شانس بیشتری برای تصاحب بازار مفتول 

مس تایلند داشت.

در نهایـت هنـد نیـز بـا اینکـه خـود صادرکننـده 

مفتـول مـس در جهـان بـود امـا بـه  عنـوان یکـی از 

بازارهای صادراتی کره و ژاپن به  شمار می رود. طی 

10 سـال گذشـته، به  طور متوسـط سـهم ژاپن از بازار 

وارداتـی مفتـول مـس هنـد برابـر 23 درصـد بـرآورد 

شـد. ایـن در حالـی بـود کـه سـهم کـره  جنوبـی در 

تنهـا 4 درصـد  بـازار  ایـن  تامیـن تقاضـای وارداتـی 

گـزارش شـد. در نمـودار 2، مجمـوع حجم صـادرات 

مفتـول مـس کشـورهای چیـن، هنـد، ژاپـن و کـره 

ایـن کشـورها  بـه همـراه مجمـوع واردات  جنوبـی 

نشـان داده شـده اسـت. همـان  طـور کـه مشـاهده 

می شـود، از سـال 2012 تـا 2021، از مجمـوع حجـم 

واردات کاسـته شـده و بـر حجـم صـادرات افـزوده 

شـده اسـت. ایـن موضـوع بیشـتر بـه دلیـل کاهـش 

واردات چین و افزایش صادرات کره  جنوبی است.

در سـال 2012، حجـم واردات مفتـول مـس در 

چین برابر 100 هزار و 723 تن بود و در سـال 2013 به 

مقـدار 111 هـزار و 87 تـن افزایـش یافت اما بعـد از آن 

بـود. در سـال 2021، حجـم  بـا افـت و خیـز همـراه 

واردات این محصول به 53 هزار و 146 تن رسید که 

نسبت به سال 2020، حدود 10 درصد کاهش یافت. 

همچنین در 10 سال گذشته، متوسط واردات چین 

برابـر 75 هـزار و 17 تـن گـزارش شـد. از مهم تریـن 

تامین کننـدگان بـازار وارداتـی مفتـول مـس در چیـن 

می توان به کشورهای  تایوان و اندونزی اشاره کرد. 

در سـال 2021 در میـان واردکننـدگان جهـان، چیـن 

رتبه 14 را به خود اختصاص داد.

در سـال 2021 میـزان واردات ایـن محصـول در 

هند به 53 هزار و 987 تن رسید که نسبت به سال 

قبل از آن، حدود 5.2 درصد کاهش یافت. متوسط 

واردات مفتـول مـس در هنـد طـی 10 سـال گذشـته، 

برابـر  69 هـزار و 334 تـن بـرآورد شـد. عالوه برایـن، 

مهم ترین تامین کنندگان بازار وارداتی هند در سال 

ژاپـن  و  عربـی  متحـده  امـارات  کشـورهای   ،2021

بودنـد. هنـد در میـان واردکنندگان مفتـول مس در 

سال 2021 رتبه 13 را به خود اختصاص داد.

حجـم واردات ژاپـن در سـال 2021 بـه پنـج هزار تن 

رسـید کـه نسـبت بـه سـال 2020، حـدود 14 درصـد 

سـال  در 10  ژاپـن  واردات  متوسـط  یافـت.  کاهـش 

گذشـته برابـر چهـار هـزار و 543 تـن بـرآورد شـد. از 

بـازار وارداتـی  تامیـن  کننـده  مهم تریـن کشـورهای 

مفتول مسی ژاپن در سال 2021، می توان به مالزی و 

تایلنـد اشـاره کـرد. ژاپـن در میـان واردکننـدگان ایـن 

محصول در جهان، رتبه 54 را به خود اختصاص داد.

در سال 2012، حجم واردات مفتول مس در کره 

جنوبـی برابـر هفـت هـزار و 683 تـن بـود. در سـال 

2021، حجـم واردات ایـن محصـول در کـره جنوبـی 

برابر یک هزار و 314 تن بود که نسـبت به سـال قبل 

متوسـط  یافـت.  افزایـش  درصـد   19 حـدود  آن  از 

واردات مفتـول مـس در کـره  جنوبـی طـی 10 سـال 

گذشـته، برابـر چهـار هـزار و 22 تـن گزارش شـد. کره  

جنوبی در سال 2021، رتبه 76 را از میان واردکنندگان 

ایـن محصـول در جهـان بـه خـود اختصـاص داد. از 

مهم تریـن تامین کننـدگان بـازار وارداتـی ایـن کشـور 

می توان به کشورهای آلمان و ایاالت متحده آمریکا 

در سال 2021 اشاره کرد. به  طور کلی در سال 2021، 

مجمـوع واردات کشـورهای چیـن، هند، ژاپـن و کره 

جنوبـی برابـر 113 هـزار و 447 تـن بـود کـه نسـبت به 

سال 2020، حدود 7.8 درصد کاهش یافت.

چین؛ بزرگ ترین بازار مصرف مفتول   
مس جهان

در سـال 2021، تقاضـای مفتـول مـس در جهـان 

برابـر 18 میلیـون و 166 هـزار تـن بـود کـه نسـبت بـه 

سال پیشین که به دلیل همه گیری کرونا از میزان 

حـدود  بـود،  شـده  کاسـته  ایـن محصـول  مصـرف 

از مهم ترین تامین کنندگان 
بازار وارداتی مفتول مس در 
چین می توان به کشورهای  

تایوان و اندونزی اشاره 
کرد. در سال ۲۰۲۱ در 

میان واردکنندگان جهان، 
چین رتبه ۱۴ را به خود 

اختصاص داد
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از مصـرف  چیـن  سـهم  متوسـط  مقـدار  همچنیـن 

جهانـی ایـن محصـول طـی 10 سـال گذشـته برابـر 

44درصد گزارش شد.

هند نیز در سال 2012 سهمی معادل 3 درصد از 

خـود  بـه  را  جهـان  در  مـس  مفتـول  مصـرف  کل 

تغییـر   2021 سـال  تـا  میـزان  ایـن  داد.  اختصـاص 

چندانـی نداشـت؛ بـه  طـوری کـه در سـال 2021 سـهم 

هند از مصرف این محصول در جهان برابر 3.3درصد 

بـود کـه نسـبت بـه سـال 2020 تنهـا 0.1 واحـد درصـد 

افزایش یافت. طی دوره 10 سـاله نیز سـهم متوسـط 

مصـرف مفتـول مـس در هنـد از کل مصـرف جهـان 

برابر 3.1 درصد برآورد شد.

کشـور ژاپـن نیـز در سـال 2012 سـهمی معـادل 

4.4درصد از کل مصرف مفتول مس در جهان را به 

خود اختصاص داد اما تا سال 2021 روندی نزولی در 

این سـهم داشـت. در سـال 2021، سـهم این کشـور از 

میزان مصرف مفتول مسی برابر 3.2 درصد بود که 

نسـبت به سـال پیشـین خـود، 0.1 واحـد درصد افت 

داشـت. سـهم متوسـط کشـور ژاپـن طـی دوره مـورد 

بررسی برابر 3.9 درصد گزارش شد.

در سـال های 2012 و 2013، سـهم مصـرف مفتـول 

مـس در کـره  جنوبـی نسـبت بـه سـهم مصـرف آن در 

جهان ثابت و برابر 3.9 درصد گزارش شـد. سـپس تا 

سـال 2019 با افت و خیز جزئی همراه بود تا به میزان 

3.3 درصد در این سال رسید و تا سال 2020 نیز ثابت 

باقی ماند. در سال 2021 با کاهش 0.1 واحد درصد به 

مقدار 3.2 درصد افت کرد. همچنین متوسط سهم 

مصرف مفتول مس در این کشور نسبت به جهان در 

دوره گذشته برابر 3.6 درصد برآورد شد.

مصـرف  سـهم  چیـن  در  سـاله،   10 دوره  طـی 

مفتـول مـس از کل بـازار مصرف جهانی آن نسـبت 

بـه سـهم تولیـد آن از جهـان، بـا سـرعت بیشـتری 

افزایـش یافـت. از ایـن رو می تـوان گفـت کـه بـازار 

مصرف در چین نسبت به بازار تولید آن با سرعت 

بیشـتری توسـعه یافته اسـت؛ در حالی  که در هند 

و ژاپن، سـهم مصرف این محصول نسـبت به سـهم 

تولیـد آن از جهـان، بـا نـرخ یکسـانی تغییـر کـرد و 

تفـاوت چندانـی نداشـت امـا در کـره  جنوبـی، بـر 

خـالف آنچـه کـه در چیـن اتفـاق افتـاد، سـهم تولید 

مفتـول مـس از سـهم مصـرف آن از جهـان بـا نـرخ 

بیشتری رشد کرد.

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

اسـت،  بـرق  صنعـت  آن  مهم تریـن  کـه  مختلـف 

پیش بینی می شود با رشد جمعیت که خود محرکی 

بـرای توسـعه صنعـت بـرق و توسـعه ایـن صنعـت بـه  

حساب می آید، تقاضا برای مفتول مس افزایش یابد 

و متعاقبـا میـزان تولیـد ایـن محصـول در جهـان در 

اینکـه  باشـد. ضمـن  افزایـش  بـه  رو  آتـی  سـال های 

برقی سازی یکی از مهم ترین ارکان برای نیل کردن به 

سمت کاهش انتشارات کربنی و مقابله با گرمایش 

زمین است که خود می تواند هر گونه ریسکی را در 

آینده رو به رشد بازار مفتول کاهش دهد.

میـزان  سـال 2012  در  یافـت.  افزایـش  5.3درصـد 

مصـرف مفتـول مـس در جهـان برابـر 15 میلیـون و 

رونـد   2019 سـال  تـا  و  شـد  بـرآورد  تـن  هـزار   511

افزایشی داشت اما در سال 2020 به دلیل همه گیری 

میـزان  از  مشـاغل  از  بسـیاری  تعطیلـی  و  کرونـا 

مصرف آن کمی کاسته شد و دوباره در سال 2021 

سـیر صعـودی داشـت؛ بـه  طـوری  کـه در سـال 2021، 

میزان مصرف مفتول مس در جهان برابر 18 میلیون 

و 227هزار تن بود که نسبت به سال گذشته حدود 

3 درصد افزایش یافت.

مقدار متوسط مصرف این محصول طی 10 سال 

گذشـته در جهـان برابـر 17 میلیـون و 184 هـزار تـن 

گزارش شد. میزان تقاضای مفتول مس در جهان نیز 

در سال 2012 برابر 14 میلیون و 829 هزار تن بود. این 

میزان تا سـال 2019 روند افزایشـی داشـت اما در سـال 

رونـد  سـال 2021  در  دوبـاره  و  یافـت  کاهـش   2020

افزایشـی خود را از سـر گرفت؛ به  طوری  که در سـال 

2021، میـزان تقاضـای مفتـول مـس در جهـان برابـر 

18میلیـون و 166 هـزار تـن بـود کـه نسـبت بـه سـال 

پیشـین خـود حـدود 5.3 درصـد افزایـش یافـت. در 

نمودار 3، سهم مصرف مفتول مس از مصرف جهان 

در کشـورهای چیـن، هنـد، ژاپـن و کـره جنوبی نشـان 

داده شده است.

سـهم چیـن از مصـرف جهانـی مفتـول مـس در 

سـال 2012 برابر 37 درصد برآورد شـد و تا سـال 2020 

روند نسبتا افزایشی داشت و به 49 درصد رسید و 

مانـد.  باقـی  ثابـت  نیـز  سـال 2021  در  میـزان  ایـن 



51         شهریور ماه  1401        شماره  233

مــس
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، 

بیـن  در  بهره بـرداری  نـرخ  متوسـط  ویـژه،  طـور  بـه 

ترتیـب  بـه  بـزرگ، متوسـط و کوچـک  شـرکت های 

86.81 درصـد، 58.41 درصـد و 49.79 درصـد بـوده 

است. پیش بینی می شود متوسط نرخ بهره برداری 

تولیدکنندگان سیم و کابل مسی در ماه سپتامبر به 

عـدد 83.34 درصـد برسـد. همچنیـن متوسـط نـرخ 

بهره بـرداری شـرکت های تولیدکننـده سـیم و کابـل 

مسی در ماه آگوست به 81.93 درصد رسید.

