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ریخته گـری، قدیمی تریـن فراینـد شـناخته شـده بـه منظـور شـکل دهی 

مطلـوب فلـزات و تولیـد انـواع قطعـات اسـت کـه از طریـق ذوب و ریختـن 

مذاب در قالب و سپس انجماد صورت می پذیرد. از آنجایی که ریخته گری 

بـه عنـوان یـک صنعـت مادر به شـمار می آیـد، بنابراین از جایـگاه ویـژه ای در 

بازارهای بین المللی برخوردار است و خوشبختانه ضمن شرایط مطلوب این 

صنعـت در داخـل کشـور، قطعـات بـا کیفیـت و اسـتاندارد عالـی توسـط 

تولیدکنندگان معتبر داخلی تولید می شوند.

براســـاس مهم تریــــن برنامه هـــای اقتصـــادی ایـــران و بـر مبنـــای 

سیاست گذاری های دولتی، رشد تقاضای پایه برای قطعات ریختگی طی 

سال های 1390 تا 1404، به طور متوسط ساالنه 7, 1 درصد پیش بینی شده و 

ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن رشـد در مقایسـه بـا گذشـته، ضریـب آهنـگ 

کندتـری را نشـان می دهـد. اگـر چـه صنعـت فـوالد بـر اسـاس چشـم انداز 

تعریـف شـده تـا سـال 1404، همچنـان بـه عنوان صنعت غالب غیرنفتـی در 

کشور باقی خواهد ماند اما بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، صنعت 

ریخته گری اعم از فلزات آهنی و غیر آهنی و همچنین صنایع وابسته به آن 

از جمله صنعت خودروسازی بیشترین درصد نسبی رشد را تجربه خواهند 

کرد. به نظر می رسد اهمیت و نقش ریخته گری تا سال 1404 در صنعت و 

اقتصاد کشـور، با روند رو به رشـدی همراه خواهد بود و همزمان با افزایش 

بهره گیری از تکنولوژی های جدید، سهم قطعات ریختگی در سبد مصرف 

داخلی و صادرات افزایش خواهد یافت.

طبق پیش بینی های انجام شده، تولید قطعات ریختگی طی دهه آینده 

افزایـش پیـدا خواهـد کـرد و رشـد سـهم قطعـات چدنـی در تولیـد قطعـات 

ریختگی، باعث خواهد شـد تا صنعت ریخته گری سـهم خود را در برآورده 

ساختن نیاز پایه صنعت خودروسازی و سایر صنایع وابسته به آن حفظ کند. 

صنعـت ریخته گـری در داخـل کشـور نـه تنهـا می توانـد در تامیـن قطعـات 

فـوالدی، چدنـی و آلیاژهـای پایـه مـس بـه خودکفایـی دسـت پیـدا کنـد بلکه 

قابلیت تولید قطعات باکیفیت و اسـتاندارد نیز توسـط فعاالن این صنعت 

وجود دارد. این در حالی است که کشور طی دهه پیش رو، نیازمند افزایش 

ظرفیت بسیار زیادی برای تولید قطعات ریختگی خواهد بود؛ به طوری که 

تصور می شود تا سال 1420، باید در حدود پنج میلیون تن ظرفیت جدید در 

کشـور ایجـاد شـود و تقریبـا نیمـی از این افزایش ظرفیـت بایـد در حوزه های 

چدن و فوالد صورت پذیرد.

بـا ایـن وجـود، فعـاالن ایـن صنعـت مـادر بـه دنبـال اعمـال تحریم هـای 

ظالمانه و همچنین عدم حمایت تولید در زمینه اعطای تسهیالت کم بهره 

و همچنیـن کاهـش هزینه هـای تولیـد اعـم از بیمـه و مالیـات، بـا مشـکالت 

فراوانی اعم از تامین نشدن برخی مواد اولیه مورد نیاز که در داخل کشور 

تولید نمی شوند و همچنین تامین سرمایه در گردش، کافی دست و پنجه 

نرم می کنند. ضمن اینکه علی رغم اهمیت این صنعت،سرمایه گذاری  های 

الزم جهت توسعه آن نیز صورت نپذیرفته و این در حالی است که برای رفع 

نیـاز تقاضـای داخلـی در سـال های پیـش رو، افزایش سـرمایه گذاری بیش از 

پیـش احسـاس می شـود؛ چراکـه تاسـیس واحدهـای جدیـد مـورد نیـاز در 

دهه هـای آینـده همزمـان بـا رشـد و پیشـرفت تکنولـوژی انـواع روش هـای 

ریخته گری در جهان، مسـتلزم سـرمایه گذاری هنگفتی اسـت و بر همین 

اسـاس اهمیت حمایت دولت از بخش خصوصی و نقش پررنگ این بخش 

در صنعت ریخته گری قابل لمس خواهد بود.

در پایـان می تـوان گفـت صنعـت ریخته گـری طـی سـالیان اخیـر بـه 

واسـطه عوامـل تکنولوژیـک و اقتصـادی دچـار تحـوالت گسـترده ای شـده 

اسـت کـه در واکنـش بـه سیاسـت گذاری بخش هـای مرتبـط بـه ویـژه در 

قیمت گـذاری فلـزات آهنـی و غیرآهنـی، بایـد فرایندهـای دیگـری چـون 

عرضـه و تقاضـا و بررسـی نیـاز داخـل و در ادامـه حضـور موفـق در بازارهـای 

صادراتـی و بین المللـی طـی یک برنامه ریزی دراز مدت، مد نظر قـرار داده 

کوچـک  واحدهـای  از  حمایـت  زمینـه  بایـد  دولـت  اینکـه  شـود. ضمـن 

از  کارگیـری  بـه  همچنیـن  و  نقدینگـی  تامیـن  راسـتای  در  ریخته گـری 

تجهیـزات و ماشـین آالت مـورد نیـاز را فراهـم سـازد تـا ایـن صنعـت بتوانـد 

همچنان به روند رو به رشـد خود ادامه دهد و کشـور را از هرگونه واردات 

قطعات مورد نیاز در صنایع وابسته بی نیاز سازد.

یک صنعت ماندگار

مختار پاکباز
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بدون شـک توسـعه صنایع پایین دسـتی 
فـوالد، به ایجاد ارزش افزوده بیشـتر به دنبال 
تولیـد و صـادرات محصوالت فـوالدی خواهد 
انجامیـد و بـر همیـن اسـاس چـاره ای جـز 
حرکـت در راسـتای توسـعه کمـی و کیفـی 
صنایع پایین دسـتی نیسـت تا بتوانیم حضور 
موفقی در بازارهای جهانی و صادراتی داشـته 
باشیم. شـرکت صنایع مفتولی زنجان یکی از 
صنایـع  حـوزه  در  شناخته شـده  واحدهـای 
مفتولی کشـور به شـمار می آید. ظرفیت قابل 
توجه و تنوع باالی سـبد محصوالت شـرکت 
صنایـع مفتولـی زنجـان موجـب شـده این 
شـرکت تامین بخـش بزرگی از بـازار مفتول 
ایـران را به خـود اختصاص دهد. بـا این حال، 
بـروز چالش هایـی ماننـد تامیـن مـواد اولیه، 
قطعی بـرق و گاز و همچنین قوانین دسـت و 
پاگیـر صادراتـی، موانعی را در مسـیر فعالیت 
ایـن شـرکت در راسـتای توسـعه تولیـد و 
همچنین صادرات به کشورهای اروپایی ایجاد 
کرده اسـت. در همین راسـتا، خبرنگار پایگاه 
خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالین« بـا ناصر 
میرشـاه والیتی، معاون تولید شـرکت صنایع 
مفتولـی زنجـان به گفت وگو نشسـته اسـت 

که متن کامل آن را در ادامه می خوانید:

ایجاد ارزش افزوده همگام با توسعه صنایع 
پایین دستی فوالد

ناصر میرشاه والیتی، معاون تولید شرکت صنایع مفتولی زنجان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:
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هستند اما گالوانیزه مش متال، قابلیت تحمل دمای 

200 درجـه بـدون ایجـاد خوردگی و آسـیب به پوشـش 

هـادی را دارد. گفتنـی اسـت در حـال حاضر، بیش از 

60 درصـد از محصـوالت تولیـد شـده توسـط شـرکت 

صنایع مفتولی زنجان، در تولید سـیم و کابل هوایی 

یـا  بـه عنـوان مغـزی هادی  هـای هوایـی )ACSR( و 

کابل های زمینی که اصطالحا به آرمورینگ معروف  

هستند، مصرف می شود.

فعالیـت سـایر شـرکت های هلدینگ در   
چه زمینه ای است؟

شرکت تولیدی و صنعتی الکترود یزد، قدیمی ترین 

شرکت زیرمجموعه هلدینگ محسوب می شود که 

فعالیت خود را در سال 1354 در استان یزد آغاز کرد. 

در ایـن شـرکت کلیـه الکترودهـای جوشـکاری شـامل 

گـروه الکترودهای روتایل، قلیایی، مخصـوص، چدن، 

روکـش دار  الکترودهـای  اقسـام  و  انـواع  و  اسـتیل 

می شـوند.  تولیـد  دسـتی  جوشـکاری  در  پرکاربـرد 

شـرکت بیـد وایـر ایـران نیـز کـه تولیدکننـده مفتـــول 

طوقه الستیک مــورد نیــاز صنعــت الستیک سازی و 

مفتـول فنـری مورد اسـتفاده در صنایعی نظیر لـوازم 

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

شرکت صنایع مفتول زنجان به شمار می آید.

شـرکت پودر جوش ایران، دیگر زیرمجموعه این 

هلدینگ اسـت که محصوالت اصلی آن شـامل پودر 

جوش، فالکس جوشکاری، مفتول، پودر زیرپودری و 

توپـودری هسـتند. چهارمیـن عضـو ایـن هلدینـگ، 

در  کـه  اسـت  سـیمین  بهسـازان  صنعتـی  شـرکت 

و  دارد  قـرار  ایـران  جـوش  پـودر  شـرکت  مجـاورت 

سـاخت ماشـین  آالت و تجهیـزات کلیـه واحدهـای 

انجـام  شـرکت  ایـن  در  هلدینـگ  زیرمجموعـه 

می شـود. بـا توجـه بـه وجـود مشـکالت در تامیـن 

ماشین آالت، قطعات یدکی، تعمیر و نگهداری، این 

تاسـیس شـد و در حـال  مجموعـه در سـال 1375 

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 نیـاز اسـت، عرشـه بتنـی فراخ تـر و 

فاصله بتنی بیشتر باشد، کاربرد دارد.

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

مواجه است؟
تکنولـوژی سـاخت سـیم و مفتول های فـوالدی با 

انـواع مسـی و آلومینیومـی تفاوت هـای زیـادی دارد. 

فرایند مهندسی تولید، بسته به ویژگی های مفتول ها 

و محصول نهایی برای مثال تیپ بافت، مدل بافت، 

چپگرد یا راستگرد بودن، گام بافت و استحکام مغزی 

کابـل، قطـر و نـوع تـار متفـاوت اسـت. بایـد توجـه 

داشـت بـرای تولیـد مفتول هـای فـوالدی، نـوع سـیم، 

اسـتحکام تک رشـته و خـواص مکانیکـی،  پوشـش، 

متالورژیکـی، داکتیلیتـه )شـکل پذیری( در طـول یـک 

توضیحاتی در خصوص فعالیت شـرکت   
صنایـع مفتولـی زنجـان و سـبد محصوالت 

این شرکت ارائه بفرمایید.
شرکت صنایع مفتولی زنجان که در حال حاضر 

از ظرفیت تولید 45 هزار تن انواع مفتول  فوالدی بهره 

می بـرد، بزرگ تریـن واحـد صنعتـی بـه لحـاظ ظرفیت 

تولید، تعداد پرسنل و وسعت در میان 6 شرکت فعال 

هلدینـگ خـود بـه شـمار می آید.  این شـرکت با توجه 

به قدمت حدود چهل ساله  و اهمیت دادن به حوزه 

تحقیـــق و توسعــــه، هم اکنـــون متنوع تریـن سـبد 

محصوالت را در حوزه تولید سیم و مفتول فوالدی در 

سطح کشور در اختیار دارد. سبد محصوالت شرکت 

صنایع مفتولی زنجان، طیف وسیعی از محصوالت 

از جملـه انـواع سـیم ها و مفتول هـای بـدون پوشـش و 

گالوانیـزه، کابل هـای جوشـکاری و مغـزی کابل هـای 

فـوالدی )بـه صـورت بافتـه  شـده( را شـامل می شـود. 

الیـاف بتـن، محصـول دیگـر شـرکت صنایـع مفتولـی 

زنجان است که در حوزه ساختمان کاربرد دارد. این 

محصول جایگزین مش های فوالدی در کف سـازی و 

سـگمنت های بتنـی مـورد اسـتفاده در تونل سـازی 

است. گفتنی است این شرکت اخیرا اقدام به تولید 

محصـول جدیـدی بـه نـام مش متـال یـا گالفـان کـرده 

اسـت. ایـن محصـول از پوشـش گالوانیـزه آلیـاژی با 6 

درصد آلومینیوم، سـریم و النتانیم برخوردار اسـت و 

مفتول هـای  بـه  نسـبت  آن  بـه خوردگـی  مقاومـت 

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 150 درجه 
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سـیم و همچنیـن پیچ خوردگـی )تورشـن( و رپینـگ، 

بسیار اهمیت دارد. عالوه براین، انتخاب مواد اولیه و 

عملیات حرارتی برای تولید انواع سیم و مفتول نیز از 

حساسیـــت باالیـی در کیفیـــت محصـــول نهایـی 

برخوردار است.

پرمصرف ترین مفتول های فوالدی مورد استفاده 

در کشـور مفتول هـای بـا قطـر یـک تـا پنـج میلی متـر 

هستند اما قطر برخی مفتول ها، 6 تا هشت میلی متر 

و در برخـی مـوارد تـا 10 میلی متـر نیـز می رسـد. بایـد 

توجه داشت این مفتول ها به واسطه قطر باال، ضریب 

وزنـی قابـل توجهـی نیـز دارنـد. از سـوی دیگـر، تولید 

مفتـول بـا قطـر کمتـر در متـراژ بـاال فرایند دشـوارتری 

است و به تکنولوژی های پیشرفته تری نیاز دارد.

در مجمـوع، مفتول هـای فـوالدی را می تـوان از 

نظـر قطـر، نوع پوشـش، گرید شـیمیایی و اسـتحکام 

طبقه بنـدی کـرد. قطـر محصـوالت شـرکت صنایـع 

این شرکت نیز 1.2 میلی متر است.

گفتنی است شرکت صنایع مفتولی زنجان برای 

تولیـد محصوالتـی بـا قطـر بیـش از پنـج میلی متـر از 

شرکت های زیرمجموعه هلدینگ استفاده می کند. 

بـه عنـوان مثـال، تولیـد مفتول هـای بـا قطـر هشـت 

میلی متـر در شـرکت صنایـع پیش تنیـده خوانسـار 

انجـام می شـود زیـرا در ایـن شـرکت محـدوده قطـر 

مفتول هـای تولیدشـده از پنـج تـا هشـت میلی متـر 

متغیر است.

مقایسـه شـما از تکنولوژی تولید مفتول   
فوالدی در داخل کشـور نسـبت به کشورهای 
پیشـرو در این زمینه چیسـت و توسعه آن تا 

چه اندازه تحقق یافته است؟
تولید مفتول های فوالدی صنعتی در دهه 90 در 

داخل کشور، با رشد چشمگیری از لحاظ تکنولوژیکی، 

کیفـی و کمـی همـراه بـوده اسـت. علی رغـم اعمـال 

موجـــود،  برخـی محدودیت هــــای  و  تحریم هــــا 

شـرکت هایی کـه اقـدام بـه تولیـد این محصـوالت در 

مدت زمان مذکور کرده اند، خوشبختانه توانسته اند 

با به کارگیری از دانش و تخصص جوانان و مهندسان 

داخلـی ضمن طراحی خطوط تولیـدی که پیش تر در 

داخل کشور برای یک سری محصوالت خاص وجود 

نداشـت، نیـاز بـازار داخـل را بـه انـواع مفتول هـای 

فـوالدی ماننـد پایـه کربـن با گریـد 82 مرتفع سـازند و 

تولیـد خـود را بـا حداقل اسـتانداردهای جهانـی مورد 

هنـوز  اسـت  ممکـن  اگرچـه  دهنـد.  تطبیـق  نیـاز 

تولیدکننـدگان داخلـی بـا شـرکت های پیشـرو در ایـن 

زمینه به دلیل پایه و سـطح تکنولوژی مورد اسـتفاده 

ایـن  بـه نظـر می رسـد  امـا  باشـند  اختـالف داشـته 

توانمندی در شرکت های تولیدکننده مفتول فوالدی 

به اندازه ای شکل گرفته است که بتوانیم امیدوار به 

کاهش سطح اختالف تکنولوژیکی به وجود آمده در 

آینـده نزدیـک باشـیم. طـی ماه هـای اخیـر، رشـد و 

پیشـرفت قابل توجهی در تولید مفتول های فوالدی 

شـکل گرفتـه اسـت و بـه زودی گام هـای نهایـی در 

راسـتای توسـعه تکنولـوژی تولیـد در داخـل کشـور 

برداشته خواهد شد و ایران جزو کشورهای پیشرو در 

تولید مفتول های فوالدی صنعتی پرکربن و کم کربن 

مفتولـی زنجـان در محـدوده 0.3 میلی متـر تـا پنـج 

ایـن  پوشـش  نظـر  از  و  می گیـرد  قـرار  میلی متـر 

محصوالت به مفتول بدون پوشـش، پوشـش مسوار، 

گالوانیزه، گالفان و برنج تقسیم بندی می شوند. البته 

گفتنی است که در آینده ای نه چندان دور، مفتول 

سـبد  بـه  نیـز  رنگـی  گالوانیـزه  پوشـش  بـا  فـوالدی 

گریـد  می شـود.  اضافـه  شـرکت  ایـن  محصـوالت 

شـیمیایی محصوالت شرکت صنایع مفتولی زنجان 

مفتول هـای فـوالدی کم کربن، کربن متوسـط و کربن 

بـاال اسـت و از نظـر اسـتحکام نیـز محصـوالت ایـن 

شـرکت در محدوده 400 مگاپاسـکال تا دو هزار و 400 

بیشـترین  بـا  مفتـول  می گیرنـد.  قـرار  مگاپاسـکال 

مفتـول  پاسـکال(  مـگا   400 و  هـزار  )دو  اسـتحکام 

اولتراهای  تنسال نامیده می شود. مجموع آمار تولید 

سـاالنه شـرکت صنایـع مفتولـی زنجـان بـه حـدود 36 

هزار تن می رسد و میانگین قطر محصوالت تولیدی 
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قـرار خواهـد گرفـت. الزم بـه ذکـر اسـت کـه اخبـار 

مفتول هـای  تولیـد  بـرای  سـرمایه گذاری  از  خوبـی 

فـوالدی زنگ نـزن در داخـل بـه گـوش می رسـد و بـه 

یـاری خـدا کشـور از تامیـن ایـن محصـول بهره منـد 

خواهد شد.

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 

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.

جهـت    الزم  سـرمایه گذاری های  آیـا 
در  فـوالدی  مفتول هـای  تولیـد  توسـعه 
داخـل کشـور طـی سـالیان اخیـر صورت 

پذیرفته است؟
بـر اسـاس مجوزهـای صادرشـده از جانـب وزارت 

شرکت هـــای  بـرای  تجــــارت  و  معـــدن  صنعـت، 

تولیدکننده مفتول فوالدی، رشـد سـرمایه گذاری به 

نسبت میزان نیاز کشور به این محصوالت، بیش از 

نیـاز داخـل بـرآورد شـده اسـت. بـدون شـک می تـوان 

گفـت چشـم اندازهایی در زمینـه صـادرات در نظـر 

گرفته شده است که این مهم به وقوع پیوسته و بر 

همین اسـاس امیدوار هسـتیم با رفع موانعی که در 

صـادرات وجـود دارد، شـاهد رشـد بیشـتر آن باشـیم. 

بایـد در  ایـن حـوزه  البتـه سیاسـت گذاری الزم در 

راسـتای مقابلـه بـا خام فروشـی باشـد؛ چراکـه گاهـی 

اوقـات شـاهد این هسـتیم که بـه دلیل یارانه هـای در 

نظـر گرفتـه شـده بـرای صنایع باالدسـتی فوالد، سـود 

اجرای این مهم عمدتا به جیب شرکت های خارجی 

کـه مفتـول فـوالدی را بـه قیمـت ارزان تـر از بازارهـای 

خارجـی از تولیدکننـدگان داخلـی تامیـن می کننـد، 

واریز می شود. بنابراین اگر قیمت گذاری در زنجیره 

فوالد از صنایع باالدستی تا میلگرد به درستی صورت 

و  بـودن  بـه صرفـه  از سـوی دیگـر مقـرون  و  پذیـرد 

بهـره وری کافـی در ایـن صنایـع بـه درسـتی مدیریـت 

و  صـادرات  توسـعه  بـه  امیـدوار  می توانیـم  شـود، 

درخشش در بازارهای جهانی باشیم. در حال حاضر 

می توان گفت با توجه به وضعیت صادرات و میزان 

فـــوالدی،  مفتول هـــای  بــــه  داخلــــی  بــــازار  نیــــاز 

سـرمایه گذاری چندانی صورت نخواهد گرفت و به 

همین میزان موجود بسـنده خواهد کرد. مگر اینکه 

بازارهای صادراتی با تمهیداتی در خصوص یارانه های 

دولتـی و مدیریـت قیمـت تمـام شـده دسـتخوش 

در صـادرات  تولیدکننـدگان  نـه  تـا  شـود  تغییراتـی 

محصـوالت خـود دچـار مشـکل شـوند و نـه اقتصـاد 

داخلی متضرر شود.

تولیـد    موانـع  و  اصلی تریـن چالش هـا 
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 هایـی کـه در سـال های 

اخیر بسیاری از صنایع از جمله صنایع مفتولی با آن 

دسـت  و پنجه نرم می کنند، اختالل در روند تامین 

طی ماه های اخیر، رشد و 
پیشرفت قابل توجهی در 
تولید مفتول های فوالدی 
شکل گرفته است و به 

زودی گام های نهایی در 
راستای توسعه تکنولوژی 

تولید در داخل کشور 
برداشته خواهد شد



شماره  235          مهر ماه  1401 10

گفت و گوی ویژه
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

پیشـگام شـدن شـرکت صنایـع مفتولـی زنجـان در 

سرمایه گذاری و ارتقای توان تولیدکنندگان داخلی، 

موجب شده است تا امروز اغلب واحدهای فعال در 

حوزه سـیم و مفتول کشـور، مشـکلی در تامین مواد 

مصرفی خود نداشته باشند که این امر، گامی بلند 

در جهت هموارسـازی مسـیر و توسـعه صنایع تولید 

سیم و مفتول کشور محسوب می شود.

نقـش دولت در حمایـت از تولیدکنندگان   
بخش خصوصی را چطور ارزیابی می کنید؟

دولـت در مقــام سیاسـت گذار، بایـــد موانــــع 

موجود در حوزه تجارت خارجی به ویژه صادرات را 

مرتفع کند. متاسفانه آن چیزی که در سنوات اخیر 

شاهد  آن بوده ایم، تعلق نادرست و غیر کارشناسانه 

یارانـه بـه صنایـع باالدسـتی فـوالد بـه نحـوی بـوده 

اسـت کـه سـود حاصـل از تولیـد و فـروش آن عایـد 

تولیدکننـدگان خارجـی و بعضـا صنایـع باالدسـتی 

دولتـی شـده اسـت. اگـر دولـت در راسـتای اصـالح 

این سیاسـت ها قدم بردارد و همچنین واگذاری به 

بخـش خصوصی بـه ویژه در صنایع باالدسـتی فوالد 

به درسـتی صورت پذیرد، بدون شـک شـاهد رشـد و 

توسعه در این زمینه خواهیم بود اما اگر قرار بر این 

باشـد کـه هیـچ تغییـری در ایـن بخـش رخ ندهـد و 

تولیدکننـدگان داخلـی بـه دلیـل جذابیـت بازارهـای 

صادراتی، میل و رغبتی به تامین نیاز داخل نداشته 

باشـند، شـرایط دسـتخوش تغییـر چندانـی نخواهـد 

بـر  حاکـم  شـرایط  دلیـل  بـه  حاضـر  حـال  در  شـد. 

بازارهـای بین المللـی به دنبـال اتفاقـات رخ داده در  

روسـیه و چیـن و همچنیـن موانـع صادراتـی کـه در 

انـرژی اسـت. قطعـی بـرق در فصـول گـرم سـال و 

همچنین قطعی گاز در زمستان، موجب اختالل در 

گذشـته،  سـال  در  تنهـا  شـده اند.  تولیـد  فراینـد 

قطعی هـای بـرق حـدود 11 درصـد از تولیـد شـرکت 

صنایـع مفتولـی زنجـان را کاهـش داد.  البته در سـال 

جاری شـرایط تامین برق این شـرکت بهبودی نسـبی 

یافته اسـت و هم اکنون تولید این شـرکت در شـرایط 

بهتری نسبت به سال گذشته قرار دارد. قطعی گاز 

در زمسـتان سـال گذشـته نیز موجب از دسـت رفتن 

1.5 درصـد از تولیـد شـرکت صنایـع مفتولـی زنجـان 

شـد. بایـد توجـه داشـت تامیـن مـواد اولیـه و مـواد 

کمکـی، یکـی از الزامات اساسـی تولید پایدار صنایع 

مفتولـی بـه حسـاب می آینـد و بـروز چالـش در ایـن 

حـوزه، کل فراینـد تولیـد را مختـل می سـازد. تامیـن 

نهاده هـای تولیـد از دو جنبه کمی و کیفی می تواند 

بـر فعالیـت شـرکت اثرگـذار باشـد. صـادرات بی رویـه 

بیلـت و یـا میلگـرد در برخـی بازه های زمانـی و چالش 

تامیـن بـرق صنایـع باالدسـتی، موجـب کمبـود مـواد 

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 

توسعه شرکت صنایع مفتولی زنجان از طریق مذاکره، 

سرمایه گذاری و همکاری با شرکت  ها و تولیدکنندگان 

داخلی، اقدام به تامین مواد کمکی مورد نیاز خود از 

داخـل کشـور کـرد. ماحصـل این اقـدام، تامین بخش 

عمـده  مـواد مصرفـی و کمکـی فراینـد تولیـد سـیم و 

مفتـول از محـل تولیـدات داخلـی اسـت. در واقـع 

 اگر قیمت گذاری در 
زنجیره فوالد از صنایع 
باالدستی تا میلگرد به 

درستی صورت پذیرد و 
از سوی دیگر مقرون به 
صرفه بودن و بهره وری 
کافی در این صنایع به 
درستی مدیریت شود، 

می توانیم امیدوار به توسعه 
صادرات و درخشش در 
بازارهای جهانی باشیم
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داخل وجود دارد که دولت نسـبت به تغییر برخی 

اسـت،  کـرده  اقـدام  خـود  سیاسـت گذاری های  از 

شاهد افزایش عرضه نسبت به میزان تقاضا در بازار 

داخلـی هسـتیم و کاهـش قیمتـی کـه طـی روزهـای 

اخیر شکل گرفته است، بخش از آن متاثر از همین 

امر بوده است.

ضـرورت توسـعه صنایـع پایین دسـتی   
فوالد را به چه میزان ارزیابی می کنید؟

بدون شک توسعه صنایع پایین دستی فوالد، به 

ایجاد ارزش افزوده بیشتر به دنبال تولید و صادرات 

محصـوالت فـوالدی خواهـد انجامیـد و  بـر همیـن 

اساس چاره ای جز حرکت در راستای توسعه کمی و 

کیفی صنایع پایین دسـتی نداریم تا بتوانیم حضور 

موفقـی در بازارهـای جهانـی داشـته باشـیم. ضمـن 

اینکـه علی رغـم وجـود چالش هایـی که بـرای صنایع 

پایین دستی در زمینه تامین مواد اولیه طی سالیان 

گذشـته وجـود داشـت، صـادرات این محصـوالت با 

افغانسـتان،  عـراق،  کشـورهای  بـه  خوبـی  رونـق 

تاجیکسـتان، آسـیای میانـه و حتـی قـاره اروپـا همراه 

بـود امـا متاسـفانه بـه دلیـل مشـکالت موجـود در 

زمینه هـای مختلـف اعـم از انتقـال پـول ناشـی از 

روابط بانکی بین المللی، اعمال تعرفه های ناعادالنه 

صادراتـی کـه نمونـه آن در ابتـدای سـال جـاری رخ 

داد، وضع قوانین خلق السـاعه و ... آسـیب شـدیدی 

میـزان  و  کـرد  وارد  فـوالد  پایین دسـتی  صنایـع  بـه 

صـادرات شـرکت هایی کـه حضـور چشـمگیری در 

داشـتند،  گذشـته  سـال  در  بین المللـی  بازارهـای 

متاسـفانه در سـال جـاری بـه شـدت افت پیـدا کرد. 

وضـع عـوارض صادراتـی در روزهای ابتدایی امسـال 

باعث شد بسیاری از تولیدکنندگان داخلی توانایی 

رقابت با کشـورهای مختلف مانند روسـیه، چین و 

حتـی ترکیـه را از دسـت بدهنـد و ما به نوعی بخش 

گسـترده ای از بازارهـای منطقـه ای همچون عـراق را 

بـه دلیـل همیـن سیاسـت گذاری اشـتباه از دسـت 

دادیم؛ اگرچه پس از اعتراض و پیگیری های فراوان 

این مصوبه لغو شد اما بازگشت به بازارهایی که 

امکان پذیـر  سـادگی  همیـن  بـه  داده ایـم،  از دسـت 

نخواهد بود.

برندسـازی در صنعـت فـوالد  بـه ویـژه   
مفتـول فـوالدی تـا چه میـزان حائـز اهمیت 
اسـت و در چـه صـورت ایـن مهـم محقـق 

خواهد شد؟
برندسازی در صنایع پایین دستی فوالد مستلزم 

شـرط  کیفیـت،  اسـت.  ضـروری  و  الزم  شـرط  سـه 

نخسـت برندسـازی اسـت که خوشـبختانه گام های 

پایین دسـتی  صنایـع  در  خصـوص  ایـن  در  موثـری 

برداشته شده است.کما اینکه صنایع مفتولی زنجان 

موفـق بـه صـادرات محصـوالت خـود بـه کشـورهای 

اروپایـی ماننـد اسـپانیا و ایتالیـا طـی سـال گذشـته و 

امسال شده است. بهره وری و اقتصادی سازی قیمت 

تمام شـده محصول، شـرط دوم برای معرفی برند در 

و  داشـت  خواهـد  بین المللـی  و  جدیـد  بازارهـای 

مشتریان را به استفاده از محصوالت با قیمت تمام 

شــــده مناســـب ترغیـــب خواهـــد کـــرد. قوانیـن و 

تحقـق  بـــرای  ســـوم  شـــرط  دولتـی،  حمایت هــــای 

برندسـازی اسـت و بـرای اجـرای ایـن مهـم، ضرورتـی 

ندارد که دولت بخواهد اقدام خاصی را برای فعاالن 

بخـش خصوصـی انجـام دهـد و همیـن کـه با تثبیت 

قوانین و وضع بخشـنامه های درسـت شـرایط را برای 

صادرات فراهم کند، بخش خصوصی راه خود را برای 

برندسـازی و حضـور موفـق در بازارهـای جهانـی پیـدا 

خواهد کرد.

کالم پایانی   
بـا توجـه بـه رایزنی هـای اخیـر در خصـوص رفـع 

تحریم ها، نکته حائز اهمیت این است که هیچ چیز 

همیشگی نخواهد بود و شرایط و سیاست گذاری ها 

در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دستخوش 

تغییراتی خواهد شد. به نظر می رسد به زودی ایران 

و جوامع بین المللی به این نتیجه خواهند رسید که 

بهتریـن گزینـه بـرای سراسـر جهـان، تعامـل سـازنده 

است و امیدوار هستیم این اتفاق در کوتاه مدت رخ 

شـود،  زمان بـر  هرچقـدر  اتفـاق  ایـن  چراکـه  دهـد؛ 

ضررهای بیشتری به بدنه اقتصاد کشور وارد خواهد 

شد و امیدوار هستیم حاکمیت کشور هرچه سریع تر 

با تدابیر فکورانه و مدبرانه، مسیر را برای رسیدن به 

یک توافق مطلوب کوتاه و هموار سازد.

بدون شک توسعه صنایع 
پایین دستی فوالد، به ایجاد 
ارزش افزوده بیشتر به دنبال 
تولید و صادرات محصوالت 
فوالدی خواهد انجامید و  
بر همین اساس چاره ای 
جز حرکت در راستای 

توسعه کمی و کیفی صنایع 
پایین دستی نداریم
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شـرکت فوالد هرمزگان، بر اسـاس چشـم انداز و افق تعریف شـده برای سـال 1404 و همچنین 
در راسـتای ماموریت خود که به عنوان سـازمانی سـرآمد، همواره قصد داشـته اسـت نقشی موثر در 
توسـعه پایدار اعم از اقتصادی، اجتماعی و زیسـت محیطی ایفا کند، برنامه ها و پروژه های توسـعه ای 

بزرگی را با سرمایه گذاری بیش از 10 هزار میلیارد تومان در دستور کار خود قرار داده است.

فوالد هرمزگان در مسیر توسعه پژوهش و بومی سازی

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالیـن«، امـروزه اهمیـت صنعـت فـوالد بـر 

کسی پوشیده نیست. صنعتی که توسعه و فعالیت 

آن از جنبه هـای مختلـف نظیـر اشـتغال زایی، رشـد 

صادرات و تامین مواد اولیه صنایع موجب تحول و 

رشـد اقتصـادی کشـور می شـود. در همیـن راسـتا، 

شـرکت فوالد هرمزگان، به عنوان یکی از بزرگ ترین 

شـرکت های فـوالدی ایـران، طرح هـای توسـعه محور 

افزایـش  و  زنجیـره  تکمیـل  زمینـه  در  را  مختلفـی 

ظرفیـت تولیـد خـود در دسـتور کار قـرار داده اسـت 

که اجرا و بهره برداری از آن ها، تحولی اساسـی را در 

اسـتان  در  فـوالد  صنعـت  اعتـالی  و  ترقـی  مسـیر 

هرمزگان و کل کشـور رقم خواهد زد. این شـرکت با 

توجه به نام گذاری سال 1401 به »تولید، دانش بنیان 

و اشتغال آفرین«، رویکردها و برنامه های متفاوتی را 

در خصـوص حمایـت و توانمندسـازی شـرکت های 

دانش بنیان و همکاری با آن ها در خصوص رفع نیاز 

و توسـعه دانـش تخصصـی صنعت فوالد در دسـتور 

کار خود قرار داده است. 

نقش موثر فوالد هرمزگان در توسعه   
پایدار 

شـرکت فـوالد هرمـزگان، بـر اسـاس چشـم انداز و 

بـرای سـال 1404 و همچنیـن در  افـق تعریف شـده 

راستای ماموریت خود که به عنوان سازمانی سرآمد، 

همـواره قصـد داشـته اسـت نقشـی موثـر در توسـعه 

پایـدار )اقتصـادی، اجتماعـی و زیسـت محیطی( ایفـا 

کنـد. برنامه هـا و پروژه هـای توسـعه ای بزرگـی را بـا 

سـرمایه گذاری بیـش از 10 هـزار میلیـارد تومـان در 

دستور کار قرار داده است که از جمله آن ها می توان 

به احداث مدول سوم تولید آهن اسفنجی با ظرفیت 

گازهـای  تولیـد  دوم  واحـد  احـداث  تـن،  هـزار   900

صنعتـی بـا ظرفیـت 10 هـزار نرمـال متـر مکعـب بـر 

آهـن  ذخیـره  سـیلوهای  احـداث  اکسـیژن،  سـاعت 

اسـفنجی با ظرفیت 28 هزار تن و احداث مگامدول 

احیـا مسـتقیم شـرکت سـیمین هرمز بـا ظرفیت یک 

میلیون و 700 هزار تن آهن اسفنجی اشاره کرد.

یادشـده،  پروژه هـای  اجـرای  بـه طـور مشـخص 

عـالوه بـر ایجـاد افزایـش ظرفیـت تولیـد در شـرکت 

فـوالد هرمـزگان و فرصت سـازی بـرای نقش آفرینـی 

پررنگ تـر ایـن شـرکت در صنعـت فـوالد و توسـعه 

اشـتغال  زمینـه  نفتـی کشـور، می توانـد  صـادرات 
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حـدود دو هـزار و 500 نفـر را بـه صـورت مسـتقیم و 

غیرمسـتقیم فراهـم سـازد. ایـن مهـم نشـان از عـزم 

فـوالد هرمـزگان بـرای تحقق ماموریت و چشـم انداز 

خود در صنعت فوالد کشور دارد. گفتنی است که 

در همیـن زمینـه، پروژه هـا و برنامه هـای توسـعه ای 

دیگـری از جملـه احـداث کارخانـه نـورد در دسـت 

مطالعـــه و بررسی قرار دارنــد کــه پس از نهــایی و 

تصویـب شـدن، دربـاره جزئیـات آن هـا اطالع رسـانی 

خواهد شد.