میانگین نرخ بهره برداری شرکت های تولیدکننده 

سـیم و کابـل مسـی در مـاه آگوسـت اندکـی افزایش 

شـیوع  دلیـل  بـه  افزایـش  میـزان  ایـن  امـا  داشـت 

پراکنـده مـوارد ویروس کرونا و برنامه سـهمیه بندی 

مثـال،  عنـوان  بـه  بـود.  انتظـار  حـد  از  کمتـر  بـرق 

اسـتان های  در  کرونـا  بیمـاری  مجـدد  اوج گیـری 

سـین کیانگ، گانسـو و جیانگشـی، تولیدکننـدگان 

محلـی سـیم و کابـل را از خریـد و فـروش عـادی منـع 

داد.  قـرار  فشـار  تحـت  را  تولیـد  فراینـد  و  کـرد 

عالوه براین، دمای باالی کشور چین در ماه آگوست 

باعـث شـد برخـی تولیدکننـدگان مجـدد مشـمول 

برنامه سهمیه بندی برق شوند. شرکت های واقع در 

استان های سیچوان، جیانگسو، چجیانگ، هوبئی و 

شـهر چونگ چینـگ که تحـت تاثیـر محدودیت ها و 

برنامه های سهمیه بندی برق قرار گرفته اند، مجبور 

به کاهش تولید شدند و در نتیجه نرخ های عملیاتی 

آن ها با کاهش مواجه شـد. با در نظر داشـتن جانب 

مصـرف، تقاضـای نهایـی در پروژه هـای زیرسـاختی 

محلی مانند توان شـبکه برق شـهری، ترافیک ریلی 

و بخـش ارتباطـات همچنـان در حال افزایش بـود. از 

در  سـرمایه گذاری  جـوالی،  مـاه  تـا  ژانویـه  مـاه 

پروژه هـای تامیـن برق در مجموع 260 میلیـارد یوان 

بـوده کـه 16.8 درصـد نسـبت به مدت مشـابه سـال 

آن هـا،  میـان  در  اسـت.  داشـته  افزایـش  گذشـته 

بـرق شـرکت های  تامیـن  پـروژه  سـرمایه گذاری در 

تولیـد بـرق فتوولتاییـک )یکـی از انـواع سـامانه های 

تولیـد بـرق از انرژی خورشـیدی( 77.3 میلیـارد یوان 

بـه مـدت  افزایـش 304 درصـدی نسـبت  بـود کـه 

مشـابه سـال گذشـته را نشـان می دهد. رشـد سـریع 

احـداث ظرفیـت تولیـد بـرق از انـرژی خورشـیدی یـا 

همان فتوولتائیک، رشد مداوم تقاضای سیم و کابل 

را در پـی داشـت. در همیـن حـال، سـفارش ها بـرای 

شـبکه برق در ماه آگوسـت نسـبت به ماه گذشـته، 

اندکی افزایش یافت. تحت تاثیر محدودیت برق و 

همه گیری بیماری کرونا، متوسط نرخ بهره برداری 

تولیدکنندگان سیم و کابل مسی به لطف تقاضای 

بـا  مرتبـط  بخش هـای  و  زیرسـاخت ها  در  نهایـی 

تولید برق فتوولتاییک همچنان رشد مثبتی را در 

ماه آگوسـت نسـبت به مدت مشـابه ماه گذشـته 

ثبت کرد.

نسـبت موجـودی انبـار بـه تولیـد مـواد اولیـه و 

نسـبت موجـودی انبـار بـه تولید محصوالت سـاخته 

شده شرکت های سیم و کابل مسی در ماه آگوست 

بـه ترتیـب 15.92 درصـد و 24.07 درصـد بـود. ایـن 

نسـبت ها بـه ترتیـب 0.24 واحـد درصـد و 1.42 واحـد 

بررسـی های موسسـه »SMM« نشـان می دهد که میانگین نرخ بهره برداری تولیدکنندگان سیم 
و کابل مسـی در ماه آگوسـت ۲۰۲۲، به 8۱.9۳ درصد رسـید که افزایش ۱.۲ واحد درصدی نسـبت 

به ماه گذشته و کاهش ۱.8۴ واحد درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد.

پیش بینی رشد نرخ بهره برداری تولیدکنندگان 
سیم و کابل مسی

درصـد کاهـش یافت که این موضوع نشـان می دهد 

اکثـر شـرکت ها تمایلـی بـه ذخیـره مجـدد موجـودی 

کاالهای خود را ندارند. این در حالی است که برخی 

از موجـودی مـس کـه در زمـان بـاال بـودن قیمت انبار 

شـده بـود، بـه  دلیـل افزایـش دوبـاره قیمـت پـس از 

کاهشی، می تواند از انبار خارج شود. انتظار می رود 

میانگین نرخ بهره برداری تولیدکنندگان سیم و کابل 

مسـی در ماه سـپتامبر نسـبت به مدت مشـابه سال 

واحـد  و 0.98  افزایـش  درصـد  واحـد  گدشـته، 1.41 

درصد کاهش یابد و به 83.34 درصد برسد.

از آنجایـی کـه سـهمیه بندی بـرق در پایـان مـاه 

آگوسـت کاهـش می یابـد، انتظـار مـی رود میانگیـن 

نـرخ بهره بـرداری تولیدکننـدگان سـیم و کابل مسـی 

در مـاه سـپتامبر اندکـی افزایـش یابـد. عالوه برایـن، 

دولـت چیـن سـرمایه گذاری خـود در تامین بـرق در 

سـال جـاری را افزایـش داده کـه ایـن میـزان، از مـاه 

ژوئـن بـه طـور قابـل توجهـی رونـد افزایشـی داشـته 

اسـت. در همین راسـتا دولت چین سـرمایه گذاری 

رو به رشـد در ظرفیت هـای سـایر منابـع انـرژی غیـر 

فسیلی و تجدیدپذیر مانند تولید برق فتوولتاییک و 

تولید برق از انرژی باد را افزایش می دهد که منجر 

بـه رشـد تقاضـا بـرای سـیم و کابـل می شـود. بـا ایـن 

حال، پیش بینی افزایش تقاضا در بخش های امالک 

و مسـتغالت و شـبکه های دولتـی همچنـان دشـوار 

خواهـد بـود. بنابرایـن انتظـار مـی رود رونـد صعودی 

میانگین نرخ بهره برداری تولیدکنندگان سیم و کابل 

مسی در ماه سپتامبر سال جاری محدود باشد.
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»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومی شـرکت مشـاوره 

اقتصـادی آرمـان آتورپـات، محصوالت تخت مسـی 

شامل ورق و فویل های مسی هستند که ویژگی های 

مکانیکـی خـوب و الکتریکـی برجسـته ای دارنـد. از 

بـاال  جملـه ویژگـی آن هـا خاصیـت انعطاف پذیـری 

اسـت کـه در صنعـت بـرق و ساختمان سـازی مـورد 

اسـتفاده قـرار می گیـرد. از دیگـر کاربردهـای ایـن 

صنایـع  در  آن هـا  کاربـرد  بـه  می تـوان  محصـوالت 

خودروسازی، پزشکی، هنر، ابزار الکتریکی، دریایی 

و سیستم های تهویه اشاره کرد. از انواع ورق مسی 

آلیـاژی می تـوان بـه آلیـاژ  TCP کـه دارای هدایـت 

 DLP الکتریکی و حرارتی بسـیار خوبی اسـت، آلیاژ

و در صنایـع  باالیـی دارد  قابلیـت جوشـکاری  کـه 

برودتی، حرارتی و تولید لوازم خانگی به کار می رود 

و آلیـاژ مـس قلـع کـه در سـاخت پره هـای رادیاتـور و 

توربین های کوچک کاربرد دارد، اشاره کرد.

از مهم تریـن صادرکننـدگان محصـوالت تخـت 

مسـی می توان به  ترتیب به کشـورهای آلمان، ژاپن، 

چین و کره جنوبی اشـاره کرد. در سـال 2021، حجم 

صـادرات ایـن محصوالت در آلمان برابر 300 هزار و 

181 تن بود و سهمی معادل 30 درصد از کل تجارت 

جهـان را در ایـن سـال داشـت؛ در صورتـی  کـه در 

سـال 2012 بـا میـزان صـادرات برابـر بـا 271 هـزار و 

239تـن، ایـن سـهم برابـر 31 درصـد بـود. بـه  طـور کلـی 

متوسط حجم صادرات آلمان طی 10 سال گذشته برابر 

306 هزار و 484 تن بود.

حجم صادرات محصوالت تخت مسـی در ژاپن 

در سـال 2012 برابـر 88 هـزار و 755 تـن بـود و سـهمی 

معادل 10 درصد از تجارت جهانی داشـت و در سـال 

2021 با افزایش حجم صادرات به 123 هزار و 454 تن، 

این میزان به 12 درصد افزایش یافت.

آلمـان طی ۱۰ سـال گذشـته جایـگاه نخسـت خـود را در بـازار جهانی تجـارت محصوالت 
تخت مسـی حفـظ کرده و ۳۰ درصـد از صادرات این محصـوالت در جهان را بـه خود اختصاص 
داده اسـت امـا بـا وجود سـرعت باالی رشـد اقتصادی این کشـور، میزان رشـد سـهم صادرات 
آلمـان در جهـان تقریبـا ثابـت بوده اسـت. چهـار کشـور آلمـان، ژاپن، چیـن و کره  جنوبـی، از 
مهم تریـن کشـورهای فعـال در حـوزه صـادرات محصـوالت تخـت مسـی در جهان به  شـمار 
می آینـد و بـه  طور متوسـط نزدیک بـه ۵۷ درصد از صـادرات کل محصوالت تخت مسـی جهان 
توسـط این کشـورها صـورت گرفته اسـت. در این بین، سـهم چین در بازار تجـارت محصوالت 

تخت مسی طی این دوره، نسبت به دیگر کشورها با رشد بیشتری همراه بود.

آلمان، پیشرو در صادرات محصوالت تخت مسی در جهان

چیـن نیـز بـه  عنـوان سـومین صادرکننـده بـزرگ 

محصـوالت تخـت مسـی در جهـان در سـال 2021 بـا 

حجمـی معـادل 80 هـزار و 434 تـن صادرات، سـهمی 

برابـر 8 درصـد از تجـارت جهانی را به خود اختصاص 

داد؛ در حالـی  کـه در سـال 2012، ایـن میـزان برابـر 

3درصد و با حجم صادرات برابر با 27 هزار و 299 تن 

بود. همچنین متوسط صادرات این کشور طی دوره 

مورد بررسی برابر 80 هزار و 434 تن برآورد شد.

در نهایـت کـره  جنوبـی بـا حجـم صـادرات برابـر 

77هـزار و 642 تـن در سـال 2021، سـهمی نزدیـک بـه 

8درصد از کل صادرات محصوالت تخت مسـی در 

جهان را داشت. سهم کره جنوبی در سال 2012 نیز با 

حجـم صـادرات برابـر بـا 67 هـزار و 57 تـن تقریبا برابر 

8درصد بود. به  طور کلی در نمودار 1، حجم صادرات 

کشورهای مورد بررسی به  همراه سایر کشورها نشان 

داده شده است.
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از سـال 2012 تـا 2021، تمامـی کشـورهای مـورد 

بررسـی بـه غیـر از چیـن بـا افزایـش حجـم صـادرات 

محصـوالت تخـت مسـی در جهـان، میـزان صـادرات 

خود را افزایش دادند اما رشد قابل توجهی نداشتند. 

ایـن  تولیـد  حجـم  افزایـش  بـا  چیـن  میـان  ایـن  در 

محصـوالت از مقـدار 518 هـزار تـن در سـال 2012 بـه 

حجـم   ،2021 سـال  در  تـن  هـزار   61 و  یک میلیـون 

صـادرات خـود را نسـبت بـه دیگـر کشـورها بیشـتر 

افزایش داده و رشد قابل توجهی داشته است.

چین، مقصد صادراتی مشترک   
محصوالت تخت مسی شرق آسیا

از مهم تریـن مقاصـد صادراتـی آلمـان می تـوان به 

ایـاالت  متحـده آمریـکا، ایتالیـا و فرانسـه اشـاره کـرد. 

مقاصـد  از  نیـز  تایـوان  و  تایلنـد  چیـن،  کشـورهای 

صادراتـی محصـوالت تخـت مسـی ژاپـن بودنـد. از 

مقاصد صادراتی کره  جنوبی نیز می توان چین، ژاپن 

و تایوان را نام برد. چین نیز کشورهای ژاپن، ویتنام و 

خـود  بازارهـای صادراتـی  عنـوان  بـه   را  هنگ کنـگ 

انتخاب کرد.

چیـن یکـی از بازارهـای مشـترک صادراتـی ژاپـن و 

کـره  جنوبـی بـود کـه طـی 10 سـال گذشـته، متوسـط 

مجمـوع واردات محصـوالت تخـت مسـی از ایـن دو 

کشـور برابـر 67 هـزار و 69 تـن بـرآورد شـد. همچنیـن 

متوسـط سـهم چین از بازار وارداتی ژاپن و کره  جنوبی 

به  ترتیب برابر 31 درصد و 23 درصد بود. ژاپن در سال 

2021 بـا ارزش واحـد برابـر 13.199 دالر بـر تـن شـانس 

کمتـری بـرای تصاحب بـازار وارداتی چین نسـبت به 

کره جنوبی با متوسط ارزش واحد برابر 9.766 دالر بر 

بـه  طـور متوسـط مجمـوع سـهم کـره   تـن داشـت. 

جنوبـی و ژاپـن در تامیـن بـازار وارداتـی محصـوالت 

تخت مسی برابر 54 درصد محاسبه شد.

از دیگـر بازارهـای مشـترک ژاپـن و کـره  جنوبـی 

کشـور تایـوان بـود کـه از سـال 2012 تـا 2021، متوسـط 

مجموع صادرات این دو کشور به تایوان برابر 19 هزار 

و 744 تن بود. سهم ژاپن و کره  جنوبی از تامین بازار 

وارداتـی ایـن کشـور بـه  ترتیب و به  طور متوسـط برابر 

43 درصد و 24 درصد گزارش شد. در حالت کلی به  

طـور متوسـط مجمـوع سـهم ایـن دو کشـور از بـازار 

وارداتی تایوان برابر 67 درصد بود. همچنین در سال 

2021 ازرش واحـد صـادرات محصـوالت تخـت مسـی 

بـه تایـوان توسـط کـره  جنوبـی برابـر 10.029 دالر بـر تـن 

برابـر   کـه  ژاپـن  واحـد  ارزش  بـه  نسـبت  کـه  بـود 

12.313دالر بر تن بود، شانس بیشتری برای تصاحب 

این بازار داشت.

ژاپـن نیـز بـه  عنـوان بـازار صادراتـی مشـترک کره  

جنوبی و چین به  شمار می رود. در سال 2021، ارزش 

واحد چین در بازار وارداتی ژاپن برابر 11.095دالر بر تن 

بود که نسـبت به کره  جنوبی با ارزش واحد برابر با 

9.028 دالر بـر تـن، از شـانس کمتـری بـرای تصاحـب 

این بازار برخوردار بود. با این حال متوسط مجموع 

سهم چین و کره  جنوبی از تامین بازار وارداتی ژاپن 

طی 10 سـال گذشـته برابر 71درصد گزارش شـد. در 

نمـودار 2، حجـم واردات محصـوالت تخـت مسـی 

جهـان در مهم تریـن مقاصـد صادراتـی نشـان داده 

شده است.

کشـورهای چیـن، ایـاالت متحـده آمریکا، ایتالیـا و 

فرانسه طی 10 سال گذشته، از مهم ترین واردکنندگان 

محصوالت تخت مسی در جهان بودند و به  ترتیب در 

رتبه هـای اول تـا چهـارم جهـان قـرار گرفتنـد. در سـال 

2021، میزان واردات محصوالت تخت مسی در چین 

برابر 127 هزار و 836 تن بود و سهمی معادل 12.5درصد 

از کل صادرات این محصوالت در جهان داشت. حجم 

واردات ایاالت متحده آمریکا و ایتالیا نیز در سال 2021، 

به  ترتیب برابر 80 هزار و 922 تن و 80 هزار و 118 تن بود 

کـه ایـن میـزان از واردات بـه  ترتیـب سـهمی برابـر بـا 

7.9درصد و 7.8 درصد از کل صادرات جهان داشت. 

در نهایـت سـهم فرانسـه نیـز بـا میـزان واردات برابـر بـا 

67هزار و 267 تن، معادل 6.6درصد برآورد شد.

کشـورهای تایلنـد، تایـوان، ژاپـن، هنگ کنـگ و 

ویتنـام نیـز کـه بـه  عنـوان مقاصـد مهـم صادراتـی 

شـناخته شـده بودنـد، در رتبه هـای به  ترتیب ششـم، 

هفتـم، دهـم، یازدهـم و سـیزدهم واردات جهـان قـرار 

داشـتند. در سـال 2021، میـزان واردات تایلنـد برابـر 

54هـزار و 133 تـن بـود و سـهمی کـه از صـادرات کل 

جهان به  خود اختصاص داد، برابر 5.3 درصد برآورد 

شد.  تایوان و ژاپن نیز با حجم واردات برابر با 39 هزار 

معـادل  سـهمی  تـن،  و 954  هـزار  و 32  تـن  و 404 

چین یکی از بازارهای 
مشترک صادراتی ژاپن 
و کره  جنوبی بود که طی 
۱۰ سال گذشته، متوسط 
مجموع واردات محصوالت 
تخت مسی از این دو کشور 

برابر 6۷ هزار و 69 تن 
برآورد شد
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3.8درصد و 3.2 درصد از کل تجارت این محصوالت 

در جهـان داشـتند. سـهم کشـورهای هنگ کنـگ و 

ویتنـام نیـز بـه  ترتیـب برابـر 3 درصـد و 2.4 درصـد 

بـود و میـزان واردات آن هـا به  ترتیب برابر 31 هزار 

و 303 تن و 24 هزار و 414 تن گزارش شد.

از سـال 2012 تا 2021، متوسـط سـهم بازار وارداتی 

برابـر  مسـی  تخـت  محصـوالت  تجـارت  از  چیـن 

13درصد محاسبه شد. همچنین در سال 2021، سهم 

این بازار در چین به  دلیل افزایش حجم تولید، حدود 

یک واحد درصد نسـبت به سـال 2020 افت داشـت و 

بـه مقـدار 13 درصـد کاهـش یافـت. متوسـط سـهم 

واردات ایـاالت متحـده آمریـکا و ایتالیـا از تجـارت 

جهانـی طـی 10 سـال گذشـته برابـر 7 درصـد بـود. در 

سـال 2021، سـهم آمریـکا نسـبت بـه سـال 2020 حدود 

یـک واحـد درصـد افزایـش یافـت و بـه 8 درصد رسـید 

امـا ایـن مقدار در کشـور ایتالیا ثابت و برابـر 7 درصد 

بـود. سـهم فرانسـه نیـز از تامیـن بـازار وارداتـی خـود 

توسـط تجارت جهانی به  طور متوسـط برابر 6 درصد 

بـود. در سـال 2021 نیـز ایـن میـزان نسـبت بـه 2020 

بدون تغییر باقی ماند و برابر 7 درصد گزارش شد.

وضعیت آینده محصوالت تخت مسی  
تقاضای جهانی برای برق در حال رشد است زیرا 

از  اسـتفاده  خانـوار،  میلیون هـا  درآمـد  افزایـش  بـا 

دسـتگاه های الکتریکی از سیستم های خنک کننده 

گرفتـه تـا خودروهـای الکتریکـی، افزایـش می یابـد. 

فنـاوری  همچنیـن  و  بـرق  انتقـال  و  توزیـع  تولیـد، 

خودروهـای الکتریکی وابسـته به مقـدار زیـادی ورق 

مـس اسـت. از طرفـی، ورق مـس در ساخت وسـاز 

سـاختمان بسـیار کاربـرد دارد. بنابرایـن بـا توجـه بـه 

آهنـگ رشـد جمعیـت، پیش بینـی می شـود تجـارت 

محصوالت تخت مسی در جهان افزایش یابد.

تقاضای جهانی برای 
برق در حال رشد است 
زیرا با افزایش درآمد 

میلیون ها خانوار، استفاده 
از دستگاه های الکتریکی 

از سیستم های خنک کننده 
گرفته تا خودروهای 

الکتریکی، افزایش می یابد
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

آرمـان آتورپـات، تبدیـل مـواد اولیـه به محصوالت با 

ارزش افـزوده بیشـتر و تجـارت ایـن نـوع محصوالت 

همـواره می توانـد گره گشـای بخشـی از مشـکالت 

اقتصادی کشـورها باشـد. مقاطع مسـی، معموال در 

سـازه ها، اتصـاالت برقـی و لوله کشـی و ماشـین آالت 

صنعتی اسـتفاده می شـود. این محصوالت فقط در 

تجـارت مقاطع مسـی و برنجی در بـازه زمانی سـال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱، بـه  صورت متناوب 
رونـدی صعـودی از خود نشـان داده اسـت. در سـال های گذشـته مجموع تجارت مقاطع مسـی 
و آلیـاژی به  صـورت میانگین 8۱۴ هزار تن بـوده که این میزان از تجارت، پاسـخگوی ۲۳درصد 
از تقاضـای ایـن محصـوالت در جهان اسـت. در تجارت مقاطع مسـی و آلیـاژی، مقاطع برنجی 
۵۱ درصـد از سـهم تجـارت این محصوالت را شـامل می شـوند که نشـان دهنده تقاضـای زیاد 
مقاطـع برنجـی اسـت. بنـا بـر گـزارش سـایت »IWCC«، تقاضـای مقاطـع برنجـی و آلیاژی 
8۰درصـد از کل تقاضـای انـواع مقاطـع را تشـکیل می دهـد. ایـن حجـم از تقاضا، کشـورهای 
توسـعه یافتـه را راغـب به تولید بیشـتر ایـن محصوالت برای دسـتیابی بـه چنین بـازار بزرگی 
کـرده اسـت. کشـورهای آلمـان و ایتالیا با صـادرات مقاطع برنجـی و آلیاژی، بیش از یک  سـوم 

از سهم تجارت این محصوالت را به خود اختصاص داده اند.

بازار جهانی مقاطع مسی و آلیاژی در چنگ اروپا

فرم خالص خود کاربرد ندارند. آلیاژهای آن ممکن 

اسـت بـا ترکیـب عناصـر دیگـر بـرای دسـتیابی بـه 

خواص مکانیکی و فیزیکی متفاوت، ساخته شوند. 

بیشتر آلیاژهای ساخته شده برنج و برنز هستند. از 
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ایـن مقاطـع آلیـاژی نیـز در صنعـت ساختمان سـازی، 

سـاختمانی،  شـیر آالت  حرارتـی،  و  برودتـی  صنایـع 

صنعت خودرو، صنعت نفت، پتروشیمی، یراق آالت 

ساختمانی، اتصاالت آب و گاز استفاده می شود.

جایگاه مقاطع مسی و برنجی در   
تجارت جهانی

تجـارت مقاطـع مسـی و آلیـاژی در بـازه زمانـی 

سـال های 2011 تـا 2021، بـه  صـورت متنـاوب رونـدی 

صعودی از خود نشـان داده اسـت. همان طور که در 

نمـودار 1 نیـز مشـاهده می شـود، کل تجـارت مقاطـع 

مسـی و آلیـاژی در سـال 2011، حـدود 763 هـزار و 

156تن بود و در بازه زمانی سـال های منتهی به سـال 

2021، به  صورت میانگین 814 هزار تن تجارت شـد و 

در سال 2021 برابر با 856 هزار و 458 تن گزارش شده 

اسـت. شـایان ذکـر اسـت کـه ایـن رونـد در سـال های 

2019 و 2020 بـه  دلیـل بحـران کرونـا، دچـار یک کاهش 

5درصـدی نسـبت بـه سـال 2018 شـد. بنـا بر گـزارش 

سـایت »IWCC«، میانگیـن تقاضـای مقاطع مسـی و 

آلیاژی در سال های گذشته برابر سه میلیون و 538هزار 

پاسـخگوی  آن  تجـارت جهانـی  میـزان  کـه  بـود  تـن 

23درصد از تقاضای این محصوالت بوده است.

همـان طـور کـه در نمـودار 1 آمـده اسـت، در بـازه 

زمانـی مـورد مطالعـه در تمـام ایـن سـال ها، تجـارت 

ایـن  بـازار  در  تاثیرگـذاری  نقـش  برنجـی  مقاطـع 

محصوالت داشته و همواره به  طور میانگین 51درصد 

خـود  بـه  را  محصـوالت  ایـن  کل  تجـارت  سـهم  از 

اختصـاص داده اسـت. تجـارت ایـن محصـوالت در 

سـال 2011، بـه میـزان 449 هـزار و 694 تـن بـود و بـه  

صـورت میانگیـن بـه میـزان 411 هـزار و 738 تـن در 

سال های 2012 تا 2020 تجارت شدند و مقدار تجارت 

آن در سال 2021، برابر با 452 هزار و 65 تن بود.

گفتنـی اسـت مقاطـع از جنـس مـس، بـه  طـور 

میانگیـن 39 درصـد از سـهم تجـارت محصـوالت را 

شامل می شود که میانگین تجارت این محصوالت 

در بـازه زمانـی 2011 تـا 2020، برابـر بـا 320 هـزار و 

434تن بوده است.