سیاست گذاری هرمز برای تحقق شعار   
سال

شـرکت فـوالد هرمـزگان، از ابتـدای تاسـیس خود 

تاکنون، تکیه بر توان داخلی و استفاده از ظرفیت های 

دانش بنیـان کشـور را یکـی از رویکردهـای اساسـی و 

کالن خـود قـرار داده اسـت. بـا ایـن حـال، نام گـذاری 

سال 1401 با نام »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« 

موجب شد که این شرکت برنامه  جدی تری را در این 

خصوص و تحقق شعار سال دنبال کند. شرکت فوالد 

هرمزگان نسبت به سال های گذشته، امسال بودجه 

بخش پژوهش و بومی سازی خود را افزایش داده و با 

ایجاد مرکزی در محل پارک علم و فناوری هرمزگان، 

ارتباط خود را با سایر شرکت ها گسترش داده است. 

توسـعه قراردادهـای پژوهشـی بـا دانشـگاه ها، مراکـز 

رشـد و پارک هـای علـم و فنـاوری و همچنیـن تسـهیل 

مـدل قـراردادی بومی سـازی بـه منظـور حمایـت از 

تولیـد محصـوالت بومی شـده بـا تمرکـز بـر سـاخت 

از جملـه  )توسـط شـرکت های دانش بنیـان(،  داخـل 

برنامه های اجراشده و در دست اجرای این شرکت در 

این مسیر محسوب می شوند.

در زمینه توانمندسازی این شرکت ها نیز شرکت 

آموزشـی  کارگاه هـای  دارد  قصـد  هرمـزگان  فـوالد 

تخصصی برگزار کند تا بتواند به این شـرکت ها برای 

رفع نیازها و توسعه دانش تخصصی  خود در صنعت 

فـوالد کمـک کنـد تـا آن هـا بتواننـد محصوالتی تولید 

مسـیر  در  نیـاز صنایـع،  رفـع  بـر  عـالوه  کـه  کننـد 

اشـتغال زایی نیـز یاری رسـان باشـند. در حـال حاضـر، 

نیازهای فناورانه به صورت سیسـتمی و پیوسـته در 

اختیـار این شـرکت ها قـرار داده می شـود و به صورت 

هدفمند و با برگزاری جلسات مشترک، ضمن توسعه 

همکاری هـا، شـرایط عقـد قـرارداد تـا حصـول نتیجـه 

دنبال می شود. گفتنی است که برگزاری رویدادهای 

فناورانـه در حوزه هـای تخصصـی بـه منظـور تعمیـق 

همکاری فیمابین شـرکت های دانش بنیان و شـرکت 

شـرکت  ایـن  آتـی  برنامه هـای  از  هرمـزگان  فـوالد 

محسوب می شود.

چالش های شرکت های بزرگ فوالدی   
در مسیر توسعه

فوالدسـازان کشـور در سـال های اخیـر دوران پـر 

نوسـانی را پشـت سر گذاشته اند. نوسـانات نرخ ارز، 

اعمـال تحریم هـای خارجی علیـه صنایع فلزی ایـران، 

مشـکالت تبـادالت مالـی بـا نقـاط مختلف جهـان به 

ویژه اروپا، نوسانات بازارهای جهانی و از همه مهم تر 

محدودیت هـای گاز و بـرق، از جمله مشـکالتی بوده 

است که فعاالن این صنعت با آن دست و پنجه نرم 

می کننـد. معضالتـی که چرخـه تامین مـواد اولیـه را 

نیـز دچار دشـواری هایی کـرده و منجر به هزینه های 

بـاالی تامیـن مـواد اولیـه شـده اسـت. هرچنـد تامیـن 

مـواد اولیـه مـورد نیـاز از جملـه سـنگ آهن از بـازار 

داخلـی، تـا حدودی تاثیرپذیـری از تحـوالت بازارهای 

بین المللی را می کاهد اما هنوز کاالهایی وجود دارند 

کـه فوالدسـازان مجبـور بـه تامیـن آن هـا از مبـادی 

وارداتی  هسـتند. شـرایط سیاسـی و اقتصادی دنیا و 

رویکردهای تامین کنندگان و تقاضای مصرف کنندگان 

بـزرگ دنیـا، همـواره مسـائل و دشـواریی هایی بـرای 

تامین ایجاد کرده است.

چالـش تامیـن مـواد اولیـه، مهم  تریـن معضلـی 

اسـت کـه نـه تنهـا صنایـع فـوالدی بلکـه صنایـع غیر 

آهنی نیز طی سالیان اخیر با آن مواجه شده اند. 

از جملـه چالش هـای مهـم داخلـی می تـوان بـه 

نوسـانات قیمتـی، تـورم داخلـی و تغییرات نـرخ ارز 

اشـاره کـرد. هرچنـد بخـش زیـادی از مـواد اولیـه از 

بازار داخلی تامین می شود، نمی توان این زنجیره را 

جـدا در نظـر گرفـت و هـر گونـه بحـران می توانـد در 

طـول زنجیـره تسـری پیـدا کنـد. بـه هـر حـال، ممکن 

است بخشی از زنجیره، وابسته به تامین مواد اولیه 

و یا تجهیزات، خود از بازارهای خارجی باشد که در 

شرکت فوالد هرمزگان، به 
عنوان یکی از بزرگ ترین 
شرکت های فوالدی ایران، 

طرح های توسعه محور 
مختلفی را در زمینه تکمیل 
زنجیره و افزایش ظرفیت 
تولید خود در دستور کار 

قرار داده است
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ایـن صـورت، هـر گونـه نوسـان بـه انتهـای زنجیـره 

شـرایط  از  ناشـی  محدودیت هـای  رسـید.  خواهـد 

اقلیمی در عرضه برق، آب و گاز از دیگر مشـکالت 

صنعـت فـوالد اسـت کـه تـا حـدود زیـادی منجـر بـه 

بحـران در تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز شـده و در 

مقاطعی به افزایش هزینه های تامین مواد اولیه نیز 

انجامیـده اسـت. محدودیت هـای زیرسـاختی در 

حمل ونقـل مـواد اولیـه نیـز از جملـه دیگـر مـواردی 

اسـت کـه هزینه هـای تامیـن مـواد اولیـه در بـازار 

داخل را در پی داشته است.

بی ثباتی نرخ ارز، از جمله چالش های دیگر است 

که بر جریان هزینه ای برنامه های پیش بینی شده در 

راسـتای تامیـن مـواد اولیـه بسـیار تاثیـر می گـذارد. 

افزایـش بی رویـه نـرخ تـورم داخلی را نیز نباید نادیده 

گرفـت کـه در کنـار تمامـی عوامـل، تاثیـر زیـادی بـر 

افزایـش قیمت مواد اولیه داشـته اسـت. بـا این حال، 

مهم تریـن دغدغـه تولیدکننـدگان فـوالد در بازارهـای 

داخلـی تامیـن گندلـه سـنگ آهن در سـال های آتـی 

اکثـر  توسـعه ای  بـه طرح هـای  توجـه  بـا  اسـت. 

تولیدکننـدگان گندلـه سـنگ آهن بـا رویکـرد تولیـد 

محصوالت صنایع پایین دستی در سال های آتی، باید 

سـایر  نیـاز  مـورد  گندلـه  تامیـن  بـرای  راهـکاری 

تولیدکنندگان محصوالت میانی اندیشید.

در مجمـوع، چالـش مواد اولیه یکـی از مهم ترین 

بـود و  فـوالد خواهـد  آتـی در زنجیـره  چالش هـای 

ضـرورت دارد بـا توجـه بـه ظرفیت هـای موجـود و 

و  فـوالد  زنجیـره  در  ایجادشـده  زیرسـاخت های 

احتمـال کسـری مـواد اولیـه، اکتشـافات جدیـدی 

انجام و معادن دیگری به زنجیره تامین مواد اولیه 

اضافـه شـود. از سـوی دیگـر، دولـت نیـز بایـد مانـع 

خام فروشـی و صـادرات مـواد اولیه شـود. اسـتفاده 

تکنولوژی هـای  و  و تجهیـزات  فرایندهـای کارا  از 

بـه روز دنیـا بـه منظور بهره وری و اسـتفاده بهینه از 

پهنـه معـادن نیـز یکـی از راهکارهـای پیشـنهادی 

است. همچنین افزایش هزنیه های حمل و نقل نیز 

بـا توجـه بـه تاثیر زیاد در قیمت تمام شـده باید مد 

نظر قرار بگیرد و با توسـعه ظرفیت ریلی، سـهم آن 

در قیمـت تمام شـده کاهـش یابد. همچنین تامین 

پایـدار و مسـتمر منابـع انرژی شـامل بـرق و گاز نیز 

از نیازهای صنعت اسـت تا خللی در فرایند تامین 

مواد اولیه ایجاد نشود.

به کارگیری رویکردهای بهبود مستمر و   
استراتژی های علمی

شـرکت فـوالد هرمـزگان نیـز همـواره بـر آن بـوده 

است که در چارچوب استراتژی های مدون هلدینگ 

شرکت فوالد مبارکه به نقش کلیدی خود در راستای 

توسـعه اقتصـادی جنـوب کشـور بپـردازد و در قالـب 

مسئولیت اجتماعی، در کاهش هزینه ها و بهره وری 

انرژی و جذب نیروهای بومی اهتمام ورزد. از سـوی 

دیگـر، ایـن شـرکت بـا به کارگیـری رویکردهـای بهبود 

مسـتمر و اسـتراتژی های علمـی و همچنین برگـزاری 

جلسـات کارشناسـانه و برنامه ریزی هـای جامـع بـه 

مدیریت هزینه های تامین مواد اولیه می پردازد زیرا 

هزینه هـای تامیـن مواد اولیـه در صنایع فـوالدی جزو 

بـه شـمار  هزینه هـای عمـده در قیمـت تمام شـده 

مـی رود و مدیریـت خریـد مـواد اولیـه بـه نحـوی 

مدیریـت هزینه هـا محسـوب می شـود. از ایـن رو، 

فـوالد  شـرکت  قیمـت،  شـدید  نوسـانات  علی رغـم 

هزینـه  انبـار،  موجـودی  تامیـن  ضمـن  هرمـزگان 

تمام شده مواد اولیه را تحت کنترل داشته و مانع از 

افزایش آن شده است.

هرچنـد نبایـد زنجیـره ریشـه ای صنعـت را کـه از 

سـنگ آهن در صنایـع باالدسـتی شـروع می شـود و تـا 

ادامـه  پایین دسـتی  صنایـع  در  نهایـی  محصـوالت 

می یابـد جداگانـه نگاه کـرد. به طور خاص، آن دسـته 

از کاالهای نیمه نهایی مانند تختال و گندله مهم ترین 

اختصـاص  خـود  بـه  را  هزینـه ای  و  تنـاژی  بخـش 

می دهنـد. بـه همیـن دلیـل، همـواره در سـازمان نگاه 

برنامه ریزی هـای  و  می شـود  آن  تامیـن  بـه  خاصـی 

اصولـی بـرای آن در نظـر گرفتـه می شـود و بـه لحـاظ 

قیمـت  از  هزینـه ای  سـهم  در  زیـاد  تاثیرگـذاری 

تمام شـده، سـعی می شـود تا گندله ای با غنای باال و 

قیمـت مناسـب تامیـن شـود و در اختیـار واحدهـای 

لحـاظ  بدیـن  گیـرد.  قـرار  تولیـدی  پایین دسـتی 

بـا برخـی  قراردادهایـی در شـرکت فـوالد هرمـزگان 

تولیدکنندگان اصلی داخلی منعقد شـده اسـت که 

این نیاز را تا حدودی برطرف می کند.

شرکت فوالد هرمزگان، 
از ابتدای تاسیس خود 

تاکنون، تکیه بر توان داخلی 
و استفاده از ظرفیت های 

دانش بنیان کشور را یکی از 
رویکردهای اساسی و کالن 

خود قرار داده است
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مدیرعامل شـرکت توسـعه معادن فوالد خوزسـتان گفت: تامین مواد اولیه صنعت فوالد و توسـعه 
زیرسـاخت ها به منظور بهره برداری مناسـب از ظرفیت های کشـور، جزو اهداف بلندمدت این شـرکت 

است و توسعه معادن کوچک  مقیاس را نیز در دستور کار خود قرار داده ایم.

توسعه زیرساخت ها به منظور بهره برداری مناسب از 
ظرفیت های فوالدی کشور

مدیرعامل شرکت توسعه معادن فوالد خوزستان عنوان کرد:

وحیـد سـیدعلی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خصـوص  در  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

چالش هـای موجـود در صنعـت فـوالد کشـور، مطرح 

کرد: در کلیه صنایع معدنی و فلزی باید پدیده های 

اقتصـادی و مسـائل مربـوط بـه آن هـا، بـه  خصـوص از 

نـگاه تاثیرگـذاری بـر بنگاه هـای اقتصـادی، مدیریت، 

شناسایی و پیش بینی شوند. مشخص است که هیچ 

بنگاهـی نمی توانـد بـه  دلیـل ماهیـت ریسـک های 

کسـب وکار، عوامـل ریسـک زا را کنتـرل کنـد. بـرای 

مثال، عواملی از قبیل تحوالت عرضه و تقاضای کل، 

نـرخ سـود بانکـی، نـرخ ارز و نرخ تورم در کنترل هیچ 

بنگاهی نیست اما با شناسایی رویدادها و پیش بینی 

بنـگاه  یـک  کـه  داشـت  انتظـار  می تـوان  روندهـا، 

اقتصادی در برابر تحوالت محیط اقتصادی پیرامون 

خود واکنش مناسب نشان دهد.

و  تحریم هـا  اخیـر،  سـال های  در  افـزود:  وی 

فشـارهای بی سـابقه علیـه کشـور، کلیـه صنایـع را 

تحـت تاثیـر قـرار داده انـد. در یـک دهـه گذشـته، 

شـدت تحریم هـا و تاثیـر آن هـا بـر صنعـت فـوالد 

اســـت.  بـــوده  قبــــل  دهه هــای  از  بیشـتر  ایـران 

بیشـترین اثرگـذاری تحریم هـا بـر فاینانـس خارجی، 

سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی »FDI« و انتقـال 

ایـران  فـوالد  صنعـت  بـه  دنیـا  روز  تکنولوژی هـای 

اسـت. اگـر بخواهیـم تاثیرگـذاری تحریم هـا را بـا در 

نظـر گرفتـن سـند چشـم انداز صنعـت فـوالد در افـق 

1404 تحلیـل و بررسـی کنیـم، ضـرر و زیـان حاصل از 

تحریم هـا در بخش هـای مرتبـط بـا اجـرای طرح هـا و 

پروژه هـا و همچنیـن سـرمایه گذاری و تامیـن مالـی 

بیشتر به چشم خواهد آمد.

لزوم سرمایه گذاری و تامین مالی در   
صنعت فوالد

مدیرعامل شرکت توسعه معادن فوالد خوزستان 

و حیاتـی  اساسـی  ملزومـات  از  یکـی  کـرد:  بیـان 

بـرای ایجـاد واحدهـای تولیـد محصـوالت فـوالدی، 

سرمایه گذاری و تامین مالی ارزان قیمت با نرخ بهره 

پایین و بازپرداخت بلندمدت است. با توجه به افق 

1404، صنعـت فـوالد و دسـتیابی بـه هـدف تولیـد 

55میلیون تن فوالد خام، نیازمند سرمایه گذاری و 

تامین مالی اسـت. الزم به ذکر اسـت که در صورت 

اسـتفاده از منابـع مالـی خارجـی در قالـب فاینانس و 

خطـوط اعتبـاری خارجـی، توجیه پذیـر اسـت کـه در 

درجـه اول پـروژه مـورد نظـر در صنعـت فوالد ترجیحا 

صادرات محـور باشـد و سـپس نـرخ برابـری ریـال در 

مقابـل ارزهـای بین المللـی تضعیـف نشـود. پـس از 

برجـام، بسـیاری از پروژه هـای صنعـت فـوالد کشـور 

برای استفاده از منابع تامین مالی خارجی برنامه ریزی 

و  فـوالد  صنعـت  تحریم هـای  اگـر  و  بودنـد  کـرده 

همچنین کاهش ارزش ریال رخ نمی داد، بسیاری از 

پیشـرفت  در  و  می رسـیدند  اجـرا  بـه  طرح هـا  ایـن 

برنامه ریـزی پروژه هـای صنعـت فوالد بر اسـاس سـند 

چشم انداز اختالل به وجود نمی آمد.

سـید علـی در ارتبـاط بـا نقش تحریـم در صنعت 

فـوالد کشـور، عنـوان کـرد: یکـی از تاثیـرات اساسـی 

تحریم هـا بـر صنعـت فـوالد ایـران، جلوگیـری از ورود 

سرمایه گذاران خارجی و همچنین جلوگیری استفاده 

از فاینانس هـای خارجـی بـوده اسـت. ذکـر ایـن نکتـه 

ضـروری اسـت کـه قراردادهـای بسـیاری از پروژه های 

فوالدی با شرکت های اروپایی صاحب تکنولوژی بعد 

از برجـام امضـا شـده اند و در آن زمـان، نـرخ ارز بسـیار 

کمتر از امروز بود. اگر این پروژه ها در زمان مناسـب 

شروع شده بودند، سه تا پنج سال بعد به بهره برداری 

می رسـیدند و سـود مطلوبی از نظر سرمایه گذاری و 

ارزآوری حاصـل از صـادرات محصـوالت وارد چرخـه 

اقتصـادی کشـور می کردند. تاخیـرات و توقفـات در 

اجرا و پیشـرفت پروژه های فوالدی، از دیگر زیان های 

ناشی از تحریم ها بر پیکره صنعت فوالد کشور است. 

ایران از معدود کشورهایی به شمار می آید که معدن 

سنگ آهن و انرژی ارزان و در دسترس دارند. از سوی 

دیگر، دسترسی به آب های بین المللی رقابت پذیری 

ایران را در مقایسه با سایر کشورها به  شدت افزایش 

داده اسـت. عـالوه بـر حـل مسـئله تحریـم و توجـه بـه 



21         مهر ماه  1401        شماره  235

فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

مزیت هـای نسـبی کشـور در صنعـت فـوالد، نقـش 

دولـت در اتخـاذ تصمیمـات منطقـی و کارشناسـانه 

م ی تواند موجب بهبود شرایط این صنعت شود.

دغدغه تامین مواد اولیه فوالدسازان  
وی در خصـوص چالـش تامیـن مـواد اولیـه 

فوالدسـازان، اذعـان کـرد: در ابتـدای ورود صنعـت 

فوالد به کشـور، بدون توجه به ظرفیت ها و امکانات 

موجـود، اقـدام بـه سـاخت مجتمع هـا و شـرکت های 

متعـدد فـوالدی شـد و ایـن مجتمع هـا و شـرکت ها در 

ابتدای دهه 1380 وارد چرخه تولید شدند. در همان 

ایـن واحدهـا  نیـاز  اولیـه مـورد  زمـان، کمبـود مـواد 

احساس شد. این امر، در کنار بی توجهی به انتخاب 

ویژگی هـای  و  بـا شـرایط  متناسـب  تولیـد  سیسـتم 

داخلـی، بـه ایجـاد دغدغـه تامیـن مـواد اولیـه بـرای 

فعاالن این بخش انجامید. دغدغه ای که روز به روز 

ملموس تـر و بیـش از پیـش احسـاس می شـود زیـرا در 

شرایط فعلی، مواد اولیه موجود پاسخگوی مجتمع ها 

و شرکت های فوالدی نیستند و همچنین سیستم های 

تولیـد انتخـاب  شـده بـرای صنعـت فـوالد تناسـبی بـا 

امکانـات و ویژگی هـای کشـور ندارنـد. این امر باعث 

شده است که با بر هم خوردن نظام تعادلی عرضه و 

تقاضـای مـواد اولیـه، زمینـه افزایـش قیمـت آن نیـز 

بـا توجـه بـه اینکـه مـواد اولیـه سـهم  فراهـم شـود. 

عمـده ای از هزینه هـای تولیـد در صنعـت فـوالد را 

شامل می شوند، زمینه ساز ایجاد مشکالت و مسائلی 

برای فعاالن و تولیدکنندگان در این بخش شده اند.

مدیرعامل شرکت توسعه معادن فوالد خوزستان 

در ادامه به ضرورت تامین و توسعه زیرساخت های 

مـورد نیـاز اشـاره کـرد و گفـت: تمـام صنایـع بـرای 

توسعه و پیشرفت در آینده، نیازمند زیرساخت های 

الزم و مناسـب هسـتند که صنعت فوالد نیز از این 

قاعـده مسـتثنی نیسـت. بنابرایـن توجه به ایجـاد و 

توسـعه و گسـترش زیرسـاخت  ها در تمـام بخش هـا 

به ویـژه گمرک هـا و بندرهـای تخصصـی در کشـور و 

ایجـاد ارتبـاط مناسـب ریلـی و جـاده ای بـا مبـادی 

ورودی مـواد اولیـه و متقاضیـان داخلـی آن، قطعـا 

نقش پررنگی در نظم بخشی و سرعت بخشی به این 

زیرسـاخت ها  و سیسـتمی شـدن آن هـا ایفـا خواهـد 

کرد. در حال حاضر، به دلیل توجه ناکافی به ایجاد 

زیرسـاخت ها  و نبـود زیرسـاخت های مناسـب بـرای 

تامین مواد اولیه مورد نیاز، متقاضیان آن در داخل 

روبـه رو  فراوانـی  مشـکالت  بـا  کشـور  از  خـارج  و 

شـده اند و گاهـی اوقـات فعـاالن و متقاضیـان مـواد 

اولیه متحمل هزینه هایی گزاف می شوند که به طور 

قطـع می تـوان از آن بـه عنوان عاملی مهـم در افزایش 

هزینه هـای تولیـد و ایجـاد تـورم در قیمت تمام شـده 

محصوالت و فرآورده های فوالدی یاد کرد.

ضرورت تامین سرمایه در گردش در    
صنعت فوالد

سیدعلی خاطرنشان کرد: صنعت فوالد در زمره 

صنایعـی اسـت کـه نیاز به سـرمایه گذاری اولیـه و به 

دنبال آن، سرمایه در گردش باال دارند. بنابراین لزوم 

حمایت و پشـتیبانی از سیسـتم پولی و مالی در این 

صنعـت انکارناپذیـر اسـت. با این حـال، از آنجایی که 

متاسـفانه در ایـران بخـش عمـده ای از وظیفـه تامیـن 

سرمایه نظام تولیدی بر عهده سیستم بانکی است، 

ایـن سیسـتم بـه دلیـل برخـورد بـا مشـکل در وصـول 

بـه منظـور کاهـش  تـالش  و  قبلـی خـود  مطالبـات 

ریسک پذیری در تسهیالت پرداختی، طی سال های 

اخیر کمتر توانسته است به این وظیفه عمل کند و 

هم اکنـون یکی از اساسـی ترین مشـکالت فعـاالن این 

بخش نیاز شدید به تامین سرمایه در گردش است. 

نقش ارزش پول داخلی و ارزش برابری ریال در مقابل 

دالر نیز به دلیل صادراتی و وارداتی بودن محصوالت 

فوالدی، بسیار مهم است.

وی ادامه داد: برای صنعتی همچون فوالد ایران 

کـه بسـیاری از تجهیـزات و ماشـین آالت خـود را از 

طریق واردات تامین می کند، پایین بودن ارزش دالر 

نقـش مهمـی در کاهـش هزینه هـای سـرمایه گذاری 

دارد؛ ضمـن اینکـه به دلیل وابسـتگی قابـل توجه این 

صنعت به تامین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود 

از جمله ماشـین آالت صنعتی، آهن قراضه و الکترود 

گرافیتـی از طریـق واردات، افزایـش نـرخ ارز موجـب 

افزایش هزینه های تولید و تورم در قیمت محصوالت 

تنـوع در  فـوالدی می شـود. عـدم  فراورده هـای  و 

بازارهـای هـدف و محـدود شـدن بـازار تقاضـای 

محصـوالت فـوالدی بـه بخـش مسـکن همـواره ایـن 

صنعـت را بـا آسـیب هایی جدی روبـه رو کرده اسـت. 

در نتیجـه، ایجـاد بازارهـای تقاضـای جدیـد همچـون 

صنایـع هواپیما سـازی، کشتی سـازی و ریـل می تواند 

نقـش بسـزایی در افزایـش تقاضـا در بـازار ایجاد کند. 

ایـن امـر در نهایـت، بـا افزایـش تولیـد از سـمت 

تولیدکنندگان محصوالت فوالدی، عالوه بر استفاده 
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با قابلیت انجام عملیات وسیع، نبود تجهیزات با 

ظرفیـت کافـی بـرای تخلیـه و بارگیـری و عملکـرد 

طوالنـی،  اساسـی  تعمیـرات  دلیـل  بـه  نامناسـب 

ظرفیت حمل بار محدود در خطوط راه آهن کشور 

بـاری و  از قطارهـای  اسـتفاده همزمـان  بـه دلیـل 

مسـافری و نبـود خطـوط فرعـی راه آهـن در نزدیکـی 

معادن و چشمه  های بار اشاره کرد.

لزوم توسعه معادن کوچک مقیاس  
بـر اهمیـت توسـعه در  بـا تاکیـد  پایـان  وی در 

صنعت فوالد، یادآور شـد: در افق زمانی میان مدت، 

شـرکت توسـعه معـادن فـوالد خوزسـتان در سـال های 

آتی شرکتی پیشرو با باالترین توانایی در ارائه خدمات 

با کیفیت صنعتی و معدنی مصرفی خواهد بود. این 

شـرکت، بـا اهـداف کالن و برنامه هایـی همچـون 

بازاریابـی و فـروش محصـوالت معدنـی در کشـور و 

راه انـدازی معـادن کوچـک )ذخایـر پنهـان( و خریـد 

معدنـی،  بـزرگ  پروژه هـای  در  مشـارکت  و  سـهام 

می توانـد کمـک شـایانی بـه صنعـت فـوالد کشـور و 

منطقه کند. همچنین توسعه معادن کوچک  مقیاس 

فـوالد  معـادن  توسـعه  شـرکت  برنامه هـای  در  نیـز 

خوزسـتان قـرار دارد. در زمینـه اکتشـافات نیـز ایـن 

شـرکت قصـد دارد در پهنه هـای بـزرگ معدنـی در 

قالب کنسرسـیوم های فوالدی حضور داشـته باشد 

تا با توجه به ظرفیت واحد، سـنگ آهن مورد نیاز را 

تامیـن کنـد. در واقـع تامیـن مـواد اولیـه صنعـت و 

توسعه زیرساخت ها به منظور بهره برداری مناسب 

از ظرفیت هـای کشـور جـزو اهـداف بلندمـدت ایـن 

شـرکت اسـت. در حـوزه حمل ونقـل مـواد معدنـی و 

تامیـن پایـدار مـواد اولیـه فـوالد خوزسـتان و سـایر 

واحدهای فوالدسـازی در سـطح کشـور نیز با توجه 

بـــه ظرفیت هــــای هلدینـگ فــــوالد خوزستــــان، 

شـرکت  بـا  همـکاری  بـرای  برنامه ریزی هایـی 

چندوجهـی فـوالد لجسـتیک در دسـتور کار قـرار 

دارد. در ایـن زمینـه می تـوان بـه همکاری در زمینه 

خریـد ماشـین آالت مـورد نیـاز، حمـل مـواد اولیـه از 

معـادن و سـایر اقداماتـی اشـاره کـرد کـه در نهایـت 

می تواننـد هم افزایـی و سـودآوری شـرکت را بـه حـد 

مطلوب برسانند.

حداکثـری از ظرفیت هـای صنعـت فوالد، زمینه سـاز 

ایجاد اشـتغال پایدار و توسـعه و گسـترش و پیشرفت 

کشور خواهد شد.

ایـن فعـال صنعت فـوالد ضمن تاکیـد بر اهمیت 

توسـعه حمل ونقـل در صنعـت فـوالد، تاکیـد کـرد: 

بی شـک پیشرفت هر کشـور در گرو توسعه صنعت 

انتقـال و جابه جایـی کاال در  نحـوه  و  حمل ونقـل 

انـدک زمـان ممکـن اسـت. کشـورهایی هسـتند کـه 

دلیـــل  بـه  امــــا  دارنـــد  بالقــــوه ای  پتانسـیل های 

امکان ناپذیـری انتقـال و جابه جایـی ایـن پتانسـیل ها، 

نتوانسـته اند بـه رشـد و شـکوفایی الزم دسـت پیـدا 

کننـد. هرچنـد حمل ونقـل نقـش مؤثـر در جابه جایی 

کاال دارد، ارزش افزوده ای که با جابه جایی کاال توسط 

صنعـت حمل ونقـل ایجـاد می شـود ممکـن اسـت از 

ارزش خود کاال به  مراتب بیشتر باشد. به این ترتیب، 

بـه دلیـل نیـاز جوامع بـه مصـرف آن کاال، جابه جایی و 

حمل آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. در حوزه 

تولید مواد معدنی، حمل مواد حجیم توسط سیستم 

حمل ونقـل ریلی اهمیـت دارد. بـرای مثـال، در حوزه 

مـواد  تـن  میلیـون  از 24  ارزش سـنگ آهن،  زنجیـره 

سـنگ آهن  سـهم  ریلـی،  توسـط خطـوط  حمل شـده 

21درصـد، کنسـانتره 46 درصـد، گندلـه 18 درصـد، 

زغال سـنگ و آهـک هـر کـدام 3 درصـد و سـایر مـواد 

معدنـی فقـط 9 درصـد بـوده اسـت. انتظـار بخـش 

معدن کشـور این اسـت که سـهم حمل مواد معدنی 

بـه 30 درصـد  افـق 1404  توسـط حمـل ریلـی در 

)200میلیـون تـن( و سـهم حمـل جـاده ای بـه 70 درصد 

)500 میلیون تن( برسد.

بـا مشـکالت موجـود در  سـیدعلی در ارتبـاط 

حوزه حمل ونقل، خاطرنشان کرد: هزینه حمل مواد 

معدنی در حوزه معدنکاری رقم قابل مالحظه ای از 

بهـای تمام شـده محصـول را تشـکیل می دهـد . 

بنابرایـن سیسـتم حمل ونقـل ریلـی، در مقایسـه بـا 

و  نظـر مصـرف  از  انـواع سیسـتم های حمل ونقـل ، 

راندمان، ایمنی، حفظ محیط زیست و حمل انبوه 

و  فنـی  توجیـه  دارای  مناسـب ،  قیمـت  بـا  بـار 

اقتصـادی اسـت. از جملـه مشـکالت و چالش هـای 

موجـود در بخـش ریلـی حمل ونقـل می تـوان بـه بـه 

بخش بارگیری و تخلیه و نیز کمبود ایستگاه هایی 

صنعت فوالد در زمره 
صنایعی است که نیاز به 
سرمایه گذاری اولیه و 

به دنبال آن، سرمایه در 
گردش باال دارند. بنابراین 
لزوم حمایت و پشتیبانی از 
سیستم پولی و مالی در این 

صنعت انکارناپذیر است
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مدیرعامـل شـرکت چندوجهی فـوالد لجسـتیک گفت: با توجـه به حضـور کشـور در پیمان های 
منطقه ای اوراسـیا و شـانگهای، فرصت های ارزشـمندی برای ایجـاد ثروت ملی و افزایـش درآمدهای 
ارزی عمومـی و دولتـی کشـور ایجاد شـده اسـت که موجب تقویـت بنیان های مالی عمومـی و ثروت 

کشور خواهد شد.

فرصت های لجستیکی پیمان شانگهای

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

خصـوص  در  یادداشـتی  در  قبـادی  علـی  آنالیـن«، 

فرصت های لجسـتیکی ایجاد شـده به دنبال حضور 

رسـمی ایــــران در بیـــن اعضـــای سازمــان همـکاری 

شـانگهای، نوشـت: با بیانیه رسـمی اعضای سـازمان 

همـکاری شـانگهای، حضـور در جمـع هشـت کشـور 

دیگر این سـازمان قطعی شـد و اصلی ترین سـوال این 

است که این عضویت چه اثرات اقتصادی بر اقتصاد 

ایران دارد. هرچند پیمان شانگهای بیشتر یک پیمان 

سیاسی امنیتی است اما در سال های اخیر با وجود 

اختالفاتـی کـه بیـن اعضـای آن شـاهد بودیـم، مثـل 

مناقشـه بیـن هند، پاکسـتان، هنـد و چیـن، نگاه های 

اقتصادی به این پیمان تکبیر شده است.

کشـورهای عضـو ایـن پیمـان حـدود 40 درصـد از 

جمعیـت جهـان را در خـود جـای می دهنـد کـه بـرای 

پویایی و رشد اقتصاد کشور، حضور در چنین بازاری 

یـک فرصـت قلمـداد می شـود و اگـر سـایه سـنگین 

تحریم های ظالمانه اقتصادی از سر کشور برداشته و 

یـا کمرنـگ شـود، بـدون شـک یـک فرصـت نـاب بـرای 

توسـعه روابـط تجـاری بـا کشـورهای عضـو شـانگهای 

تلقی خواهد شد. بررسی آمار و ارقام تجارت ایران با 

کشورهای عضو شانگهای طی پنج ماه نخست سال 

جـاری، حاکـی از افزایـش 31 درصـدی اسـت و در ایـن 

مـدت، ارزش معامـالت تجـاری ایـران بـا کشـورهای 

عضو، 17 میلیارد دالر برآورد شده است.

توسـعه روابـط تجـاری و اقتصـادی بـه هیـچ وجـه 

امکان پذیر نخواهد بود؛ مگر اینکه سیر لجستیکی و 

زیرسـاخت های آن آمـاده ارائـه خدمـات باشـد. بـر 

همین اسـاس با توجه به ظرفیت های سوق الجیشـی 

لجسـتیکی،  و  ترانزیتـی  خدمـات  توسـعه  و  ایـران 

می تـوان از آن بـه عنـوان قلـب تپنـده لجسـتیکی این 

پیمـان یـاد کـرد. از سـوی دیگـر، بـا توجـه به موقعیت 

ژئوپلیتیک ایران که در چهارراه ارتباط شرق به غرب 

و شـمال بـه جنـوب واقـع شـده اسـت و کشـورهای 

آسـیای میانـه و اروپـا را بـه شـبکه حمـل و نقـل متصل 

می کنـد، در ایـن میـان بـا توجـه بـه فاصلـه نزدیـک بـه 

دریـای مدیترانـه و سـیاه و حضـور چیـن در پیمـان 

شـانگهای، می تـوان از ظرفیـت هـای ترانزیتی کشـور 

برای انتقال محصوالت و تولیدات بزرگ ترین کشور 

اقتصاد منطقه استفاده کرد.

با توجه به حضور کشور در پیمان های منطقه ای 

اوراسـیا و شـانگهای، فرصت هـای ارزشـمندی بـرای 

ایجـاد ثروت ملـی و افزایش درآمدهای ارزی عمومی 

و دولتی کشور ایجاد شده است که موجب تقویت 

بنیان های مالی عمومی و ثروت کشـور خواهد شـد. 

ضـرورت دارد از ایـن گونـه فرصت هـا بـرای افزایـش 

خطوط ریلی و تقویت حمل و نقل جاده ای اسـتفاده 

شـود و بـا افزایـش تعـداد خطـوط راه آهـن در کشـور و 

ترانزیت هوایی بتوانیم از فرصت های پیش آمده در 

عضویت در یکی از بزرگ ترین پیمان های منطقه ای، 

بیشترین بهره وری الزم به ویژه در بخش لجستیک را 

داشته باشیم.
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مدیرعامـل شـرکت ایده پـردازان صنعت فـوالد گفت: الزم اسـت که در صنعت فوالد نیـز به ایجاد 
بسـتر تغییـر در تولیـدات صنعت فوالد از تولیـد فوالد خام بـه تولید فوالدهای بـا ارزش افـزوده باال و 

تدوین قوانین مثبت به منظور کمک به صنعت فوالد به خصوص صادرات توجه ویژه ای شود.

توسعه زیرساخت جهت تولید فوالدهای 
با ارزش افزوده باال

مدیرعامل شرکت ایده پردازان صنعت فوالد مطرح کرد:

ابراهیـم دادرس در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« در خصوص ضرورت 

تامیـن انـرژی در صنعـت فـوالد، بیـان کـرد: صنعـت 

فـوالد کشـور در سـال های اخیـر بـا سـرعت باالیـی 

توسعه یافته است و نقش پراهمیتی را در اقتصاد و 

صادرات کشـور ایفا می کند. صنعت فوالد نسـبت 

به سـایر بخش های اقتصادی کشـور، از سـهم باالیی 

در مصرف برق برخوردار نیست اما با این حال طی 

دو سال گذشته بیشترین آسیب را از معضل کمبود 

برق متحمل شده است. در واقع قطعی انرژی برق 

دالیـل  بـه  آب،  کمبودهـای  همچنیـن  و  گاز  و 

بارش هـای ناکافـی و خشکسـالی، مشـکالتی جـدی 

بـرای صنعـت کشـور بـه  ویـژه صنعـت فـوالد، ایجـاد 

کـرده اسـت و طـی دو تـا سـه سـال اخیـر، ایـن امـر به 

کابوسـی بـزرگ بـرای فعـاالن صنعتـی تبدیل شـده و 

صنایـع  توجـه  قابـل  تعطیلـی  و  توقـف  بـه  بعضـا 

انجامیده است.

وی افـزود: چالش هـای انـرژی در صنعـت فـوالد 

بـه تعطیلـی و کاهـش شـدید تولیـد صدهـا واحـد 

تولیدی کوچک منجر شـده اسـت که تامین کننده 

مـواد اولیـه صنایـع دیگـر و همچنیـن مسـبب ایجـاد 

خطـر حـذف هزاران شـغل غیر مسـتقیم بوده اسـت 

کـه بـا فعالیـت فوالدسـازان شـکل گرفتـه بوده انـد. 

بدیهـی اسـت که قطعـی برق تاثیـرات نامطلوبی بر 

خواهـد  فـوالدی  محصـوالت  داخلـی  بـازار  تنظیـم 

داشـت زیـرا بـا کاهـش تولیـد، شـاهد افزایش قیمت 

فـوالد و بـه دنبـال آن، افزایـش رونـد قیمـت مسـکن، 
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خـودرو و لـوازم خانگـی خواهیـم بـود. کاهـش تولید 

فـوالد حتـی می توانـد سـبب کاهـش صـادرات و در 

انتها کاهش ورود ارز به کشور شود.

سهم ناچیز برق در صنعت فوالد  
مدیرعامـل شـرکت ایده پردازان صنعت فـوالد در 

ارتبـاط بـا نقش برق در صنعت فوالد، عنوان کـرد: در 

ارزان قیمـت،  تقریبـا  انـرژی  تامیـن  دلیـل  بـه  ایـران 

واحدهـای فوالدسـازی بـه سـمت احـداث کوره هـای 

قـوس الکتریکـی »EAF« حرکـت کرده اند و تقریبا 80 

درصد از فوالد در کشور از این طریق تولید می شود. 

از  بسـیار کمتـر  بلنـد  از طریـق کـوره  تولیـد  سـهم 

کوره هـای قـوس الکتریکـی اسـت. بنابراین قطـع برق 

هزینه های بسیاری بر تولیدکننده های فوالد تحمیل 

خواهـد کـرد. اگـر رونـد آمـاری میـزان بـرق مصرفـی و 

سـرانه در صنعـت فـوالد مـورد بررسـی قـرار گیـرد، 

می توان گفت که میزان مصرف برق در این صنعت 

هم اکنون حدود 800 کیلو وات  ساعت تا یک مگاوات  

ساعت برای هر تن فوالد است. با فرض تولید ساالنه 

30 میلیـون تـن فـوالد خـام در کشـور، میـزان بـرق 

مصرفـی در صنعـت فـوالد بـه 30 میلیـون مـگاوات 

 ساعت می رسد. همچنین اگر فرض شود که ساالنه 

حداقـل 70 هـزار مـگاوات در سـاعت بـرق در کشـور 

تولیـد شـود )ظرفیـت تولیـد بـرق بیـش از 85 هـزار 

از  فوالدسـازان  سـهم  اسـت(،  سـاعت  در  مـگاوات 

مصـرف بـرق رقـم قابل توجهـی نخواهد بود. گفتنی 

اسـت کـه بـرآورد مصـرف بـرق در کل صنایـع معـادل 

35درصد از کل مصرف برق کشور است.

دادرس در همیـن راسـتا تصریـح کـرد: در حالـی 

کـه سـهم بـرق کشـور بـرای فوالدسـازان نـه چنـدان 

بخـش  بـا  قیـاس  در  نیـز  آب  سـهم  و  اسـت  زیـاد 

کشـاورزی بـه حـدود 3 تـا 4 درصـد هـم نمی رسـد، 

قطعـی بـرق در سـال گذشـته تولیـد فـوالد را حـدود 

هشـت میلیـون تـن کاهـش داده و بـه ایـن صنعـت 

6میلیـارد دالر آسـیب وارد کـرده اسـت. بـر همیـن 

اسـاس، اگـر رونـد قطعـی بـرق در سـال جـاری ادامـه 

یابـد و بـه بیش از سـه ماه برسـد )بـرآورد حدود چهار 

مـاه اسـت(، بخـش فوالد بدون شـک با افـت 15 تا 16 

درصدی در تولید مواجه خواهد شد. هم اکنون نیز 

به دلیل قطعی و ناپیوستگی برق، برخی از واحدها 

با 50 درصد ظرفیت خود کار می کنند. مصرف گاز 

گاز مصرفـی کشـور، حـدود 5  از کل  فوالدسـازان 

درصد و مصرف برق در فوالد نیز از کل برق مصرف 

 شـده در کشـور حدود 7 درصد اسـت. بنابراین الزم 

اسـت کـه تمهیداتی مدبرانه بـرای پایداری انـرژی و 

اقداماتـی پیشـگیرانه به منظـور جلوگیـری از توقف 

تولید از محل انرژی لحاظ شود.

ضرورت مدیریت انرژی توسط   
فوالدسازان

وی در ادامـه بـه ضـرورت کنتـرل مصـرف انرژی 

در شـرکت های فوالدی اشـاره کرد و گفت: از سـوی 

دیگـر، شـرکت های فوالدسـازی نیـز بایـد بـه کنتـرل 

انـرژی در کارخانجـات خـود حسـاس باشـند و نـرخ 

حداقـل  بـه  خـود  صنعـت  در  را  انـرژی  مصـرف 

انـرژی  آمـار  مرکـز  داده هـای  هم اکنـون  برسـانند. 

کشور نشان می دهد که به طور میانگین در کشور 

از  بیشـتر  درصـد  فـوالد، 62  تـن  یـک  تولیـد  بـرای 

کشورهای جهان انرژی مصرف می شود. به معنای 

دیگر،  تولید هر تن فوالد در کشور، به دلیل رعایت 

نکـردن سیاسـت های بهینه سـازی مصـرف انـرژی، 

کیلـووات    300 تـا  هدررفـت  سـبب  اسـت  ممکـن 

ساعــــت انــــرژی بــــرای هـر تــــن شــــود. بنابرایــــن، 

از  جلوگیـری  و  فـوالد  صنعـت  در  صرفه جویـی 

هدررفت این مقدار کمک شایانی به مقوله ناترازی 

انرژی در کشور می کند.

مدیرعامـل شـرکت ایده پـردازان صنعـت فـوالد 

اذعـان کـرد: در مجمـوع، بـا توجه به نیاز کشـور به 

صنعـت فـوالد و توسـعه آن، ارزآوری بـه کشـور از 

قیمـت  افزایـش  از  جلوگیـری  صـادرات،  طریـق 

محصـوالت فـوالدی و صنایـع وابسـته بـه صنعـت 

فـوالد، جلوگیـری از بیـکاری پرسـنل ایـن صنعـت و 

قطـع زیان هـای اقتصـادی ناشـی از توقـف تولیـد 

و  تامیـن  موضـوع  بـا  مرتبـط  سـازمان های  فـوالد، 

و  صحیـح  مدیریـــت  بـا  کشـــور،  در  بـرق  تولیـــد 

بهره مندی بهینه از ظرفیت برق کشـور، باید برای 

تامیـن بـرق مـورد نیـاز صنعـت فـوالد اقـدام کننـد. 

همچنیـن پیش بینـی می شـود کـه بـا تـداوم رونـد 

بدیهی است که قطعی 
برق تاثیرات نامطلوبی 
بر تنظیم بازار داخلی 

محصوالت فوالدی خواهد 
داشت زیرا با کاهش تولید، 
شاهد افزایش قیمت فوالد 
و به دنبال آن، افزایش روند 

قیمت مسکن، خودرو و 
لوازم خانگی خواهیم بود
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خشک سـالی، ظرفیـت انـرژی برق آبـی کشـور نیز با 

صـورت،  ایـن  در  شـود.  مواجـه  محدودیت هایـی 

انـرژی حاصـل از نیروگاه هـای گازی و حرارتـی در 

ایـن بـازه مـورد توجه قرار خواهد گرفت. متاسـفانه 

ایـن نـوع نیروگاه هـا نیـز بـه دلیـل کمبـود گاز در 

بـرق  انـرژی  تولیـد  کاهـش  بـا  سـال،  از  مقاطعـی 

مواجـه می شـوند. یکی از مهم تریـن موضوعات در 

حـوزه صنعـت توجـه بـه مسـئله انرژی هـای پـاک و 

تجدیدپذیـر اسـت. امیـد اسـت کـه در سـال های 

آینـده علی رغـم اینکـه برخـی از آن هـا فعـال توجیـه 

اقتصـادی ندارنـد، سـهم ایـن بخـش افزایـش یابـد تا 

عـالوه بـر تحقـق اهـداف زیسـت محیطی، چالـش 

تامین برق نیز مرتفع شود.

اهمیت توسعه زیرساخت ها در صنایع   
فوالدی

دادرس بـا تاکیـد بـر ضـرورت توسـعه در صنعـت 

فوالد، خاطرنشـان کرد: به طور متوسـط، 12 درصد از 

انـرژی  بـه  در کشـور  خـام  فـوالد  تمام شـده  هزینـه 

اختصـاص می یابـد و در شـرکت های مختلـف و بـر 

اسـاس تغییـر در نـوع تکنولوژی و سـایر نهاده هـا، این 

عـدد متفـاوت اسـت. سـهم بـرق از کل سـهم انـرژی 

مصرفی در فوالد 7 درصد است و مابقی سهم را آب 

سـهم  متوسـط  می شـوند.  شـامل  گاز  عمدتـا  و 

هزینه های انرژی در بهای تمام شده یک تن فوالد در 

جهان تقریبا 22 درصد است. این سهم زیاد به سبب 

ارزش بـاالی انـرژی در خـارج از کشـور اسـت. با توجه 

بـه افزایـش هزینـه مواد اولیه و سـایر نهاده های تولید 

بهـای  بـرق در  ارزش  کـه سـهم  فـوالد، در صورتـی 

تمام شده فوالد خام افزایش یابد، با کاهش قابل توجه 

مواجـه  کشـور  در  تولید شـده  فـوالد  تـن  هـر  سـود 

می شـویم کـه ایـن امـر می توانـد سـبب عـدم صرفـه 

اقتصادی و توقف تولید برخی از تولیدکنندگان فوالد 

شـود. ایـن در صورتـی اسـت کـه افزایـش در قیمـت 

فـروش رخ ندهـد و قوانیـن سـخت گیرانه در توسـعه 

صادرات اِعمال شود.

وی تصریـح کرد: بنابراین به منظـور برون رفت از 

چالش انرژی در کشور، الزم است به مسائل مختلفی 

در حـوزه زیرسـاخت انـرژی توجـه شـود کـه مهم ترین 

آن ها شامل تدوین برنامه منسجم و اجرای موثر آن در 

تولید انرژی مورد نیاز کشـور، ایجاد زیرسـاخت های 

بهره مندی از انرژی های تجدیدپذیر، صرفه جویی در 

مصـرف انرژی )بهینه سـازی مصـرف(، تغییر و بهبود 

تکنولوژی هـای بخـش صنعـت و تامین سـرمایه برای 

اجرای طرحهای نیروگاهی در کشور است. همچنین 

بـرای سـرمایه گذاری در حـوزه انـرژی، مشـارکت بـا 

شرکت های خارجی ضروری است.

فـوالد  ایده پـردازان صنعـت  مدیرعامـل شـرکت 

ادامـه داد: عـالوه بـر ایـن مـوارد، الزم اسـت کـه در 

صنعـت فـوالد نیز به ایجاد بسـتر تغییـر در تولیدات 

صنعت فوالد از تولید فوالد خام به تولید فوالدهای با 

ارزش افـزوده بـاال و تدویـن قوانیـن مثبـت بـه منظـور 

کمـک بـه صنعـت فـوالد بـه خصـوص صـادرات توجه 

ویژه ای شود. در سطح کالن نیز کنترل اقتصاد کشور 

در سایر بخش های مرتبط با صنعت فوالد، به منظور 

کاهش هزینه های تولید، مهم و ضروری است.

دادرس در پایـان ضمـن اشـاره بـه مصـرف بهینـه 

انرژی در این شرکت، یادآور شد: شرکت ایده پردازان 

و  ماموریت هـا  ماهیـت  دلیـل  بـه  فـوالد  صنعـت 

فعالیت هـای اجرایـی، از شـرکت های کم هزینـه در 

بخش مصرف انرژی محسـوب می شـود؛ به گونه ای 

که بیشترین مصرف این شرکت در انرژی برق حدود 

0.5 مـگاوات )بـرای فعالیت هـای مربـوط بـه فـراوری 

آهن قراضه( است اما در بخش ماشین آالت صنعتی 

و در حوزه سوخت مایع فسیلی، مقدار قابل توجهی 

گازوئیـل مصـرف می کنـد. ایـن شـرکت بـرای تامیـن 

انرژی برق مورد نیاز خود با رعایت مسائل مربوط به 

استانداردهای انرژی، توانسته است از تکنولوژی ها و 

تجهیـزات روز دنیـا به منظور فـرآوری ضایعات فلزی 

سـوخت  موضـوع  در  همچنیـن  کنـد.  اسـتفاده 

ماشـین آالت نیـز بـا برنامه ریـزی صحیـح، موفـق بـه 

کاهـش و بهینه سـازی مصـرف انـرژی فسـیلی شـده 

اسـت. ضمـن اینکـه در بخـش مصـارف اداری نیـز با 

توسـعه فرهنـگ مصرف بهینـه و با یکدلـی همکاران 

محتـرم، از مصـرف غیـر موثـر جلوگیـری کرده ایـم و 

یکی از برنامه های آینده این شرکت، قرار گرفتن در 

زمـره شـرکت های پیشـرو در حـوزه مصـرف بهینـه 

انرژی است.

به طور متوسط، 12 
درصد از هزینه تمام شده 
فوالد خام در کشور به 

انرژی اختصاص می یابد 
و در شرکت های مختلف 
و بر اساس تغییر در نوع 

تکنولوژی و سایر نهاده ها، 
این عدد متفاوت است
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منابـع آگاه بـه موسسـه »Fastmarkets« اعـالم کردنـد کـه پریمیـوم سـنگ آهن عیـار باال 
مطابـق بـا تقاضای ضعیـف وارداتی بازار چیـن و در بحبوحـه افزایش میانگین قیمـت قراردادهای 

یک  ماهه نسبت به معامالت هفتگی کاهش داشته است.

پریمیوم سنگ آهن عیار باال کاهش یافت
با وجود افزایش میزان مصرف؛

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و بـه  نقـل از موسسـه »Fastmarkets«، پریمیـوم 

جمعـه  روز  در  بـاال  عیـار  گریـد  بـا  آهـن  سـنگ 

26آگوست 2022 مطابق با تقاضای ضعیف وارداتی 

از بـازار چیـن و در بحبوحـه افزایـش میانگین قیمت 

قراردادهـای ماهانـه یـک  ماهـه نسـبت بـه معامالت 

هفتگی کاهش داشته است.

به گفته یک بازرگان مستقر در سنگاپور، تقاضای 

خرید کنسانتره سنگ آهن در تطابق با روند افزایشی 

قیمـت پینشـهادی در بـازار و در بحبوحـه کاهـش 

آرامـی در حـال  بـه  تقاضـای واردات، همچنـان 

کاهش است.

فـراوان کنسـانتره  کـه عرضـه  افـزود  تاجـر  ایـن 

استرالیا در مقابل کاهش تمایل به خرید همچنان بر 

پیشنهادات بازار )محصول( تاثیر گذار است.

بـه نظر می رسـد مصـرف داخلی برای مـواد اولیه 

عیار باال نسـبت به هفته های گذشـته بهبود داشـته 

اسـت؛ چراکـه تقاضـا بـرای مواد اولیـه فوالدسـازی در 

سراسـر جهـان رونـد صعـودی داشـته اسـت. به گفته 

یـک بـازرگان مسـتقر در اسـتان شـاندونگ چیـن، ایـن 

اتفاق احتماال به دلیل از سـرگیری تولید فوالد توسـط 

برخـی کارخانه هـای فوالدسـازی چینـی اسـت کـه 

مشغول انجام عملیات تعمیر و نگهداری واحدهای 

تولیدی بودند.

به گفته یک منبع آگاه محلی، سطح موجودی 

انبـار کنسـانتره سـنگ آهن بنـادر چیـن از اواخـر مـاه 

جـوالی، بعـد از طـی یـک دوره رونـد صعـودی، بـه 

حدود هشت میلیون و 900 هزار تن کاهش یافت.

هفتـه  در  گندلـه  دریایـی  محمولـه  پریمیـوم 

افزایـش  علی رغـم   2022 آگوسـت   26 بـه  منتهـی 

مصرف داخلی روندی نزولی داشت.

به گفته یک بازرگان دیگر مسـتقر در سـنگاپور، 

اسـتفاده از گندله در مقایسـه با هفته های گذشـته 

تولیـدی  کارخانه هـای  زیـرا  اسـت  داشـته  افزایـش 

درصد اختالط استفاده از گندله در کوره های بلند 

خـود را بـه نسـبت اسـتفاده از کلوخـه سـنگ آهن 

افزایش داده اند.

افزایـش هزینـه عرضه زغال سـنگ کک منجر به 

از کلوخـه  اسـتفاده  تولیـد در  افزایـش هزینه هـای 

سنگ آهن در کوره بلند در مقابل استفاده از گندله 

در  مسـتقر  بـازرگان  یـک  اسـت.  شـده  سـنگ آهن 

هنگ کنـگ بیـان کـرد کـه احتمـاال بـه همیـن دلیـل 

است که مصرف صعودی پیشین گندله در سراسر 

بـه خـود  کارخانه هـا، در حـال حاضـر رونـد نزولـی 

گرفته است.

با این وجود، مصرف گندله هنوز هم کم است و 

توقف و پایداری این روند همچنان مشخص نیست 

اما زمانی که هزینه های کک سازی روند کاهشی به 

خود بگیرد یا هنگامی که حاشیه سود کارخانه ها در 

معـرض تهدیـد باشـد، این احتمـال وجـود دارد که بار 

دیگر در مصرف گندله ها تغییراتی ایجاد شود.

بـه گفتـه یک منبـع آگاه در کارخانه ای مسـتقر 

در جنـوب چیـن، افزایـش مصـرف گندلـه بـا عرضـه 

منابـع داخلـی فراوانـی جبـران شـده اسـت. فـروش 

مناطـق بنـدری در راسـتای افزایـش تقاضـا، بهبـود 

قابل  توجهی نداشته است. بنابراین انتظار نمی رود 

که حاشیه سود واردات بر این اساس افزایش یابد.

به گفته یک منبع آگاه محلی، موجودی گندله 

در بنـادر چیـن همچنـان در حـال افزایش اسـت و در 

مجموع به 6 میلیون و 100 هزارز تن رسیده است.

همچنیـن در بـازار فیزیکـی محمولـه ای بـا تنـاژ 

 »Minas Rio« نامشخص 66 درصد کنسانتره آهن

بر اساس میانگین قیمت شاخص 65 درصد آهن در 

مـاه سـپتامبر بـه اضافـه دو دالر پریمیـوم در هـر تن، 

در ماه سپتامبر معامله و بارگیری شد.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، شـاخص های سـنگ آهـن 

موسسـه »Fastmarkets« شـامل قیمـت کنسـانتره 

بنـدر  در  تحویـل  شـرط  بـا  درصـد  آهـن 66  سـنگ 

چینگ دائو: 117.82 دالر در هر تن،  افزایش 0.11دالری 

در هر تن و قیمت گندله آهن کوره بلند 65درصد با 

شرط تحویل در بندر چینگ دائو: 137.40 دالر در هر 

تـن، کاهـش 1.06 دالری در هـر تـن و پریمیـوم گندلـه 

سنگ آهن نسبت به سنگ آهن 65 درصد دانه بندی 

تحویل چین: 21.50 دالر در هر تن، کاهش 2.10 دالری 

در هر تن است.
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اتحادیـه صنایـع معدنی هنـد »FIMI« از دولت این کشـور درخواسـت کرد تا در پیشـنهاد خود 
مبنـی بـر تغلیظ الزامی سـنگ آهن کم عیـار تجدید نظر کنـد. به عالوه ایـن اتحادیه بیـان کرد که 

از نظر اقتصادی و فنی این کار توجیه پذیر نیست.

عدم توجیه پذیری بهره برداری از تغلیظ سنگ آهن کم عیار

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین«  

بـه  نقـل از موسسـه »Argus Media«، دولـت هنـد 

در 12 آگوست 2022 این پیشنهاد را ارائه داد که بر 

اسـاس آن، بهره بـردار معدنـی کـه عیـار معـدن آن 

کمتر از 58 درصد باشد، موظف می شود تا معادل 

80 درصد از تولیدات یک سال خود را تغلیظ کند و 

عیـار محصـول خـود را بـه 62 درصـد یـا فراتـر از آن 

افزایش دهد.

اتحادیـه صنایـع معدنـی هنـد تاکیـد کـرد کـه 

احـداث کارخانه هـای تغلیـظ بـه سـرمایه گذاری 

هنگفتـی برای اختصاص زمیـن و دفع ضایعات نیاز 

دارد کـه فراتـر از توانایـی مالـی شـرکت های معدنـی 

خصوصی کوچک و متوسط خواهد بود.

ایـن اتحادیـه در ادامـه افزود که نگرانی هایی در 

مـورد تقاضـا بـرای خریـد سـنگ آهنی اعالم کـرد که 

پیش از این به وفور تولید می شـد و با قیمتی ارزان 

تحویل خریدار می شد اما شرایط جدید حال حاضر 

بـرای اجبـار تولیدکننده به تغلیظ سـنگ آهن، عالوه 

بـر کاهـش تقاضـا بـرای خریـد، می توانـد منجـر بـه 

کاهـش عرضـه شـود؛ چراکه برخـی از تولیدکنندگان 

قـدرت هزینه کـرد مناسـب بـرای احـداث یـا توسـعه 

ظرفیت های تغلیظ را ندارد.

عیـار  بـرای  را  درصـد   55 عیـار  اتحادیـه  ایـن 

بحرانـی اعـالم کـرد؛ بـه  طـوری کـه ایـن اجبـار بـرای 

تغلیـظ سـنگ آهن های کمتـر از 55 درصـد اعمـال 

شـود زیـرا کارخانه هـای تولیـد فـوالد، گندلـه و آهـن 

اسـفنجی، سـنگ آهن های بـا عیـار بیـن 55 تـا 58 

درصـد را بـا سـنگ آهن های پرعیارتر مخلوط کـرده و 

مصرف می کنند.

جیوتیرادیتیـا سـیندیا، وزیـر فوالد هنـد اخیرا بر 

نیاز به تامین امنیت عرضه مواد اولیه تاکید و بیان 

کـرد کـه ایـن کشـور بایـد تولیـد سـنگ آهن خـود را تا 

پایـان ایـن دهـه بـه 437 میلیـون تـن افزایـش دهـد تـا 

نیـاز کارخانه هـای فوالدسـازی یکپارچـه و همچنیـن 

فوالدسازان ثانویه )تولیدکنندگان فوالد از قراضه( در 

این صنعت را تامین کند.

ایـن پیشـنهاد دولـت همچنیـن نگرانی هایـی 

بـرای شـهر بنـدری گـوا در غـرب هنـد کـه عمدتـا 

سرشـار از منابـع سـنگ آهن بـا عیـار پاییـن بـوده را 

برانگیخته است.

جـوزف کوئهـو، رئیس انجمن مهندسـان معدن 

هند »MEAI« بخش گوا، بیان می کند که میانگین 

عیـار سـنگ آهن گـوا حـدود 54 درصـد آهـن اسـت و 

عیـار  بـه  شـود،  سـنگ آهن شسـته  ایـن  اگـر  حتـی 

57درصـد آهـن می رسـد امـا عیـار آن از 58درصـد 

آهن باالتر نمی رود.

وی در ادامـه افـزود کـه فراینـد تغلیـظ در شـهر 

بنـدری گـوا بیـش از دو دهه بـوده که در حال انجام 

است. فرایند تغلیظ در بندر گوا این گونه است که 

آهـن  تـا 50 درصـد  بـا عیـار 45 درصـد  سـنگ آهن 

شسته شده و سپس به سنگ آهن با عیار 54 درصد 

تـا 55 درصـد آهـن ارتقـا می یابـد. نکتـه مهمـی کـه 

باید به آن اشاره کرد، این است که تنها 10 درصد تا 

15 درصد سـنگ آهن معادن این شـهر بندری امکان 

رسـیدن بـه عیـار بـاالی 58 درصـدی را دارنـد. بـه 

همیـن دلیـل دولـت هند باید شـهر بنـدری گـوا را از 

این پیشنهاد معاف کند.

دولـت هنـد از 22 مـاه مـی مالیـات صادراتی 50 

درصدی را بر تمام عیارهای کنسانتره سنگ آهن در 

صنعت سنگ آهن داخلی وضع کرده است. این در 

حالی اسـت که پیش از این سـنگ آهن با عیار پایین 

مشمول پرداخت مالیات نبود اما سنگ آهن با عیار 

باالتـر از 58 درصـد آهـن مشـمول پرداخـت مالیـات 

30درصدی بود.

انجمـن آهـن هنـد از وزیـر دارایـی ایـن کشـور 

درخواسـت کـرد کـه از مالیات صادراتی وضع شـده 

بـرای سـنگ آهن صرف نظـر کند زیرا ایـن امر فروش 

را غیر اقتصادی کرده و می تواند بر صنعت داخلی 

هند تاثیر منفی بگذارد.
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میانگیـن تولیـد جهانی فوالد خام طی سـال های 2012 تا 2021، حدود یک میلیـارد و ۷42 میلیون 
تـن بـوده اسـت. تولید جهانی فوالد خام در سـال 2021 با 4 درصد رشـد نسـبت به سـال 2020، به 
حـدود یک میلیـارد و ۹۵۳ میلیـون تن رسـید. بزرگ ترین تولیدکننده   هـای فوالد خام جهان در سـال 
2021، کشـورهای چیـن، هند و ژاپن بوده اند. چین با بیش از یک میلیـارد و ۳۳ میلیون تن تولید فوالد 
خـام، ۵۳ درصـد از سـهم کل تولید جهانی فوالد خـام در سـال 2020 را از آن خود کـرد. فوالد خام به 
دو روش تهیـه مـذاب در کـوره بلنـد »BOF« و تولید فـوالد در کانورتورهای اکسـیژنی و روش احیای 
مسـتقیم سـنگ آهـن و آهن اسـفنجی در کوره های الکتریکـی »DRI« تولید می شـود. چین در سـال 

2021 بیش از ۹0 درصد فوالد خام خود را از طریق کوره بلند تولید کرده است.

چین؛ پیشتاز در تولید فوالد خام از گذشته تا کنون

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، روش های تولید فوالد خام با توجه به 

تنـوع گسـتره مصـرف فـوالد در جهـان و پیشـرفت 

تکنولـوژی بـا تغییـرات زیـادی همـراه بـوده اسـت. به  

طور کلی فوالد خام به دو روش تهیه مذاب در کوره 

بلنـد و یـا روش احیـای مسـتقیم سـنگ آهـن و آهـن 

اسـفنجی در کوره هـای الکتریکـی تولیـد می شـود. 

فوالد مذاب تهیه شده توسط ماشین های ریخته گری 

مـداوم بـه بیلـت، بلـوم و اسـلب تبدیـل می شـود. 

متداول تریـن روش تولیـد فوالد خـام در دنیا از طریق 

کـوره بلنـد بـا اسـتفاده از سـنگ آهـن و زغال سـنگ 

کک شـو اسـت. بیلـت و بلوم بـرای تولید محصوالت 

طویـل مانند میلگـرد و مقاطع فـوالدی و اسـلب برای 

تولید محصوالت تخت مانند انواع ورق های فوالدی، 

لوله و پروفیل به کار گرفته می شود.

میانگین تولید جهانی فوالد خام طی سال های 

2012 تـا 2021، حـدود یـک میلیـارد و 742 میلیـون تـن 

بوده است. تولید جهانی فوالد خام در سال 2021 با 

4 درصـد رشـد نسـبت بـه سـال 2020، بـه حـدود یـک 

میلیارد و 953 میلیون تن رسید. همچنین بر اساس 

محاسـبات آتورپـات، میانگیـن رشـد سـالیانه تولیـد 

جهانـی فـوالد خـام طـی دوره زمانـی مـورد بررسـی 

حـدود 3 درصـد بـرآورد شـد. نمودار 1، تولید جهانی 

فوالد خام را نشان می دهد. عمده تولید فوالد خام 

در جهان در قاره آسیا متمرکز بوده است؛ به  طوری  

که در سال 2021، بیش از 70 درصد فوالد خام جهان 

در این قاره تولید شده است.

چین، بزرگ ترین تولیدکننده فوالد خام   
در دهه اخیر

بزرگ ترین تولیدکننده   های فوالد خام جهان در 

سـال 2021 کشـورهای چیـن، هنـد و ژاپـن بوده انـد. 

چیـن بـا بیـش از یـک میلیـارد و 33 میلیون تن تولید 

فـوالد خـام، 53 درصـد از سـهم کل تولیـد جهانـی 

فـوالد خـام در سـال 2020 را از آن خـود کـرد. گفتنـی 

اسـت چیـن بزرگ تریـن تولیدکننـده فـوالد خـام در 

دهـه اخیـر نیـز بـوده اسـت. میانگیـن رشـد تولیـد 

برابـر 4  تـا 2021  سـاالنه چیـن طـی سـال های 2012 

درصد بوده اسـت. این کشـور آسـیایی در سـال 2011 

نیـز بـا تولیـد حدود 716 میلیون تن فوالد و سـهم 46 

درصـدی، رتبـه اول تولیـد فـوالد خـام جهـان را در 

اختیار داشت.
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دومیـن تولیدکننـده بـزرگ فـوالد خـام در سـال 

2021 کشـور هنـد بـوده کـه سـهمی برابر 6 درصـد از 

کل تولید فوالد خام جهان را به خود اختصاص داده 

اسـت. تولیـد فـوالد خـام هنـد از 78 میلیـون تـن در 

سـال 2012، بـه حـدود 118 میلیـون تـن در سـال 2020 

رسیده است. میانگین رشد تولید ساالنه هند طی 

سـال های 2012 تـا 2021 حـدود 5 درصـد بوده اسـت. 

گفتنـی اسـت کشـور هنـد در سـال 2012 بـا سـهمی 

برابر 5 درصد از تولید کل فوالد خام جهان، در رتبه 

چهـارم تولیـد جهانـی قـرار داشـت. کشـور ژاپـن بـا 

سـهم تولیـد 5 درصـدی از تولیـد جهانی فـوالد خام، 

سـومین تولیدکننده بزرگ جهان در سـال 2021 بوده 

اسـت. همچنین ژاپن در سـال 2012 با سـهم تولید 7 

درصـدی در جایـگاه دوم جهانـی از نظـر تولید فوالد 

خام قرار داشـت اما تولید فوالد خام ژاپن طی دوره 

مـورد بررسـی بـا میانگیـن نـرخ سـاالنه یـک درصـد 

کاهـش یافـت. تولیـد فـوالد خام ژاپـن از 107 میلیون 

تـن در سـال 2012، بـه حـدود 96 میلیـون تـن در سـال 

2021 رسید.

ایـاالت متحـده آمریـکا، روسـیه، کـره جنوبـی، 

ترکیه، آلمان، برزیل و ایران از دیگر کشورهای بزرگ 

 2020 سـال  در  جهـان  در  خـام  فـوالد  تولیدکننـده 

بودنـد. مجمـوع سـهم 10 کشـور برتـر تولیدکننـده 

فـوالد خـام از کل تولیـد جهانـی ایـن نیمه سـاخته 

فـوالدی در سـال 2020 برابـر 83 درصـد بـوده اسـت. 

همـان  طـور کـه در نمـودار 2 مشـاهده می شـود، در 

میان کشورهای بزرگ تولیدکننده فوالد خام جهان، 

سهم تولید ژاپن، ایاالت متحده آمریکا، روسیه، کره 

جنوبـی و آلمـان طـی سـال های 2012 تـا 2021 از 

مجمـوع تولیـد جهانـی فـوالد کاهـش یافتـه اسـت. 

بیشترین میانگین نرخ رشد سالیانه تولید در میان 

تعلـق  ایـران  بـه  تولیدکننـده  بـزرگ  کشـورهای 

می گیرد. تولید فوالد خام ایران از حدود 15 میلیون 

تـن در سـال 2012 بـا نـرخ رشـد سـالیانه 8 درصـد، بـه 

حـدود 29 میلیـون تـن در سـال 2021 رسـیده اسـت. 

ایمیـدرو در سـال 2021 در میـان  گفتنـی اسـت 

در  جهـان  خـام  فـوالد  تولیدکننـدگان  شـرکت های 

جایگاه 22 قرار داشته است.

فـوالد خـام در جهـان از طریـق تکنولوژی هـا و 

روش هـای مختلفـی تولیـد می شـود. همـان طور که 

پیش تـر گفتـه شـد، بـه  طـور کلـی فـوالد خـام بـه دو 

روش تهیـه مـذاب در کـوره بلنـد »BOF« و تولیـد 

فـوالد در کانورتورهـای اکسـیژنی و روش احیای 

مسـتقیم سـنگ آهـن و آهـن اسـفنجی در کوره هـای 

الکتریکـی »DRI« تولیـد می شـود. گفتنـی اسـت 

تولیـد فـوالد خـام از روش هـای دیگـری ماننـد روش 

کـوره بـاز »Open Heart« نیـز انجام می پذیـرد. در 

روش تولید فوالد خام از طریق کوره بلند، سنگ آهن 

دانه درشت و سنگ آهن آگلومره شده همراه آهک و 

کک وارد کـوره بلنـد می شـود و سـپس آهـن خـام یـا 

چـدن مـذاب بـه دسـت می آیـد. در مرحله  بعد آهن 

خـام در یـک کانورتـور بـه فـوالد مـذاب تبدیل شـده، 

کربـن و ناخالصی هـای دیگـر آن بـه کمـک اکسـیژن 

خـارج و فـوالد خـام تولیـد می شـود. در روش تولیـد 

فـوالد خـام از طریـق کوره هـای الکتریکـی نیـز آهـن 

گرفتـه  کار  بـه  فـوالدی  قراضـه  همـراه  اسـفنجی 

می شـود. در سـال 2021، بیـش از 70  درصـد فـوالد 

خـام جهـان بـه روش کـوره بلنـد و بیـش از 28 درصد 

از  اسـتفاده  و  مسـتقیم  احیـای  روش  بـه  نیـز  آن 

کوره های الکتریکی تولید شـده اسـت. الزم به ذکر 

اسـت که در ایران بیشـتر فوالد تولید شـده از طریق 

ذوب آهـن اسـفنجی در کوره هـای قـوس الکتریکـی 

بـه  دسـت می آیـد. متداول تریـن روش تولیـد فـوالد 

خام در کشور چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 

فـوالد خـام جهـان روش کـوره بلنـد اسـت. چیـن در 

سـال 2021 بیـش از 90 درصـد فـوالد خـام خـود را از 

طریق کوره بلند تولید کرده اسـت. همچنین سـهم 

تولیـد فـوالد خـام بـه روش کوره هـای الکتریکـی در 

این کشور در سال 2021 حدود 9 درصد بوده است.
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بررسـی آمار تولید میلگـرد آجدار چین نشـان می دهد تولید این محصـول فوالدی در سـال 2020 
بـه حدود 2۶۶ میلیون و ۳۹0 هزار تن رسـیده اسـت. همچنین میانگین تولید میلگـرد آجدار چین طی 
سـال های 2011 تـا 2020 برابـر 20۸ میلیـون و 1۷0 هزار تن بوده اسـت. بیشـترین کاربرد میلگرد 
آجدار در صنایع سـاختمان و زیرسـاخت اسـت. در این قسـمت ها، میلگرد مکمل بتن اسـت و نقش 
استحکام بخشـی به سـازه های سـاختمانی را بر عهـده دارد. میلگرد با هدف بهبود مقاومت کششـی 
بتـن در سـازه های بتنی مورد اسـتفاده قـرار می گیرد؛ چراکه بتن مقاومت کششـی ضعیفـی دارد اما از 
نظـر مقاومـت فشـاری، عملکـرد آن خوب اسـت. مصرف فـوالد خام در چیـن طی 10 سـال اخیر، به 
حـدود ۷۹۷ میلیـون و ۸۶0 هزار تن رسـیده اسـت که حـدود 2۶ درصد از آن بـرای تولید انواع میلگرد 
فوالدی اختصاص یافته اسـت. بررسـی روند شـاخص سـرمایه گذاری ثابت چین نیز رابطه مستقیمی 

بین مصرف میلگرد آجدار فوالدی چین با روند این شاخص را نشان می دهد.