از بزرگ تریـن صادرکننده هـای  ایتالیـا  و  آلمـان 

مقاطـع در جهـان هسـتند و بـه  طـور میانگیـن، 19 و 

12درصـد از سـهم کل تجـارت انـواع مقاطع مسـی و 

بـه خـود اختصـاص داده  انـد.  آلیـاژی را در جهـان 

مجمـوع صـادرات مقاطـع آلیـاژی ایـن دو کشـور، 

حدود یک سـوم از کل تجارت مقاطع آلیاژی جهان 

را تشـکیل می دهنـد. آلمـان و ایتالیـا سـاالنه حجـم 

زیادی از مقاطع برنجی را صادر می کنند؛ به  طوری 

که در بخش مقاطع به  ترتیب 77 درصد از تجارت 

کشـور آلمـان و 65 درصـد از تجـارت کشـور ایتالیـا، 

مربـوط بـه مقاطع برنجی اسـت. همچنین ایتالیا به  

صورت میانگین با تجارت ساالنه 28 هزار و 884 تن 

ایـن  صادرکننـده  بزرگ تریـن  برنـزی،  مقاطـع 

محصـوالت در جهـان نیـز بـه  حسـاب می آیـد و بـه  

طـور میانگیـن 30 درصـد از تجـارت کل مقاطـع ایـن 

کشور را شامل می شود.

آلمان، بزرگ ترین صادرکننده مقاطع برنجی  
آلمان، بزرگ ترین صادرکننده مقاطع برنجی در 

جهان است و 30 درصد از تجارت مقاطع برنجی در 

جهـان مربـوط بـه این کشـور اسـت؛ به  طـوری که در 

سـال 2021، 80 درصـد از کل صـادرات انـواع مقاطـع 

ایـن کشـور مربـوط بـه مقاطـع برنجـی بـود. یکـی از 

عوامـل تاثیرگـذار در تجـارت محصـوالت برنجـی، 

دسترسـی بـه قراضـه بـرای تولیـد ایـن محصـوالت 

است. در تولید محصوالت برنجی به دلیل اینکه با 

توجـه بـه اسـتانداردها، عناصـر آلیـاژی بـه نسـبت 

زیادی در ترکیب شیمیایی وجود دارند، به عنوان 

مثـال در بعضـی از انـواع آلیاژهـای برنجی که حتی 

تا 47 درصد عناصر آلیاژی در فلز پایه وجود دارد، 

ایـن امـکان را فراهــــم می کنـــد کـــه بیشتـــر ایــــن 

و قراضه هـای مسـی  ثانویـه  از منابـع  محصـوالت 

تولیـد شـوند کـه ایـن موضـوع یـک مزیـت در تولید 

ایـن دسـته از آلیاژهـا محسـوب می شـود. در نتیجـه 

دسترسـی بـه قراضه هـای مسـی، نقـش مهمـی در 

توسعه بازار تولید و عرضه محصوالت برنجی دارد. 

در سـال های گذشـته آلمـان بـا صـادرات میانگیـن 

بزرگ تریـن  از  یکـی  مسـی،  قراضـه  تـن  هـزار   495

صادرکننده هــــای قراضــــه در جهـــان و همچنیـــن 

بزرگ ترین صادرکننده در اروپا بوده  که نشان دهنده 

دسترسـی ایـن کشـور بـه حجـم زیادی قراضه مسـی 

در سال های گذشته آلمان با 
صادرات میانگین ۴9۵ هزار 
تن قراضه مسی، یکی از 

بزرگ ترین صادرکننده های 
قراضه در جهان و همچنین 
بزرگ ترین صادرکننده در 
اروپا بوده  که نشان دهنده 

دسترسی این کشور به حجم 
زیادی قراضه مسی است
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است. این موضوع را می توان یکی از دالیل تسهیل 

فعالیـت ایـن کشـور در تولیـد و صـادرات مقاطـع 

برنجی برشمرد.

این کشور ساالنه حجم زیادی از مقاطع برنجی 

را بـه همسـایه های اروپایـی خـود صـادر می کنـد. 

کشورهای صنعتی ایتالیا، فرانسه، انگلستان و نروژ، 

مهم تریـن شـرکای تجـاری آلمـان و خریـداران مقاطع 

برنجـی آن هسـتند. ایـن کشـورها خـود بـه نحـوی 

صنایـع خودروسـازی و ماشـین آالت صنعتـی بزرگی 

دارنـد کـه مصرف کننـده مقاطـع برنجـی و آلیـاژی 

هسـتند. از سـوی دیگـر، مسـیر تجـاری مشـترک و 

جابه جایـی آسـان و بـا هزینـه کمتـر، باعـث فعالیـت 

یکدیگـر  بـا  کشـورها  ایـن  بیشـتر  هرچـه  تجـاری 

می شود. با توجه به اینکه کشور آلمان هم از مزیت 

دسترسی به مسیرهای تجاری با همسایه های خود 

برخوردار است و هم دارای پتانسیل باالیی در تولید 

محصوالت برنجی است، صادرات مقاطع برنجی را 

از 106 هـزار و 39 تـن در سـال 2011، بـه 132 هـزار و 

41تن در سال 2021 رسانده است.

بنا بر گزارش سایت »IWCC«، تقاضای مقاطع 

برنجی و آلیاژی در سـال های گذشـته در کل جهان 

به  طور میانگین برابر با دو میلیون و 940 هزار تن در 

نمـودار 3  بـوده  اسـت و همـان طـور کـه در  سـال 

نمایش داده شـده اسـت، آلمان به  صورت میانگین 

تـن تجـارت مقاطـع برنجـی را در  119 هـزار و 619 

سـال های گذشـته انجـام داده اسـت کـه صـادرات 

مقاطـع برنجی کشـور آلمـان به  تنهایـی 15 درصد از 

کل تجارت انواع مقاطع را شامل می شود. همچنین 

بررسـی های تیـم آرمـان آتورپـات نشـان می دهد که 

صادرات مقاطع برنجی آلمان به تنهایی 4 درصد از 

این تقاضای جهانی را پاسخ می دهد.

دسترسـی بـه خـواص آلیاژی بهتـر و کاربردهای 

آن باعـث شـده اسـت کـه همـواره نیـاز بیشـتری بـه 

محصوالت برنجی وجود داشـته باشـد و کشـورهای 

صنعتـی، تولیـد مقاطـع برنجـی را افزایـش دهنـد. با 

توجـه بـه اینکـه میـزان تجـارت جهانـی مقاطـع در 

کشـورهایی کـه دارای صنایـع میانی و پایین دسـتی 

می تـوان  اسـت،  داشـته   افزایـش  هسـتند،  بزرگـی 

نتیجـه گرفـت کـه کشـورهای زیـادی در تولیـد و 

مصـرف ایـن محصوالت فعالیت دارند. بـا این حال، 

بـا  اخیـر  سـال های  در  ایتالیـا  و  آلمـان  کشـورهای 

بهره گیـری از دانـش فنـی و اسـتفاده حداکثـری از 

بازار وارداتی این محصوالت در کشورهای صنعتی 

تجـارت  در  خـود  کلیـدی  جایـگاه  خـود،  همسـایه 

مقاطع برنجی را حفظ کرده اند.



59         شهریور ماه  1401        شماره  233

مــس
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی



شماره  233          شهریور ماه  1401 60

سرب و روی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی



61         شهریور ماه  1401        شماره  233

سرب و روی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

سرب و رویسرب و روی

جوسازی علیه یک صنعت!
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جوسازی علیه یک صنعت!

مدیـر کارخانـه بازیافت سـرب گلی گفت: سـخت گیری های بیش از حـد برخی از سـازمان ها از 
یک سـو و دیدگاه آالینده محور بودن صنعت سـرب از سـوی دیگر، باعث شـده اسـت شـاهد افت 

تولید و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی شمش سرب طی ماه های اخیر باشیم.

ابراهیـم گلـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالین« بیان کـرد: حدود 

6ماه است که به دلیل کمبود مواد اولیه و سرمایه 

در گـردش فعالیــــت خـــود را متوقـــف کرده ایـــم. 

سـخت گیری های بیش از اندازه برخی از سـازمان ها 

اســت  شـــده  باعـــث  باتـــری،  واردات  زمینـــه  در 

تولیدکنندگان شمش سرب با کمبـــود مواد اولیــه در 

سـطح بـازار مواجـه و ناچـار بـه توقـف تولیـد خـود 

شـوند. در حالـی کـه مـا امکانـات الزم جهـت ذوب 

باتـــری در داخـــل کارخانـــه را فراهم ساخته ایــم اما 

سـازمان محیـط زیسـت همکاری هـای الزم جهـت 

تسریع در واردات باتری فرسوده را به عمل نمی آورد 

و  سازمان های دیگر مانند صنعت، معدن و تجارت 

و انـرژی اتمـی نیـز شـرایط مختص بـه خـود را دارند. 

در واقع واردات باتری فرسوده، مستلزم تایید کلیه 

ایــن سازمان هـــا اســـت کـــه در نهایـــت زمان بـــر و 

همچنین هزینه بر خواهد شد.

به دنبال مجوز تولید شمش سرب از   
خاک معدنی هستیم

وی افزود: از آنجـــایی کـــه مـــا بـــا کمبـــود باتری 

فرسوده طی ماه های گذشته مواجه شدیم، به دنبال 

تولیـد شـمش سـرب از کنسـانتره بودیـم. بـه همیـن 

منظـور تـالش کردیـم تـا نیمی از خـاک معدن خـود را 

کـه در کنـار کارخانـه در خمیـن قـرار دارد، بـه تولیـد 

شـمش اختصاص دهیم. بنابراین درخواسـت خود را 

مبنـی بـر تولیـد شـمش از خـاک معدنـی بـه منظـور 

مواد اولیه کافی، تولید را موقتا متوقف کرده ایم.

 مدیر کارخانه بازیافت سرب گلی عنوان کرد: 

نوسـان قیمـت مـواد اولیـه، چالش دیگری اسـت که 

در حـال حاضـر اکثـر تولیدکننـدگان بـا آن دسـت و 

پنجـه نـرم می کننـد. قیمـت باتـری فرسـوده حدود 

و  اســـت  کیلوگـــرم  هـر  ازای  بـه  تومـــان  40هـــزار 

تولیدکنندگان شمش سرب باید مبلغ هنگفتی برای 

خرید یک تن باتری فرسـوده بپردازند. این در حالی 

اسـت کـه سـود چندانـی عایـد آن ها از تولید شـمش 

نخواهد شد و نوسان نرخ دالر می تواند حتی منجر 

بـه ضـرر فراوانـی تنهـا در زمینـه تامیـن مـاده اولیـه 

باتری هـای  اصلـی  از سـوی دیگـر، مشـتری  شـود. 

فرسـوده، شـرکت های تولیدکننده باتری نو هسـتند 

مقابلـه بـا خام فروشـی و همچنیـن کاهـش آالیندگـی 

باتری فرسـوده به سـازمان محیط زیست اسـتان ارائه 

دادیم. متاسفانه درخواست ما از جانب این سازمان 

رد شد و ناچار به طرح آن در کمیسیون ماده 11 استان 

ایــــن کمیسیـــون متشـکل از نمایندگـــان  شدیـــم. 

سـازمان های مختلـف اسـت کـه دانـش و اطالعات 

کافی در ارتباط با صنعت سرب ندارند و به همین 

علت این درخواسـت در کمیسـیون فوق نیز تایید 

نشــــد. در حالـــی کـــه تصمیـــم داشتیـــم با تولیـــد 

محصول نهایی از خاک معدنی که متعلق به خود 

اشـتغال زایی  و  افـزوده  ارزش  اسـت،  مجموعـه 

بیشـتری ایجـاد کنیـم امـا نـه تنهـا موفـق بـه اجرای 

چنیـن کاری نشـدیم بلکـه بـه دلیـل تامیـن نشـدن 
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کـه دوبـاره نسـبت به خرید آن هـا از بـازار و ذوب در 

کوره هـای مخصـوص اقـدام می کننـد و ایـن باعـث 

شـده اسـت دسـت تولیدکننـدگان شـمش از مـاده 

اولیه کوتاه باقی بماند. البته این فرایند معقوالنه و 

اقتصـادی بـه نظـر می رسـد؛ چراکـه ایـن شـرکت ها با 

تامین نقدینگی الزم و در ازای خرید باتری فرسوده، 

دوبـاره اقـدام بـه تولیـد باتری نو می کننـد و آن را در 

اختیـار صنایـع مختلـف بـه ویـژه خودروسـازی قـرار 

می دهنـد. مـا هـم بـه دنبـال آن هسـتیم تـا در آینـده 

نسـبت بـه تولیـد باتـری نـو اقـدام کنیـم تـا بتوانیـم 

ضمـن تامیـن مـواد اولیـه، چالـش کمتـری در تولیـد 

شمش سرب داشته باشیم.