بررسی تولید میلگرد آجدار چین
جایگاه مهم میلگرد آجدار از بازار مصرف فوالد چین  

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، میلگرد در فرایند نورد گرم بیلت و 

بلـوم فـوالدی تولیـد می شـود. میلگـرد فـوالدی در 

انـواع سـاده و آجـدار و بـه  صـورت کالف و شـاخه بـه 

دسـت می آیـد. میلگـرد آجـدار دارای برآمدگی هـای 

تکرارشونده در سطح خود است که این برآمدگی ها 

درگیـر شـدن  و  اصطـکاک  افزایـش سـطح  روی  بـر 

ترکیـب  و  اسـت  موثـر  بتـــن  بـا  میلگــــرد  بیشـتر 

یکپارچه تـری را موجـب می شـود. همچنیـن سـطح 

میلگـرد سـاده همـان طـور کـه از نـام آن برمی آیـد، 

کامـال صـاف و همـوار اسـت. میلگردهـای فـوالدی 

بنـا بـه کاربـرد خـود در آلیاژهـای مختلـف تولیـد 

پرمصرف تریـن  سـاده کربنی  میلگـرد  می شـوند. 

اســـــت. همچنیــــن  میلگـرد در ساخـــت وســـــاز 

میلگردهـای آلیـاژی اغلـب در محیط هـای خورنـده 

نظیـر کارگاه هـای صنعتـی تولیـد مـواد شـیمیایی 

استفاده می شود.

میانگین تولید میلگرد آجدار چین طی سال های 

2011 تـا 2020، حـدود 208 میلیـون و 170 هـزار تـن بـوده 

اسـت. تولیـد میلگـرد آجـدار چیـن در سـال 2020 بـا 

حـدود  بـه   ،2019 سـال  بـه  نسـبت  رشـد  7درصـد 

266میلیون و 390 هزار تن رسید. همچنین میانگین 

رشـد سـالیانه تولیـد میلگـرد آجـدار چیـن طـی دوره 

زمانـی مـورد بررسـی بیـش از 6 درصـد بـرآورد شـد. 

تولیـد میلگـرد آجـدار چیـن از سـال 2011 تـا سـال 2014 

ایـن  تولیـد  رونـد صعـودی را طـی کـرد. در ادامـه، 

محصـول اسـتراتژیک فـوالدی در چین تا سـال 2017 با 

افـت روبـه رو بـود؛ تـا جایـی  کـه میـزان تولیـد در سـال 

2017 به حدود 199 میلیون و 980 هزار تن رسید. پس 

از آن تولید میلگرد آجدار چین از سال 2018 با جهشی 

چشـمگیر مواجه شـد و تا سـال 2020 روندی صعودی 

پیش گرفت.

سهم تولید میلگرد از مصرف فوالد خام   
چین

میانگیـن مصـرف فوالد خـام چین طی سـال های 

2011 تا 2020،  حدود 797 میلیون و 860 هزار تن بوده 

اسـت. مصـرف فـوالد خـام چیـن در سـال 2020 بـا 14 

درصـد رشـد نسـبت بـه سـال 2019، بـه حـدود یـک 

میلیـارد و 78 میلیـون تـن رسـید. واردات فـوالد خـام 

رشـد   سـال 2019،  بـه  نسـبت   2020 سـال  در  چیـن 

500درصـدی داشـته و دلیـل اصلـی رشـد چشـمگیر 

مصـرف ظاهـری فـوالد خام چین در سـال 2020 همین 

موضوع بوده است. همچنین میانگین رشد سالیانه 

مصرف فوالد خام چین طی دوره زمانی مورد بررسی 

بیش از 5 درصد برآورد شد.

همان طور که پیش تر گفته شد، میانگین تولید 

میلگـرد آجـدار فـوالدی چین طـی دوره مورد بررسـی، 

بنابرایـن  بـود.  تـن  هـزار  و 170  حـدود 208 میلیـون 

میانگیـن سـهم تولیـد ایـن محصـول فـوالدی از کل 

مصـرف فـوالد خـام چیـن 26 درصـد بـرآورد شـد. بـه  

در  فـوالدی  آجـدار  میلگـرد  جایـگاه  دیگـر،  عبـارت 

صنعـت فـوالد چیـن، سـهم حـدود 26 درصـدی را بـه 

خود اختصاص داده است. سهم تولید میلگرد آجدار 

فـوالدی چیـن از مصـرف فـوالد خـام این کشـور، از 23 

درصد در سال 2011 به 25 درصد در سال 2020 رسیده 

اسـت. بـه  طـور کلـی سـهم تولیـد میلگـرد آجـدار از 

مصـرف فـوالد خـام چیـن طـی دوره مـورد بررسـی در 

سـطح ثابتی بوده است.
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است. با رشد میزان مصرف میلگرد آجدار فوالدی در 

شـاخص  بررسـی،  مـورد  زمانـی  دوره  طـی  چیـن 

سرمایه گذاری ثابت نیز افزایش یافته است. میانگین 

مصـرف ظاهری میلگرد آجدار چین طـی دوره زمانی 

مورد بررسی، حدود 208 میلیون و 250 هزار تن بوده 

اسـت. مصـرف ظاهـری میلگرد آجـدار چین در سـال 

2020 با 8 درصد رشـد نسـبت به سـال 2019 به حدود 

267 میلیون و 860 هزار تن رسید. همچنین میانگین 

رشد سالیانه مصرف ظاهری میلگرد آجدار چین طی 

دوره زمانی مورد بررسی بیش از 6 درصد برآورد شد.

بررسی مصرف میلگرد و شاخص   
سرمایه گذاری ثابت چین

میلگـرد در صنایـع مختلفـی از قبیـل سـاختمان، 

زیرسـاخت، تجهیـزات صنعتـی، کاالهـای مصرفـی 

بـادوام، حمل ونقـل و صنایـع نظامـی کاربـرد دارد. در 

بخـش ساخت وسـاز میلگـرد در سـاخت واحدهـای 

مسکونی، اداری و صنعتی به عنوان مکمل بتن مورد 

اسـتفاده قـرار می گیـرد. در صنعـت زیرسـاخت نیـز 

مصـرف میلگـرد بـه بخش هـای راه سـازی، پل سـازی و 

سـاخت اماکـن عمومـی اختصـاص دارد. در صنایـع 

شـامل  میلگـرد  مصـرف  تجهیـزات  و  ماشـین آالت 

سـاخت شـفت های صنعتـی، جوشـکاری و آهنگـری 

می شود. میلگرد مورد استفاده در صنایع ساختمان و 

اسـت.  آجـدار  میلگـرد  نـوع  از  اغلـب  زیرسـاخت، 

میلگرد، مکمل بتن در صنعت ساختمان سازی است 

و نقش استحکام بخشی به سازه های ساختمانی را بر 

عهده دارد. میلگرد با هدف بهبود مقاومت کششی 

بتن در سـازه های بتنی مورد اسـتفاده قرار می گیرد؛ 

چراکه بتن مقاومت کششی ضعیفی دارد اما از نظر 

مقاومـت فشـاری، عملکـرد آن خـوب اسـت. بـرای 

همین اسـت که در سـازه های بتنی میلگرد را با بتن 

ادغام می کنند تا این ضعف جبران شود.

بررسی ها نشان می دهد که شاخص سرمایه گذاری 

ثابت چین طی سال های 2011 تا 2020، روندی صعودی 

را طی کرده اسـت؛ به  طوری که از میزان 100 واحد در 

سـال 2011، بـه حـدود 236 واحـد در سـال 2020 رسـیده 

است. شاخص سرمایه گذاری ثابت چین در سال 2020 

نسـبت بـه سـال 2019 حـدود 5 درصـد افت داشـت. با 

بررسی شاخص سرمایه گذاری ثابت، می توان به روند 

سـرمایه گذاری های ثابـت در بخش هـای سـاختمان و 

زیرسـاخت شـهری و بیـن شـهری از قبیـل راه سـازی و 

پل سـازی دسـت یافت. از آنجایی که بیشـترین سـهم 

مصـرف میلگـرد آجـدار متعلق بـه صنایع سـاختمان و 

زیرسـاخت اسـت، بررسـی مصـرف میلگـرد آجـدار و 

شاخص سرمایه گذاری ثابت بیانگر رابطه معناداری 

بین این موارد خواهد بود.

از  فـوالدی  آجـدار  میلگـرد  ظاهـری  مصـرف 

بـه   ،2011 سـال  در  تـن  هـزار   390 و  154میلیـون 

267میلیون و 860 هزار تن در سال 2020 افزایش یافته 
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مدیرعامـل شـرکت صـدف افشـان اراک گفـت: کارشـکنی بانک هـا در پرداخت تسـهیالت و 
درخواسـت وثیقه های سـنگین که از توان تولیدکنندگان خارج اسـت همزمان با وادرات قالب های 
بی کیفیـت، باعث شـده اسـت شـرکت های تولیدکننـده پروفیل آلومینیومـی با مشـکالت فراوانی 

روبه رو شوند.

بازار مملو از قالب های بی کیفیت چینی شده است
مدیرعامل شرکت صدف افشان اراک:

هـادی دوخایـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیان کرد: شـرکت 

صـدف افشـان اراک در سـال 1376 بـا هـدف تولیـد 

پروفیل آلومینیومی راه اندازی شـده اسـت و در حال 

حاضر مشغول تولید تیغه کرکره هستیم. در 6  ماهه 

نخست سال جاری، تولید شرکت روند مثبتی را طی 

کـرده اسـت و بـا جـود اینکـه در دو شـیفت کاری 

مشغول به کار هستیم اما تولیدات مجموعه باز هم 

پاسـخگوی نیـاز بـازار نیسـت و در نظـر داریـم یـک 

دستگاه چند منظوره دیگر نیز خریداری کنیم.

گسترش حمایت از تولید در دولت جدید  
وی ضمن انتقاد از عملکرد دولت قبل در حمایت 

از بخش تولید، عنوان کرد: این شرکت در چهار ساله 

دوم دولـت پیشـین بـا مشـکالت فراوانی روبـه رو بود 

امـا بـا آغـاز بـه کار دولـت جدیـد و حمایـت مسـئوالن 

فعلـی از تولیـد داخلـی، بـا تزریـق نقدینگـی الزم به 

بـازار و مرتفـع کردن مشـکالت موجود، شـرایط برای 

تولیدکننـدگان داخلـی بهتر شـده اسـت؛ هرچند که 

همچنان سازمان امور مالیاتی کشور، سد بزرگی در 

برابر سرمایه گذاران داخلی است .

در  اراک  افشــان  صــدف  شرکـــت  مدیرعامـــل 

خصـوص تامیـن مـواد اولیه مورد نیاز شـرکت، مطرح 

کـرد: شـمش مـورد نیـاز خـود را بـا توجـه به نقدینگی 

موجود، از بورس و یا بازار آزاد تامین می کنیم. ضمن 

اینکـه بـا توجـه بـه شـرایط عرضـه و تقاضـای شـمش، 

می توانیم از ضایعات آلومینیومی هم استفاده کنیم. 

در حال حاضر به دلیل کاهش عرضه و افزایش تقاضا 

بـرای شـمش در بـورس کاالی ایـران، قیمـت آن بـا 

افزایـش 10 درصـدی مواجـه شـده اسـت و بـر همیـن 

اسـاس بسـیاری از تولیدکننـدگان ترجیـح می دهنـد 

ماده اولیه مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنند. 

ضمـن اینکـه بـرای خریـد از بـورس ملـزم بـه تامیـن 

نقدینگی الزم طی مدت سه روز هستیم اما در بازار 

آزاد، امکان خرید با استفاده از چک های مدت دار نیز 

فراهم است.

دوخایـی در ارتبـاط بـا فراینـد تولیـد تیغـه کرکـره 

آلومینیومی، اذعان کرد: فرایند تولید همان اکستروژن 

اسـت و پس از ذوب شـمش و قالب گیری با اسـتفاده 

از قالب هـای فـوالدی، محصـول مـورد نظـر بـر اسـاس 

سـفارش مشـتری رنگ کاری و برای مشـتریان ارسـال 

می شـود. قالب هـای مـورد اسـتفاده در این فراینـد از 

جنـس  فـوالد سـخت اسـت کـه بـا هزینـه ای بالـغ بـر 

10میلیون تومان خریداری می شود.

کیفیت قالب های فوالدی مناسب نیست  
وی در ادامـه بـا انتقـاد از کیفیـت قالب هـای 

فـوالدی وارداتـی، گفـت: قالب هـای فوالدی پیش تر 

از کشـور اوکراین وارد می شـد اما با حمله روسـیه به 

این کشور و ایجاد تنش های ژئوپلیتیکی در منطقه، 

بـه ناچـار واردات ایـن قالب هـا از کشـور چیـن انجام 

می شـود که متاسـفانه از کیفیت ناچیزی برخوردار 

بـوده و حتـی ممکـن اسـت بـا اولیـن و کوچک تریـن 

ضربـه بـه آن شکسـته شـود. ایـن مشـکل بیشـتر بـه 

دلیـل عـدم آبـکاری و سـخت کاری مناسـب اتفـاق 

می افتـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن فراینـد توسـط 

یکی از شرکت های داخلی در پایتخت انجام می شود 

از عملیـات  پـس  قالـب  اسـت مقاومـت  و ممکـن 

سـخت کاری کاهـش پیـدا کنـد و آبـکاری بـا دقـت 

کافی صورت نپذیرد و در نهایت قالب حین فرایند 

تولید بشـکند. ضمن اینکه جنس و قطر فیلرها نیز 

در این زمینه موثر است و در گذشته قطر فیلرها به 

یک تا دو میلی متر می رسید اما در حال حاضر قطر 

آن ها از 0.35 تا 0.4 شروع می شود و در 0.5 میلی متری 

قالـب  خـارج می شـود و در ایـن صـورت حتـی اگـه 

قالـب نشـکند، بـه دلیـل افزایـش قطـر فیلـر امـکان 

استفاده از آن وجود ندارد.
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در  اراک  افشـان  صـدف  شـرکت  مدیرعامـل 

ادامه به شـرایط حاکم در بازار اشـاره کرد و گفت: 

تیغـه کرکره هـا آلومینیومـی بـه دلیـل نـازک بـودن و 

 کیفیت پایین، مشتری خود را در بازارهای جهانی 

مثل ترکیه از دست داده اند و کیفیت الزم را برای 

تایید استاندارد جهانی ندارند اما در بازار داخلی، 

بـازار مطلـوب  و شـرایط  نداریـم  مشـکل چندانـی 

صـدف  شـرکت  محصـوالت  اینکـه  ضمـن  اسـت. 

افشان از کیفیت مناسبی برخوردار و در بازارهای 

بـا  اسـت و حتـی  رقابتـی حضـور موفقـی داشـته 

وجود افزایش 57درصدی دسـتمزد نیروی انسـانی 

در سال جدید ، مشکلی در جهت تامین هزینه های 

جاری شرکت و تولید محصول با کیفیت به وجود 

نیامده است.

در تامین انرژی مشکلی نداریم  
دوخایـی در ارتبـاط با چالش تامین انـرژی، اذعان 

سـال  برخـالف  سـال جدیـد  در  کـرد: خوشـبختانه 

گذشـته کـه با قطعـی بی برنامـه و طوالنی مـدت برق 

روبه رو بودیم، امسال قطعی برق با برنامه مشخص و 

از پیـش اعـالم شـده و بـا زمـان کمتـری اتفـاق افتـاد و 

ضرر زیادی به تولید وارد نکرد. در خصوص گاز نیز با 

اینکـه در مقطعـی بـا افزایـش سرسـام آور تعرفـه گاز 

مواجه شدیم اما با اعتراض و پیگیری تولیدکنندگان، 

این افزایش قیمت رنگ باخت و فعاالن صنعتی را تا 

حدودی راضی نگه داشت.

صـادرات،  حـوزه  در  فعالیـت  در خصـوص  وی 

تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه مـازاد نیـاز در بـازار 

داخلـی وجـود دارد، ترجیـح ایـن شـرکت بـر رفـع نیـاز 

داخـل اسـت و نیـازی حضـور در بازارهـای صادراتـی 

نداریم اما بعضی از شرکت های ایرانی که قالب های 

فـــوالدی خـــود را از ترکیـــه وارد و محصـــوالت بــــا 

کیفیت تـری تولیــد می کننـــد، مشغــــول صـادرات 

محصوالت خود به کشورهای همسایه به ویژه ترکیه 

و عراق هستند.

ایـن تولیدکننـده تیغـه کرکـره آلومینیومی ضمن 

اشاره به اهمیت به کارگیری از تکنولوژی روز تولید، 

اظهـار کـرد: در گذشـته دسـتگاهای مـورد نیـاز بـا 

هزینه ای در حدود دو تا سـه میلیارد تومان از کشـور 

اسـپانیا وارد می شـدند اما با کاهش ارزش پول ملی، 

امـروزه بـرای تهیـه همـان دسـتگاه ها بایـد هزینـه ای 

معادل 50 تا 60 میلیارد تومان پرداخت کرد. از سوی 

دیگر، با توجه به اینکه شرکت ها نقدینگی الزم جهت 

واردات ماشـین آالت و تجهیـزات جدیـد را ندارنـد و 

بانک هـا نیـز بـرای پرداخـت تسـهیالت، وثیقه هـا و 

ضمانت نامه هـای سـنگین طلـب می کننـد، امـکان 

سـرمایه گذاری بـرای واردات تکنولـوژی  جدیـد بـه 

دلیـل  همیـن  بـه  و  نیسـت  فراهـم  کشـور  داخـل 

تولیدکننـدگان از دانـش و تکنولـوژی سـاخت داخـل 

استفاده می کنند.

افزایش بی رویه قیمت قطعات یدکی  
از  مـا  کـرد:  اضافـه  راسـتا  در همیـن  دوخایـی 

دستگاه ها و تجهیزات داخلی در خط تولید استفاده 

می کنیـم. کاهــش ارزش پـــول ملـی روی قیمـــت 

دستگاه هـــای ساخـــت داخــل نیــز  بسیار تاثیرگذار 

بـوده اسـت و دسـتگاهی کـه مـا در سـال 1387 بـه 

قیمـت 120 میلیون تومان خریـداری کرده ایم، امروز 

ناچـار هسـتیم بـرای تعمیر یک قطعـه کوچک همان 

دسـتگاه، مبلغـی معـادل قیمـت خریـد گذشـته را 

پرداخت کنیم.

وی در خصـــوص حمایـــت دولـــت از بخـش 

خصوصی، تصریح کرد: متاسفانه حمایت دولت به 

اندازه ای نیست که نیازهای شرکت های تولیدی را 

رفـع کنـد و بانک هـا در پرداخت تسـهیالت حمایت 

از تولید کارشکنی می کنند. ما در اسفند ماه سال 

پیـش، ضمانت نامـه 6 میلیـارد تومانـی نـزد یکـی از 

بانک هـا ارائـه کردیـم و درخواسـت وام سـه میلیـارد 

تومانـی داشـتیم کـه تاکنـون تنها موفق بـه دریافت 

یـک میلیـارد تومـان از ایـن مبلـغ شـده ایم و همچنان 

در تـالش هسـتیم دو میلیـارد تومـان باقی مانـده را 

دریافت کنیم.

مدیرعامل شرکت صدف افشان اراک در ارتباط 

با چشـم انداز صنعت آلومینیوم، گفت: اگر تولید 

مقاطـع اختصاصـی و صنعتـی آلومینیـوم افزایـش 

و  صنعـت  ایـن  آینـده  بـه  می توانیـم  کنـد،  پیـدا 

سـودآوری آن امیدوار باشـیم اما تولید در، پنچره و 

پروفیـل بـا توجـه به رکـود صنعت ساختمان سـازی، 

سودآوری چندانی برای سرمایه گذاران این صنعت 

به همراه نخواهد داشت.

دوخایـی ضمـن اشـاره بـه اهمیـت توسـعه تولید، 

خاطرنشـان کرد: خوشـبختانه شـرکت صدف افشـان 

اراک در زمینه اشتغال زایی موفق عمل کرده است و 

در تـالش هسـتیم بـا بـه کارگیـری از نیـروی انسـانی 

جـوان و متخصـص، ایده و طرح های جدیـدی به بازار 

ارائـه کنیـم. اگرچـه تحریم هـا در صنعـت آلومینیـوم 

تاثیرگـذار بـوده اسـت امـا می توانیـم بـا بومی سـازی 

قطعات مورد نیاز، بی نیاز از واردات شویم.

وی در پایان یادآور شـد: امیدوار هسـتیم دولت 

توجـه بیشـتری بـه بخـش خصوصـی داشـته باشـد و 

رفـع مشـکالت موجـود را در دسـتور کار خـود قـرار 

دهد تا در آینده شاهد توسعه و پیشرفت اقتصادی 

کشور باشیم.
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اندکی پس از سیاسـت سـخت گیرانه سـهمیه بندی برق در اسـتان سـیچوان، یون نـان، یکی 
دیگـر از قطب هـای تولیـد آلومینیـوم نیـز اخیـرا از کمبـود انـرژی برق آبـی رنج می بـرد که همین 

موضوع نگرانی هایی را در مورد روند عرضه در این استان ایجاد کرده است.

تاثیر کمبود برق بر عرضه آلومینیوم چین

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از موسسـه »SMM«، آخریـن نظرسـنجی 

ایـن موسسـه نشـان می دهـد کـه اکثـر واحدهـای 

ذوب آلومینیوم در استان یون نان در حال حاضر به 

فعالیت عادی خود ادامه می دهند اما نگرانی آن ها 

در مـورد منبـع تامیـن انـرژی در آینـده اسـت. اخیـرا 

بسـیاری از واحدهـای ذوب آلومینیـوم در اسـتان 

یون نـان، اقدامـات الزم بـرای کاهـش مصـرف انـرژی 

بـرق را انجـام دادنـد تـا بتواننـد آمادگـی الزم هنـگام 

سهمیه بندی و قطعی برق را داشته باشند. فعالیت 

واحدهـای ذوب آلومینیـوم در اسـتان یون نـان بـه 

عنـوان یک اسـتان بـزرگ تولیدکننـده آلومینیوم که 

به شـدت به انرژی برق آبی متکی اسـت، تاثیر قابل 

 توجهی بر کل صنعت آلومینیوم خواهد داشت.

 توزیع ظرفیت آلومینیوم در استان   
یون نان

در راستای اتخاذ سیاست های مطلوب متعدد 

از جانـب دولـت چین و اقداماتی جهت کاهش گاز 

کربـن دی اکسـید، حجـم عظیمـی از ظرفیـت تولید 

یون نـان  اسـتان  بـه  اخیـر  سـال های  در  آلومینیـوم 

منتقل شد. در سال 2021، استان یون نان طبق الزام 

 »NDRC« کمیسیون توسعه و اصالحات ملی چین

در اطالعیه خود در مورد تعرفه های برق رده یک در 

صنعت آلومینیوم، سیاسـت تعرفه ترجیحی انرژی 

صنعـت  بـرای  آن  اجـرای  وعـده  پیش تـر  کـه  بـرق 

آلومینیـوم داده شـده بـود را لغـو کـرد. با ایـن وجود، 

حرکت جهت کاهش انتشـارات کربن دی اکسـید و 

در راسـتای رسـیدن بـه اهـداف کربـن صفـر، اسـتان 

یون نـان واحد هـای ذوب را از مناطـق دیگـر چیـن 

جـذب کـرد و آن هـا را تشـویق بـه انتقـال ظرفیـت 

آلومینیـوم  به اسـتان یون نان به دلیـل فراوانی انرژی 

برق آبی پاک و ارزان تر خود کرد.

 ،»SMM« طبق آخرین آمار دریافتی از موسسه

ظرفیـت تولیـد واحدهـای ذوب آلومینیـوم احـداث 

شـده در اسـتان یون نـان در حـال حاضـر تقریبـا پنـج 

میلیـون و 630 هـزار تـن اسـت کـه 23 درصد نسـبت 

به مدت مشـابه سـال گذشـته افزایش یافته است و 

12.7 درصـد از کل ظرفیـت واحدهـای ذوب تولیـد 

آلومینیوم احداث شده چین را تشکیل می دهد. تا 

پایـان مـاه آگوسـت، ظرفیت بهره بـرداری آلومینیوم 

در اسـتان یون نـان بـه پنـج میلیـون و 250 هـزار تـن 

رسـید که 94.4 درصد نسـبت به مدت مشـابه سال 

گذشـته افزایـش داشـت. از آنجایـی کـه واحدهـای 

 ،»Weiqiao Group« ذوب بیشتری، مانند شرکت

ظرفیـت خـود را بـه اسـتان یون نـان منتقـل خواهنـد 

تولیـد واحدهـای  نظـر می رسـد ظرفیـت  بـه  کـرد، 

ذوب آلومینیوم در این استان در آینده از 9 میلیون 

تـن فراتـر رود و رتبـه اول تولید آلومینیـوم در چین را 

از آن خود کند.

انـرژی  اداره  از  دریافتـی  داده هـای  اسـاس  بـر 

اسـتان یون نـان، بـا بهره بـرداری از 12 نیـروگاه بـزرگ 

 Wudongde«، نیروگاه هـای  ماننـد  برق آبـی 

 »Baihetan«، »Xiluodu«، »Nuozhadu«،

 ،»Ludila« و   »»Huangdeng«، »Guanyinyan

ظرفیـت تولیـد نیروگاه هـای برق آبـی احـداث شـده 

»
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محلی اعالم کردند که تقریبا نیمی از نیروگاه های 

اصلـی ایـن اسـتان در مـاه آگوسـت از ناکافی بودن 

ذخایـر آب خـود گـزارش دادنـد و بیـان کردنـد کـه 

سـال  بـا  مقایسـه  در  اصلـی   مخـازن  آب  ذخیـره 

گذشـته کاهـش یافتـه اسـت کـه ایـن امـر می توانـد 

منبـع تامیـن تولیـد انرژی برق اسـتان یون نـان را در 

زمسـتان امسـال و بهـار سـال آینـده تهدیـد کند. بر 

اسـاس تـراز آب و میـزان بارندگـی فعلـی، بـازار بـه 

طـور فزاینـده ای نگـران فعالیـت واحدهـای ذوب 

آلومینیوم در اسـتان یون نان اسـت. این واحدهای 

ذوب ممکـن اسـت در صـورت ادامـه ایـن رونـد و 

کاهـش بارش هـا در معـرض سـهمیه بندی بـرق و 

کاهش میزان تولید قرار گیرند.

 ،»SMM« بـر اسـاس برآوردهـای اولیـه موسسـه

ظرفیـت تولیـد واحدهـای آلومینیـوم احـداث شـده 

بـه  کیلـووات  میلیـون   34.99 از  یون نـان  اسـتان 

78.2میلیون کیلووات افزایش یافته است که از این 

لحـاظ اسـتان یون نـان را بـه دومیـن اسـتان چیـن بـا 

تبدیـل  برق آبـی  انـرژی  تولیـد  ظرفیـت  بیشـترین 

می کنـد. هفـت نیـروگاه از 10 نیـروگاه برق آبـی برتـر 

چین در استان یون نان قرار دارد. به عالوه این استان 

دارای سـه نیـروگاه برق آبـی 10 میلیـون کیلوواتـی و 

14نیـروگاه یـک میلیـون کیلوواتـی اسـت. ظرفیـت 

نیروگاه  های تولید برق احداث شـده اسـتان یون نان 

بـه 100 میلیـون کیلـووات افزایـش یافتـه اسـت کـه با 

در نظر گرفتن ظرفیت تولید انرژی پاک این اسـتان 

از  باالتـر  درصـد   60 حـدود  درصـد،   90 میـزان  بـا 

میانگیـن چیـن قـرار می گیـرد. از مـاه ژانویـه تـا مـاه 

جـوالی، ظرفیـت تولیـد بـرق صنعتی اسـتان یون نان 

باالتـر از میـزان تعییـن شـده بود و بـه 213.11 میلیارد 

کیلووات ساعت رسید که نسبت به مدت مشابه 

سـال گذشـته 16.1 درصـد افزایـش داشـت. بـه طـور 

ویـژه، تولیـد بـرق از نیـروگاه برق آبـی ایـن اسـتان بـه 

کـه  رسـید  سـاعت  کیلـووات  میلیـارد   171.03

26.8درصـد افزایـش را نشـان می دهـد. همچنیـن، 

تولیـد بـرق از نیروگاه هـای حرارتـی ایـن اسـتان نیـز با 

17.1درصـد کاهـش بـه 25.47 میلیـارد کیلووات 

سـاعت رسـید. بـه عـالوه تولیـد بـرق از انرژی هـای 

پاک 88.1 درصد بود که 4.2 واحد درصد بیشـتر از 

مدت مشابه سال گذشته است.

واحد هـای  دریافتـی  بازخوردهـای  اسـاس  بـر 

ذوب آلومینیـوم در اسـتان یون نـان، عرضـه انـرژی 

بـرق در ایـن اسـتان از مـاه ژانویـه تـا آگوسـت در 

حالـت عـادی قـرار داشـت و عرضـه انـرژی بـرق در 

نیروگاه هـای برق آبـی نیـز در نیمـه اول سـال جـاری 

ذوب  واحد هـای  بازخوردهـا  ایـن  بـود.  زیـاد 

آلومینیوم محلی را تشـویق کرد تا تولید خود را از 

سـر بگیرنـد و یـا ظرفیـت جدیـد خـود را بـا سـرعت 

بیشـتری به مرحله بهره برداری برسـانند. در همین 

راستا، ظرفیت تولید بهره برداری آلومینیوم در این 

اسـتان بـه طـور مـداوم در حـال افزایـش اسـت کـه 

واحد هـای  عرضـه  جانـب  بـر  فشـار  موضـوع  ایـن 

ذوب آلومینیوم را تشدید می کند.

بـا این وجود، شـرکت های توزیـع انرژی برق آبی 

بـه  مجمـوع  در  آگوسـت  مـاه  پایـان  در  چیـن 

44.47میلیـون تـن رسـید. ایـن در حالـی اسـت کـه 

از  تـن  هـزار   800 مقـدار  بـه  بهره بـرداری  ظرفیـت 

40.6میلیـون تـن در پایـان مـاه جـوالی کاهـش یافـت. 

اگـر 20 تـا 30 درصـد از ظرفیـت آلومینیـوم در اسـتان 

یون نـان بـه دلیـل سـهمیه بندی بـرق کاهـش یابـد، 

زیـر  بـه  اسـت  ممکـن  چیـن  بهره بـرداری  ظرفیـت 

40میلیون تن کاهش یابد که در نتیجه آن فشار برای 

عرضـه آلومینیـوم در چیـن بـه طـور قابـل توجهـی در 

سال 2022 کاهش خواهد یافت. بالتلکیفی در مورد 

ظرفیـت  انتقـال  بـر  آینـده  در  بـرق  انـرژی  تامیـن 

آلومینیـوم از مناطـق دیگـر بـه اسـتان یون نـان تاثیـر 

 »SMM« خواهد داشـت و در همین راسـتا موسسـه

بهره برداری واحد های ذوب محلی را همچنان مورد 

بررسی قرار خواهد داد.
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تولید آلومینیوم شـرکت ریوتینتو از سـال 201۷ تا 2021 روند نزولی داشـت. در سـال 201۷، 
تولیـد آلومینیـوم سـه میلیون و ۵۵0 هزار تن بود که با نرخ رشـد مرکب سـاالنه منفـی 2.۹ درصد 
در سـال 2021، به سـه میلیون و 1۶0 هزار تن رسـید. درآمد شـرکت ریوتینتو از بخش آلومینیوم 
در سـال 2020 افـت شـدید در مقایسـه با سـال گذشـته پیدا کـرد. بـه  دلیل همه گیـری بیماری 
کرونـا در سـال 2020، میزان تقاضـای آلومینیوم کاهش یافت که این امـر عاملی در کاهش قیمت 
آلومینیوم شـد. در سـال 2021 درآمد بخش آلومینیوم این شـرکت به 12 میلیون و ۷00 هزار دالر 
رسـید. بـا وجـود افزایش هزینه هـای تولید، رشـد قیمت آلومینیوم بیشـتر بـود و باعـث افزایش 
درآمد این شـرکت شـد. میزان انتشـار گاز گلخانـه ای در بخش آلومینیـوم در سـال 2021، حدود 

21 میلیون و 100 هزار تن بود که نسبت به سال 201۸ کاهش یک درصدی داشت.

درآمد ۱۲ میلیارد دالری ریوتینتو در سال ۲۰۲۲ از 
صنعت آلومینیوم

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

شـرکت   »Rio Tinto« ریوتینتـو  آتورپـات،  آرمـان 

استخراج معادن و فلزات انگلیسی استرالیایی است 

کـه دفتـر مرکـزی آن در شـهر لنـدن، انگلیـس واقـع 

شـده و دفتر مدیریتی آن، در سـاختمان 120 کالینز 

اسـتریت، در شـهر ملبـورن اسـترالیا اسـت. شـرکت 

ریوتینتـو دارای عملیـات اسـتخراج فلزات در شـش 

قـاره اسـت امـا بخـش اعظـم از فعالیت هـای آن، در 

کشـورهای اسـترالیا و کانادا متمرکز شده است. این 

شـرکت مالـک تعـداد زیـادی معـدن در سراسـر دنیـا 

بوده که یکی از مهم ترین معادن این شرکت، معدن 

روبـاز اسـکوندیا اسـت. ریوتینتو مالـک 30درصـد از 

این معدن مس است. این معدن یکی از بزرگ ترین 

معادن مس جهان به شـمار می رود. این شـرکت در 

تـالش اجـرای توافقنامـه آب و هوایـی پاریس بـوده و 

برنامه های متعددی برای کم کردن انتشار گازهای 

گلخانه ای دارد. در سال 2021، انتشار مطلق گازهای 

گلخانـه ای گـروه محصـوالت آلومینیـوم ریوتینتـو  

)21میلیـون و 900 هـزار تـن CO2e(، یک درصد کمتر 

از سـال 2018 بـود. ایـن شـرکت در بلندمـدت قصـد 

دارد تولیـد کربـن را بـه صفـر برسـاند. تحقـق ایـن 

هـدف تـا سـال 2050 بـرای کمـک بـه جلوگیـری از 

افزایش دمای کره زمین، برنامه ریزی شده است.

نمودار 1 میزان تولید آلومینا و آلومینیوم از سال 

2017 تا 2021 را برای شرکت ریوتینتو نشان می دهد. 

به  طور کلی تولید آلومینای شرکت ریوتینتو از سال 

2017 تا 2021 روند نزولی داشـته اسـت به  صورتی که 

نـرخ رشـد مرکـب سـاالنه آن حـدود منفـی 0.6 درصد 

 2019 سـال  در  شـرکت  ایـن  آلومینـای  تولیـد  بـود. 

کمینـه ای را در سـال های مـورد بررسـی ثبـت کـرد. 

یکی از دالیل افت تولید آلومینا در سال 2019، تعمیر 

و نگهداری در ریفاینری های اقیانوس آرام بود. این 

برنامه شـامل تعطیلی پنج سـاله برای سـرویس دهی 

بـه کارخانـه تولیـد انـرژی در »Yarwun« اسـترالیا 

بـود. در سـال 2020 بـا افزایـش تولیـد در 2 ریفاینـری 

اقیانوس آرام، شـرکت ریوتینتو توانسـت بخشـی از 

کاهـش تولیـد آلومینـا را جبران کند. در سـال 2020، 

هشـت  حـدود  ریوتینتـو  آلومینـای  تولیـد  میـزان 

میلیـون و 40هـزار تـن بـود کـه بـا افـت 1.7 درصـدی 

تـن  بـه هفـت میلیـون و 900 هـزار  در سـال 2021، 

کاهش یافت. در سال 2021 به  دلیل قطعی برق در 



41         مهر ماه  1401        شماره  235

آلومینیوم
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

کارخانـه  و   »Yarwun« کارخانـه  در  سـال،  طـول 

»Vaudreuil« در کانادا، تولید آلومینا کاهش یافت.