صنعت سرب آالینده نیست  
گلی در خصوص آالیندگی صنعت سرب، اذعان 

کـرد: متاسـفانه دیدگاهـی در جامعـه در خصـوص 

آالیندگـی صنعـت سـرب شـکل گرفته اسـت کـه در 

واقعیـت، بـه عنـوان یـک سیاسـت غربـی بـه منظـور 

تخریب اهمیت این صنعت در داخل کشور مطرح 

شـده اسـت. در حالـی کـه تولیدکننـدگان خارجی با 

عنایت به ماهیت صنعت سرب اقدام به کارگیری 

از این فلز در صنایع مختلف می کنند، به دنبال آن 

هسـتند تـا توسـط افـرادی در داخـل کشـور، اهمیت 

سـرب را کمرنـگ جلـوه دهنـد. آلودگـی هـوا، معضل 

پیشـرفته  کشـورهای  اکثـر  در  کـه  اسـت  بزرگـی 

صنعتـی جهـان مانند هند دیده می شـود و بنابراین 

نمی توانیـم آن را تنهـا بـه یـک صنعـت خـاص ماننـد 

سـرب نسـبت دهیـم. مـا تمـام تـالش خـود را جهت 

کاهش آالیندگی تولید شمش سرب به کار گرفته ایم 

و هر سـه ماه یک بار، گزارش زیسـت محیطی خود را 

ارائـه  مربوطـه  آزمایشـگاه های  و  سـازمان  ایـن  بـه 

می کنیـم. بـر همیـن اسـاس می تـوان گفـت کـه یک 

جوسـازی مخـرب علیـه صنعـت سـرب در داخـل 

شـکل گرفتـه اسـت و بایـد تـالش کنیـم تـا نسـب بـه 

رفع سوء تفاهم های موجود اقدام کنیم.

وی در ارتبـاط بـا نوسـان قیمـت سـرب، تصریـح 

کـرد: نکتـه قابـل توجه این اسـت که سـرب برخالف 

سایر فلزات، نوسان قیمتی چندانی در بورس فلزات 

در  آن  قیمـت  بیشـترین  و  اسـت  نداشـته  لنـدن 

بازارهـای جهانـی در حـدود دو هـزار و 500 دالر بـه 

ازای هر تن و کمترین قیمت آن در حدود یک هزار 

و 700 دالر به ازای هر تن بوده است. عامل تاثیرگذار 

بـر قیمـت سـرب در بـازار داخلـی، نوسـان نـرخ دالر 

است که تاثیر خود را بیشتر از نوسان قیمت سرب 

در بازارهـای جهانـی نشـان می دهـد. مـا در حالی از 

سـال 1393 تولیـد شـمش سـرب را آغـاز کرده ایـم کـه 

قیمـت سـرب نوسـان زیـادی در بورس فلـزات لندن 

نداشته است؛ در حالی که قیمت سرب 10 میلیون 

تومـان بـه ازای هـر تـن در سـال 1397 بـود و در حـال 

حاضر قیمت آن به حدود 70 میلیون تومان به ازای 

هـر تـن رسـیده اسـت. ضـرورت دارد کـه یـک نـرخ 

ثابت برای دالر تعیین شود تا تولیدکنندگان بتوانند 

یـک برنامه ریـزی بلندمـدت بـرای تامیـن مـواد اولیه 

خود داشته باشند.

نقش دولت در حمایت از تولید  
بـه  ادامـه  تولیدکننـده شـمش سـرب در  ایـن   

حمایت تاثیرگذار دولت از تولید اشاره کرد و گفت: 

مشـخص نیسـت که چرا بسـیاری از تولیدکنندگان 

نسـبت بـه دولـت موضع گیـری می کننـد؛ در حالی 

اختیـار  در  مجـوز،  صـدور  بـه  نسـبت  دولـت  کـه 

گذاشـتن زمیـن و تامیـن زیرسـاخت  های الزم اقـدام 

می کنـد و در ادامـه ایـن خود تولیدکننده اسـت که 

بایـد بتوانـد بـا کاهش توقعات، نسـبت به توسـعه و 

پیشـرفت در تولید اقدام کند. قرار نیسـت که فرار 

از قانـون و عـدم رعایـت قوانیـن توسـط بعضـی از 

تولیدکنندگان را بر گردن دولت بیندازیم؛ در حالی 

کـه امکاناتـی کـه دولـت در اختیـار تولیدکننـدگان 

داخلـی قـرار داده اسـت، در سـایر کشـورهای جهـان 

دیده نمی شود. ما همواره تالش کرده ایم نسبت به 

پرداخـت قانونمنـد بیمـه، مالیـات، حقـوق دولتی و 

حتی قبوض مختلف انرژی اقدام کنیم و اگر سایر 

تولیدکننـدگان نیـز همکاری هـای الزم را بـا دولـت 

داشـته باشـند، بسـیاری از مشـکالت موجود مرتفع 

خواهد شد.   

گلی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنـی بـر اینکـه در حـال حاضـر معدنکاران کشـور با 

چـه مشـکالتی روبـه رو هسـتند، اظهـار کـرد: حـدود 

مشخص نیست که چرا 
بسیاری از تولیدکنندگان 

نسبت به دولت موضع گیری 
می کنند؛ در حالی که دولت 

نسبت به صدور مجوز، 
در اختیار گذاشتن زمین و 
تامین زیرساخت  های الزم 

اقدام می کند
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10هـزار معـدن در داخـل کشـور تـا پایـان سـال 1400 

شناسایی شده است که حدود 6 هزار و 500 معدن، 

فعـال و حـدود سـه هـزار و 500 معـدن، غیـر فعـال 

هستند. اکتشاف، مقوله بسیار مهمی است که با 

ضعف هـای فراوانـی در ایـن زمینـه مواجـه هسـتیم. 

نبـود تجهیـزات و ماشـین آالت روز معدنـی نیـز از 

دیگر مشـکالت معدنکاران کشـور است. متاسفانه 

هنوز رابطه سازنده و شفاف میان بعضی معدنکاران 

و سـازمان های دولتی شـکل نگرفته اسـت و افراد به 

دنبـال اعـالم آمـار و ارقـام نادرسـت میـزان ذخایـر 

معدنـی جهت کاهش حقـوق دولتی و یا مالیات بر 

درآمـد هسـتند. در حالـی کـه بـا توجـه بـه اهمیـت 

بـاالی معـدن، اگـر یک رابطـه دوطرفه صادقانه میان 

معدنـکاران و دولـت شـکل بگیـرد، شـاهد رشـد و 

عملیات هـای  و  معـدن  بخـش  روزافـزون  توسـعه 

مختلـف معدنی بـه ویژه اکتشـاف در آینده نزدیک 

خواهیم بود.

اهمیت فرآوری کنسانتره سولفوره سرب  
وی در ارتبـاط بـا اهمیـت فـرآوری کنسـانتره 

سـولفوره سـرب، مطرح کرد: معدن ما حاوی ذخایر 

اکسـیدی، سـولفوره و گالن سـرب اسـت. گالن، یک 

ذخیره ناب سـولفوره با عیار 86 درصد سـرب اسـت 

که به صورت مستقیم می توان نسبت به ذوب آن 

در کـوره اقـدام کـرد. ایـن مـاده معدنـی در معـادن 

اطـراف کرمـان و یـزد یافـت می شـود و می توانـد در 

تولیـد شـمش سـرب بـا اسـتفاده از خـاک مـورد 

اسـتفاده قـرار بگیـرد. از آنجایـی کـه تولیـد شـمش 

سـرب و حتـی روی عمدتـا بـا اسـتفاده از خـاک 

اکسـیدی صـورت می پذیـرد و  میـزان ایـن ذخایر در 

معـادن کشـور رو بـه پایـان اسـت، بنابرایـن بایـد بـه 

دنبـال گسـترش دانـش و تکنولـوژی تولید شـمش با 

اسـتفاده از خاک سـولفوره باشـیم؛ چراکه این دانش 

بـه صـورت محـدود در اختیـار چنـد تولیدکننـده 

داخلی قرار دارد و امیدوار هستیم در آینده بتوانیم 

بیشـترین بهـره وری را از ذخایـر عظیـم سـولفوره در 

کشور داشته باشیم.

مدیر کارخانه بازیافت سـرب گلی ضمن اشـاره 

بـه عرضـه خـاک معدنـی در بـورس، تاکیـد کـرد: بـه 

نظـر می رسـد عرضـه خـاک در بـورس کاالی ایـران 

شـفاف نیسـت و بـا مشـکالتی همـراه اسـت. ضمـن 

اینکـه عیـار ایـن خـاک از نمونه هـای وارداتی کمتر و 

قیمـت آن بیشـتر اسـت. متاسـفانه ایـن خـاک بـه 

گروهـی خـاص تعلـق می گیـرد و  بـه همیـن علـت 

بسـیاری از تولیدکننـدگان شـمش، ناچار بـه واردات 

خاک از کشورهای همسایه مانند ترکیه و آذربایجان 

هستند. واردات خاک معدنی نیز مشکالت خاص 

خـود را دارد و حتـی تولیدکنندگانـی کـه بـه صـورت 

ورود موقت مشغول تولید شمش چه با استفاده از 

خـاک و چـه باتری فرسـوده هسـتند، نسـبت بـه رفع 

تعهد ارزی دغدغه هایی را دارند.

تولید شمش سرب در کوره دوار  
گلـی در خصـوص فراینـد تولیـد شـمش سـرب، 

عنـوان کـرد: برای تولید شـمش  سـرب، از کـوره  دوار 

استفاده می کنیم که این تکنولوژی از سال 1930 در 

کشور آلمان شکل گرفته و تاکنون به عنوان یکی از 

روش های اصلی تولید شـمش سـرب شـناخته شـده 

اســت. بـرای تولیـــد، از دستگاه هـــا و ماشیـــن آالت 

توانایـی  اسـتفاده می کنیـم. خوشـبختانه  داخلـی 

تولید تجهیزات مورد نیاز برای تولید شـمش سـرب 

توسط متخصصان داخلی وجود دارد و احتیاجی به 

واردات آن هـا نداریـم. ضمـن اینکـه کاربـرد عمـده 

شـمش سـرب در باتری سـازی، کارخانه هـای تولیـد 

مـواد سـربی ماننـد وزنـه باالنـس ماشـین، صفحـات 

بیمارستانی مورد استفاده در دیواره های دستگاه های 

رادیولـوژی و همچنیـن گلوله هـای سـربی در صنایع 

نظامی است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت نظارت در بازار 

فـروش شـمش سـرب، یـادآور شـد: دولـت بایـد بـرای 

تمـام صنایـع بـه ویـژه فلـزات اعـم از آهنـی و غیـر 

آهنـی، یـک سـاز و کار واحـد در تولیـد، فـروش و 

صـادرات در نظیـر بگیـرد تا دسـت واسـطه ها از بازار 

فـروش و حتـی صـادرات قطـع شـود؛ چراکـه حضـور 

واسـطه ها منجـر بـه بـی  نظمـی در بـازار و افزایـش 

قیمت کاذب شمش خواهد شد و امیدوار هستیم 

اقدامات الزم در این زمینه توسط مسئوالن ذی ربط 

صورت پذیرد.

دولت باید برای تمام 
صنایع به ویژه فلزات اعم از 
آهنی و غیر آهنی، یک ساز 
و کار واحد در تولید، فروش 
و صادرات در نظیر بگیرد 
تا دست واسطه ها از بازار 
فروش و حتی صادرات 

قطع شود
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فلزات آلیاژی و آلیاژها

هند به برجسته ترین مشتری بازار جهانی کادمیم بدل شد

بحران انرژی به تعطیلی واحدهای تولید فروسیلیکومنگنز و فرومنگنز انجامید

سه مزیت بازیافت باتری های لیتیوم یونی
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کـره جنوبی در سـال ۲۰۲۱، بالغ بر ۳۰ درصد کادمیم تجارت شـده در سـطح جهـان را تامین 
کـرده اسـت؛ در حالـی  کـه جذاب ترین مقصد تجاری نیـز به نام هند رقـم خورده و این کشـور در 
سـال ۲۰۲۱، بیـش از نیمـی از واردات جهانـی ایـن فلـز را به خـود اختصاص داده اسـت. کادمیم 
فلـزی سـنگین و دارای خواص سـمی اسـت. به  همیـن دلیل کشـورهای اروپایی تولید ایـن فلز را 
ممنـوع کرده انـد و هم اکنـون سـهم آسـیا از تولیـد و تجارت ایـن فلز رو بـه افزایش رفته اسـت. 
کادمیـم در حـوزه باتری هـا بـه  ویژه تولیـد باتری خـودرو مورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. بنابراین 
عمـده مشـتریان این صنعت را کشـورهایی تشـکیل می دهند که تولیـدات صنعتی باالیـی دارند. 
البتـه بـا توجـه به میزان سـمیت ایـن محصول، بـه صورت عمـده در کشـورهای در حال توسـعه 

کاربرد دارد و کشورهای توسعه یافته سهم خود را از تولید و مصرف این فلز کاهش داده اند.