تولید آلومینای شرکت به  طور کلی روند تولید 

آلومینیـوم ریوتینتـو از سـال 2017 تـا 2020 کاهشـی 

بود. در سال 2019 میزان تولید آلومینیوم در مقایسه 

بـا سـال گذشـته، حـدود 8.3 درصـد کاهـش یافـت. 

ارزیابی هـای آتورپـات نشـان می دهـد یکـی از دالیل 

افـت تولیـد آلومینیـوم، قطعـی خـط تولید بـه  خاطر 

پیشـگیری از مشـکالت مربـوط بـه ایمنـی دیـگ در 

کارخانه »ISAL« در ایسلند بود. در سه ماهه سوم 

سـال 2019 بـه  دلیـل جایگزیـن کـردن خـط دیـگ احیـا 

زمـان  از  زودتـر  کانـادا   »Kitimat« کارخانـه 

برنامه ریـزی شـده، تولیـد آلومینیـوم در سـال 2019 

کاهش یافت. میزان تولید آلومینیوم در سال 2020، 

حـدود سـه میلیـون و 180 هـزار تـن بـود کـه بـا افـت 

حدود یک درصد در سال 2021، تولید آلومینیوم به 

سه میلیون و 160 هزار تن رسید.

رشد حاشیه »EBITDA« مجموعه   
آلومینیوم

 »EBITDA« نمـودار 2، میـزان درآمـد و حاشـیه

از سـال 2017 تا 2021 را برای شـرکت ریوتینتو نشـان 

 »CAGR« سـاالنه  مرکـب  رشـد  نـرخ  می دهـد. 

و  آلومینـا  بوکسـیت،  فـروش  از  حاصـل  درآمـد 

آلومینیـوم از سـال 2017 تـا سـال 2021 حـدود 3.6 

درصـد بـود. درآمـد شـرکت ریوتینتـو در سـال 2020 

کمینـه ای را در سـال های مـورد بررسـی ثبـت کـرد. 

مجموعـه  فـروش  از  شـرکت  ایـن  درآمـد  میـزان 

آلومینیـوم حـدود 9 میلیـارد و 310 میلیـون دالر بود 

کـه بـا رشـد 36.3 درصـدی در سـال 2021، بـه 12 

میلیـارد و 700 میلیـون دالر رسـید. یکـی از دالیـل 

مهـم افـت درآمـد در بخـش آلومینیوم این شـرکت، 

همه گیـری  بـا  سـال 2020  در  بـود.  کرونـا  ویـروس 

کرونـا، تقاضـا بـرای آلومینیـوم کاهـش یافـت؛ در 

حالی که میزان عرضه به همان میزان سال گذشته 

باقـی مانـد در نتیجـه درآمـد شـرکت ریوتینتو افت 

پیدا کرد. میزان حاشیه »EBITDA« آلومینیوم به  

بخـش  بـرای   2021 تـا  سـال 2017  از  متوسـط  طـور 

آلومینیـوم این شـرکت، حـدود 31.1 درصد بـود. در 

بخـش   »EBITDA« حاشـیه  میـزان   2020 سـال 

آلومینیـوم حـدود 26 درصـد بـود کـه بـا رشـد 12 

واحد درصدی در سـال 2021 به 38درصد رسـید. با 

واکسیناسـیون همگانـی، بیمـاری کرونا تا حـدودی 

کنتـرل و ایـن عامـل باعـث افزایـش تقاضـا در بخش 

آلومینیوم شد. از سوی دیگر، قیمت آلومینیوم در 

بـورس کاالی لنـدن »LME« افزایـش یافـت کـه ایـن 

فـروش  قیمـت  افزایـش  بـه  شـایانی  کمـک  امـر 

 »EBITDA« آلومینیوم و در نهایت، افزایش حاشیه

در بخش آلومینیوم کرد.

کاهش انتشار گازهای گلخانه ای  
فراینـد ذوب آلومینیـوم بـه مقادیـر قابل توجهی 

الکتریسـیته نیـاز دارد و اسـتفاده از آندهـای کربنـی 

باعـث انتشـار گازهـای گلخانـه ای می شـود. اگرچـه 

بـرق  طریـق  از  ریوتینتـو  ذوب  کارخانه هـای  اکثـر 

تجدیدپذیر تامین می شوند اما  دو کارخانه ی ذوب 

»Boyne« و »Tomago« در شـرق اسـترالیا هسـتند 

عمدتا انرژی مورد استفاده آن ها از ژنراتورهایی است 

کـه زغال سـنگ مصـرف می کننـد. در فراینـد پاالیش 

آلومینـا، دو منبـع اصلـی انتشـار گازهای گلخانـه ای، 

زغال سنگ و گاز طبیعی مورد استفاده برای گرما و 

تکلیـس اسـت. در سـال 2021، انتشـار مطلـق گازهای 

شـرکت  آلومینیـوم  محصـوالت  گـروه  گلخانـه ای 

ریوتینتـو، 21 میلیـون و 100 هـزار تـن CO2 بود که این 

میـزان در مقایسـه بـا سـال 2018، حـدود یـک درصـد 

کمتـر بـود. از جملـه برنامه هـای ایـن شـرکت بـرای 

کاهـش انتشـارات کربنـی در راسـتای همسـویی بـا 

اهداف توافقنامه پاریس، کاهش 50 درصدی انتشار 

گازهای گلخانه ای تا سال 2030 است.
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مـــسمـــس

درتوسعهانرژیهایتجدیدپذیرپیشگامهستیم

درآمد»فملی«۲6درصدرشدپیداکرد

تاثیرافزایشنرخبهرهبرقیمتمس
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معـاون توسـعه و اکتشـافات شـرکت ملی صنایع مـس ایران گفـت: این شـرکت در خصوص 
تامیـن انـرژی در طول یک دهه گذشـته اقدامات بسـیار ارزشـمندی انجام داده اسـت. امـروز در 
حالـی که مصـرف برق مجتمع های تولیدی شـرکت ملـی صنایع مس ایـران حـدود 200 تا 2۵0 
مگاوات اسـت، این شـرکت یـک نیروگاه اختصاصـی به ظرفیت ۵00 مـگاوات احداث کـرده و به 
بهره برداری رسـانده اسـت. همچنین پنج واحـد 2۵ مگاواتی گازی و دو واحـد 12.۵ مگاواتی بخار 

در مجتمع مس سرچشمه در دست بهره برداری  هستند.

در توسعه انرژی های تجدیدپذیر پیشگام هستیم
معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران:

بهـروز رحمتـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« در خصوص اهمیت 

انـرژی در جامعــــه، مطـرح کـرد: انـرژی یکـی از 

کلیدی تریـن موضوعـات و حیاتی تریـن جنبه هـا در 

زندگی اسـت. طی سـالیان اخیر، این موضوع کمتر 

در کشور مورد توجه قرار گرفته و الزم است نگرشی 

جدید به آن در کشور شکل بگیرد. حرکت کشور در 

مسـیر توسـعه پایـدار مسـتلزم ایـن اسـت کـه قیمت 

تمـام حامل هـای انـرژی بـر اسـاس نرخ هـای جهانـی 

تعیین شود زیرا تجربه نشان داده است که هر گونه 

انحـراف از نرخ هـای جهانـی موجـب بحـران خواهـد 

شـد. نمـود این مسـئله را می تـوان به  وضـوح در عدم 

آزادسازی قیمت حامل های انرژی در سال های اخیر 

مشـاهده کـرد کـه موجـب بحران هایـی جـدی و 

ظرفیت هـای  نبـودن  پاسـخگو  و  بـرق  قطعی هـای 

نیروگاهی در مقابل مصرف برق کشـور شـده اسـت. 

تعیین منطقی قیمت برق موجب افزایش جذابیت 

صنعـت بـرق بـرای سـرمایه گذاران و بـه دنبـال آن، 

توسعه ظرفیت های نیروگاهی کشور همگام با رشد 

تقاضا و مصرف می شد و در این صورت، امروز ایران 

بـا بحـران قطعـی برق مواجـه نبـود. در واقع به  جرئت 

می تـوان گفـت کـه دلیـل اصلـی بحـران قطعـی بـرق، 

همیـن سیاسـت غلـط عرضـه حامل هـای انـرژی )گاز، 

و  صنایـع  بـه  کـم  بسـیار  قیمت هـای  بـا  بنزیـن( 

مصرف کننـدگان بـوده اسـت. ایـن مسـئله موجـب 

توسعه نامتوازن و بعضا اشتباه برخی از صنایع شده و 

در عمـل، هیـچ منفعتـی را نصیـب مـردم و اقتصـاد 

کشور نکرده است.

وی در ارتبـاط بـا سـهم انـرژی در صنعـت مـس 

کشـور، بیان کرد: سـهم انرژی در قیمت تمام شده 

صنعـت مـس ایـران نسـبت بـه صنایـع دیگر بسـیار 

مـورد  در  سـهم  ایـن  کـه  حالـی  در  اسـت.  کمتـر 

از  مضربـی  بـه  سـیمان  و  فـوالد  ماننـد  صنایعـی 

10درصـد و در مـورد صنعـت آلومینیـوم بـه بیش از 

30درصد می رسد، در صنعت مس حدود 2درصد 

اسـت. ایـن مسـئله، تا حد زیـادی، متاثـر از تدابیر، 

طرح هـا و اقدامـات شایسـته ای اسـت کـه شـرکت 

ملی صنایع مس ایران در خصوص ارتقای بهره وری 

مصرف انرژی در دستور کار خود قرار داده است. 

از جملـه ایـن اقدامـات می توان به تغییر تکنولوژی 

ذوب مجتمـع خاتون آبـاد از تکنولـوژی کوره هـای 

شعله ای که باالترین مصرف انرژی را در بین تمام 

فرایندهـای ذوب دارنـد، بـه تکنولـوژی ذوب فلـش 

اشـاره کـرد. گفتنـی اسـت کـه تکنولوژی فلـش، در 

را  انـرژی  بیـن فرایندهـای ذوب، کمتریـن میـزان 

مصرف می کند.

اقدامات درخشان شرکت ملی مس در   
تامین انرژی

معاون توسـعه و اکتشـافات شرکت ملی صنایع 

مـس ایـران ضمـن اشـاره بـه اقدامـات این شـرکت در 

تامیـن انـرژی مـورد نیـاز، عنـوان کـرد: شـرکت ملـی 

صنایع مس ایران همچنین در خصوص تامین انرژی 

بسـیار  اقدامـات  گذشـته  دهـه  یـک  طـول  در 

ارزشـمندی انجـام داده اسـت. امـروز در حالـی کـه 

ملـی  شـرکت  تولیـدی  مجتمع هـای  بـرق  مصـرف 

صنایـع مـس ایـران حـدود 200 تا 250 مگاوات اسـت، 

بـه ظرفیـت  اختصاصـی  نیـروگاه  یـک  ایـن شـرکت 

500مـگاوات احـداث کرده و به بهره برداری رسـانده 

اسـت. همچنیـن پنج واحـد 25 مگاواتـی گازی و دو 

واحد 12.5 مگاواتی بخار در مجتمع مس سرچشمه 

در دست بهره برداری  هستند.

رحمتی اضافه کرد از سال گذشته که تامین برق 

بـه چالـش و بحرانـی جـدی بـرای کشـور تبدیـل شـد، 

دولـت صنایـع بـزرگ را مکلـف بـه ایجـاد و توسـعه 

ظرفیت های نیروگاهی و افزودن 12 تا 15 هزار مگاوات 

برق به شبکه برق کشور کرده است. اولویت دولت 

و صنایـع نیـز حرکـت بـه سـمت انرژی های فسـیلی و 

احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی بوده است. با این 

حال پژوهش ها، مطالعات عمیق و دقیق و بررسی های 
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صـورت  گرفتـه در شـرکت مـس، بـه  ویـژه در حـوزه 

انرژی و طرح جامع برق شـرکت، نشـان می دهند که 

سـوخت های  از  اسـتفاده  بـا  انـرژی  حـوزه  توسـعه 

فسـیلی، نـه بـه لحـاظ اقتصـادی و نـه بـه لحـاظ 

زیسـت محیطی، در راسـتای منافع ملی و نیز منافع 

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران نیسـت. در سـمت 

مقابل، انرژی های تجدیدپذیر هم به لحاظ هزینه های 

سرمایه گذاری و عملیاتی و هم به لحاظ پتانسیل های 

کشـور، از مزیت هـای قابـل توجهـی نسـبت بـه 

نیروگاه های انرژی  فسیلی برخوردار هستند.

وی تصریح کرد: با این حال، به نظر می رسـد که 

همچنان فرهنگ سـازی مناسـب در این خصوص در 

کشـور انجام نشـده اسـت؛ به طوری که از حدود 85 

تا 88 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی کشور، کل برق 

تولیدی به روش خورشیدی به کمتر از 500 مگاوات 

می رسد. در چنین فضایی، حوزه انرژی شرکت ملی 

صنایـع مـس ایـران، بـه عنـوان پیش قـدم و پیشـگام 

توسـعه انرژی های تجدیدپذیر، ایده احداث نیروگاه 

انـرژی خورشـیدی را به ظرفیت هـزار مگاوات مطرح 

کـرد. ایـن ایـده در ابتـدا با فشـارها و جبهه گیری های 

بسـیاری مواجـه شـد امـا خط شـکنی حـوزه انـرژی 

شـرکت ملـی صنایـع مس ایـران و مقاومت این بخش 

در مقابـل توسـعه انرژی هـای فسـیلی، هیئـت  مدیره 

محتـرم ایـن شـرکت را قانـع کـرد و ایـن طرح تصویب 

شـد. گفتنـی اسـت کـه بـه دنبـال ایـن اقـدام شـرکت 

ملی صنایع مس ایران، بسیاری از شرکت هایی که به 

اشـتباه بـه سـمت توسـعه انرژی هـای فسـیلی گام 

برمی داشتند امروز مسیر خود را تغییر داده و توسعه 

انرژی های تجدیدپذیر را در دستور کار قرار داده اند.

بحرانی به نام برداشت و تامین گاز  
معاون توسـعه و اکتشـافات شـرکت ملی صنایع 

مس ایران ضمن اشـاره به اهمیت توسـعه انرژی های 

تجدیدپذیـر، اذعـان کـرد: ایـن اقدامـات موجب شـد 

مسـیر جدیـدی پیـش روی بخـش انـرژی کشـور بـرای 

حـل بحـران فعلی گشـوده شـود. به  ویژه بایـد در نظر 

داشـت کـه در کنـار تمـام مزیت هـای اقتصـادی و 

زیسـت محیطی انرژی هـای تجدیدپذیـر نسـبت بـه 

انرژی هـای فسـیلی، مهم تریـن بحـران اصلـی فعلـی 

کشـور، برداشـت و تامیـن گاز اسـت. بـرای توسـعه 

میدان های گازی و رساندن شرایط گاز کشور به یک 

حالت پایدار، به 130 تا 170 میلیارد دالر سرمایه گذاری 

نیاز اسـت. روشـن اسـت که با توجه به شـرایط فعلی 

اقتصادی کشور، چنین سرمایه گذاری ای امکان پذیر 

نیست. در واقع، حتی در صورت توسعه نیروگاه های 

حرارتی در کشور، امکان تولید برق در این نیروگاه ها 

به دلیل محدودیت گاز وجود ندارد.

رحمتـی در ارتبـاط بـا عوامـل موثر در تولیـد برق، 

اضافـه کـرد: در احداث یک نیروگاه خورشـیدی، سـه 

عامل شـدت تابش خورشـید، دمای مناسـب و زمین 

کافـی بـرای تعبیـه پنل هـا، پارامترهـای اساسـی در 

بهـره وری و تولیـد برق محسـوب می شـوند. ایـران در 

این حوزه از پتانسیل های بی نظیری برخوردار است؛ 

بـه گونـه ای کـه شـرایط اسـتان گیـالن کـه کمتریـن 

پتانسـیل تابشـی در میان اسـتان های کشـور را دارد، 

بهتـر از بسـیاری از نقـاط اروپـا اسـت کـه در مسـیر 

برمی دارنـد.  گام  خورشـیدی  انرژی هـای  توسـعه 

برخورداری ایران از نواحی وسـیع دارای شـدت تابش 

بتـوان  کـه  می شـود  موجـب  مناسـب  دمـای  و 

چشـم انداز مناسـبی را برای تبدیل ایران به یک هاب 

در خصوص تولید انرژی های خورشیدی متصور بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر، با بررسی آمار سبد 

مصـرف انـرژی در دو کشـور ایـران و ترکیـه، می تـوان 

دریافـت در حالـی کـه مصـرف انـرژی ایـن دو کشـور 

سـهم  اسـت،  تـراژول   980 حـدود  و  برابـر  تقریبـا 

انرژی های تجدیدپذیر از تولید انرژی در کشور ترکیه 
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حـدود 50 درصـد و در ایـران حـدود 5 درصـد اسـت. 

باید توجه داشـت که بخش اعظم این سـهم در ایران 

به نیروگاه های برق آبی  اختصاص دارد. این در حالی 

اسـت که پتانسـیل تابش ترکیه با ایران قابل مقایسـه 

نیست. تا پایان سال 2020، حدود هفت هزار مگاوات 

نیروگاه انرژی تجدیدپذیر در ترکیه نصب شده است. 

گفتنـی اسـت کـه چیـن، بـا برخـورداری از 250 هـزار 

مگاوات ظرفیت تولید انرژی خورشیدی، بزرگ ترین 

کشور فعال در این حوزه محسوب می شود.

ایـن فعـال صنعـت مـس در ادامـه بـه بررسـی بـه 

کارگیـری از انرژی هـای خورشـیدی در سـطح جهـان 

پرداخـت و گفـت: در شـرایطی کـه ایـران باالتریـن 

پتانسـیل تابـش خورشـید در دنیـا را دارد  و در ایـن 

زمینـه رتبـه 23 دنیـا را به خود اختصاص داده اسـت، 

نیروگاه هـای  مـگاوات   400 حـدود  معـادل  تاکنـون 

خورشیدی نصب کرده که این مقدار، معادل حدود 

0.5 درصد از کل ظرفیت نیروگاه های کشـور اسـت. 

در حالـی کـه کشـور ترکیه در مجـاورت ایـران، از نظر 

پتانسیل تابش خورشید در رتبه 97 دنیا قرار دارد اما 

نیـروگاه  ظرفیـت  مـگاوات   600 و  هـزار   6 از  بیـش 

فتوولتائیـک نصـب  شـده دارد. نکتـه مهـم این اسـت 

کـه ترکیـه، بالـغ بـر 90 درصـد ایـن ظرفیـت را طی پنج 

سـال گذشـته نصـب کـرده اسـت. همچنیـن کشـور 

آلمان که از نظر پتانسـیل تابش خورشـید، در یکی از 

پایین ترین جایگاه های دنیا )رتبه 198( قرار دارد با 54 

هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی نصب  شده، 

در این خصوص رتبه چهارم دنیا را به خود اختصاص 

داده اسـت. مزایـای غیـر قابـل انـکار مذکـور، باعـث 

شـده اسـت کـه حتـی  کشـورهای دارنـده بزرگ تریـن 

ذخایر نفت و گاز جهان واقع در حوزه خلیج فارس )از 

جمله عربستان و امارات متحده عربی( نیز احداث 

نیروگاه های تجدیدپذیر را اولویت اصلی تولید انرژی 

خود قرار دهند.

بررسی توسعه سوخت فسیلی  
رحمتـی خاطرنشـان کـرد: ایـن تصـور اشـتباه در 

کشـور وجـود دارد کـه هزینه هـای سـرمایه گذاری و 

عملیاتی تولید انرژی خورشیدی بیشتر از انرژی های 

فسیلی است. مطالعات و اقدامات صورت گرفته در 

طول 10 سـال گذشـته موجب پیشرفت هایی شگرف 

بـه  ویـژه  تجدیدپذیـر  انرژی هـای  تولیـد  حـوزه  در 

نشـان  آمارهـا  اسـت.  شـده   خورشـیدی  انرژی هـای 

می دهند که هزینه های تولید انرژی خورشـیدی در 

طـول 10 سـال گذشـته، حـدود 90 درصـد کاهـش پیدا 

کـه  اسـت  شـده  سـبب  مسـئله  ایـن  اسـت.  کـرده 

مزایـای  بـر  عـالوه  تجدیدپذیـر  نیروگاه هـای 

زیست محیطی، حتی از منظر هزینه احداث نیروگاه 

نیـز جایگزینـی مناسـب بـرای نیروگاه هـای فسـیلی 

انـرژی  جهانـی  اطلـس  گـزارش  اسـاس  بـر  باشـند. 

»Global Atlas of Energy«، هزینه سـرمایه گذاری 

بـرای تولیـد هر کیلووات برق بـرای نیروگاه های بادی 

یک هزار و 38 دالر، برای نیروگاه های خورشـیدی 600 

نیروگاه هـای سـیکل ترکیبـی 650 دالر  بـرای  و  دالر 

اسـت. پـس بـه  جرئـت می تـوان گفـت کـه بـه لحـاظ 

هزینه هـای سـرمایه گذاری، در حال حاضر، کمترین 

میـزان سـرمایه گذاری الزم متعلـق بـه نیروگاه هـای 

خورشیدی است.

نیـروگاه  احـداث  فراینـد  بـه  اشـاره  ضمـن  وی 

خورشیدی در شرکت ملی صنایع مس ایران، عنوان 

کرد: بر همین اساس، حوزه انرژی شرکت ملی صنایع 

مس ایران پتانسـیل احداث نیروگاه خورشـیدی را در 

مناطق مختلف کل ایران بررسی کرد. پس از بررسی 

شـرایط مختلـف و آیتم هـای گوناگـون، سـناریوهای 

متعددی برای احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی یا 

خورشیدی در نقاط مختلف کشور از جمله سیرجان، 

سونگون، میمند، رفسنجان و سرچشمه تعریف شد. 

کمترین هزینه سرمایه گذاری و هزینه های عملیاتی 

به نیروگاه خورشیدی تعلق دارد. ارزیابی سناریوهای 

مذکـور نشــــان مـی داد کــــه بـرای سناریوهـــــای 

تعریف شده به منظور احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

هـر  تولیـد  انـرژی  تـراز  هزینـه  حالـت،  بهتریـن  در 

کیلووات ساعت برق به بیش از 2.4 سنت می رسد؛ 

در حالی که این عدد برای نیروگاه خورشیدی حدود 

1.6 سنت است. این در حالی است که در محاسبات 

یادشـده، شـاخص هایی مانند نیاز به زیرساخت های 

تامیـن و نیـز چالش هـای زیسـت محیطی ناشـی از 

سوختن انرژی های فسیلی در نظر گرفته نشده اند.

معاون توسـعه و اکتشـافات شـرکت ملی صنایع 

مس ایران تاکید کرد: بر اساس نتایج مطالعات و نیز 

مالحظات منطقه ای و زیست محیطی، شرکت ملی 

احـداث  بـرای  را  بزرگـی  طـرح  ایـران  مـس  صنایـع 

نیروگاه هـای خورشـیدی و بـادی مجموعا به ظرفیت 

یـک هـزار و 75 مـگاوات در دسـتور کار قـرار داده 

اسـت. گفتنـی اسـت کـه در کنـار ایـن پـروژه، طـرح 

ایجاد و توسعه ظرفیت تولید پنل های خورشیدی نیز 

پیش بینـی شـده اسـت تـا در احـداث نیروگاه هـای 

خورشـیدی از پنل های تولید داخلی اسـتفاده شـود. 

ایـن امـر، ضمـن قطـع وابسـتگی و نیـاز بـه خـارج از 

میلیـون   200 حـدود  صرفه جویـی  موجـب  کشـور، 

دالری، اشـتغال زایی بـرای حـدود دو هـزار نفر و ایجاد 
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تمام شـده تولید برق واحدهای گازی دسـت  دوم به 

بیـش از دو برابـر نیروگاه هـای خورشـیدی )با نـرخ گاز 

سـال 1399(  می رسـد و بـا توجـه بـه افزایـش 16 برابـری 

نرخ گاز طی مدت یک سال از تابستان سال 1399 تا 

1400 )از هر متر مکعب 126 تومان به دو هزار تومان( 

و پیش بینی رسیدن آن به قیمت های جهانی و فوب 

خلیج فارس، شاخص هزینه تولید انرژی نیروگاه های 

گازی و سـیکل ترکیبـی بـه هیچ عنـوان قابل رقابت با 

نیروگاه هـای تجدیدپذیـر نیسـت و از ایـن رو، اجـرای 

نیروگاه های فسیلی غیراقتصادی است.

معاون توسـعه و اکتشـافات شـرکت ملی صنایع 

مـس ایـران عنـوان کـرد: اتحادیـه اروپـا در 14 جـوالی 

 CBAM)Carbon Boarder 2021 قوانینی را با عنوان

Adjustment Mechanism( منتشـر کـرده اسـت 

که این قوانین از سال 2026 الزم االجرا خواهد بود. بر 

اساس این قوانین، چنانچه میزان تولید و انتشار کربن 

تولیدکنندگان فلزات بیش از حد مجاز باشد، جریمه 

یـا  تولیدکننـده  خـود  یـا  بایـد  را  کربـن  بـه  مربـوط 

واردکنندگان فلزات به اتحادیه اروپا پرداخت کنند. 

بدیهـی اسـت که قوانیـن مذکور به تدریج سـخت تر 

نیـز خواهـد شـد؛ بـه نحـوی کـه تـا سـال 2030 میـزان 

انتشـارگازهای گلخانـه ای بایـد بـه میـزان 55 درصـد 

دهه 1990 کاهش یابد و تا سـال 2050 به صفر برسـد. 

بنابراین احداث نیروگاه های فسیلی جدید و افزایش 

رد پای کربن شرکت می تواند فروش شرکت را از این 

ناحیه با مخاطره جدی روبه رو کند.

رحمتـی خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه به اینکـه توان 

خروجی نیروگاه های حرارتی با افزایش ارتفاع، کاهش 

می یابـد، اسـتفاده از ایـن واحدها در ارتفاع دو هـزار و 

500 متـری مجتمع هـای مـس سرچشـمه و سـونگون 

سـبب از دسـت رفتـن حداقـل 30 درصـد از ظرفیـت 

آن ها می شـود که با لحاظ کردن اثر دمای محیط در 

فصل تابستان و ریتینگ کار واحدهای گازی )معادل 

تـوان خروجـی  عمـل،  در  نامـی(،  تـوان  درصـد    80

واحدهـای گازی در شـرایط سـایت، معـادل حـدود 50 

درصد توان نامی آن ها خواهد شـد. با توجه به اینکه 

سـطح اتصـال کوتـاه در شـبکه توزیـع اصلـی فشـار 

سـونگون  و  مـس سرچشـمه  مجتمع هـای  متوسـط 

نزدیک به حد نهایی تحمل تجهیزات است، افزودن 

نیروگاه هـای حرارتـی دارای ژنراتـور از منظـر سـطح 

اتصال کوتاه می تواند این شرایط را تشدید کند اما در 

صـورت احـداث نیروگاه هـای تجدیدپذیـر، ایـن مورد 

عاملی تهدیدکننده نخواهد بود.

وی در پایـان بـا اسـتناد بـه خروجـی مطالعـات 

مهندسی و دالیل محکم و غیرقابل انکار فوق، یادآور 

شـد: تاکیـد می شـود کـه تامیـن انـرژی مـورد نیـاز 

مجتمع هـا از طریـق پـروژه در دسـت انجـام احـداث 

نیروگاه هـای تجدیدپذیـر شـرکت ملـی صنایـع مـس 

ایـران از نظـر قابلیـت اطمینـان، ضریـب بهره بـرداری، 

هزینه ترازشده انرژی، الزامات زیست محیطی، زمان 

اجـرای پـروژه و تضمیـن تولیـد پایـدار، بـر سـایر انـواع 

نیروگاه هـا )فسـیلی( ارجـع اسـت و در ایـن خصـوص 

احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی با قید فوریت 

توصیـه می شـود. در ایـن زمینـه، ابالغیـه پیوسـت به 

شـماره 17196 مـورخ 1400/1/20 شـورای عالـی اقتصـاد 

به وزارت نیرو با موضوع صدور مجوز سرمایه گذاری 

برای احداث چهار هزار مگاوات نیروگاه خورشـیدی 

در سـطح کشـور نیز ایفاد می شـود. صدور این سـند 

نشانه تغییر سیاست، برنامه ریزی و عزم دولت برای 

گسـترش نیروگاه های خورشـیدی با توجه به کمبود 

شـدید گاز و سـوخت مایـع در کشـور و مویـد مسـیر 

طی شده در شرکت ملی صنایع مس ایران است.

امـکان صـادرات پنل هـای خورشـیدی بـه کشـورهای 

دیگـر می شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه مجمـوع 

ظرفیت نصب  شده نیروگاهی کشور بالغ بر 85 هزار 

مگاوات است که حدود 82 درصد آن از نوع حرارتی 

و از ایـن مقـدار، سـوخت حـدود 78 درصـد آن هـا گاز 

طبیعی است. با توجه به تراز گاز منفی کشور،  سبد 

انرژی کشور، به دلیل وابستگی کامل به گاز، ریسک 

نیسـت.  برخـوردار  تنوعـی  از  عمـال  و  دارد  باالیـی 

بنابرایـن ضـروری اسـت کـه بـر اسـاس مقولـه پدافنـد 

غیرعامـل نیـز متنوع سـازی منابـع تامیـن انـرژی در 

انتخاب تکنولوژی نیروگاه ها لحاظ شود.

اثر نیروگاه های تجدیدپذیر در پیک   
سایی شبکه برق

رحمتی در ادامه با اشـاره به گزارشـات موجود در 

خصـوص بـه کارگیـری از انرژی هـای تجدیدپذیـر در 

کشـور، بیـان کـرد: گزارش هـای وزارت نیـرو و سـاتبا بـا 

عناویـن »تحلیل اثر نیروگاه های تجدیدپذیـر در پیک 

سـایی شـبکه بـرق کشـور« و »گـزارش تحلیـل قیمـت 

تمام شـده انرژی هـای تجدیدپذیـر و پـاک در کشـور« 

)گزارش های پیوست(، موید آن هستند که نیروگاه های 

خورشـیدی و بـادی نقـش موثرتـری در پیـک سـایی 

تابسـتان سـال 1399 در مقایسـه با نیروگاه های حرارتی 

دارند و به طور بالقوه، قادر به رفع معضل تولید برق در 

خورشـیدی  نیروگاه هـای  هسـتند.  بـار  پیـک  زمـان 

بیشترین اثر خود را در مدت زمان پیک روز تابستان )با 

ضریـب تولید معـادل 68درصد( به جـای می گذارند و 

در 90 درصـد مـدت اوج گرمای روز تابسـتان، نسـبت 

تـوان تولیـدی بـه توان نامـی آن ها از نیروگاه هـای گازی 

باالتـر اسـت. نیروگاه هـای بادی نیز باالترین اثر خـود را 

در مدت زمـان پیـک شـب)با ضریـب تولیـد معـادل 

62درسد( به جای می گذارند و حداکثر تولید آن ها از 

بـار  اوج  ابتـدای شـب، کـه زمـان  تـا  سـاعات عصـر 

شبانگاهی است، اتفاق می افتد.

وی اذعان کرد: نتیجه مطالعات سازمان ساتبا در 

گزارش تحلیلی فوق نشان می دهد که در سال1399، 

هزینـه تمام شـده تولید یک کیلـووات سـاعت برق با 

اسـتفاده از واحدهای گازی نو کالس »F« به مراتب 

اسـت و هزینـه  نیروگاه هـای خورشـیدی  از  بیشـتر 

)گزارش های پیوست(، موید 
آن هستند که نیروگاه های 
خورشیدی و بادی نقش 
موثرتری در پیک سایی 
تابستان سال 1۳۹۹ در 
مقایسه با نیروگاه های 

حرارتی دارند و به طور بالقوه، 
قادر به رفع معضل تولید برق 

در زمان پیک بار هستند
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مجمـوع درآمـد حاصل از فـروش داخلـی و صادراتی »فملی« در پنـج ماه ابتدایی سـال 1401، 
بـه ۳2۸ هـزار و ۸4۵ میلیـارد و 4۹۸ میلیـون ریال رسـیده اسـت کـه این میزان نسـبت به مدت 

مشابه سال پیش، 2۶ درصد رشد را نشان می دهد.

درآمد »فملی« ۲6 درصد رشد پیدا کرد

بـه گـزارش  خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، عملکـرد پنـج ماهـه سـال جـاری 

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران نشـان می دهـد بـا 

و  مـس  جهانـی  چشـمگیر  قیمـت  کاهـش  وجـود 

همچنین قطعی برق طی هفته های اخیر، صادرات 

بزرگ تریـن صادرکننـده فلـزات اساسـی در کشـور 

نسـبت به مدت زمان مشـابه سـال گذشـته، با رشد 

مطلوبی همراه بوده است.

رشد 2 درصدی تولید کنسانتره مس  
نمودار 1 نشـان می دهد که شـرکت ملی صنایع 

مـس ایـران در پنـج مـاه نخسـت سـال 1401، توانسـته 

است 115 هزار و 477 تن کاتد مس تولید کند. این 

شـرکت طـی پنـج مـاه نخسـت سـال پیـش، موفـق به 

تولید 116 هزار و 511 تن کاتد مس شده بود.

شـرکت مـس در پنـج مـاه نخسـت سـال جـاری، 

توانسـته اسـت 22 میلیـون و 432 هـزار تـن سـنگ 

سـولفور تولیـد کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

افزایـش  قبـل، 2 درصـد  مـدت زمـان مشـابه سـال 

داشـته اسـت. ایـن شـرکت در مـدت زمـان مشـابه 

تـن سـنگ  هـزار  و 981  میلیـون  سـال گذشـته، 21 

سولفور تولید کرده بود.

»فملی« طی پنج ماه ابتدایی امسال، توانست 

363 هزار و 234 تن اسید سولفوریک تولید کند که 

ایـن میـزان در مقایپنـج بـا مـدت مشـابه سـال پیش، 

14درصد رشد داشته است. این شرکت در پنج ماه 

اسـید  تـن  و 467  هـزار  پیـش، 316  سـال  ابتدایـی 

سولفوریک تولید کرده بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در پنـج مـاه 

نخست سال جاری، 504 هزار و 183 تن کنسانتره 

از رشـد  ایـن میـزان حاکـی  تولیـد کـرد کـه  مـس 

سـال  مشـابه  زمـان  مـدت  بـه  نسـبت  2درصـدی 

1400 اسـت. این شـرکت در پنج ماه ابتدایی سـال 

در پنج ماهه نخست امسال؛
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افزایش یافته است. این شرکت در پنج ماه ابتدایی 

سال پیش، 280 هزار و 923 تن اسید سولفوریک در 

بازارهای داخلی فروخته بود.

شرکت مس در پنج ماه ابتدایی سال جاری، دو 

هـزار و 408 تـن کنسـانتره مولیبـدن را در بازارهـای 

داخلـی بـه فـروش رسـانده اسـت کـه ایـن میـزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال پیش، رشد 3 درصدی 

را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در پنـج مـاه نخسـت 

سال گذشته، دو هزار و 336 تن کنسانتره مولیبدن 

را در بازارهای داخلی فروخته بود.

»فملی« طی پنج ماه نخسـت سـال 1401، موفق 

بـه فـروش 289 تـن کنسـانتره طال و نقـره در بازارهای 

داخلی شـده اسـت. این شـرکت در پنج ماه ابتدایی 

سـال گذشـته، 337 تـن کنسـانتره طـال و نقـره در 

بازارهای داخلی فروخته بود.

امسـال،  ابتدایـی  مـاه  پنـج  در  مـس  شـرکت 

451هـزار و 256 تـن سـنگ سـولفور را در بازارهـای 

داخلـی بـه فـروش رسـانده اسـت. ایـن شـرکت طـی 

پنج ماه نخسـت سـال گذشـته، 525 هزار و 560 تن 

سنگ سولفور را در بازارهای داخلی فروخته بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران توانسـت طـی 

پنج ماه نخسـت سـال جاری، موفق شـد 885 هزار 

و 835تن محصول را در بازارهای داخلی به فروش 

سـال  ابتدایـی  مـاه  پنـج  در  شـرکت  ایـن  برسـاند. 

پیـش، 914 هـزار و 683 تـن محصـول را در بازارهـای 

داخلی فروخته بود.

شـرکت مـس در پنـج مـاه نخسـت سـال جـاری، 

پیش، موفق به تولید 491 هزار و 33 تن کنسانتره 

مس شده بود.