هند به برجسته ترین مشتری بازار جهانی 
کادمیم بدل شد
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جهانـی ایـن محصـول در بازه زمانی مورد بررسـی رو 

بـه افزایـش نهـاد و بـه  طـور متوسـط سـاالنه حـدود 

0.5درصد رشد کرده است.

پس از کاهش تولید کادمیم کشورهای اروپایی، 

مصـرف کادمیـم نیـز در ایـن کشـورها محـدود شـد 

امـا همچنـان تقاضـا بـرای آن در اروپـا وجـود دارد. 

بنابرایـن نیـاز بـازار اروپا و کاهش سـهم تولید آن ها، 

کشـورهای  بـرای  فرصتـی  فراهم سـازی  بـه  منجـر 

آسـیایی شـد تـا بتواننـد سـهم بیشـتری را از بـازار 

جهانی کادمیم به دست آورند. از این  رو کره جنوبی 

توجهـی  قابـل  صـادرات   2015 سـال  از  پیـش  کـه 

نداشـت، صـادرات خـود را از سـال 2016 بـه طـرز 

چشمگیری افزایش داده است.

تغییر جهت واردات کادمیم از چین به هند  
واردات جهانـی کادمیـم تصفیـه  شـده در بـازه 

زمانـی 2012 تـا 2021 مـورد بررسـی قـرار گرفـت و در 

نمودار 2 به نمایش گذاشته شده است. همان  طور 

کـه نمـودار نیـز نشـان می دهـد، واردات کادمیم در 

سـطح جهـان رونـد نزولـی داشـته و سـالیانه بـه  طـور 

متوسـط 1.3 درصـد کاهـش یافتـه اسـت. یکـی از 

دالیل اختالف در حجم واردات و صادرات ناشی از 

اشتباهات صورت گرفته در گمرک کشورها است.

بزرگ تریـن واردکننـدگان ایـن محصـول نیـز بـه 

ترتیـب چیـن، هنـد و بلژیـک هسـتند کـه سـهم های 

58، 32 و 18 درصدی از کل تجارت جهانی کادمیم 

از  یکـی  چیـن،  داده انـد.  اختصـاص  خـود  بـه  را 

بزرگ تریـن مصرف کننـدگان فلـز کادمیـم در جهـان 

شـناخته می شـود. از آنجایی که جهت پاسـخگویی 

بـه نیازهـای بـازار داخلی خود الزم اسـت نسـبت به 

واردات ایـن محصـول از سـایر کشـورها نیـز مبادرت 

بزرگ تریـن   از  یکـی  بـه  کشـور  ایـن  بنابرایـن  ورزد، 

تولیدکنندگان کادمیم تصفیه  شده در سطح جهان 

بدل شده است.

بیشـتر کادمیـم مصرفـی در جهـان بـرای تولیـد 

باتــــری مـــورد استفـــاده قرار می گیــرد. بنابراین 

عجیب به نظر نمی رسد که بزرگ ترین واردکنندگان 

کادمیـم تصفیـه  شـده در گـروه کشـورهایی باشـند 

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

آرمـان آتورپـات، کادمیـم فلـزی نرم اسـت و ظاهری 

سـفید و نقـره ای دارد. از سـایر ویژگی هـای ایـن فلـز 

می تـوان به انعطاف پذیری و چکش خواری بـاالی آن 

اشـاره کـرد. ایـن فلـز غالبـا بـه  عنـوان فلـز خالـص در 

پوسـته زمیـن وجـود نـدارد بلکـه اغلـب بـه صـورت 

ترکیب هـای اکسـیدی، سـولفیدها و کربنات هـای 

موجود در سنگ معدن روی، سرب و مس در سطح 

زمیـن یافـت می شـود. کادمیـم بـه  عنـوان محصول 

جانبــتی معـــدن و در فراینــد ذوب و پاالیـش و بـه  

عنـوان محصــول جانبـی تولیـد سـرب، روی و مـس 

تولیـــد می شـــود. بنابرایـن تولیـد کادمیـــم رابطـــه 

مستقیمی با تولید سرب، روی و مس دارد. بیشتریـن 

کاربــــرد کادمیــــم در تولیــــد باتری هــــای نیکـــل 

کادمیمـی اسـت. البتـه در آبـکاری و پوشـش ها بـه  

عنـوان مـواد ثبات بخـش در پالسـتیک ها و رنگ هـا 

نیز کاربرد دارد.

کره جنوبی، بزرگ ترین تاجر کادمیم   
تصفیه  شده

در ایـن گـزارش جهـت اطـالع از رونـد تغییرات 

تجـارت جهانـی کادمیـم تصفیه  شـده در جهان، به 

بـازه  در  محصـول  ایـن  جهانـی  صـادرات  بررسـی 

زمانـی 2012 تـا 2021 پرداختـه شـده اسـت. بـا توجـه 

به نمودار 1، میزان صادرات محصول مورد بررسی 

از  بیـش  بـه  تـن در سـال 2012،  از حـدود 12هـزار 

15هـزار تـن در سـال 2021 رسـیده و ایـن بـه معنـای 

کادمیـم  صـادرات  درصـد   2.6 سـالیانه  افزایـش 

تصفیـه  شـده در جهـان اسـت. بـا توجـه بـه نمـودار 

مذکور، بیشترین سهم از صادرات کادمیم تصفیه  

شـده متعلق به کره جنوبی اسـت که این کشـور از 

ایـن  سـال 2015، وارد گردونـه رقابـت در تجـارت 

محصـول شـد. بـه  طـوری  کـه در سـال 2016، بـازار 

صادراتـی کادمیـم ایـن کشـور رشـد 116 درصـدی را 

تجربـه کـرد. ارزش کادمیـم تصفیـه  شـده صادراتی 

بـر 6 هـزار دالر  بالـغ  کـره جنوبـی در سـال 2016، 

گـزارش شـده اسـت. گفتنـی اسـت در سـال 2021، 

بیش از 30 صادرات کادمیم تصفیه  شده در جهان 

به کره جنوبی تعلق دارد.

همـان  طـور که در نمودار 1 نیز مشـخص اسـت، 

سـهم ژاپن از صادرات جهانی کادمیم تصفیه  شـده 

درصـد   11 حـدود  سـال 2021،  در  و  یافتـه  افزایـش 

صـادرات جهانـی ایـن محصـول بـه ایـن کشـور تعلـق 

داشته است. در حالی که در سال 2012، سهم ژاپن 

کادمیـم  صـادرات  اسـت.  بـوده  درصـد   8 حـدود 

تصفیـه  شـده کانـادا طـی بـازه زمانـی مـورد بررسـی، 

اندکی رشد داشته و سالیانه به  طور متوسط حدود 

یـک درصـد بـر حجـم صـادرات ایـن کشـور افـزوده 

شـده اسـت. دربـاره صـادرات کادمیـم تصفیه  شـده 

در کشـور قزاقسـتان، می تـوان گفـت در بـازه زمانـی 

مـورد بررسـی، رونـد باثباتـی را طـی نکـرده و طی این 

مـدت بـا نوسـاناتی همـراه بـوده اسـت امـا بـه  طـور 

کلـی، رونـد صـادرات کادمیـم ایـن کشـور کاهشـی 

بـوده اســـت. اگرچـــه در پـی ممنوعیـــت تولیـــد و 

مصـرف کادمیـم در اروپـا بـه علـت سـمی بـودن این 

فلـز، صـادرات کادمیـم تصفیـه  شـده در کشـورهای 

اروپایـی کاهـش یافـت اما سـهم فرانسـه از صـادرات 

از آنجایی که جهت 
پاسخگویی به نیازهای 

بازار داخلی خود الزم است 
نسبت به واردات این 

محصول از سایر کشورها نیز 
مبادرت ورزد، بنابراین این 

کشور به یکی از بزرگ ترین  
تولیدکنندگان کادمیم تصفیه  
شده در سطح جهان بدل 

شده است
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که دارای تولیدات صنعتی قابل توجهی هستند و 

چیـن در صـدر ایـن کشـورها قرار دارد. رشـد سـریع 

صنعـت باتری سـازی، محـرک اصلی گسـترش بازار 

کادمیم در جهان بوده است. باتری ابتکاری نیکل 

کادمیم از نظر عمر مفید نسبت به همتای سرب 

اسید خود برتر بوده است و از دیگر ویژگی های آن 

می توان به سـبک تر بودن این باتری اشـاره کرد که 

می توان آن را با همان سیستم هایی که برای باتری های 

شـارژ  می شـود،  اسـتفاده  خـودرو  اسـیدی  سـرب 

کرد. الزم به ذکر است که رقابت شدید باتری های 

لیتیم یون، عامل محدودکننده اصلی رشـد سـریع 

بازار باتری های نیکل کادمیم است.

چنانچه نمودار 2 نشان می دهد، هند هم اکنون 

در  شـده  تصفیـه   کادمیـم  واردکننـده  بزرگ تریـن 

جهـان اسـت و در بـازه زمانـی مـورد بررسـی رونـدی 

صعودی داشته و از 440 تن در سال 2012، به بیش 

بـه   اسـت.  تـن در سـال 2020 رسـیده  هـزار  از 89 

عبارتـی دیگـر، واردات کادمیـم تصفیـه  شـده در 

هند، سالیانه به  طور متوسط حدود 4 درصد رشد 

داشته است. برخالف هند، چین در این بازه زمانی 

واردات کادمیـم را کاهـش داده اسـت. تـا پیـش از 

کادمیـم  واردکننـده  بزرگ تریـن  چیـن  سـال 2018، 

تصفیه  شده در جهان بود اما از سال 2018 به بعد، 

رکـم کـم بـا کاهـش سـهم چیـن از واردات جهانـی 

کادمیـم تصفیـه  شـده و افزایـش سـهم هند، کشـور 

تصفیـه   واردات کادمیـم  مقـام نخسـت  هنـد در 

شـده قرار گرفت. علت این امر را می توان معطوف 

شـدن توجه دولت چین به مسـائل زیست محیطی 

ذکر کرد که باعث شـد از سـال 2018 مصرف را در 

صنایـع آالینـده و سـمی کاهـش دهنـد کـه کادمیـم 

نیـز در دسـته این محصـوالت قرار داشـت. کاهش 

مصـرف کادمیـم در چیـن بـه کاهـش تقاضـا و در 

نهایـت کاهـش واردات کادمیـم در چیـن انجامیـد. 

هم اکنـون، هنـد بـرای صادرکنندگان کادمیم تصفیه  

شده جذاب ترین مقصد صادراتی است و هند بیش 

از نیمـی از واردات کادمیـم تصفیه  شـده در جهـان را 

در اختیار دارد.

تجارت کادمیم زیر ذره بین ۱۰ ساله  
چنانچـه الزم باشـد صـادرات جهانـی کادمیـم 

تصفیـه  شـده بـه صـورت تجمعـی در بـازه 10 سـاله 

2012 تا 2021 مورد بررسـی قرار گیرد، همچنان کره 

جنوبـی در مقولـه صـادرات کادمیـم تصفیـه  شـده 

پیشـتاز اسـت و بـه  طـور کلـی می تـوان گفـت ایـن 

کشـور بالـغ بـر 20 درصـد حجـم صـادرات کادمیـم 

تصفیه  شده در جهان را در دوره زمانی 10 ساله به 

خـود اختصـاص داده اسـت. در زمینـه واردات نیز 

علی رغـم اینکـه در سـال های اخیـر کشـور هنـد بـه 

بزرگ تریـن واردکننـده کادمیـم تصفیـه  شـده بـدل 

شـده اسـت امـا هنـد در بـازه زمانـی 10 سـاله در 

مجموع 25 درصد از کادمیم تصفیه  شـده در این 

مـدت را بـه خـود اختصـاص داده و حجـم صادرات 

چیـن نزدیـک بـه دو برابر حجم کادمیم صادر شـده 

توسط هند بوده است.

عرضـه اولیـه کادمیم به دالیل زیسـت محیطی 

در حـال کاهـش اسـت و تنهـا افزایـش اندکـی در 

تولید از طریق بازیافت وجود دارد. اگرچه مصرف 

کادمیم در کاربردهای مختلف با نگرانی هایی در 

مـورد سمیــت و اثـــرات خطرنـــاک آن بـر سـالمت 

انســان و محیط  زیســــت همـــراه اســـت امــا تولید 

کادمیم به عنوان یک محصول جانبی تا زمانی که 

مـس، سـرب و روی تولیـد می شـود، ادامـه خواهـد 

داشـت. در نتیجـه افزایـش تولیـد مـس، سـرب و 

روی در آینـده، تولیـد اجبـاری کادمیـم نیـز رو بـه 

افزایـش خواهـد رفـت امـا بـا توجه بـه کاهش تقاضا 

بـرای کادمیـم بـه دلیـل خـواص سـمی ایـن فلـز، در 

آینـده بـازار کادمیـم بـا کاهـش تجـارت در سـطح 

جهان مواجه می شود.
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بحران انرژی به تعطیلی واحدهای تولید 
فروسیلیکومنگنز و فرومنگنز انجامید

شـرکت اسـپانیایی »FerroAtlantica« بـه عنـوان یکـی از زیرمجموعه ها و شـرکت های تابعه 
»Ferroglobe«، بـه  دلیـل هزینه هـای باالی انرژی، اخیرا فعالیـت دو کوره خـود را در واحدهای تولید 

فروسیلیکومنگنز و فرومنگنز در منطقه بو دهستان آیر در شمال اسپانیا به حالت تعلیق درآورده است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از موسسـه »Argus Media«، شـرکت 

مشـخص  هنـوز  کـه  کـرد  اعـالم   »Ferroglobe«

نیسـت کـه ایـن واحدهـای تولیـدی چـه زمانـی روند 

تولید خود را از سر می گیرند. کریستینا فیلیو روگ، 

مدیـر ارتباطـات شـرکت »Ferroglobe« بـه رسـانه 

»Argus Media« اعـالم کـرد کـه راه انـدازی مجدد 

تولیـد بـه تغییـر قیمـت انـرژی در اسـپانیا بسـتگی 

دارد؛ چراکـه ایـن وضعیت هزینه های تولیـد را برای 

صنایع انرژی بر )برق( ناپایدار می کند.

بـا اعـالم ایـن تعطیلـی موقـت از سـوی شـرکت 

»Ferroglobe« بـه دلیـل بحـران انـرژی، ایـن شـرکت 

فعالیـت کوره هـای تمـام واحد هـای خـود کـه فلـز 

سیلیسیم، فروسیلیکومنگنز و فرومنگنز را در منطقه 

اسـتان  در  بـو  منطقـه  گالیسـیا،  بخـش  در  سـابو 

کانتابریا و شهر مونزون در بخش آراگون در اسپانیا 

تولید می کنند را موقتا به حالت تعلیق درآورد.

ماننـد دیگـر کشـورهای اروپایـی، اسـپانیا نیـز بـا 

وجـود جلوگیـری از افزایـش قیمت هـا همچنـان در 

حال دسـت و پنجه نرم کردن با افزایش هزینه های 

گاز و بـرق اسـت. مـاه آگوسـت بـا میانگیـن قیمـت 

بـازار  در  سـاعت  مـگاوات  هـر  ازای  بـه   یـورو   308

بـرای  شـده  اعـالم  رقـم  باالتریـن  عمده فروشـی، 

مصـرف انـرژی بـرق از زمان شـروع افزایش قیمت ها 

در اسپانیا بوده است.

پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا اعالم کرد که 

بـه منظـور کاهـش تاثیـر هزینه هـای بیشـتر انـرژی، 

مالیات بر ارزش افزوده انرژی گاز از ماه اکتبر تا پایان 

سال جاری از 21 درصد به 5 درصد کاهش می  یابد.

احتمـاال کاهـش تولیـد در سراسـر اروپـا ناشـی از 

تاثیـر  فروآلیاژهـا  تولیـد  بـر  انـرژی  بـاالی  قیمـت 

می گـذارد امـا نمی توانـد لزومـا بـه معنـای افزایـش 

قیمت هـا باشـد؛ چـرا کـه ایـن شـرایط ضعیـف بـازار 

اسـت کـه واحد هـای فوالدسـازی اروپا را تحت تاثیر 

و فشـار قـرار می دهـد. همچنیـن در حـال حاضـر 

مسیر حرکت قیمت ها همچنان مشخص نیست و 

قیمت ها ثابت مانده است.

احتسـاب  بـا  پرکربـن  فرومنگنـز  قیمت هـای 

عـوارض گمرکـی، بـه حـدود یـک هـزار و 200 یـورو تـا 

یـک هـزار و 300 یـورو در هـر تـن رسـید؛ چراکـه هنـوز 

هم مصرف کنندگان تمایلی بسیار کمی به خرید از 

واحدهای تولیدی اروپایی دارند.

در مورد مشابهی نیز قیمت های سیلیکومنگنز 

بـا احتسـاب عـوارض گمرکـی بـه حـدود یـک هـزار و 

240 یـورو تـا یـک هـزار و 320 یـورو در هـر تـن رسـید؛ 

چراکـه هنـوز هـم مصرف کننـدگان تمایلـی بسـیار 

کمی به رزرو محصوالت جدید دارند.

وی افـزود کـه مـدت ایـن اقـدام تـا سـال 2023 نیز 

قابل تمدید است. یکی از نمایندگان اتحادیه کارگری 

اسپانیا با نام اتحادیه »Comisiones Obreras« در 

یـک مصاحبـه رادیویـی بیـان کـرد که صنعـت از این 

اقدامـات اسـتقبال می کنـد امـا اقدامـات بیشـتری 

بـرای حمایـت از ایـن بخش الزم بوده کـه دوام آن به 

قیمت انرژی متکی است.

چندین تاسیسات صنعتی دیگر در اسپانیا نیز 

بـه دلیـل افزایـش هزینه هـای انرژی، فعالیت خـود را 

به حالت تعلیق درآوردند. شـرکت فوالدسـازی چند 

ملیتـی آرسـلور میتـال اعـالم کـرد کـه در واکنـش به 

تقاضای ضعیف بازار، فعالیت کوره بلند A خود را 

در واحد تولید منطقه آسـتوریاس اسـپانیا موقتا به 

حالت تعلیق درآورد. به عالوه این شرکت افزود که 

سـه کـوره بلنـد در واحـد تولیـد خـود در شـهر برمـن 

آلمـان را از پایـان مـاه سـپتامبر بـه طـور نامحـدود بـه 

دلیـل هزینه هـای انـرژی ناپایـدار در اروپـا از مـدار 

تولید خارج می کند.
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سه مزیت بازیافت باتری های لیتیوم یونی

بـا اسـتفاده از فرایندهای بازیافت باتری های مـدرن می توان 9۰ درصد از حجم آن هـا را برای مصارف 
جدید اسـتخراج کرد و اثر انتشـار گاز دی اکسـید کربن، مصرف آب، انتشـار اکسـید نیتروژن و اکسـید 

سولفور را در مقایسه با تولید مواد اولیه از منابع تازه استخراج شده، به شدت کاهش دا.

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

شـرکت  مدیرعامـل  اسـتاینبیلد،  مارتیـن  آنالیـن«، 

»Steinbild Consulting«، در کنفرانـس سـالیانه 

با نام »European Battery Raw Materials« در 

سـال 2022، گروهـی را مسـئول کار بـر روی بازیافـت 

باتـری خودروهـای الکتریکی کرد. وی در ادامه سـه 

مزیـت اصلـی بازیافـت باتری هـای لیتیـوم یونـی را 

برای صنعت به اشتراک گذاشت.

زمانـی بـه مرحلـه پایـداری می رسـد کـه مـوادی کـه 

پیرامـون محیط هایـی کـه انسـان ها در آن قـرار دارد، 

تازه تـری  مـواد  بـا  آن هـا  از  اسـتفاده  اولیـن  از  بعـد 

جایگزیـن نشـوند. در ایـن صـورت هرگونه اسـتخراج 

مـواد اولیـه از منابـع طبیعـی تاثیـر منفـی بـر محیط 

زیسـت می گـذارد حتـی اگـر ایـن تـالش در جهـت 

ارتقای مواد مصرف شده ضروری به نظر برسد.

وی در ادامه به مثالی در مورد چگونگی محاسبه 

مصرف کمتر مواد اولیه استخراج شده   
از مناطق حساس

استاینبیلد عقیده دارد که هر تن مواد بازیافتی 

می توانـد باعـث کاهـش حجم اسـتخراج مـواد اولیه 

مفهـوم  شـود.  جهـان  حسـاس  بعضـا  مناطـق  در 

پایداری به معنای اجتناب از کاهش بهره برداری از 

منابـع طبیعـی به  منظور حفـظ تعـادل اکولوژیکی و 

زیسـت محیطی اسـت. به عبارت دیگر، این حالت 
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اسـتخراج سـنگ لیتیم و تاثیر آن بر موضوع مذکور 

اشـاره می کنـد. همچنیـن اسـتاینبیلد افـزود کـه از 

روش هـای  از  پگماتیـت  سـنگ های  کـه  آنجایـی 

مختلفی به دست می آیند، همیشه برای انجام این 

کار نیـاز بـه اسـتخراج سـنگ های زائـد وجـود دارد. 

می توانـد  زائـد  سـنگ های  اسـتخراج  بـه  نیـاز  ایـن 

10برابر نسـبت به اسـتخراج سـنگ های حاوی لیتیم 

ماننـد اسـپودومن بیشـتر باشـد. بـه عنـوان مثـال از 

10میلیـون تن اسـتخراج سـنگ، تنهـا یک میلیون تن 

آن سنگ حاوی لیتیم خواهد بود. در بسیاری از این 

مـوارد، سـنگ معـدن اسـپودومن تنهـا حـاوی حـدود 

یک درصد اکسـید لیتیم اسـت که بر همین اسـاس 

می تـوان نـرخ بازیابـی آن را در حالت خوش بینانه تا 

20 هزار تن لیتیم کربنات معادل پیش بینی کرد. به 

عبـارت دیگـر، تنهـا 0.2 درصد از کل مواد اسـتخراج 

شده مورد استفاده قرار می گیرد.

اگـر بخواهیـم منصفانـه در ایـن موضـوع اظهـار 

نظـر کنیـم، بایـد عنوان کـرد کـه راندمان برای سـایر 

مواد اولیه باتری ها ممکن است افزایش یابد و شاید 

بتـوان فرآورده هـای جانبـی دیگـری را بـرای کاهـش 

حجم ضایعات کل، استخراج کرد. از سوی دیگر، با 

اسـتفاده از فرایندهـای بازیافـت باتری هـای مـدرن 

می تـوان در همیـن راسـتا 90 درصـد از حجـم آن هـا را 

بـرای مصـارف جدیـد اسـتخراج کـرد. بـه هـر حـال، 

باتری های لیتیمی چندین برابر بیشتر از سنگ های 

معدنـی حـاوی لیتیـم هسـتند )بـه عنـوان مثـال، 3 

درصـد لیتیـم در مقابـل 0.5 درصد لیتیـم در فلزات 

پایه( که ازین نظر برتری با باتری های لیتیمی است 

کـه نقطـه شـروع خوبی بـرای انجام فراینـد بازیافت 

آن ها خواهد بود.

کاهش اثر کربن محیطی  
اکسـید  انتشـار گاز دی  اثـر  بازیافـت،  فراینـد 

کربن، مصرف آب، انتشار اکسید نیتروژن و اکسید 

سـولفور را در مقایسـه بـا تولیـد مـواد اولیـه از منابـع 

تـازه اسـتخراج شـده را بـه شـدت کاهـش می دهـد. 

همچنیـن تبدیـل مـواد اولیـه از سـنگ های معدنـی 

بسـیار انرژی بـر اسـت. بـه عنوان مثـال اولین مرحله 

در تولید لیتیم مرحله کلسـینه شـدن اسـت که در 

واقع با یک استحاله فازی ناگزیر در کوره های دوار 

در دماهای باالی یک هزار درجه سانتی گراد همراه 

اسـت. ایـن کوره هـا معمـوال بـا سـوخت گاز طبیعـی 

کار می کننـد امـا در کشـور چیـن عمـده سـوخت 

مـورد اسـتفاده در ایـن کوره هـا زغال سـنگ اسـت. 

عالوه برایـن، مقادیـر قابـل  توجهـی از شناسـاگر ها، 

حالل هـا و سـایر مـواد شـیمیایی )بـا اثـر کربـن خـاص 

خـود( بـرای تولیـد مـواد شـیمیایی کانه هـای باتـری 

مصرف می شود. البته برای نیکل، مس و امثال آن، 

اثر کربنی ضعیف تر است.

بـر همیـن اسـاس، در رابطـه بـا هرگونـه اثـر کربـن 

هیدرومتالورژیکـی،  فرایندهـای  بـرای  بازیافـت 

کاهـش گسـترده ای در انتشـار گازهـای گلخانـه ای 

گزارش شده است.