شـرکت ملـی مـس در پنـج مـاه ابتدایـی سـال 

جاری، دو هزار و 876 تن کنسـانتره مولیبدن تولید 

کرد. این شـرکت در مدت زمان مشـابه سـال پیش، 

توانسـته بود سـه هزار و 221 تن کنسـانتره مولیبدن 

تولید کند.

»فملی« طی پنج ماه نخسـت امسـال، توانست 

367 تـن کنسـانتره طـال و نقـره تولیـد کنـد کـه ایـن 

پیـش،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در  میـزان 

9درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در پنج 

ماه ابتدایی سـال گذشـته، 336 تن کنسـانتره طال و 

نقره تولید کرده بود.

شـرکت مـس طـی پنـج مـاه ابتدایـی سـال 1401، 

موفـق بـه تولیـد 217 تـن اکسـید مولیبـدن صادراتی 

شـد. این شـرکت در پنج ماه نخسـت سـال گذشـته، 

464 تن اکسید مولیبدن صادراتی تولید کرده بود.

مجموع تولید شرکت ملی صنایع مس ایران در 

و  میلیـون  بـه 23  جـاری،  سـال  نخسـت  مـاه  پنـج 

457هـزار و پنـج تـن رسـید کـه ایـن میزان نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال گذشـته، 2 درصـد افزایش یافته 

اسـت. ایـن شـرکت در پنـج مـاه ابتدایـی سـال 1400، 

توانسـته بـود در مجمـوع 22 میلیـون و 952 هـزار و 

462 تن محصول تولید کند.

فروش کاتد »فملی« ۷ درصد رشد   
پیدا کرد

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت ملـی 

صنایـع مـس ایـران در پنـج مـاه ابتدایـی سـال 1401، 

توانسـته اسـت 70 هـزار و 792 تـن کاتـد مـس را در 

بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 26 درصد 

رشد داشته است. این شرکت در پنج ماه نخست 

سـال گذشـته، 56 هزار و 149 تن کاتد در بازارهای 

داخلی فروخته بود.

»فملـی« در پنـج مـاه نخسـت امسـال، توانسـته 

اسـت 320 هـزار و 445 تـن اسـید سـولفوریک را در 

بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان 

 نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، 14 درصـد 
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1401میزان تولید شرکت ملی مس در پنج  ماه نخست سال -1نمودار 
کاتد کنسانتره اسید سولفوریک

بازارهـای  روانـه  را  مـس  کاتـد  تـن  و 506  44هـزار 

صادراتی کرد. این شـرکت در پنج ماه ابتدایی سـال 

پیـش، 51 هـزار و 106 تـن کاتـد مـس در بازارهـای 

صادراتی فروخته بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران در پنج ماه ابتدایی 

سال 1401، توانسته است 115 هزار و 298تن کاتد را در 

بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند که این 

میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، 7 درصـد 

مـاه  پنـج  ایـن شـرکت در  نشـان می دهـد.  را  رشـد 

نخسـت سـال گذشـته، 107 هزار و 255تن کاتد را در 

بازارهای داخلی و صادراتی به فروش رسانده بود.

مجموع فروش داخلی و صادراتی »فملی« طی 

پنـج مـاه ابتدایـی سـال 1401، بـه 931 هـزار و 421 تـن 

رسـید. ایـن شـرکت در پنـج مـاه نخسـت سـال 1400، 

توانسـته بـود 966 هـزار و 166 تـن محصـول را در 

بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

رشد ۳1۹ درصدی درآمد فروش اسید   
سولفوریک

در نمـودار 3 مشـاهده می شـود شـرکت ملـی 

صنایـع مـس ایـران در پنـج مـاه نخسـت سـال 1401، 

توانسته است 176 هزار و 456 میلیارد و 678میلیون 

ریال درآمد از فروش کاتد مس در بازارهای داخلی 

کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال قبـل، 42 درصـد افزایـش داشـته اسـت. 

سـال گذشـته،  ابتدایـی  مـاه  پنـج  در  شـرکت  ایـن 

123هزار و 653 میلیارد و 909 میلیون ریال درآمد از 
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در پنـج مـاه نخسـت سـال 1400، 670 میلیـارد و 390 

میلیـون ریـال درآمـد از فـروش سـنگ سـولفور در 

بازارهای داخلی کسب کرده بود.

شـرکت مس در پنج ماه ابتدایی امسـال، 9 هزار 

و 24 میلیـارد و 80 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

کنسـانتره مولیبدن در بازارهای داخلی کسـب کرد 

کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 

قبل، 33 درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت 

در پنج ماه نخست سال پیش، 6 هزار و 761 میلیارد 

کنسـانتره  فـروش  از  درآمـد  ریـال  میلیـون  و 577 

مولیبدن در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

»فملی« طی پنج ماه نخسـت سـال 1401، موفق 

به کسب 11 هزار و 167 میلیارد و 694 میلیون ریال 

درآمـد از فـروش کنسـانتره طـال و نقـره در بازارهـای 

داخلی شـده اسـت. این شـرکت در پنج ماه نخست 

سال 1400، 11 هزار و 676 میلیارد و 850 میلیون ریال 

درآمـد از فـروش کنسـانتره طـال و نقـره در بازارهـای 

داخلی کسب کرده بود.

شـرکت ملی صنایع مس ایران توانسـته است در 

پنج ماه ابتدایی سال جاری، 204 هزار و 513 میلیارد 

و 338 میلیون ریال درآمد از فروش محصوالت خود 

در بازارهـای داخلـی کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 39 درصد رشد 

را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در پنـج مـاه نخسـت 

سـال پیـش، 146 هـزار و 519 میلیـارد و 757 میلیـون 

ریـال درآمـد از فـروش محصـوالت خـود در بازارهـای 

داخلی به دست آورده بود.

امسـال،  مـاه نخسـت  پنـج  شـرکت مـس طـی 

و  میلیـارد   942 و  هـزار   123 اسـت  توانسـته 

320میلیون ریال درآمد از فروش کاتد در بازارهای 

صادراتـی کسـب کنـد کـه این میزان در مقایسـه با 

مـدت مشـابه سـال پیـش، 10 درصـد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در پنـج مـاه ابتدایـی سـال 

گذشـته، 112 هـزار و 796 میلیـارد و 323 میلیـون 

بازارهـای  در  مـس  کاتـد  فـروش  از  درآمـد  ریـال 

صادراتی کسب کرده بود.

شـرکت مـس در پنـج مـاه ابتدایـی سـال جـاری، 

توانسته است 300 هزار و 398 میلیارد و 998میلیون 

ریال درآمد از فروش کاتد مس در بازارهای داخلی 

و صادراتی کسـب کند که این میزان در مقایسـه با 

مدت مشـابه سـال قبل، حاکی از رشـد 27 درصدی 

اسـت. ایـن شـرکت در پنـج مـاه نخسـت سـال پیش، 

236 هـزار و 450 میلیـارد و 232 میلیـون ریـال از 

فـروش کاتـد مـس در بازارهـای داخلـی و صادراتـی 

کسب کرده بود.

و  داخلـی  فـروش  از  حاصـل  درآمـد  مجمـوع 

صادراتـی »فملـی« در پنـج ماه ابتدایی سـال 1401، به 

328 هزار و 845 میلیارد و 498 میلیون ریال رسـیده 

اسـت کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

پیش، 26 درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت 

در پنج ماه نخست سال 1400، توانسته بود 261 هزار 

و 9 میلیـارد و 555 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی  محصـوالت خـود در 

کسب کند.

فروش کاتد در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

»فملـی« طـی پنـج مـاه ابتدایـی سـال جـاری، 

و 634  میلیـارد  و 28  هـزار  چهـار  اسـت  توانسـته 

میلیـون ریـال درآمـد از فروش اسـید سـولفوریک در 

بازارهـای داخلـی کسـب کند که این میزان نسـبت 

بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، 319 درصـد افزایـش 

داشـته اسـت. این شـرکت در پنج ماه نخسـت سـال 

پیـش، 959 میلیـارد و 905 میلیـون ریـال درآمـد از 

فروش اسید سولفوریک در بازارهای داخلی کسب 

کرده بود.

»فملی« طی پنج ماه نخسـت سـال 1401، موفق 

به کسب یک هزار و 88 میلیارد و 400 میلیون ریال 

درآمـد از فـروش سـنگ سـولفور در بازارهای داخلی 

شده است که این میزان، نشان از رشد 62 درصدی 

نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل دارد. این شرکت 
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از منظـر عرضـه و تقاضـا، عرضـه کاتـد مـس داخلـی در چین نشـانه هایی از رشـد را نشـان 
می دهـد؛ بـه طـوری کـه در دوره کوتاه مدت، با سـرد شـدن هـوا در چیـن، واحدهـای ذوب تحت 
تاثیـر سیاسـت محدودیت و سـهمیه بندی بـرق در شـرق و مرکز چیـن، تولید خود را در سـطوح 

مختلف بهبود بخشیدند.

تاثیر افزایش نرخ بهره بر قیمت مس

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، 

از منظر عرضه، با پایان یافتن سـهمیه بندی برق در 

تولیـد  کارخانه هـای  از  برخـی  سـیچوان،  اسـتان 

سیلیسـیم در شهر لیشـان و والیت خودمختار نگاوا 

تبتـی و کیانـگ چیـن و دیگـر مناطـق تولیـد را از سـر 

گرفتند. این در حالی است که برخی از کارخانه های 

سیلیسـیم شـروع مجـدد فراینـد تولیـد را بـه منظور 

تعمیـرات و نگهـداری بـه تعویـق انداختنـد. قیمـت 

یافـت و شـرکت های  ادامـه کاهـش  سیلیسـیم در 

صنایع پایین دستی نظاره گر بازار بودند. بنابراین در 

همین راستا روند معامالت در بازار کاهشی بود. با 

انتشـار لیسـت سـفارش های بازرگانـان، واحدهـای 

خردایـش و شـرکت های آلیـاژ آلومینیـوم توانسـتند 

معامالت بازار را به سرعت بهبود ببخشند. در همین 

حـال، یـک کارخانـه  تولیـد سیلیسـیم در اسـتان 

سـین کیانگ چین همچنان تحت تاثیر بیماری کرونا 

قرار داشت. در این سناریو، کاالهای ارزان قیمت کمی 

در بازار وجود داشت و میزان پریمیوم نیز ثابت بود که 

این امر روند صعودی بازار را نشان می داد.

آلیـاژ  بهره بـرداری  تقاضـا، نرخ هـای  در سـمت 

آلومینیوم به دلیل کاهش سهمیه بندی برق و سایر 

عوامل دیگر اندکی روند صعودی داشت. علی رغم 

از  بسـیاری  خریـد،  اوج  فصـل  بـه  شـدن  نزدیـک 

شرکت های آلیاژ آلومینیوم گزارش دادند که حجم 

اسـت.  نداشـته  توجهـی  قابـل  افزایـش  سـفارش ها 

بنابراین، بعید به نظر می رسد که نرخ های بهره برداری 

در فواصل زمانی کوتاه مدت به میزان قابل  توجهی 

افزایش یابد. دلیل این اتفاق این موضوع اسـت که 

اکثـر شـرکت ها در صـورت نیـاز خریـد می کردنـد و 

تنها حجم خرید تعداد کمی از شـرکت ها زیاد بود. 

به عالوه فرا رسـیدن فصل اوج خرید نیز نتوانسـت 

تقاضـا بـرای سیلیسـیم را افزایـش دهـد. همچنیـن 

قیمـت سیلیسـیم شـرکت »DMC« بـه 18 هـزار و 

800یوان در هر تن کاهش یافت و بیشتر شرکت های 

تولیدکننده مونومر سیلیسیم بر اساس هزینه های 

ایـن  در  فعلـی مـواد اولیـه متحمـل ضـرر شـدند. 

سـناریو اغلـب شـرکت ها تمایـل کمتـری بـه خریـد 

سیلیسـیم گریـد 421 بـا قیمـت بـاال را داشـتند. بـه 

 عالوه نرخ های بهره برداری پلی سیلیسـیمی اندکی 

روند صعودی داشـت و در همین راسـتا درخواسـت 

شـرکت  های پلی سیلیسـیمی افزایـش پیـدا کـرد. در 

عیـن حـال، واحدهـای خردایـش نیـز تمایـل بـه خرید 

کاال پیـدا کردنـد؛ بنابرایـن معامالت در بـازار حالت 

پویایی به خود گرفت.

بـا توجـه بـه رونـد قیمت هـا در ماه هـای اخیـر، 

قیمت  سیلیسیم در مقیاس گسترده تر متاثر از جو 

بازار صنایع باالدستی و پایین دستی در نوسان بوده 

است. از نظر عرضه و تقاضا، به دلیل مسائلی مانند 

بیمـاری کرونـا در سـین کیانـگ و مشـکل تامین برق 

در اسـتان یون نان چین، تمایل به عرضه و تقاضا در 

بـازار بهبـود یافـت و کارخانه هـای تولیـد سیلیسـیم 

تمایـل بـه افزایـش قیمـت پیـدا کردنـد. قیمـت 

انتشـار  بـا  ایـن هفتـه  سیلیسـیم ممکـن اسـت در 

پایین دسـتی کمـی  لیسـت سـفارش ها در صنایـع 

افزایش پیدا کند.

در سـطح کالن، پـس از اینکـه بانک هـای مرکـزی 

اروپـا و ایـاالت متحـده آمریکا قاطعیت خـود را برای 
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کنتـرل تـورم بـاال اعالم کردند، قیمـت کاالهایی که 

نظـر  در  بـا  به حسـاب می آینـد  دارایـی  عنـوان  بـه  

گرفتن اصالحات گسترده در این راستا تحت تاثیر 

قـرار گرفـت. در عیـن حـال بـازار همچنـان در حـال 

سـختگیرانه  اجـرای  بـر  مبنـی  اخبـاری  هضـم 

توسـط  کـه  اسـت  انقباضـی  مالـی  سیاسـت های 

بانک هـای مرکـزی ارائـه می شـود. در 29 آگوسـت 

2022، کازاکس، عضو کمیته حاکمیت بانک مرکزی 

اروپـا بیـان کـرد که بانـک مرکزی اروپـا باید نرخ بهره 

را حداقل 0.5 درصد در ماه سپتامبر افزایش دهد تا 

در سـه  ماهـه اول سـال 2023 بـه نـرخ بهـره خنثـی 

برسـد. در 30 آگوسـت 2022، ویلیامز، رئیس فدرال 

رزرو در نیویـورک بیـان کـرد کـه ممکـن اسـت بانـک 

مرکزی ایاالت متحده آمریکا تصمیم به افزایش نرخ 

بهـره بـه بیـش از 3.5 درصـد بگیـرد و ایـن موضـوع 

می توانـد کاهـش نـرخ بهره در سـال آینـده را منتفی 

رزرو  فـدرال  می دهـد  نشـان  موضـوع  ایـن  کنـد. 

قاطعانـه بـا تورم بیـش از حد مبارزه خواهـد کرد. به 

این ترتیب، بازدهی اوراق قرضه دو ساله خزانه داری 

ایـاالت متحـده آمریـکا بـه باالتریـن حـد خـود در 15 

سـال گذشـته رسـید. به عالوه ارزش دالر آمریکا در 

بحبوحـه تشـدید سیاسـت های پولـی فـدرال رزرو و 

همچنیـن پیش بینـی افزایـش نـرخ بهره هـا بـه رونـد 

صعودی خود ادامه می دهد. در عین حال شاخص 

دالر آمریکا به باالترین حد خود در دو دهه گذشته 

رسـیده اسـت. همچنیـن ارزش کاالهایـی که بـا دالر 

آمریـکا قیمت گـذاری می شـوند، بـا فشـار بیشـتری 

مواجه هستند.

از نظر عرضه و تقاضا می توان نشانه هایی از رشد 

را در عرضـه کاتـد مـس داخلـی مشـاهده کـرد. در 

کوتاه مدت نیز با سـرد شـدن هوا در چین، واحدهای 

ذوب تحت تاثیر سیاست محدودیت و سهمیه بندی 

بـرق در شـرق و مرکـز چیـن، تولیـد خـود را در سـطوح 

مختلف بهبود بخشیدند و تولید عادی خود را از سر 

گرفتند. در یک دوره میان مدت، طبق آمار موسسه 

»SMM«، ظرفیت جدید تولید کاتد مس راه اندازی 

شده و توسعه یافته چین به 1.13 میلیون تن در سال 

خواهـد رسـید و محصـوالت اکثـر تولیدکننـدگان بـه 

تدریج از ماه آگوسـت سـال جاری و اوایل سـال 2023 

وارد بازار خواهند شد.

در سمت تقاضا نیز، تاثیرات اخیر سهمیه بندی 

برق ناشـی از دمای باال همچنان روند کاهشـی دارد، 

در حالـی کـه انتشـار لیسـت سـفارش های صنایـع 

پایین دسـتی بـه کنـدی پیـش مـی رود. متوسـط نـرخ 

بهره برداری تولیدکنندگان مفتول کاتد مسی تا هفته 

بـه 66.65 درصـد رسـید کـه  چهـارم مـاه آگوسـت 

نسـبت بـه مـدت مشـابه هفتـه گذشـته 11.45 واحـد 

در  مـس  قیمـت  افزایـش  داشـت.  کاهـش  درصـد 

روزهـای گذشـته بـر سـفارش های جدیـد در صنایـع 

پایین دسـتی تاثیرگـذار بـود. بـه عـالوه پریمیـوم بـاال 

انگیـزه تولیدکننـدگان را بـرای تولیـد مفتـول مسـی 

کاهـش داد؛ بـه  طوری که تعـدادی از آن ها در جنوب 

چین تولیدات خود را به حالت تعلیق درآوردند.

در رابطـه بـا سـیم و کابـل مسـی نیـز هنـوز هـم 

شرکت هایی در استان سیچوان و شهر چونگ چینگ به 

دلیـل قطعـی و سـهمیه بندی بـرق تعطیـل هسـتند و 

مصرف کننـدگان نهایـی در انتظار ایجاد تغییـرات در 

بازار هستند. در عین حال حجم سفارش های جدید از 

اکثـر شـرکت های تولیدکننـده سـیم و کابـل کاهشـی 

شـرکت های  از  سـفارش ها  اسـت. همچنیـن حجـم 

تولیدکننده سیم های الکی تغییر چندانی نکرده است 

و عملکرد کلی این روند هنوز به کندی پیش می رود.

تولیدکننـدگان  بهره بـرداری  نرخ هـای  متوسـط 

چهـارم  هفتـه  در  مسـی  قراضه هـای  از  مفتـول  

آگوسـت بـا 2.03 واحـد درصـد افزایـش نسـبت بـه 

مدت مشابه هفته گذشته به 43.51 درصد رسید. 

عرضـه قراضه هـای مـس در هفتـه گذشـته اندکـی 

افزایـش یافـت زیـرا بازرگانـان ایـن قراضه هـا پـس از 

ایـن  انجـام  از  توانسـتند  مـس  قیمـت  افزایـش 

اکثـر  عـالوه  بـه  کننـد.  کسـب  سـود  معامـالت، 

ایـن  مسـی  قراضه هـای  از   مفتـول  تولیدکننـدگان 

توانایـی را دارنـد کـه حجـم فراینـد تولیـد را بـا مـواد 

اولیـه نسـبتا کافـی حفـظ کننـد. بـا ایـن حـال، رونـد 

کنـد در حجـم تقاضـا بـرای کاتـد مـس در بحبوحـه 

بازیابـی نـرخ بهره بـرداری تولیدکننـدگان مفتـول از  

قراضه های مسی، بهبود نخواهد یافت.

 از نظر عرضه و تقاضا، به 
دلیل مسائلی مانند بیماری 

کرونا در سین کیانگ و 
مشکل تامین برق در استان 

یون نان چین، تمایل به 
عرضه و تقاضا در بازار 

بهبود یافت
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سرب و رویسرب و روی

توسعهتولیددرگرونوسازیوتحولدرآموزش

کنسانترهسربدرگروصنعتخودروسازی
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توسعه تولید در گرو نوسازی و تحول در آموزش
مدیرعامل شرکت آذر شیمی رازی عنوان کرد:

مدیرعامل شـرکت آذر شـیمی رازی گفت: انگیزه نیروهای انسـانی جویای کار جهت حضور فعال 
در بخـش تولید به شـدت طی ماه های اخیر کاهش یافته اسـت و بر همین اسـاس باید یک سـری 

تغییر و تحول اساسی در حوزه آموزش کشور از جانب بخش های ذی ربط صورت پذیرد.

امین اللـه بیگـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بـا بیـان اینکـه 

شـرایط تولیـد در نیمـه نخسـت سـال 1401 بسـیار 

ضعیف و نامناسب بوده است، گفت: افزایش چند 

تولیـد در سـال جـاری، شـرایط  برابـری هزینه هـای 

اسـت.  سـاخته  دشـوار  پیـش  از  بیـش  را  تولیـد 

قیمت گذاری نامتعارف خاک معدنی عرضه شـده 

در بـورس کاالی ایـران توسـط یکـی از شـرکت های 

دولتی نیز از دیگر مشکالت موجود در این صنعت 

اسـت و از آنجایـی کـه قیمـت خـاک بـر اسـاس نـرخ 

نیمایـی در ایـن تـاالر صنعتـی محاسـبه می شـود، بر 

همیـن اسـاس تامیـن مـاده اولیـه مـورد نیـاز بـا ضـرر 

همراه بوده اسـت. متاسـفانه علی رغم پیگیری های 

فـراوان در ایـن زمینـه، هیـچ اقـدام مثبتـی رخ نداده 

است و افزایش 57 درصدی دستمزد نیروی انسانی 

و همچنین رشد قیمت اسید، فعاالن این صنعت را 

بـا مشـکل روبـه رو کـرده اسـت. افزایش قیمـت ماده 

معدنـی در بـورس نسـبت بـه قیمـت جهانـی کـه بـا 

نرخ ارز نیمایی محاسبه می شود، سبب شده است 

که فعاالن صنعت روی با زیان مواجه شوند.

 وی افـزود: انجمـن سـرب و روی ایـران، اقدامـات 

الزم جهـت مدیریـت شـرایط بـازار و همچنین کنترل 

قیمت در بورس کاالی ایران را انجام نمی دهد و این 

در حالی است که می تواند با رایزنی های الزم، نقش 

موثـری در ثبـات قیمـت ماده اولیه داشـته باشـد. بر 

قیمـت بـاال و عیـار پایینـی برخـوردار اسـت، بنابراین 

تـاالر صنعتـی صـورت  ایـن  معاملـه چندانـی در 

نمی پذیـرد و در نتیجـه تولیدکننـدگان شـمش روی 

ناچار به تامین خاک از بازار آزاد هستند.

 بیگـی، کیفیـت پاییـن خـاک عرضـه شـده در 

بـورس کاالی ایـران و قیمـت پایـه آن کـه بـه اسـتناد 

انجمن سـرب و روی کشـور، حدود 30 درصد باالتر 

اصلـی  دالیـل  را  اسـت  جهانـی  بـازار  قیمـت  از 

بی رغبتـی تولیدکننـدگان بـرای خریـد از ایـن تـاالر 

صنعتی عنوان کرد.

وی در ارتبـاط بـا واردات خاک معدنی به داخل 

کشـور، تصریح کرد: حدود 10 شـرکت از 60 شـرکت 

داخلی فعال در عرصه سـرب و روی که سـرمایه در 

گردش بیشتری دارند، به جای تامین خاک معدنی 

بـه دنبـال واردات مـاده اولیـه از  بـازار داخلـی،  از 

همیـن اسـاس می تـوان گفـت سـود چندانـی عایـد 

تولیدکنندگان روی طی 6 ماهه ابتدایی سـال جاری 

نشـده اسـت و در حـال حاضـر شـرایط ایـن صنعـت 

چندان مساعد نیست.

عرضه نامناسب خاک معدنی در بورس  
مدیرعامل شـرکت آذر شـیمی رازی در خصوص 

عرضه خاک معدنی در بورس، مطرح کرد: متاسفانه 

عیار خاک معدنی عرضه شـده در بورس با آنچه به 

دست تولیدکننده می رسد، همخوانی الزم را ندارد 

و بـه طـور میانگیـن 2 تـا 3 درصـد متفـاوت از عیـار 

واقعـی آن اسـت؛ اگرچـه انجمـن سـرب و روی ایـران 

نیـز اقداماتـی را در ایـن زمینـه انجام داده اسـت اما 

همچنـان نتیجـه مطلـوب حاصـل نشـده اسـت و از 

آنجایـی کـه خـاک معدنـی عرضـه شـده در بـورس از 
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را انجام دهند.

وی ضمن اشاره به افزایش قیمت اسید سولفوریک 

طی ماه های اخیر، اظهار کرد: با وجود اینکه شرکت 

آذر شیمی رازی اسید سولفوریک مورد نیاز خود را از 

مجتمع مس سرچشمه تهیه می کند اما با افزایش 15 

تا 20 درصدی  قیمت این ماده طی دو سال اخیر، این 

مجموعـه در تامیـن اسـید مـورد نیـاز نیـز بـا بحـران 

مواجه شده است.

این تولیدکننده شمش روی در ارتباط با اهمیت 

صـادرات شـمش روی، تاکیـد کـرد: بـا توجـه به اینکه 

شرکت آذر شیمی رازی در استان اصفهان واقع شده 

اسـت و در حـال حاضـر بـا حداقـل ظرفیـت تولیـد در 

حدود 25 درصد مشـغول فعالیت هسـتیم، بنابراین 

در عرصه صادرات حضور نداریم.

ضرورت پرعیارسازی خاک معدنی  
بیگی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنی بر اینکه دانش تولید شمش روی در داخل با 

تمـام  گفـت:  دارد،  تفاوتـی  چـه  کشـورها  سـایر 

تجهیزات مورد نیاز شرکت در داخل تهیه می شود 

. همچنیـن تنهـا در ایـران اسـت که شـرکت ها تولید 

شـمش روی را با اسـتفاده از خاک معدنی با عیار 5 

تـا 6 درصـد انجـام می دهنـد و  هیـچ کجـای دنیـا 

چنین رویه ای ندارد. معموال در کشـورهای دیگر با 

خاک فرآ وری شده 30 یا 40 درصد فعالیت می کنند 

که امکان جداسازی ناخالصی های موجود در خاک 

ناخالصی هـا شـامل  ایـن  نیـز وجـود دارد.  معدنـی 

نیـکل، کبالـت و... اسـت کـه هرچنـد مقـدار آن هـا 

زیاد نیسـت اما سـایر شـرکت ها به عنوان پسماند از 

آن ها اسـتفاده می  کنند و پس از اسـتخراج و فرآوری 

الزم، آن ها را به فروش می رسانند.

بـا چشـم انداز صنعـت روی در  ارتبـاط  وی در 

جهـان، خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه کاربـرد روی در 

صنعت ساختمان سازی، پروژه های عمرانی، آلیاژسازی 

و گالوانیزاسـیون، مصـرف آن در سـطح جهانـی  رو بـه 

و  ساخت وسـاز  کاهـش  بـا  هرچنـد  اسـت؛  افزایـش 

پروژه هـای سـاختمانی، بـازار روی نیـز بـا رکـود مواجـه 

شده است.

مدیرعامـل شـرکت آذر شـیمی رازی ادامـه داد: 

شـرایط صنعـت روی در بـازار داخلـی نیـز تابـع بـازار 

جهانی است و مصرف این محصول در کشور روند 

کاهشـی را طـی می کنـد. بـا توجـه بـه رکـود بـازار 

جهانـی روی، قیمـت ایـن محصـول در داخـل نیـز 

کاهش داشـته اسـت و  بورس کاالی ایران بدون در 

بازارهـای  در  صنعـت  ایـن  شـرایط  گرفتـن  نظـر 

زیـان  روی  شـمش  تولیدکننـدگان  بـه  بین المللـی، 

فراوانی وارد کرده است.

بیگـی همچنیـن ضمـن انتقـاد از عـدم حمایـت 

دولـت از بخـش خصوصـی، یـادآور شـد: متاسـفانه 

دولـت برخـالف وعده هـای خود مبنی بر حمایـت از 

تولیدکننـدگان  داخلـی، حامی شـرکت های فعـال در 

صنعـت نیسـت و نـه تنهـا کمکـی بـه حل مشـکالت 

نمی کند بلکه با افزایش مالیات های مختلف توسط 

اداره دارایـی، عرصـه را بـر تولیدکننـدگان این صنعت 

تنگ تر کرده است.

طرح هـای  اجـرای  خصـوص  در  پایـان  در  وی 

توسـعه، یـادآور شـد: از آنجایـی کـه مـا یـک هلدینگ 

هسـتیم، در صنعت روی طرح توسـعه خاصی را در 

دسـت اجرا نداریم و در حال حاضر شـرایط تولید به 

نحوی است که قادر به اجرای آن نیستیم. البته در 

صنایـع دیگـر بـه دنبـال تحقـق ایـن مهـم هسـتیم و 

امیدواریم بتوانیم در راسـتای توسـعه تولید شـمش 

روی قدم برداریم.

کشـورهای خارجـی ماننـد ترکیـه و مراکـش هسـتند 

کـه ایـن محصـول هـم بـا قیمـت مناسـب تری عرضه 

می شود و هم کیفیت باالتری نسبت به نمونه های 

داخلی دارد اما سایر شرکت ها یا در حال تعطیلی و 

یـا تنهـا بـا 10 درصـد ظرفیـت تولیـد خـود مشـغول به 

کار هستند.

جای خالی نیروی انسانی متخصص  
مدیرعامـل شـرکت آذر شـیمی رازی بـا اشـاره بـه 

کمبود نیروی انسانی در بخش تولید، بیان کرد: در 

حال حاضر بیشـتر شـرکت های فعال در شـهرک های 

صنعتـی مختلـف بـا چالـش کمبـود نیـروی انسـانی 

دسـت و پنجـه نـرم می کنند. این مسـئله نمی تواند 

ناشی از افزایش بیش از 50 درصدی دستمزد نیروی 

انسانی باشد و بی میلی نسل جوان به حضور در بازار 

کار، نبود انگیزه، کاهش نیروی انسانی متخصص و 

عـدم آمـوزش مناسـب بـرای ورود به بـازار کار، باعث 

شده است که شرکت های تولیدی با معضل کمبود 

نیـروی انسـانی متخصـص و غیـر متخصـص روبـه رو 

از  آمـوزش  بـر همیـن اسـاس ضـرورت دارد  شـوند. 

مقاطع پایه و دوران نوجوانی در دستور کار سیستم 

آموزش و پرورش کشور قرار بگیرد تا بتوانیم بیشترین 

بهره وری را از نیروی انسانی مورد نیاز در بخش تولید 

داشته باشیم.

بیگی در ادامه به ضرورت فرآوری خاک سولفوره 

ذخایـر  از  بی رویـه  اسـتفاده  گفـت:  و  کـرد  اشـاره 

اکسیدی معدن انگوران، باعث تعطیلی این معدن 

در آینده بسیار نزدیک خواهد شد. همچنین معدن 

مهدی آباد نیز هنوز وارد مدار تولید نشـده اسـت و 

بر همین اساس امیدوار هستیم امکان تشویه خاک 

سـولفوره پـس از بهره بـرداری از ایـن معدن عظیم در 

آینـده نزدیـک فراهـم شـود تـا مشـکل تامیـن خـاک 

اکسـیدی نیـز مرتفـع شـود و مـاده اولیـه مـورد نیـاز 

تولیدکنندگان شمش روی به مقدار کافی در اختیار 

آن هـا قـرار بگیـرد. البتـه تحقـق ایـن مهـم نیازمنـد 

سـرمایه گذاری کالن اسـت کـه از تـوان شـرکت های 

بـوده و ضـرورت دارد شـرکت های  کوچـک خـارج 

بزرگ معدنی مانند تهیه و تولید مواد معدنی ایران 

زیر نظر ایمیدرو، سرمایه گذاری الزم در این زمینه 

ضرورت دارد آموزش 
از مقاطع پایه و دوران 
نوجوانی در دستور کار 

سیستم آموزش و پرورش 
کشور قرار بگیرد تا بتوانیم 
بیشترین بهره وری را از 

نیروی انسانی مورد نیاز در 
بخش تولید داشته باشیم
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کنسانتره سرب در گرو صنعت خودروسازی
بررسی تجارت جهانی کنسانتره سرب  

کنسـانتره سـرب ماده اولیه جهت فرآوری فلز سـرب اسـت که کاربردهای فراوانی به خصوص 
در صنعـت باتری سـازی دارد. بررسـی ها نشـان می دهـد علی رغـم اینکـه چیـن بزرگ تریـن 
تولیدکننده کنسـانتره سـرب اسـت، به  عنـوان بزرگ ترین واردکننـده این محصـول در جهان نیز 
شـناخته می شـود. ایـن امر گویـای باال بـودن تقاضـای داخلی چین بـرای این محصول اسـت. از 
سـوی دیگـر، پـرو با اینکـه یکـی از بزرگ ترین تولیدکننـدگان سـرب معدنی در جهان به شـمار 
مـی رود اما بیشـتر کنسـانتره سـرب تولیدی خـود را بـه مقاصد کـره جنوبی و چین صـادر می کند 
کـه حکایـت از فقدان تقاضای داخلـی برای این محصول اسـت. همه گیری ویروس کرونـا بر بازار 
جهانی سـرب تاثیر منفی گذاشـت و کاهش چشـمگیری در روند تجارت این محصول ایجاد کرد 
کـه پیش بینـی می شـود با مهـار این رونـد، بازار جهانی کنسـانتره سـرب نیـز دوباره رونـد رو به 

رشدی را در پیش بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، کانسنگ سرب و کنسانتره آن با کد 

تعرفـه 2607 در جهـان تجـارت می شـود. هـدف ایـن 

گـزارش، بررسـی تجـارت جهانی کنسـانتره سـرب در 

سـال های اخیر اسـت. نمودار 1 بیانگر میزان واردات 

جهانی این محصول در بازه زمانی 2011 تا 2020 است. 

همان طور که در نمودار 1 نیز ارائه شـده اسـت، روند 

واردات جهانـی کنسـانتره سـرب در بـازه زمانی مورد 

بررسـی، اگرچه با افت و خیزهایی همراه بوده اسـت 

امـا رونـد کلـی آن افزایشـی بـوده و از 2.6 میلیـون در 

سـال 2011 بـه 2.9 میلیـون تـن در سـال 2020 رسـیده 

اسـت. ایـن بدیـن معناسـت کـه صـادرات کنسـانتره 

سـرب بـه  طـور متوسـط، سـالیانه بـا 1.2 درصـد رشـد 

همراه بوده است.

چنـان  کـه از نمـودار 1 نیـز برمی آیـد و با توجه به 

اینکه چین تقریبا در بیشـتر فلزات از جمله سـرب ، 

سـرب بـه چیـن صـادر کرده اند که مهم تریـن مبادی 

وارداتـی بـه کشـور چیـن شـامل کشـورهای روسـیه 

)19.5 درصـد(، ایـاالت  متحـده آمریـکا )10.1 درصد(، 

ترکیـه  درصـد(،   8.1( میانمـار  درصـد(،   8.2( پـرو 

)6.8درصد( و استرالیا )4.9 درصد( است. در چنین 

شـرایطی، کـره  جنوبـی بـه  شـدت واردات کنسـانتره 

سـرب خـود را در بـازه زمانـی مـورد بررسـی افزایـش 

داده اسـت و دلیـل آن تقاضـای بـاال بـرای فلـز سـرب 

در صنایـــــع  باتری هـــای سربـــی  کاربـــرد  جهــــت 

ایـن  واردات  کـه  اسـت  کشـور  ایـن  خودروسـازی 

محصول را از 296 هزار تن در سال 2011، به 660 هزار 

تـن در سـال 2020 افزایـش یافتـه اسـت. بـه  عبارتـی  

دیگر، سالیانه به  طور میانگین حدود 9.3 درصد بر 

حجـم واردات ایـن محصـول بـه ایـن کشـور افـزوده 

شده است. کره جنوبی به دلیل عدم برخورداری از 

ذخایر سرب، عمده کنسانتره سرب مورد نیاز خود 

را از کشـورهای پرو، ایاالت  متحده آمریکا، بولیوی، 

بزرگ تریـن مصرف کننـده جهـان بـه  شـمار مـی رود، 

بزرگ ترین وارد کننده کنسـانتره سـرب در جهان در 

بـازه زمانی مورد مطالعه اسـت. نکته مهمـی که در 

مورد عبارت کنسانتره سرب در چین مطرح است، 

کاهـش رونـد واردات کنسـانتره سـرب بـه چیـن در 

بازه زمانی 2011 تا 2020 است که کمتر از یک درصد 

کاهش سـالیانه را تجربه کرده اسـت. از آنجایی که 

فراینـد پاالیـش سـرب یکـی از فرایندهـای آالینـده 

بـه محدودیت هـای  توجـه  بـا  و  بـه  شـمار مـی رود 

فلـز  تولیـد  زیسـت محیطی وضـع شـده در چیـن، 

سـرب در چیـن طـی ایـن دوره زمانـی کاهـش  یافتـه 

اسـت و در نتیجـه تقاضـا بـرای کنسـانتره سـرب نیز 

سـیر نزولـی پیمـوده و از حجـم واردات این محصول 

در مقطع زمانی مورد مطالعه کاسته شده است.