عالوه برایـن، در بسـیاری از کشـورها اسـتخراج 

معادن تاثیر منفی بر رفاه اجتماعی خواهد داشت 

و یک نوع نظارت و روش اسـتخراج خاص در برخی 

کشورها دیگر قابل پذیرش نیست.

وابستگی متقابل مواد اولیه  
فراینـد بازیافـت وابسـتگی اروپا به مـواد اولیه را 

بـه میـزان قابـل توجهـی کاهـش می دهـد. در حـال 

حاضـر، تقریبا هیچگونه بهره بـرداری از منابع لیتیم 

در اروپا نشـده اسـت. اگرچه اروپا منابع کمی برای 

لیتیم دارد اما تقریبا اکثر شـرکت های اسـتارتاپی و 

مـردم محلـی مخالـف انجـام عملیـات اسـتخراج از 

می کننـد.  نظـارت  امـر  ایـن  بـر  فعاالنـه  معـادن، 

پیش بینـی می شـود کـه تـا سـال 2030 سـه معـدن 

لیتیم در اروپا فعالیت استخراج خود را آغاز کنند. 

با در نظر گرفتن ظرفیت تولید متوسـط 30 هزار تن 

در هـر سـال، تنهـا 90 هـزار تـن از قـاره اروپـا تامیـن 

می شـود  پیش بینـی  کـه  آنجایـی  از  شـد.  خواهـد 

میـزان تقاضـا در سـال 2030 بـه بیـش از 400هـزار تـن 

افزایـش یابـد، بنابرایـن 75 درصـد از تقاضـای لیتیـم 

بنابرایـن،  گیـرد.  صـورت  واردات  طریـق  از  بایـد 

اسـتفاده از هـر تـن لیتیـم بازیافتـی می توانـد بسـیار 

مورد استقبال و توجه کشورهای اروپایی قرار گیرد.

عالوه براین، با افزایش حجم بازیافت، این فرایند 

می تواند تا حدودی نوسان قیمت را کاهش دهد.

پیش بینی می شود که تا 
سال ۲۰۳۰ سه معدن لیتیم 
در اروپا فعالیت استخراج 

خود را آغاز کنند. با در 
نظر گرفتن ظرفیت تولید 

متوسط ۳۰ هزار تن در هر 
سال، تنها 9۰ هزار تن از 
قاره اروپا تامین خواهد شد



شماره  233          شهریور ماه  1401 74

صنایعتامینکننده
هفتهنامهالکترونیکیخبریوتحلیلی



75         شهریور ماه  1401        شماره  233

صنایعتامینکننده
هفتهنامهالکترونیکیخبریوتحلیلی

صنایعتامینکنندهصنایعتامینکننده
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هنـد بـا راه اندازی اولین تاسیسـات مذاب قیر این کشـور در بندر منگلور متعلق به شـرکت »کربن 
اپسـیلون«، صـادرات قیـر مایع را در سـه  ماهه اول سـال ۲۰۲۳ آغـاز خواهد کرد و در حـال حاضر این 

کشور به دلیل چالش های لجستیکی تنها قادر به عرضه قیر جامد است.

آغاز صادرات قیر زغال سنگ مایع هند

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، 

میـزان صـادرات قیـر زغال سـنگ هنـد در مـاه آوریل 

بـه هشـت هـزار و 400 تـن رسـید کـه بیشـترین حجم 

سـال   10 حداقـل  در  کشـور  ایـن  ماهانـه  صـادرات 

گذشته را نشان می دهد. این افزایش صادرات قیر 

زغال سـنگ هنـد در مـاه آوریـل، تـا حـدی بـه افزایش 

حجم تقاضای قیر زغال سنگ اندونزی نسبت داده 

اندونـزی  می شـود. در سـه  ماهـه اول سـال 2022، 

همچنـان برتریـن مقصـد قیـر زغال سـنگ صادراتـی 

هند بود و پس از آن کشـور مصر قرار داشـت. یونان 

بـرای اولیـن بـار قیـر زغال سـنگ را در آوریـل 2022 از 

کشـور هنـد بـا حجمـی بالـغ بـر 608 تـن و بـه ارزش 

حدود یک هزار و 279 دالر در هر تن خریداری کرد. 

انتظـار مـی رود کـه حجـم صـادرات قیـر زغال سـنگ 

هنـد افزایـش یابد. قیمت این محصـول در بازاراهی 

بـازار  آن در  بـا قیمـت  صادراتـی، اختـالف خوبـی 

داخلـی دارد. نکتـه ای کـه باید به آن اشـاره کرد، این 

موضـوع اسـت کـه تـا بـه امـروز هنـد فقـط قـادر بـه 

صـادرات قیـر زغال سـنگ جامـد بـوده اسـت. بـا ایـن 

هنـد  اپسـیلون  کربـن  شـرکت  تاسیسـات  حـال، 

می تواند از ابتدای سـال 2023 قیر زغال سـنگ مایع 

صادر کند.

قیمـت قیـر زغال سـنگ بـرای بـازار داخلـی هنـد 

براسـاس قیمـت مزایـده آنالیـن قیـر زغال سـنگ بـه 

ارزش حـدود 770 دالر در هـر تـن و بـا افزایش پلکانی 

قیمـت مزایـده حـدودا 250 دالر در هـر تـن تعییـن 

قیـر  کـه  کـرد  بیـان  می تـوان  بنابرایـن  می شـود. 

زغال سـنگ حـدود یـک هـزار و 20 دالر در هـر تـن 

بـازار،  بازخـورد  طبـق  حـال  ایـن  بـا  دارد.  قیمـت 

تولیدکننـدگان بـازار داخلـی هنـد قیمت هـای قیـر 

افزایـش  را  کشـور  ایـن  داخلـی  بـازار  زغال سـنگ 

داده اند و به دلیل رشد حجم سفارش های صادراتی 

هند، پریمیوم هایی در حدود 200 تا 250 دالر در هر 

تـن را از تولیدکننـدگان آلومینیـوم اولیـه )خریـداران 

قیـر زغال سـنگ( دریافـت می کننـد. بنابرایـن، در 

حـال حاضـر، قیمـت قیـر زغال سـنگ بـازار داخلـی 

هند بین یک هزار و 200 تا یک هزار و 250 دالر در تن 

متغیـر اسـت. تولیدکننـدگان آلومینیـوم در هند به 

دلیـل عـدم وجـود واحدهـای ذوب قیر جامـد، برای 

بـه  خـود  مایـع  زغال سـنگ  قیـر  نیازهـای  تامیـن 

تامین کننـدگان داخلـی ایـن کشـور متکی هسـتند. 

زغال سـنگ  قیـر  صـادرات  افزایـش  عالوه برایـن، 

ریسـک کاهـش عرضـه داخلـی بـرای تولیدکننـدگان 

چراکـه  می کنـد؛  ایجـاد  را  آلومینیـوم  اصلـی 

تولیدکنندگان قیر زغال سنگ هند می توانند تمرکز 
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قیر مایع استفاده می کنند. استفاده از قیر مایع در 

آنجایـی کـه  از  بـه دالیـل زیسـت محیطی و  اروپـا، 

نیازی به هزینه اضافی برای واحدهای ذوب ندارد، 

دلیـل  بـه  حاضـر،  حـال  در  دارد.  بیشـتری  رواج 

چالش هـای لجسـتیکی، تامیـن قیـر مایـع از هنـد به 

مقصد اروپا و آمریکای جنوبی دشوار خواهد بود.

قیـر زغال سـنگ مایـع بایـد بـه طـور مـداوم در 

دمای باالی حدود 250 درجه سانتی گراد نگهداری 

ایـن  حمل ونقـل  امـکان  موضـوع  همیـن  کـه  شـود 

محصـول از هنـد بـه دیگر مقاصد بـا فواصل طوالنی 

را دشـوار می کند؛ چراکه در حال حاضر هیچ واحد 

ذوب قیـر زغال سـنگ مایـع در بنـادر مجـاور کشـور 

هنـد وجـود نـدارد. بـرای اطمینـان از عرضـه داخلـی 

ایـن کشـور  تولیدکننـدگان  مایـع،  زغال سـنگ  قیـر 

ذوب  واحدهـای  نزدیکـی  در  را  خـود  تاسیسـات 

آلومینیوم واقع در ایالت اوریسـا هند ایجاد کردند 

و تقاضای قیر زغال سنگ مایع را از طریق حمل ونقل 

زمینی و به وسیله کامیون ها یا تانکرهای مخصوص 

حمل تامین می کنند. کشور هند از لحاظ تاریخی 

قادر به تامین قیر زغال سـنگ مایع نبوده اسـت که 

عمدتـا توسـط تولیدکننـدگان آلومینیـوم اولیـه در 

خارج از هند اسـتفاده می شـود. در عین حال، هند 

قیـر جامـد را بـه مناطقـی ماننـد آمریـکای جنوبـی، 

اروپا و آفریقا عرضه می کند.

راه اندازی واحدهای قیر مایع شرکت   
»اپسیلون کربن«

شـرکت »اپسـیلون کربن« به عنـوان تولیدکننده 

قیـر زغال سـنگ هنـد، قـراردادی را با پاالیشـگاه سـری 

آنـاگا امضـا کـرد تا اولین تاسیسـات ذخیره سـازی قیر 

مـذاب هنـد را بـا ظرفیـت 10 هزار تن در بندر منگلور 

ایـن کشـور ایجـاد کند. این تاسیسـات بنـدری دارای 

ارتفـاع 14 متـری خواهـد بـود و بـه کشـتی هایی بـا 

ظرفیت کامل 100 هزار تن اجازه پهلوگیری می دهد. 

ایـن موضـوع بـه شـرکت اپسـیلون کمـک می کنـد تـا 

حجـم صـادرات خـود را در سـال های آینـده افزایـش 

دهـد. انتظـار مـی رود ایـن تاسیسـات بندری تـا پایان 

سـال 2022 تکمیل شـود و در همین راسـتا نیز عرضه 

قیـر زغال سـنگ در سـه  ماهـه اول سـال 2023 آغـاز 

خواهـد شـد. شـرکت اپسـیلون قصـد دارد بـا ایجـاد 

دیگـر  بـه  صـادرات  خـود حجـم  جدیـد  تاسیسـات 

کشورها را به میزان 50 هزار تن در سال افزایش دهد. 

شـرکت اپسـیلون در سـه  ماهه دوم سـال 2022 حجم 

باالیی از قیر زغال سنگ جامد را صادر کرد که حدود 

15 هزار تن تخمین زده می شـود. این موضوع نشـان  

دهنده تقاضای مناسـب صادرات قیر زغال سـنگ از 

تولیدکنندگان آلومینیوم در دیگر کشـورها اسـت. با 

بـرای  همچنـان  بـاال  حمل ونقـل  هزینـه  حـال،  ایـن 

خریداران یک موضوع نگران کننده تلقی می شود.

عرضـه خـود را بـه دیگـر کشـورها بـه دلیـل پریمیـوم 

باالتر معطوف کنند.

عرضـه قیـر زغال سـنگ هند توسـط دو شـرکت 

بـا ظرفیـت   »Epsilon« و  »Himadri« داخلـی 

تامیـن  تـن  هـزار   520 حـدود  سـاالنه  ترکیبـی 

می شـود. شـرکت »Himadri« حـدود 60 درصـد 

از ایـن میـزان حجـم عرضـه را بـا ظرفیتـی بالـغ بـر 

300 هـزار تـن در سـال پوشـش می دهـد؛ در حالـی 

که شـرکت »Epsilon« حدود 30 درصد از حجم 

کل عرضـه بـازار هنـد را با ظرفیت 220 هزار تن در 

ایـن تامین کننـدگان، قیـر  سـال در اختیـار دارد. 

زغال سـنگ را بـه تولیدکننـدگان آلومینیـوم اولیـه 

هنـد طبـق قراردادهـای بلندمـدت منعقـد شـده 

بین آن ها ارائه می کنند.

موضـوع مهمـی کـه بایـد بـه آن اشـاره کـرد، ایـن 

آلومینیـوم هنـد حـدود  تولیدکننـدگان  کـه  اسـت 

90درصد از نیازهای قیر زغال سنگ خود را از طریق 

عرضـه تولیدکننـدگان داخلـی ایـن کشـور بـرآورده 

گزینـه  یـک  بـه  می توانـد  هنـد  کشـور  می کننـد. 

مناسب برای پر کردن شکاف عرضه قیر زغال سنگ 

در اروپا و آمریکای جنوبی تبدیل شود زیرا برخی از 

تولیدکنندگان آلومینیوم این مناطق هنوز هم از قیر 

اکثـر  حـال،  ایـن  بـا  می کننـد.  اسـتفاده  جامـد 

واحد های ذوب آلومینیوم در سراسر این مناطق از 
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