میـزان تولیـد معدنـی و رقـم واردات، نشـان از 

میـزان بـاالی مصـرف سـرب در ایـن کشـور دارد. در 

بـازه مـورد مطالعـه، کشـورهای متعـددی کنسـانتره 
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استرالیا و مکزیک تامین می کند.

واردات کنسـانتره سـرب در بـازه زمانـی مـورد 

بررسی به آلمان نیز روند به نسبت ثابت و پایداری 

را پیموده و تنها کاهش بسـیار کمی را تجربه کرده 

اسـت. این در حالی اسـت که واردات این محصول 

به هلند در بازه زمانی مورد مطالعه، ساالنه به طور 

ایـن  یافتـه اسـت کـه  افزایـش  متوسـط 36 درصـد 

افزایش واردات، ناشی از افزایش تقاضای این کشور 

در راستای افزایش نیاز صنعت خودروسازی در این 

کشور است.

جهـت  محصـول  ایـن  واردات  بررسـی  از  پـس 

تکمیـل اطالعـات تجـارت، در نمـودار 2 بـه بررسـی 

صـادرات آن در بـازه زمانـی مـورد مطالعـه پرداختـه 

شـد. بـا توجـه بـه ایـن نمـودار، مشـخص اسـت کـه 

رونـد کلـی صادرات کنسـانتره سـرب در بـازه زمانی 

از 2.6  و  پیمـوده  را  صعـودی  سـیر  تـا 2020،   2011

میلیون تن در سـال 2011 به 2.8 میلیون تن در سـال 

2020 رسیده است. به  عبارتی  دیگر، ساالنه کمتر از 

یـک درصـد بـر حجـم صـادرات جهانـی کنسـانتره 

سرب افزوده شده که این مهم نشان دهنده افزایش 

تقاضای جهانی برای فلز سرب است. ذکر این نکته 

قابل تامل است که به دلیل شروع همه گیری کرونا 

ویـروس در سـال 2020 و در پـی آن کاهـش تولیـدات 

جهانی این محصول، تجارت کنسانتره سرب نیز از 

ایـن واقعـه در امـان نمانـد و کاهش قابل مالحظه ای 

مهم تریـن  اسـت.  کـرده  تجربـه  سـال  ایـن  در  را 

صادرکننـدگان ایـن محصـول بـه ترتیب پرو، روسـیه، 

استرالیا و آمریکا هستند که هر یک سهم 14، 13، 11 

کنسـانتره  از کل صـادرات جهانـی  و 10 درصـدی 

سرب را در سال 2020 در اختیار داشته اند.

همـان  طـور کـه در نمـودار 2 نیـز مشـخص شـده 

اسـت، میزان صادرات کنسـانتره سـرب از مبدا پرو 

در بازه زمانی مورد بررسی، سالیانه به طور متوسط 

حـدود 0.1 درصـد افزایش داشـته اسـت. کشـورهای 

کـره  جنوبـی )36.7 درصـد(، چیـن )35.1 درصـد(، 

کانـادا )14.8 درصـد(، ژاپـن )3.9 درصـد( و اسـترالیا 

)3.5 درصد( به ترتیب از مهم ترین مقاصد صادراتی 

کنسـانتره سـرب این کشـور بوده اند. روند تغییرات 

صـادرات محصـول مـورد نظـر از روسـیه، باالتریـن 

تغییرات را داشـته اسـت و می توان گفت در مقطع 

زمانی 2011 تا 2020، ساالنه به طور متوسط حدود 10 

درصـد بـر حجـم صـادرات کنسـانتره سـرب بـه ایـن 

کشور افزوده شده است.

در مورد استرالیا آنچه قابل  توجه است، کاهش 

3.5 درصـدی صـادرات کنسـانتره سـرب اسـت کـه 

می توان آن را به کاهش واردات کنسـانتره سـرب از 

اسـترالیا بـه مقصـد چیـن نسـبت داد. بـه عبارتـی 

از  اسـترالیا  از  سـرب  کنسـانتره  صـادرات  دیگـر، 

433هـزاران در سـال 2011 بـه 413 هـزاران در سـال 

تجـاری  مقاصـد  بزرگ تریـن  اسـت.  رسـیده   2020

استرالیا جهت صادرات کنسانتره سرب، به ترتیب 

کره جنوبی، چین و تایوان هسـتند که در سـال های 

اخیـر صـادرات ایـن محصـول بـه کشـورهای چیـن و 

تایوان کاهش محسوسی داشته است.

ایـن کشـورها همگی جزو کشـورهایی بـا باالترین 

ذخایـر و تولیـد معدنـی سـرب بـه شـمار می رونـد امـا 

نکتـه حائـز اهمیـت این اسـت کـه در برخی کشـورها 

مانند چین، کنسانتره سرب تولیدی در همان کشور 

توسـط سـایر صنایـع پایین دسـتی مورد اسـتفاده قـرار 

می گیرنـد؛ در  حالـی  کـه در سـایر کشـورها بـه دلیـل 

عمـده  محصـول،  ایـن  بـرای  داخلـی  کـم  تقاضـای 

محصول تولیدی در بازارهای خارجی عرضه می شود 

و توسـط کشـورهایی نظیـر کـره و هلنـد کـه میـزان 

تقاضـای باالیـی دارنـد امـا از ذخایـر سـرب بی بهـره 

هسـتند، خریـداری می شـود. بـه  طـور کلـی در سـال 

2020، بـه دلیـل همه گیری کرونا ویـروس بازار جهانی 

کنسـانتره سـرب نیز مانند سـایر محصـوالت بـا افت 

شـدیدی مواجـه شـد امـا پیش بینی می شـود بـا مهار 

این ویروس، تجارت سرب دوباره رونق بگیرد.



شماره  235          مهر ماه  1401 60

معــدن
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی



61         مهر ماه  1401        شماره  235

معــدن
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

معــدنمعــدن

توسعهمتوازنزنجیرههایارزشدرصدرتامین

اهمیتایجادزیرساختهایمعدنیوتوسعهمعادن
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توسعه متوازن زنجیره های ارزش در صدرتامین
مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری صدرتامیـن گفـت: شـرکت سـرمایه گذاری صدرتامیـن، 
هدف گـذاری و ماموریـت خـود را توسـعه و رونق بخشـیدن به حوزه معـدن و خلـق ارزش پایدار در 
زنجیـره معـدن و صنایع معدنی و فلزی قرار داده اسـت تـا از این رهگذر سـودآوری مطلوبی را برای 

سهامداران خود به ارمغان آورد.

امیرحسین نادری در گفت  وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« در خصوص اهمیت 

توسـعه پایـدار، بیـان کـرد: ایـران بـه لحـاظ موقعیـت 

جغرافیایـی در ناحیـه ای اسـتراتژیک و پـر پتانسـیل از 

جنبه برخورداری از ذخایر متنوع و بزرگ معدنی قرار 

گرفته است که این امر، ظرفیت های قابل مالحظه ای 

را برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی 

کشـور ایجـاد می کنـد. بـه رغـم سـرمایه گذاری ها و 

توسعه های ایجاد شده در این بخش، کماکان به نظر 

می رسـد جایـگاه و اهمیـت بخـش معـدن و صنایـع و 

فلزی برای مدیران ارشد کشور به حد کافی شناخته 

شده نیست و روند توسعه و فعالیت آن در سال های 

اخیر با مشکالت زیادی از جمله مقررات گذاری های 

اضافـی و پاییـن  نگـه  داشـتن نـرخ ارز روبـه رو بـوده 

است. با این حال در طول چند سال گذشته، افزایش 

قیمـت  افزایـش  کنـار  در  ارز  نـرخ  مرتبـه  چنـد 

کامودیتی ها در بازار جهانی، مزیت های صادراتی و 

حاشـیه سـود قابل مالحظه ای را برای بخش معدن و 

صنایـع معدنـی ایجـاد کـرده اسـت کـه ماحصـل آن 

افزایـش توجه هـا بـه ایـن حـوزه و سـرعت گرفتـن روند 

توسعه آن است.

توسعه معادن، ضامن اشتغال و تولید ثروت  
وی در ارتبـاط بـا ضـرورت توسـعه بخـش معـدن 

در کشـور، عنـوان کـرد: رونـق فعالیـت بخش معدن 

در هر کشور، می تواند ضامن اشتغال، تولید ثروت 

و ایجاد رشـد اقتصادی برای آن باشـد. تجربه نشـان 

می دهـد میـزان اشـتغال ایجـاد شـده در ایـن حـوزه 

بخـش معـدن و صنایـع معدنـی کشـور محسـوب 

می شـود. در حقیقـت ایـن حـوزه و فعالیت در زمینه 

اکتشـاف و شناسـایی ذخایـر و ظرفیت هـای جدیـد، 

جزو وظایف حاکمیت تعریف شده است اما با توجه 

بـه منابـع محدود  حاکمیت برای فعالیـت در بخش 

اکتشـاف، بهتریـن راهـکار اسـتفاده از ظرفیت هـا و 

منابع علمی، مالی و انسانی بخش خصوصی است. 

از  یکـی  صدرتامیـن  شـرکت  راسـتا،  همیـن  در 

اولویت های خود را توجه به حوزه اکشافات معدنی 

قرار داده اسـت. شـرکت در کنسرسـیوم اکتشـافات 

معدنی پایا یکی از این اقدامات محسوب می شود. 

ایـن کنسرسـیوم بـا هـدف تامیـن بلندمـدت مـواد 

اولیه معدنی و اسـتفاده از ظرفیت واحدهای بزرگ 

فعـال در بخـش معـدن و صنایـع معدنـی و فلـزی 

کشور در سال 1398 شکل گرفت. همچنین شرکت 

اکتشـاف و حفاری صدرتامین، یکی از شـرکت های 

فرعی گروه تاصیکو محسوب می شود. این شرکت 

در حال حاضر، چندین دستگاه حفاری را خریداری 

کـرده اسـت و انجـام فعالیت هـای اکتشـافی را بـر 

عهده دارد.

هدف گذاری صدرتامین در توسعه معادن  
بـا توجـه بـه  وی در همیـن راسـتا اذعـان کـرد: 

هدف گذاری شرکت سرمایه گذاری صدرتامین برای 

توسعه و رونق بخش معدن، این شرکت در سال های 

اخیـر معـادن بـزرگ و مطلوبـی را بـه تملـک درآورده 

اسـت. معـدن زغال سـنگ طبـس کـه در حـال حاضـر 

زغال سـنگ کشـور محسـوب  معـدن  مکانیزه تریـن 

و  اقتصـادی  فعالیت هـای  سـایر  از  بیشـتر  بسـیار 

صنایعـی ماننـد پتروشـیمی اسـت. بـه همیـن دلیـل 

بسیاری از کشورها، بخش معدن و صنایع معدنی و 

فلزی را به عنوان تضمین کننده اشتغال، همواره در 

صـدر اولویت هـا و رویکردهـای اقتصـادی خـود قـرار 

می دهند. این مسئله برای کشوری مانند ایران که 

به سبب پتانسیل های طبیعی و معدنی، مزیت های 

ویژه ای را در این حوزه دارد، فرصت مناسـبی تلقی 

توجـه  نیـز  دولـت  اخیـر،  ماهه هـای  در  می شـود. 

ویژه ای را به این مسئله داشته است.

مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری صدرتامیـن 

اضافـه کـرد: بحـث اساسـی در ایـن بیـن، توجـه بـه 

فـرآوری مـواد معدنـی و تکمیـل زنجیره هـای ارزش آن 

اسـت کـه ضـرورت دارد توجـه بیشـتری بـه آن  شـود. 

خام فروشی در عمل به معنای هدررفت سرمایه های 

ارزشـمند ملـی بـه شـمار می آیـد و الزم اسـت تـا 

رویکـردی جـدی در خصوص حرکت به سـمت تولید 

محصـوالت صنایـع در کشـور شـکل بگیـرد تا بتوانیم 

شاهد شکوفایی و نقش آفرینی این بخش در اقتصاد 

کشور باشیم. بر همین اساس، شرکت سرمایه گذاری 

صدرتامین، هدف گذاری و ماموریت خود را توسعه 

و رونـق بخشـیدن بـه حوزه معدن و خلـق ارزش پایدار 

در زنجیـره معـدن و صنایع معدنـی و فلزی قـرار داده 

اسـت تـا از ایـن رهگـذر سـودآوری مطلوبـی را بـرای 

سهامداران خود به ارمغان آورد.

نـادری در ادامـه بـه گلوگاه های موجود در بخش 

معدن و صنایع معدنی کشور اشاره کرد و گفت: در 

حال حاضر مقوله اکتشافات معدنی، گلوگاه  اصلی 
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شـرکت  اسـت.  معـادن  ایـن  جملـه  از  می شـود، 

سـرمایه گذاری صدرتامین هم اکنـون در حـال اجرای 

پروژه طبس2 و تغییر سـاختارهای معدن زغال سـنگ 

طبس است تا بتواند تولید کنسانتره شرکت زغال سنگ 

پـروده طبـس را کـه در حـال حاضـر بزرگ تریـن شـرکت 

زغال سـنگی کشـور محسـوب می شـود، تـا دو برابـر 

افزایـش دهـد و ایـن شـرکت را بـه بازیگـری مهـم در 

بازارهای بین المللی بدل سازد.

مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری صدرتامیـن 

تصریـح کـرد: معـدن طـالی تفتان در منطقه خـاش و 

معدن طالی سـقز نیز از دیگر معادن پرپتانسـیل و با 

اهمیت شـرکت صدرتامین محسـوب می شـوند که 

فرصتـی مناسـب را بـرای نقش آفرینـی و ایجـاد ارزش 

این شـرکت در صنعت تولید طال ایجاد می کند. در 

همیـن راسـتا هدف گـذاری شـرکت سـرمایه گذاری 

تولیـد  خـود  بلندمـدت  صدرتامیـن در چشـم انداز 

از  یکـی  بـه  شـدن  تبدیـل  و  طـال  تـن  پنـج  سـاالنه 

شرکت های مطرح تولیدکننده طال در کشور است. 

معدن طالی تفتان در حال حاضر در مرحله باز کردن 

معدن و نصب تجهیزات قرار دارد و به نظر می رسد 

تولید شـمش طال در این معدن تا اواسـط سـال آینده 

امکان پذیـر خواهـد بود. معدن طالی سـقز نیـز آماده 

بهره بـرداری و شـروع احـداث کارخانـه تولیـد شـمش 

طال است.

واحدهـای  بـر  عـالوه  کـرد:  خاطرنشـان  نـادری 

یادشـده، شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر از جملـه 

سـرمایه گذاری  شـرکت  زیرمجموعـه  شـرکت های 

صدرتامیـن محسـوب می شـود کـه در حـوزه تولیـد 

فرآورده هـای مسـی فعالیـت دارد و بـه همیـن دلیـل، 

مجموعـه ای اسـتراتژیک در بخـش معـدن و صنایـع 

ایـن شـرکت در  بـه شـمار می آیـد.  معدنـی کشـور 

سـال های اخیر روند رو به رشـدی را در حوزه تولید و 

سودآوری تجربه کرده است و در همین راستا، طرح 

توسعه 100 درصدی ظرفیت های مس باهنر به عنوان 

یکی از رویکردها و هدف گذاری های اساسی شرکت 

سرمایه گذاری صدرتامین به حساب می آید.

ایجاد کسب وکارهای دانش بنیان در   
طول زنجیره ارزش

وی در خصوص توجه این شرکت به کسب وکارهای 

سـرمایه گذاری  شـرکت  کـرد:  تاکیـد  دانش بنیـان، 

صدرتامین از طریق شـرکت شـتاب دهنده صدر فردا 

در حوزه تولید عناصر نادر خاکی و عناصر خاص نیز 

اقداماتـی جـدی را دنبـال می کنـد و اقدامـات 

در  آن  توسـعه  و  فنـاوری  رسـوخ  بـرای  هدفمنـدی 

کسب وکارهای فعلی هلدینگ و ایجاد کسب وکارهای 

دانش بنیـان در طـول زنجیـره ارزش تامین هلدینگ و 

شرکت های زیرمجموعه و وابسته آن اقدام کند. این 

شـرکت در همیـن راسـتا، کمیتـه ای را متشـکل از 

متخصصان این حوزه تشکیل داده و اقدام به تقسیم 

کار میـان شـرکت های زیرمجموعـه خـود، از جملـه 

شـرکت خـاک چینـی ایـران و شـرکت امـالح معدنـی 

کـرده اسـت. هدف گـذاری شـرکت سـرمایه گذاری 

صدرتامیـن بـرای ایـن شـرکت ها ایـن اسـت کـه تا پنج 

سـال آینـده بایـد نیمـی از درآمـد آن هـا از محـل تولید 

محصوالت جدید باشد.

مدیرعامل شـرکت سـرمایه گذاری صدرتامین با 

تاکیـد بر ضـرورت اجرای طرح های توسـعه در بخش 

معـدن و صنایـع معدنـی، عنـوان کـرد: نگاهـی بـه 

عملکرد شرکت های زیرمجموعه گروه سرمایه گذاری 

صدرتامین، حاکی از رشد قابل توجه تولید و به دنبال 

آن ایجاد اشـتغال مضاعف در اغلب واحدها اسـت. 

شرکت سرمایه گذاری صدرتامین همواره پیوست های 

عدالـت اجتماعـی و فرهنگـی را بـه عنـوان یکـی از  

اولویت هـای اساسـی در تمـام پروژه هـای توسـعه ای 

خود در نظر می گیرد و توجه به مسائلی مانند محیط 

 زیست، خانواده و حوزه فرهنگی و عدالت اجتماعی 

را جزو وظایف خود می داند؛ به طوری که پروژه های 

توسعه خود را به گونه ای تعریف می کند که تمامی 

ایـن اهـداف محقـق شـود. شـرکت سـرمایه گذاری 

صدرتامین همه این الزامات را از طریق مکانیزم های 

موجود مانند سهامدارکردن مردم منطقه، کمک های 

اجتماعـی و توسـعه و ایجـاد زیرسـاخت هایی ماننـد 

تامین آب، جاده و ... مد نظر قرار می دهد. سهامدار 

کـردن مـردم در پروژه هـای عـام شـرکت، این امـکان را 

بـرای مـردم منطقـه ایجـاد می کنـد کـه ضمـن ایجـاد 

ارزش و ثـروت از طریـق بهره بـرداری از ذخایـر معدنی 

و  بازدهـی  بـه  کشـور،  مختلـف  نواحـی  ارزشـمند 

سـودآوری قابـل مالحظـه ای از قیمـت سـهام خـود 

دست یابند.

نـادری در پایـان یـادآور شـد: دیگـر رویکـرد مـورد 

توجـه شـرکت سـرمایه گذاری صدرتامیـن، احیـا و 

توسعه برندهای پرسابقه و تاریخی کشور است. باید 

توجه داشت در حال حاضر قدمت و پیشینه برخی 

از صنایع کشور از جمله برخی واحدهای کاشی سازی 

بیـش از دو برابـر عمـر برخـی از کشـورهای همسـایه 

ایـران می رسـد؛ اگرچـه کل صـادرات کاشـی ایـران بـه 

حـدود 500 میلیـون دالر می رسـد امـا بایـد در نظـر 

داشـت رشـد تولیـد و صـادرات محصوالاتـی ماننـد 

کاشی، نه تنها از جنبه ایجاد اشتغال و ارزآوری بلکه 

با توجه به ماهیت هنری و فرهنگی که این صنعت 

دارد، از حیث معرفی و صادر کردن فرهنگ ایران نیز 

بسیار حائز اهمیت است.
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اهمیت ایجاد زیرساخت های معدنی و توسعه معادن

شـرکت کاونـد نهان زمین ضمـن اینکه نقش پررنگـی در تامین مواد اولیـه صنایـع دارد، با ورود 
بـه حـوزه تولید نیز می تواند گسـتره نقش آفرینی خود در صنایـع معدنی و فلزی را افزایـش دهد. در 
واقـع فعالیـت شـرکت کاوند نهان زمین نـه تنها به تامین مـواد اولیه صنعت محدود نمی شـود بلکه 

به ایجاد زیرساخت های معدنی و توسعه معادن نیز خواهد انجامید.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات 

آنالین«، چندین دهه است که معادن غنی و سرشار 

از مـواد معدنـی متنـوع، از بزرگ تریـن عوامل توسـعه 

و  بوده انـد  کشـور  در  فلـزی  و  معدنـی  صنایـع 

سرمایه گذاری های مختلفی برای بهره برداری از این 

معـادن صـورت گرفتـه اسـت. بـه اعتبـار ایـن مزیـت 

رقابتی مهم در کشور، پیشرفت های چشمگیری در 

صنایـع معدنـی و فلـزی حاصـل شـده اسـت. ایـن امر 

نشان می دهد که برخورداری از مواد اولیه، خصوصا 

زمیـن، یکـی از شـرکت های بـزرگ معدنـی کشـور بـه 

شـمار می آیـد کـه فعالیـت خـود را در سـال 1391 بـه 

منظـور توسـعه و گسـترش فعالیت هـای معدنـی در 

داخل و خارج از کشور آغاز کرد. این شرکت فعالیت 

خـود را حوزه هـای مختلـف بخـش معـدن گسـترش 

داده است.

شرکت کاوند نهان زمین از شرکت های سهامی 

خاص است و در حال حاضر 51 درصد از سهام این 

شرکت معدنی را شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

در صنایـع وابسـته بـه اسـتخراج مـواد معدنـی، تا چه 

انـدازه ضـرورت دارد. بـا ایـن حـال، مسـئله مهم تـر در 

ایـن حـوزه، بهره بـرداری مناسـب از این منابع معدنی 

برای ارتقای تولید اسـت. بدون شـک در تامین مواد 

اولیـه صنایـع مختلـف، واحدهـای فعـال در بخـش 

معـدن از نقشـی اثرگـذار برخـوردار هسـتند و ایـن 

واحدهـا یکـی از ابزارهـای مهـم و ضـروری برای تامین 

مواد اولیه و حلقه کامل کننده زنجیره صنایع معدنی 

و فلـزی محسـوب می شـوند. شـرکت کاونـد نهـان 
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ایـن  بـزرگ  از دیگـر سـهامداران  در اختیـار دارد و 

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  بـه  می تـوان  شـرکت 

چادرملو با 29 درصد سهام، شرکت سرمایه گذاری 

توسـعه معـادن و فلـزات و شـرکت سـرمایه گذاری 

امید هر یک با 10 درصد سـهام اشـاره کرد. عملکرد 

شرکت کاوند نهان زمین تمامی حوزه های تجارت، 

مالکیـت، سـرمایه گذاری مشـترک و فعالیت هـای 

معدنـکاری در منابـع داخـل و خـارج کشـور را در بـر 

می گیـرد. در واقـع اکتشـاف، اسـتخراج و فـراوری 

معـادن، تنهـا بخشـی از فعالیت  هـای ایـن شـرکت 

معدنـی محسـوب می شـود و شـرکت کاونـد نهـان 

زمیـن، کلیـه امـور مرتبـط بـا بهره بـرداری از معـادن، 

مـواد  و  تجهیـزات  خریـد  و  تجـاری  فعالیت هـای 

معدنی از منابع داخلی و خارجی و ایجاد دفترهای 

نمایندگی در کشورهای معدنی را انجام می دهد.

تولید بریکت سرد آهن اسفنجی  
شرکت کاوند نهان زمین یکی از تامین کنندگان 

مـواد اولیـه صنایـع معدنـی و فلـزی کشـور بـه شـمار 

ایفـا  حـوزه  ایـن  در  نیـز  بسـزایی  نقـش  و  می آیـد 

می کند. با این حال، این شرکت معدنی نیز با ورود 

بـه حـوزه تولیـد، هم اکنـون در حلقه هـای ابتدایـی 

زنجیـره فـوالد فعالیـت دارد کـه پـروژه »کـوره تونلـی 

راور«، یکـی از پروژه هـای در زمینـه تولیـد بریکـت 

سـرد آهـن اسـفنجی اسـت و احـداث کارخانـه ای بـا 

ظرفیت 210 هزار تن بریکت سـرد در شهرسـتان راور 

استان کرمان در نظر گرفته شده است. بر پایه این 

مطالعـات، در مرحلـه اول ایـن پـروژه احـداث یـک 

واحـد بریکت سـازی بـا ظرفیـت 75 هزار تن در سـال 

پیش بینـی  و  شـد  آغـاز   »B« و   »A« کـوره  دو  بـا 

 ،»C« کـوره  راه انـدازی  صـورت  در  کـه  می شـود 

ظرفیت تولید بریکت سرد در این واحد به 105 هزار 

تن در سال افزایش پیدا کند.

گفتنـی اسـت کـه در سـال 1400، مقـدار تولیـد 

آهـن اسـفنجی در واحـد احیـای مسـتقیم شـرکت 

کاونـد نهـان زمیـن 25 هـزار و 167 تـن بـه عنـوان 

محصـول نیمه سـاخته بـوده و 983 تن بریکت سـرد 

نیز به عنوان محصول نهایی تولید شده است. در 

 »B« در خـرداد مـاه و کـوره »A« ایـن واحـد، کـوره

و  رسـید  بهره بـرداری  بـه   1400 سـال  آبـان  مـاه  در 

دوره  کوره هـا  ایـن  از  یـک  هـر  بـرای  همچنیـن 

آزمایشـی در نظر گرفته شـد که از مهم ترین دالیل 

بـه ظرفیـت نرسـیدن تولیـد در شـرکت کاونـد نهان 

زمین است. پیش بینی ها حاکی از آن است که در 

سـال های آتـی، ایـن شـرکت می تواند با تامیـن مواد 

تولیـد  آزمایشـی،  مراحـل  از  گـذر  و  پایـدار  اولیـه 

بریکت را افزایش دهد.

ایجاد زیرساخت های معدنی و توسعه   
معادن

بـا توجـه بـه اینکـه در شـرکت کاونـد نهـان زمیـن 

محصول تولیدی بریکت سـرد آهن اسـفنجی اسـت، 

مـواد اولیـه ای کـه در واحـد احیـای مسـتقیم مـورد 

گندلـه،  نرمـه  شـامل  می گیرنـد  قـرار  اسـتفاده 

 »SiC Sagger« سیلسـیوم  کاربیـد  و  زغال سـنگ 

می شـوند. گندله سـنگ آهن و زغال سـنگ مورد نیاز 

در ایـن واحـد از تامین کننـدگان داخلـی خریـداری 

می شـود. بوتـه چینـی )کاربیـد سیلسـیوم( کـه بـه 

عنـوان نسـوز در کوره هـای احیـای مسـتقیم بـه کار 

می رود، از منابع خارجی و غالبا از کشـور چین تهیه 

اولیـه از جملـه هزینه برتریـن مـواد  می شـود. مـاده 

مصرفی در واحدهای تولید به شمار می آید و همین 

مسئله موجب شده است که در شرکت کاوند نهان 

زمیـن هزینه هـای تامیـن مواد مسـتقیم تولید کـه در 

سـال 1400 برابـر بـا یـک هـزار و 283 میلیـارد ریـال بوده 

درآمدهـای  تمام شـده  بهـای  از  درصـد   80 اسـت، 

عملیاتی را به خود اختصاص دهد.

بـا توجـه بـه گسـتره فعالیـت شـرکت کاونـد نهان 

زمین در زمینه معدنکاری و اهمیت تامین مواد اولیه 

بـرای صنایـع معدنـی و فلـزی، بایـد اذعان داشـت که 

ایـن شـرکت می توانـد نقشـی پررنـگ در تامیـن مـواد 

اولیه صنایع ایفا کند. در ضمن، این شرکت معدنی 

گسـتره  می توانـد  نیـز  تولیـد  حـوزه  بـه  ورود  بـا 

نقش آفرینی خود در صنایع معدنی و فلزی را افزایش 

دهد. این نکته را نیز باید در نظر داشت که فعالیت 

شرکت کاوند نهان زمین به تامین مواد اولیه صنعت 

بـه ایجـاد زیرسـاخت های  محـدود نمی شـود بلکـه 

معدنی و توسعه معادن نیز می انجامد.

با توجه به گستره فعالیت 
شرکت کاوند نهان زمین 

در زمینه معدنکاری و 
اهمیت تامین مواد اولیه 

برای صنایع معدنی و فلزی، 
باید اذعان داشت که این 
شرکت می تواند نقشی 

پررنگ در تامین مواد اولیه 
صنایع ایفا کند
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قطعصادراتمجددگازروسیهبهاروپا
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قطعـی برق در اسـتان سـیچوان چین طـی چند هفته گذشـته، باعث کاهش تولید شـرکت چینی 
تولیدکننده تجهیزات خورشیدی »JinkoSolar« شده است.

صدمات قطعی برق به تولیدکنندگان 
تجهیزات برق خورشیدی

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و بـه  نقـل از »Argus Media«، دولـت محلـی در 

استان سیچوان چین اقداماتی جهت سهمیه بندی 

دوره  یـک  بـرای  اسـتان  ایـن  سراسـر  در  را  بـرق 

نامشـخص آغاز کرد. هر چند این محدودیت ها در 

روزهـای گذشـته از حالـت اضطـراری رده یک به رده 

دوم کاهش یافت.

شـرکت  اجرایـی  مدیـر  و  رئیـس  لـی،  شـیانده 

»JinkoSolar« همزمـان بـا اعـالم درآمـد سـه ماهـه 

دوم سـال ایـن شـرکت، بیـان کـرد کـه این شـرکت در 

حـال حاضـر قادر به ارزیابی میـزان تاثیر بهره برداری 

تجاری و عملکرد مالی خود برای سال 2022 نیست؛ 

اقدامـات دولـت  تاثیـر  ایـن شـرکت تحـت  چراکـه 

اسـتان  در  بـرق  سـهمیه بندی  راسـتای  در  محلـی 

سیچوان قرار دارد.

وی در ادامـه مطـرح کـرد کـه هنـوز مشـخص 

نیســـت اقدامـــات سهمیه بنـــدی انـرژی بـرق تـــا 

چـه زمـــانی ادامــــه خواهــــد داشـــت و چـه زمـــانی 

واحدهای تولیدی این شـرکت در اسـتان سیچوان 

می تواننـد دوبـاره بـا ظرفیـت کامـل خـود فراینـد 

تولید را آغاز کنند.

مدیـر اجرایی شـرکت »JinkoSolar« همچنین 

ایـن  فعـال  طـور  بـه  شـرکت  ایـن  کـه  کـرد  عنـوان 

وضعیـت را رصـد می کنـد و اقدامـات مختلفـی را 

برای به حداقل رساندن تاثیر نامطلوب سهمیه بندی 

بـرق بـر بهره بـرداری تجـاری، میـزان تولیـد و عملکرد 

مالی اجرا می کند.

وی در ادامه اضافه کرد که حدود 700 مگاوات 

از تولید شـرکت »»JinkoSolar در اسـتان سیچوان 

تاکنون تحت تاثیر قرار گرفته و این شرکت در حال 

تنظیم میزان تولید در سایر واحدهای تولیدی خود 

برای جبران این کسری است. همچنین این شرکت 

از  ویفـر سیلیسـیمی  خریـد  بـرای  برنامـه ای  هیـچ 

اشخاص ثالث ندارد.

انرژی هـای  از  اسـتفاده  رویـه  سـریع  تغییـر 

تجدیدپذیـر بـه جـای انرژی هـای تجدیدناپذیـر در 

چندیـن کشـور و همچنیـن بحـران انـرژی ناشـی از 

جنگ روسیه و اوکراین، تقاضا برای تجهیزات انرژی 

خورشیدی را افزایش داده است.

فروش شرکت »»JinkoSolar در سه ماهه دوم 

سـال جـاری میـالدی، در مجمـوع بالـغ بـر 10 هـزار و 

و 183  هـزار  میـزان 10  ایـن  از  بـود.  مـگاوات   532

مگاوات به صورت ماژول و 349 مگاوات به صورت 

سـلول و ویفر سیلیسـیمی بود که نسـبت به مدت 

مشـابه سـال گذشـته، 102.4 درصد افزایش را نشـان 

شـرکت  ایـن  سـاالنه  درآمـد  عـالوه  بـه  می دهـد. 

137.6درصد افزایش یافت و به 18.84 میلیارد یوان 

)2.80میلیارد دالر( رسید. حاشیه سود ناخالص این 

بـه  گذشـته،  سـال  در  درصـد   17.1 از  شـرکت 

14.7درصـد کاهـش یافـت کـه بخشـی از آن به دلیل 

قیمت هـای بـاالی پلـی سیلیسـیمی اسـت کـه ایـن 

شـرکت تـا حـدی بـا تعدیـالت فنـی و بهبـود فراینـد 

تولید به حالت تعادل رسانده بود.

شـرکت »JinkoSolar« یکـی از تولیدکننـدگان 

فتوولتائیک )تولید برق از انرژی خورشـیدی( اسـت 

کـه در پاسـخ رسـیدن بـه اهداف برنامـه کربن صفر، 

در سراسر جهان روی ظرفیت های جدید سرمایه گذاری 

می کنـد کـه ایـن کار باعـث افزایـش تقاضـای پلـی 

سیلیسیم می شود.

شـرکت »JinkoSolar« سـرعت توسعه ظرفیت 

برنامه ریزی شـده خود را در پاسـخ به افزایش تقاضا 

افزایـش داد. اکنـون ایـن شـرکت پیش بینی می کند 

کـه در مجمـوع ظرفیـت تولیـد خـود بـرای ویفرهای 

خورشـیدی سیلیسـیمی تـک بلوریـن را در سـال بـه 

بـه  خورشـیدی  سـلول های  بـرای  60گیـگاوات، 

55گیگاوات در سـال و برای ماژول های خورشـیدی 

تغییر سریع رویه استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر 

به جای انرژی های 
تجدیدناپذیر در چندین 
کشور و همچنین بحران 

انرژی ناشی از جنگ روسیه 
و اوکراین، تقاضا برای 

تجهیزات انرژی خورشیدی 
را افزایش داده است
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شرکت »JinkoSolar« معتقد است که قیمت 

پلی سیلیسـیم به روند افزایشـی خود ادامه خواهد 

داد و در سـه ماهـه سـوم سـال بـه اوج خـود خواهـد 

رسـید. بـه عـالوه بـا افزایـش تدریجـی تولیـد پلـی 

سیلیسـیم در سـه ماهه چهارم سـال، انتظار می رود 

روند افزایشی قیمت پلی سیلیسیم به تعادل برسد 

و باعث بهبود تقاضای صنایع پایین دستی شود.

چارلـی کائـو، مدیـر ارشـد مالـی بیـان کـرد کـه بـا 

توجـه بـه افزایش پیش بینی شـده عرضه از نیمـه دوم 

سال آینده، این شرکت قصد ندارد در جهت افزایش 

صنایـع  بـرای  خـود  سیلیسـیم  پلـی  تولیـد  میـزان 

شـرکت  ایـن  عـالوه  بـه  کنـد.  حرکـت  باالدسـتی 

قراردادهای تامین بلندمدت با عرضه کنندگان پلی 

سیلیسیم ایاالت متحده آمریکا و آلمان دارد و از قبل 

در  را  خـود  سـهام  اسـتراتژیک  سـرمایه گذاری 

شرکت های عرضه کننده چینی »Xinte Energy« و 

»Tongwei« انجـام داده اسـت تـا اطمینـان حاصـل 

کند که به  این روند عرضه دسترسی دارد.

کاهش گلوگاه های عرضه پلی سیلیسیم به بازار 

انرژی های خورشـیدی در صنایع پایین دسـتی چین، 

گیـگاوات  افزایـش 250  از  پـس  تـا  می کنـد  کمـک 

ظرفیـت اضافـی در سـال جـاری، 25 تـا 30 درصـد در 

سـال 2023 ایـن تقاضاهـا رشـد پیـدا کنـد زیـرا ایـن 

شرکت انتظار دارد با شروع کاهش قیمت ها، سرعت 

احداث ظرفیت های جدید نیز افزایش یابد.

برای آسـیا و اقیانوسـیه 15 تا 20 درصد و باقی مانده 

آمریـکای  جملـه  از  جهـان  کشـورهای  دیگـر  بـرای 

شمالی خواهد بود.

مجمـوع  در  اروپـا  جـاری،  سـال  اول  نیمـه  در 

42.4گیـگاوات ماژول هـای خورشـیدی وارد کـرد که 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته 137 درصـد 

افزایـش داشـت. طـی ایـن دوره، تجهیـزات نصـب 

کـه  بـود  گیـگاوات   30.9 چیـن  خورشـیدی  شـده 

افزایش 136 درصد را نشان می دهد.

همچنیـن رشـد شـدید تقاضـا پلـی سیلیسـیم از 

عرضـه آن پیشـی گرفـت کـه بـا شـروع دوره تعمیر و 

نگهـداری سـاالنه واحدهـای تولیـدی و قرنطینـه در 

دوران کرونا در چین کاهش یافت و اکنون با کاهش 

عرضه انرژی برق در استان سیچوان، این محدودیت ها 

افزایش پیدا کرد.

قیمـت پلـی سیلیسـیم اخیـرا بـه باالترین سـطح 

خـود یعنـی 310 یـوان در هـر کیلوگرم رسـیده اسـت 

ماژول هـای  قیمـت  بیشـتر  افزایـش  باعـث  کـه 

خورشـیدی شـده اسـت. این امر باعث شـده اسـت 

که برخی از پروژه های صنعتی در چین و نقاط دیگر 

خرید خود را تا سال آینده به تعویق بیندازند. یعنی 

درسـت زمانـی کـه انتظـار مـی رود قیمت هـا رونـد 

نزولی خود را شـروع کنند؛ چراکه واحدهای جدید 

تولیـد پلـی سیلیسـیم در ایـن زمـان فعالیـت خـود را 

آغاز خواهند کرد.

به 65 گیگاوات در سـال برسـاند. این میزان نسـبت 

بـه مقادیـر پیش بینـی شـده در پایـان سـه ماهـه اول 

سـال برای تک ویفرهای سیلیسـیمی 55 گیگاوات، 

و  سـال  در  گیـگاوات   55 خورشـیدی  سـلول های 

ماژول های خورشـیدی 60 گیگاوات در سـال بیشتر 

بـود. تـا پایـان ماه ژوئن امسـال، ظرفیت بهره بـرداری 

در مجموع 43 گیگاوات در سال برای تک ویفرهای 

سیلیسـیمی، 42 گیگاوات در سـال برای سـلول های 

خورشـیدی و 50 گیگاوات در سـال برای ماژول های 

خورشیدی بود.

ایـن شـرکت پیش بینـی می کنـد کـه مجمـوع 

فـروش آن در سـه ماهـه سـوم، بـه 9 تـا 10 گیـگاوات 

برسـد کـه ایـن مقـدار از 10.5 گیگاوات در سـه ماهه 

چهـارم و مجمـوع 35 تـا 40 گیگاوات برای کل سـال 

برسد که روند نزولی را نشان می دهد.

اگرچه تقاضا در اروپا در نیمه دوم سال به دلیل 

مشـکالت لجسـتیکی کاهش می یابد اما مشـتریان 

در چین نظاره گر تاثیر هزینه های زنجیره تامین قبل 

از پیشـرفت پروژه هـا هسـتند. ایـن شـرکت در ادامـه 

مطـرح کـرد کـه برخی از پروژه های مقیـاس بزرگ به 

و  توزیـع  بـه شـبکه  اتصـال  دلیـل محدودیت هـای 

عرضه به تعویق افتاده اند.

بـرای کل سـال نیـز 25 تـا 30 درصـد از فـروش 

شـرکت »JinkoSolar« در چیـن و اروپـا اسـت. ایـن 

میـزان بـرای بازارهـای نوظهـور بیـن 20 تـا 25 درصد، 
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شـرکت گازپـروم روسـیه اعـالم کـرد خـط لولـه اصلـی صـادرات گاز این کشـور بـه اروپا طبق 
برنامه ریزی هـا بازگشـایی نخواهـد شـد و به همین دلیل این مسـئله، اروپـا را یک قدم به خاموشـی، 

سهمیه بندی و رکود شدید نزدیک تر می کند.

قطع صادرات مجدد گاز روسیه به اروپا

»فلـزات   تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

آنالیـن«  و بـه  نقـل از »Bloomberg« ، قـرار بـر ایـن 

بـود کـه پـس از انجـام تعمیـرات و نگهـداری، در 

روزهـای اخیـر صـادرات گاز از طریـق ایـن خـط لولـه 

دوبـاره آغـاز شـود امـا در لحظـات پایانـی تعمیـر و 

نگهـداری، شـرکت گازپـروم اعـالم کـرد کـه به دلیل 

امـکان صـادرات  آمـدن مشـکالت فنـی  بـه وجـود 

مجـدد گاز از طریـق ایـن خـط لولـه تـا رفـع کامـل این 

مشـکل وجـود نـدارد. از سـوی دیگـر، اتحادیـه اروپـا 

گفته های شرکت گازپروم را بهانه های واهی خواند 

کـه  انـرژی  زیمنـس  شـرکت  راسـتا  همیـن  در  و 

توربین های این خط لوله را می سازد، اعالم کرد که 

آنچـه شـرکت گازپـروم بیـان کـرده اسـت، نمی تواند 

توقف صادرات گاز را توجیه کند.

توقـف  بـر  مبنـی  روسـی  شـرکت  حرکـت  ایـن 

صـادرات گاز بـه اروپـا، ضربـه محکـم بـه اتحادیـه 

اروپایـی اسـت کـه در تقـال بـرای کاهـش وابسـتگی 

خود به گاز روسـیه قبل از رسـیدن به زمسـتان سـال 

انتظـار حرکت هـای بعـدی روسـیه در  آینـده و در 

جنـگ انـرژی میـان ایـن اتحادیـه و روسـیه اسـت. از 

آنجایـی کـه اروپـا در تـالش اسـت جهـت عبـور از 

زمسـتان اقداماتـی را اجرایـی کنـد، زمـان نامحـدود 

توقف صادرات گاز روسـیه از طریق این خط لوله را 

آشـفتگی های  باعـث  کـه  می دانـد  تنشـی  عامـل 

بیشتر اقتصادی می شود.

سایمون تاگلیاپیترا در اندیشکده بروگل در شهر 

بروکسـل بلژیک می گوید که اعالم توقف صادرات 

گاز از روسـیه به اروپا بر اسـاس اختالف موجود در 

قرارداد و وجود برخی از مسائل فنی، به وجود آمده 

اسـت. تنهـا سـناریوی مهـم و اصلـی ایـن مسـائل 

می تواند اروپای بدون گاز روسیه در زمستان باشد. 

در واقع پوتین رئیس جمهور روسیه به دنبال ضربه 

زدن به اتحادیه اروپا است.

با چهار برابر شدن قیمت ها نسبت به یک سال 

گذشـته در ایـن اتحادیـه، بحـران گاز در حـال حاضر 

باعـث تعطیلـی صنعـت اروپا و تضعیـف ارزش یورو 

شده است.

شـرکت گازپـروم اعـالم کـرد کـه نشـتی گاز در 

یکـی از توربین هـا کـه بـه پمپـاژ گاز بـه ایـن خط لوله 

کمک می کند مشاهده شده است و هیچ نشانه  ای 

مبنـی بـر اینکـه تعمیـر آن تـا چـه زمانـی بـه طـول 

افـزود کـه  ایـن شـرکت  نـدارد.  می انجامـد، وجـود 

نشـتی هایی مشـابه در برخـی از توربین هـای دیگـر 

نیز مشـاهده شـده بود که اکنون صادرات از طریق 

ایـن خـط لوله هـا را متوقف کرده و رفع کامل نشـتی 

آن هـا تنهـا با تعمیرات تخصصـی امکان پذیر اسـت. 

اخیـرا گـروه G7 اعـالم کـرد کـه قصـد دارد سـقف 

قیمتـی را بـرای خریـد جهانـی نفـت و گاز روسـیه 

اعمال کند.

گاز  صـادرات  کاهـش  رونـد  دانسـتن  بـا  اروپـا 

روسـیه بـه ایـن اتحادیـه در حـال افزایش انبـار ذخایر 
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انـرژی خـود اسـت. بـا ایـن حـال هـر زمـان کـه ایـن 

ذخایـر کاهـش یابـد یـا زمانـی کـه اروپـا وارد فصـل 

سـرما شـود، می توانـد وضعیـت نابسـامانی را بـرای 

این قاره رقم بزند.

ویـژه  هماهنگ کننـده  هاخشـتاین،  آمـوس 

بـرای  آمریـکا  متحـده  ایـاالت  ریاسـت جمهوری 

هفتـه  جمعـه  در  انـرژی  امنیـت  و  زیرسـاخت ها 

گذشته در مصاحبه با شبکه »Bloomberg« اعالم 

کرد که ما باید تا قبل از زمسـتان سـال آینده جهت 

رسیدن به یک وضعیت مطلوب به 90 تا 95 درصد 

از ذخیره سـازی انرژی برسـیم اما این موضوع واضح 

است که اقدامات کافی نخواهد بود.

وی در ادامـه افـزود: ایـاالت متحده آمریکا برای 

فـروش گاز طبیعـی مایـع )LNG(، قـاره اروپـا را در 

اولویت قرار خواهد داد.

یـک  اگـر  کـرد:  تصریـح  ادامـه  در  هاخشـتاین 

زمسـتان معمولـی را پیـش رو داشـته باشـیم، بایـد از 

سـطح ذخیره سـازی انـرژی کـه اروپـا توانسـته ایجـاد 

بـرای  آن هـا  تقاضـای  کاهـش  همچنیـن  و  کنـد 

ذخیره سـازی بیشـتر رضایـت داشـته باشـیم امـا در 

صورتـی کـه زمسـتان سـردی پیـش روی مـا باشـد، 

بدیهـی اسـت کـه بایـد اقدامـات بیشـتری انجـام 

دهیـم و مطمئـن شـویم کـه بـرای ایـن سـناریو نیـز 

آمادگی الزم را داریم.

شـرکت  کـه  کـرد  اعـالم  گازپـروم  شـرکت 

ایـن  اسـتفاده  مـورد  توربین هـای  کـه  زیمنـس 

کـرده  تاییـد  را  نشـتی  ایـن  می سـازد،  را  شـرکت 

اسـت و نیـاز اسـت کـه تعمیـرات آن را بـه دور از 

محـل اسـتقرار آن انجـام شـود امـا شـرکت زیمنس 

شـرکت  اشـاره  مـورد  نشـتی های  کـه  کـرد  بیـان 

گازپـروم نمی توانـد دلیلی برای توقف جریان گاز 

صادراتـی بـه اروپـا باشـد. در راسـتای ایـن گفتـه 

شـرکت زیمنس، هنوز دولت روسـیه واکنشـی به 

این اظهارات نداشته است.

تشـدید چشـمگیر بحران انرژی در اروپا درسـت 

نزولـی  رونـدی  قیمت هـا  کـه  رخ می دهـد  زمانـی 

داشـتند. اگـر ایـن توقـف صـادرات گاز ادامـه پیـدا 

کنـد مـردم عـادی، تولیدی ها و اقتصـاد این اتحادیه 

در معـرض خطـر قـرار می گیـرد و قـاره اروپـا را کـه از 

اوکرایـن در جنـگ علیـه روسـیه حمایـت می کنـد، 

ضعیف تر می کند.

البته روسیه طی این چند ماه نیز فشار جریان 

اسـت.  داده  کاهـش  شـدت  بـه  را  گاز  صادراتـی 

کـه  اعـالم کردنـد  روسـیه  آگاه در دولـت  منابـع 

مسـکو از کاهـش عرضـه صـادارات گاز خـود بـرای 

اسـتفاده  اروپایـی  رهبـران  تنـش سیاسـی  افزایـش 

می کنـد تـا آن هـا را مجبور کند در حمایـت خود از 

اوکراین تجدید نظر کنند.

توقـف کامـل گاز صادراتی روسـیه از طریق خط 

لوله نورد اسـتریم که از زیر دریای بالتیک به آلمان 

بـرای  تامیـن گاز  تنهـا دو مسـیر اصلـی  می رسـد، 

اتحادیه اروپا را باقی می گذارد. یکی از این مسیرها 

از کشور اوکراین و از طریق خط لوله انتقال گاز ترک 

اسـتریم تامیـن می شـود و دیگـری از طریـق دریـای 

سیاه است. همچنین جریان صادراتی گاز از طریق 

اوکراین نیز محدود شده است و این در حالی است 

که جریان صادراتی خط لوله ترک استریم به جنوب 

اروپا بدون اختالل فعالیت می کند.

کشـور آلمـان کـه بـرای چندیـن دهه وابسـتگی 

بـه گاز ارزان روسـیه ایجـاد کـرده اسـت،  خـود را 

اکنـون در تـالش اسـت تـا سیاسـت انـرژی خـود را 

ظـرف چنـد هفتـه مجـددا تغییر دهـد تـا از اقتصاد 

قدرتمنـد خود محافظت کنـد. رابرت هابک، وزیر 

اقتصـاد آلمـان ایـن هفتـه اعـالم کرد که این کشـور 

بـه هیـچ وجـه نمی توانـد بـرای تامیـن گاز خـود بـه 

روسیه متکی باشد.

وی در ادامـه افـزود کـه آلمـان در چنـد هفتـه 

گذشـته شـاهد عـدم اتکاپذیـری بـه روسـیه بـوده  

اسـت و بـر ایـن اسـاس، پیوسـته بـه اقدامـات خـود 

از  انـرژی  واردات  بـه  وابسـتگیش  کاهـش  بـرای 

روسـیه ادامـه می دهـد. بـه عـالوه وزارت اقتصـاد 

آلمان امنیت عرضه انرژی را برای مردم این کشور 

تضمین می کند.

در همیـن راسـتا اتحادیـه اروپـا در صـدد اسـت 

جملـه  از  انـرژی  بـازار  در  بی سـابقه ای  مداخـالت 

تعیین سـقف قیمت، کاهش تقاضای برق و تعیین 

مالیـات بـر سـود داشـته باشـد. گفتنـی اسـت کـه 

صحبـت از ایـن مداخـالت بـه کاهـش قیمت هـا در 

هفته گذشته کمک کرد.

در  کـه  آمـاده می کنـد  را  خـود  اروپـا  اتحادیـه 

صـورت قطـع کامـل صـادرات گاز روسـیه، ذخایـر 

انـرژی خـود را از طریـق منابـع جایگزیـن ماننـد گاز 

طبیعی مایع از ایاالت متحده آمریکا تامین کند که 

البته این اقدام هنوز در حال پیگیری است.

در دسترس نبودن گاز برای عرضه و جایگزینی 

گاز روسـیه، از جمله مسـائلی اسـت که کار را برای 

ایـن اتحادیـه سـخت تر می کنـد. جیکـوب منـدل، 

 Aurora Energy« کارشـناس ارشـد کاال در شـرکت

روبـه  هـوا  وقتـی  کـه  می گویـد   »Research Ltd

سـردی می رود و تقاضا طی زمسـتان در اروپا و آسـیا 

افزایـش می یابـد، اروپـا می توانـد گاز طبیعـی مایـع 

را  دارد  وجـود  جهانـی  بازارهـای  در  کـه  فراوانـی 

جایگزین گاز روسیه کند.
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فلزات آلیاژی و آلیاژها

کشمکشدرتجارتفرومولیبدن

افزایشمصرفسیلیسدرگرویرشدصنایعنیمههادیهاوساختمانسازی
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کـره جنوبی یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان فرومولیبدن در جهان شـناخته می شـود. این کشـور 
عمـده مـاده اولیه مورد نیـاز خود را از یکـی از مهم ترین رقبای خود در بازار تجارت یعنی شـیلی تامین 
می کنـد. قیمت پایین تر عرضه فرومولیبدن از سـوی کـره جنوبی، به افزایش سـهم آن در بازار تجارت 
جهانی کمک شـایانی کرده اسـت. از بین محصوالت مختلـف مولیبدنی، فرومولیبدن در بـازار تجارت 
جهانـی جایـگاه چنـدان مهمی نـدارد و به جای آن، عمـده مولیبـدن در حال تجارت به صورت اکسـید 
مولیبدن اسـت. در سـال 2020 که قیمت مولیبدن و محصـوالت آن در کف قیمتی قرار داشـت، حجم 

تجارت جهانی فرومولیبدن کاهش یافت و به جای آن، بر حجم تجارت اکسید مولیبدن افزوده شد.

کره جنوبی، گوی رقابت را از رقیب و تامین کننده خود ربود  

کشمکش در تجارت فرومولیبدن

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

تولیـد  در  عمدتـا  فرومولیبـدن  آتورپـات،  آرمـان 

فوالدهـای ابـزار و آلیاژی کاربـرد دارد. از آنجایی که 

غلظت مولیبدن در این نوع از فوالدها بسیار اندک 

اسـت، تقاضـای جهانـی بـرای فرومولیبـدن نیـز در 

مقایسـه بـا سـایر فروآلیاژهـا همچـون فروسیلیسـیم، 

فرومنگنز و فروسیلیکومنگنز اندک و جزئی است. با 

وجـود ایـن میـزان انـدک از مصـرف ایـن فروآلیـاژ امـا 

ضرورت اسـتفاده از آن در تولید فوالدهای آلیاژی و 

بـا کیفیـت در کنـار عرضـه انـدک آن، سـبب شـده 

اسـت تا قیمت بسـیار بیشـتری در مقایسـه با سـایر 

فروآلیاژهـای عنـوان شـده داشـته باشـد. به عنـوان 

مثال، در شرایطی که قیمت فروآلیاژهایی همچون 

فروسیلیسیم، فرومنگنز و فروسیلیکومنگنز در رنج 

بیـن یـک هـزار تـا یـک هـزار و 700 دالر بـر تـن اسـت، 

قیمت فرومولیبدن در رنج 13 هزار تا 18 هزار دالر بر 

تن قرار دارد.

چنیـن محصـول بـا ارزشـی عمومـا در ابعـاد و 

حجـم کمتـری بیـن کشـورها تجـارت می شـود. بـا 

توجـه بـه داده هـای تجـارت جهانـی، حجـم تجـارت 

جهانـی فرومولیبـدن طـی 10 سـال گذشـته، بـه  طـور 

متوسـط حدود 89 هزار تن در هر سـال بوده اسـت. 

این در حالی است که تمایل به تجارت این محصول 

در مقایسه با سایر محصول های مولیبدن، در سطح 

پایینـی ارزیابـی می شـود. از مهم تریـن محصـوالت 

مولیبدن تجارت شده در جهان، می توان به کنسانتره 

مولیبـدن )سـولفید مولیبـدن(، اکسـید مولیبـدن و 

فرومولیبدن اشاره کرد.

نمـودار 1، حجـم تجـارت فرومولیبـدن و اکسـید 

مهم تریـن  تجـارت  مجمـوع  کنـار  در  را  مولیبـدن 

محصـوالت مولیبدنـی بر اسـاس فلز محتوی نشـان 
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می دهـد. همـان  طـور کـه در این نمودار نشـان داده 

شـده اسـت، حجـم فرومولیبـدن تجـارت شـده در 

از اکسـید  قابـل توجهـی کمتـر  بـه  مقـدار  جهـان، 

مولیبـدن اسـت؛ در صورتـی کـه عیـار بیـن 60 تـا 75 

فرومولیبـدن  بـرای  محتـوی  مولیبـدن  درصـد 

اسـتاندارد در نظـر گرفتـه شـود، می تـوان اذعان کرد 

کـه تجـارت فرومولیبـدن در جهـان تنهـا حـدود 25 

تشـکیل  را  شـده  تجـارت  مولیبـدن  از کل  درصـد 

بـه 45  ایـن در حالـی اسـت کـه قریـب  می دهـد. 

درصد از مولیبدن محتوی تجارت شـده در جهان، 

به  صورت اکسید مولیبدن است. از این رو اکسید 

مولیبـدن را می تـوان مهم تریـن محصـول مولیبـدن 

دانسـت که در جهان تجارت می شـود که علت آن 

کاربردهای گسترده تر این محصول است.

حجم تجارت جهانی فرومولیبدن در سال 2020، 

حدود 76.4 هزار تن برآورد شـد که نسـبت به سـال 

پیـش از آن بالـغ بـر 13 درصد افت داشـت. این افت 

در تجارت فرومولیبدن در حالی بود که قیمت این 

محصول در جهان حدود 23 درصد کاهش یافت و 

ایـن کاهـش قیمتـی همراسـتا بـا افـت قیمـت سـایر 

کامودیتی هـا ناشـی از همـه  گیـری جهانـی ویـروس 

کرونـا بـود. ایـن امـر تمایـل بـه فـروش و صـادرات 

فرومولیبـدن را کاهـش داد و بـه  جـای آن، بـر حجـم 

تجارت اکسید مولیبدن افزوده شد.

واحدهـای  عمـده  کـه  اسـت  ذکـر  بـه   الزم 

تولیدکننـده فرومولیبـدن، بـه  صـورت یکپارچـه بـه 

تولید اکسید مولیبدن نیز می پردازند. از این رو، در 

ایـن  از  یـک  هـر  در  سـود  حاشـیه  کاهـش  صـورت 

حلقه هـا، بـه فـروش در حلقه دیگـر تمرکز می کنند. 

هـر چنـد کـه مشـابه بـا افـت قیمـت فرومولیبـدن، 

قیمـت اکسـید مولیبـدن نیـز افـت داشـت امـا بایـد 

اذعـان کـرد کـه در شـرایطی که قیمت فرومولیبدن 

بـه کـف قیمتـی نزدیـک اسـت، تمرکـز بـه فـروش 

اکسـید مولیبـدن افزایـش خواهـد یافـت کـه نه  تنها 

حاشیه سود بیشتری در مقایسه با تولید فرومولیبدن 

دارد بلکـه بـه  واسـطه کاربردهـای گسـترده تری کـه 

دارد، تقاضـا بـرای ایـن محصـول باالتـر اسـت. بر این 

اسـاس، تجـارت اکسـید مولیبـدن در سـال 2020 بـر 

بـود،  کاهشـی  کـه  فرومولیبـدن  تجـارت  خـالف 

بـه حـدود  بـا رشـد 5 درصـدی  و  افزایـش داشـت 

185هزار تن رسید.

صادرکننـده  کشـورهای  مهم تریـن  بررسـی 

فرومولیبدن، تنها یک کشور مهم تولیدکننده مس 

معدنی را در بین صادرکنندگان مطرح فرومولیبدن 

نشان می دهد. از آنجایی که بخش قابل توجهی از 

مولیبـدن معدنـی به عنـوان محصـول جانبـی مـس 

معدنی تولید می شود، انتظار می رود که کشورهای 

مطـرح در بخـش مـس معدنـی، از تولیدکننـدگان و 

عرضه کنندگان مطرح مولیبدن معدنی نیز باشند. 

نمودار شماره 2، مهم ترین صادرکنندگان فرومولیبدن 

را در جهـان بـرای سـال 2020 و سـهم آن هـا از تجـارت 

جهانی در سال 2011 را نشان می  دهد.

همان  طور که در این نمودار مشاهده می شود، 

در سـال 2020 صـادرات کشـورهای کـره جنوبـی و 

بلژیـک در مجمـوع نزدیـک بـه نیمـی از کل تجـارت 

جهان را تشکیل دادند؛ در حالی سهم این دو کشور 

در سـال 2011، کمی بیشـتر از 25 درصد کل تجارت 

کـره  کـه  اسـت  توجـه  جالـب  بـود.  فرومولیبـدن 

جنوبـی، مـاده اولیـه بـرای تولیـد فرومولیبـدن یعنی 

مولیبـدن معدنـی )بـه  صـورت اکسـید یـا سـولفید 

مولیبـدن( را از طریـق واردات تامیـن می کنـد کـه 

عمده آن از مبدا شـیلی اسـت. در مقابل شـیلی که 

در سـال 2011 پـس از بلژیـک، بزرگ تریـن صادرکننـده 

فرومولیبدن در جهان بود، به جایگاه پنجم در سال 

2020 تنـزل پیـدا کـرد. ایـن کشـور همچنـان پـس از 

مولیبـدن  تولیدکننـده  بزرگ تریـن  رده  در  چیـن 

معدنی جهان قرار دارد. چنانچه اطالعات صادرات 

ایـن کشـور نشـان می دهـد، طـی 10 سـال گذشـته بر 

خـالف صـادرات فرومولیبـدن، صـادرات مولیبـدن 

معدنی آن افزایش داشته است.

بدین ترتیب کره جنوبی در رقابت با شیلی که 

یکـی از مهم تریـن تامین کننـدگان آن نیز به  حسـاب 

بـازار  در  را  آن  سـهم  از  عمـده ای  بخـش  می آمـد، 

تجـارت جهانـی تصاحـب کـرد. یکـی از مهم تریـن 

رمـوز موفقیـت تولیدکننـدگان کـره جنوبی در بـازار 

تجـارت جهانـی را می تـوان قیمـت پایین تـر عرضـه 

شـیلی  یعنـی  رقیـب  مهم تریـن  بـه  نسـبت  آن هـا 

دانست. متوسط قیمت فوب صادراتی فرومولیبدن 

کـره جنوبـی در سـال 2020، حـدود 13 هـزار و 375 

دالر بـه  ازای هـر تـن بـود؛ در صورتـی کـه ایـن میـزان 

بـرای شـیلی در ایـن سـال برابر بـا 14 هـزار و 378 دالر 

به  ازای هر تن بود.

فرومولیبـدن،  مطـرح  صادرکننـدگان  دیگـر  از 

کشـورهای ارمنسـتان و انگلسـتان بودند که از این 

کشـورهای  از  یکـی  عنـوان  بـه   ارمنسـتان  میـان، 

مطـرح در تولیـد مولیبـدن معدنـی، سـاالنه حـدود 

هفت هزار تن صادرات فرومولیبدن دارد. گفتنی 

است که این کشور، عمده مولیبدن معدنی تولیدی 

خـود را بـه فرومولیبـدن تبدیـل می کنـد و تنهـا در 

سـال های اخیـر، بـا ورود بـه بـازار چیـن، بخشـی از 

مولیبـدن معدنـی خـود را بـه چیـن صـادر می کند. 

انگلسـتان نیـز بـه  عنـوان دیگـر صادرکننـده مطـرح 

فرومولیبـدن در سـال 2020، بـا افـت 40 درصـدی 

صـادرات مواجـه شـد کـه عمدتـا ناشـی از مسـایل 

همه گیری کرونا بود.
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افزایش قیمت سـیلیس در سـال 201۷، منجر به کاهش تولید سـیلیس در سـطح جهانی شـد؛ 
چراکـه تقاضای بازار در پی افزایش قیمت، به  شـدت کاهش یافته بود. کاهش تولید جهانی سـیلیس 
در ایـن سـال متاثـر از کاهـش تولیـدات در چین بـود. افزایـش مصرف سـیلیس در سـال های اخیر 
می تواند ناشـی از افزایش حجم ساختمان سـازی باشـد. یکی از کشـورهایی که به  دلیل رونق صنعت 
ساختمان سـازی مصـرف داخلـی سیلیسـیم را افزایش داد، برزیل اسـت که پیـش از سـال 201۷ از 
تولیدکننـدگان برتـر این ماده به  شـمار می رفت اما مصرف داخلی چندانی نداشـت. با گذشـت زمان و 
با افزایش قیمت این محصول و رشـد ساختمان سـازی در این کشـور، مصرف سـیلیس در برزیل نیز 

افزایش یافت و صادرات این کشور رو به کاهش رفت.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

عنصـری  سـیلیکا  یـا  سیلیسـیم  آتورپـات،  آرمـان 

شـبه فلزی اسـت کـه به شـکل جامـدی بلورین تـرد و 

سخت بوده و به رنگ آبی خاکستری درخشان و در 

حالـت متبلـور و بـه رنـگ قهـوه ای بی شـکل یافـت 

قلیاهـا  و  هالوژن هـا  بـا  فلـز  شـبه  ایـن  می شـود. 

واکنـش می دهـد امـا بیشـتر اسـیدها )بـه جـز برخی 

ترکیب هـای بسـیار واکنـش دهنده اسـید نیتریک و 

ندارنـد.  آن  روی  اثـری  اسـید(  هیدروفلوئوریـک 

سیلیسـیم هشـتمین عنصر فـراوان در جهـان بر پایه 

جـرم اسـت امـا بـه سـختی می تـوان آن را بـه صورت 

خالـص و آزاد در طبیعـت یافـت؛ چـرا کـه سـیلیکون 

خالـص بسـیار واکنش پذیـر اسـت. بنابرایـن ایـن امر 

موجـب شـده اسـت تا نتـوان آن را بـه صورت خالص 

در طبیعـت یافـت امـا تقریبـا در تمـام سـنگ ها و 

انـواع  سـایر  و  ماسـه، خـاک رس  و  همچنیـن شـن 

خاک ها وجود دارد. الزم یه ذکر اسـت که این ماده 

معدنی با اکسیژن به عنوان دی اکسید سیلیسیم یا 

با اکسیژن و سایر عناصر به عنوان سیلیکات یافت 

می شـود. سـیلیس بـه دو فـرم ماگمایـی یـا آذریـن و 

رسـوبی یـا سـطحی وجـود دارد کـه اسـتخراج و 

معدنـکاری آن بـه صـورت زیرزمینـی و اکثـرا روبـاز 

انجـام می شـود. سیلیسـیم معمـوال بـه صـورت دی 

اکسید سیلیکون )SiO2( در طبیعت دیده می شود 

که سیلیس نیز نامیده می شود.

اسـتفاده از سـیلیس در جهـان امـروز، افزایـش 

چشـمگیری داشـته اسـت. کاربـرد اصلـی این کانی 

پرمصرف در صنایع معدنی در تولید انواع شیشه و 

سـنگ  و  مصالـح  فروسـیلیس،  تولیـد  سـرامیک، 

سـاختمانی و سـیمان، پشـم شیشـه، فیلتـر شـنی، 

شکسـت  سندبالسـت،  جاده سـازی،  ریخته گـری، 

هیدرولیـک، تولیـد مـواد شـیمیایی، مـواد آرایشـی، 

بهداشتی، دارویی و غذایی است. بیشتر سیلیسیم 

آزاد در صنایـع پاالیـش فوالد، ریخته گری آلومینیوم 

)ماننـد  شـیمی  حسـاس  صنعت هـای  بسـیاری  و 

سـیلیس دودی( کاربـرد دارد. کمتـر از 10 درصـد 

سیلیسیم در ساخت نیمه رساناها به  کار می رود.

سیلیسیم بسیار خالص سازی شده )دترای درجه 

خلـوص بـاال( شـاید مهم تریـن نقـش را در اقتصـاد دنیـا 

داشـته باشـد؛ چراکـه صنعـت الکترونیـک، سـاخت 

تراشـه های مـدار و در نتیجـه سـاخت بیشـتر رایانه هـا 

وابسـته بـه آن اسـت. سـیلیکون بـا خلـوص کمتـر در 

متالورژی به عنوان یک عامل کاهنده و به عنوان یک 

برنـز  و  برنـج  آلومینیـوم،  فـوالد،  آلیـاژی در  عنصـر 

استفاده می شود. مهم ترین ترکیبات سیلیکون دی 

اکسید )سیلیس( و انواع سیلیکات ها هستند. سهم 

مصـرف هـر یـک از صنایـع مصرف کننـده سیلیسـیم، 

الکتریکـی و  ساختمان سـازی 21 درصـد، صنایـع 

الکترونیکی 19 درصد، خودروسازی 15 درصد و صنایع 

آرایشی و بهداشتی 14 درصد برآورد شده است.

افزایش مصرف سیلیس در گروی رشد صنایع 
نیمه هادی ها و ساختمان سازی
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فلزات آلیاژی و آلیاژها
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

 عمـده سیلیسـیم تولیـد شـده بـه شـکل آلیـاژی 

بـه  نزدیـک  فقـط  و  می مانـد  باقـی  فروسـیلیکنی 

20درصد تا درجه متالورژیکی خالص سازی می شود 

)مجموعـا 1.3 تـا 1.5 میلیـون تـن در سـال(. تخمیـن 

سیلیسـیم  تولیـد  از  15درصـد  کـه  می شـود  زده 

نیمه رسـاناها  درجـه  بـه  رسـیدن  تـا  متالورژیکـی، 

مجددا خالص سـازی می شـود. به این درجه خلوص 

در اصطـالح »خلـوص نـه-9« یـا 99.9999999 درصـد 

می گویند. میزان تولیدات بزرگ ترین تولیدکنندگان 

سـیلیس در نمـودار 1 در بـازه زمانـی 2012 تـا 2021 

بررسی شده است.

کشورهای پیشرو در تولید سیلیس  
در ابتـدا بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد که تولید 

سـیلیس در بـازه زمانـی مـورد بررسـی، حـدود یـک 

میلیـون تـن افزایـش یافتـه اسـت. بـه  بیانـی دیگـر، 

سالیانه حدود یک درصد بر حجم تولیدات سیلیس 

در جهان افزوده شـده اسـت. همان  طور که نمودار 

نیز گویا است، بیش از 70 درصد سیلیس در جهان 

روسـیه،  چیـن،  از  پـس  می شـود.  تولیـد  چیـن  در 

برزیل، نروژ و آمریکا، به  ترتیب هر کدام سهم 7، 5، 

4و 4 درصدی از تولید جهانی سیلیس را در اختیار 

دارنـد. گفتنـی اسـت در طـی زمـان مـورد بررسـی، 

سهم چین از تولیدات جهانی سیلیس افزایش یافته 

و از 65 درصـد در سـال 2012، بـه 70 درصـد در سـال 

2021 رسـیده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه سـهم 

تولید روسیه از تولید جهانی سیلیس در سال 2012، 

حـدود 9 درصـد بـوده کـه این سـهم در سـال 2021 به 

7 درصد کاهش یافته اسـت. گفتنی اسـت افزایش 

قیمـت شـدید سیلسـیم در سـال 2017، منجـر بـه 

کاهـش تقاضـا و در نتیجـه کاهش تولید جهانی این 

محصول در همان سال شد.

افزایش بی سابقه مصرف سیلیس در   
برزیل

پس از بررسی بزرگ ترین تولیدکنندگان سیلیس، 

در نمـودار 2 بـه بررسـی مصـرف سـیلیس در بـازه 

زمانـی 2012 تـا 2021 در ایـن کشـورها پرداختـه شـده 

است. همان  طور که نمودار نیز گویا است، مصرف 

سـیلیس در بـازه زمانـی مـورد نظـر در ایـن کشـورها 

رونـد افزایشـی را پیمـوده اسـت. بـا توجـه به نمـودار 

مذکـور، مصـرف سـیلیس در برزیـل افزایـش یافتـه 

اسـت؛ گفتنـی اسـت تـا پیـش از سـال 2018، مصرف 

ایـن مـاده در برزیـل بسـیار ناچیـز بـود و ایـن کشـور 

عرضـه  جهانـی  بـازار  در  را  خـود  تولیـدات  عمـده 

می کرد اما رشـد صنعت ساختمان سـازی به  عنوان 

یکـی از صنایـع مصرف کننـده سیلیسـیم در برزیـل 

موجب پدیدار شـدن موج مصرف داخلی این ماده 

شد. گفتنی است مصرف سیلیسیم برزیل در سال 

2021، بالغ بر 204 هزار تن تخمین زده شده است.

مصـرف چیـن در بـازه زمانـی مـورد نظـر افزایـش 

یافته اسـت و در سـال 2021، بیش از پنج میلیون تن 

سـال 2012،  در  کـه  حالـی   در  اسـت؛  شـده  بـرآورد 

مصـرف سیلیسـیم ایـن کشـور کمتـر از 4.8 میلیون 

تن بوده اسـت. رشـد مصرف سیلسیم چین بیش از 

رشـد صنایـع  مرهـون  صنعـت ساختمان سـازی، 

اسـت.  سـاینده ها  و  نیمه هـادی  الکترونیکـی، 

هم اکنـون چیـن 89 درصـد سیلسـیم تولیـدی را در 

داخل کشور مصرف می کند.

آسـیا و اقیانوسـیه »APAC« نیـز از نظـر سـهم 

درآمـد و هـم از نظـر »CAGR« در پیشـتاز بـازار 

جهانـی سـیلیکون باقـی خواهـد مانـد. رشـد بـازار 

در منطقـه عمدتـا ناشـی از صنعـت الکترونیـک و 

خودروسـازی اسـت. اسـتفاده زیـاد از انرژی هـای 

تجدیدپذیر و جذب سریع وسایل نقلیه الکتریکی 

»EV« فرصت های سودآوری را برای تولیدکنندگان 

و  هنـد  ژاپـن،  چیـن،  می کنـد.  فراهـم  سـیلیکون 

اسـترالیا بـا توجـه بـه حضـور بخـش بـزرگ تولیـدی 

در ایـن کشـورها، توجـه سـهامداران بزرگـی را بـه 

در  خـودرو  بخـش  ظهـور  می کننـد.  جلـب  خـود 

شـمالی  آمریـکای  در  را  سـیلیکون  بـازار  مکزیـک 

هدایت می کند.
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