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هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

در جهان امروز سرب به عنوان یکی از فلزات صنعتی استراتژیک از اهمیت 

بسزایی در صنعت برخوردار است و صنایع متعددی در زمینه های مختلف از 

جمله صنایع خودروسازی، صنایع نظامی، صنایع دریایی، چاپ، کابل سازی و 

مخابرات و صنایع خورشیدی به آن وابسته اند.

در ایـن بیـن مصـرف سـرب در تولید انواع باتری هـای خودرویی و صنعتی، 

سهم عمده  ای را به خود اختصاص داده است که با وجود تالش هایی که برای 

جایگزینـی ایـن فلـز بـا سـایر مـواد در ایـن صنعـت شـده اسـت، همچنـان عمده 

تولیدات باتری با اسـتفاده از سـرب صورت می پذیرد و در حال حاضر بیش از 

70 درصد سـرب تولیدی جهان از محل بازیافت باتری های فرسـوده و کمتر از 

30 درصد آن از محل استخراج و استحصال منابع طبیعی صورت می پذیرد.

تولیـد شـمش سـرب بـه دو دسـته بازیافـت و اسـتخراج از منابـع طبیعـی 

دسته بندی و با روش های هیدرومتالورژی و پیرو متالورژی انجام می شود . با 

توجـه بـه سـرعت تولیـد، روش های پیرو متالـورژی از اهمیت باالتری برخـوردار 

است. به این ترتیب از نظر تکنولوژیکی، بیشتر تمرکز بر روی ارتقاء و استفاده 

از کوره های نوین بوده است. از سال 2000 تاکنون، توسعه و استفاده از کوره هایی 

نظیر Ausmelt ، Side Blowing  و Bottom Blowing در کشورهای استرالیا 

و چین صورت گرفته است.

با عنایت به تحوالت صورت گرفته در 12 سال گذشته، سرمایه گذاری در 

این صنعت  به سمت ایجاد کارگاه های کوچک و متوسط سوق یافته است؛ به 

نحـوی کـه آمـار جوازهـای تاسـیس صـادره بـه ایـن شـکل، نزدیـک بـه 400 واحـد 

رسیده که البته بخش عمده ای از آن نیز به بهره برداری رسیده است. بنابراین 

با توجه به گسـترش بی رویه تعداد این واحدها از یک سـو و محدودیت تامین 

مواد اولیه و بعضا محدودیت های زیست محیطی از سوی دیگر، اکنون تعداد 

زیـادی از ایـن کارگاه هـا غیـر فعـال و یـا بـا ظرفیت هـای محـدود اقـدام بـه تولید 

می کنند. در واقع علت  اصلی کاهش سـرمایه گذاری در صنعت سـرب طی 

یـک تـا دو سـال گذشـته، عمدتـا ناشـی از اشـباع سـرمایه گذاری در واحدهـای 

کوچـک و متوسـط و همچنیـن محدودیت هـای صـدور مجـوز واردات از طرف 

سازمان محیط زیست بوده است.

نـرخ سـرب داخلـی تابعـی از عوامل مختلف از جملـه نـرخ ارز بازار جهانی 

فلـزات در بـورس فلـزات لنـدن، میـزان عرضـه باتـری فرسـوده و میـزان تقاضـای 

سرب است و بدون شک نرخ های جهانی در نرخ بازار داخلی سرب تاثیرگذار 

خواهد بود اما میزان تاثیرگذاری آن همواره مستقیم نیست بلکه در فصل های 

افزایش نیاز بازار به باتری های نو برای خودروها، تقاضای تولیدکنندگان باتری 

افزایـش می یابـد و ایـن افزایـش تقاضا باعث ایجاد حباب در نـرخ و افزایش نرخ 

سـرب داخلـی فراتـر از نرخ هـای جهانـی می شـود. در مقابـل در فصل هایـی که 

نیـاز تولیدکننـدگان باتـری کاهش می یابد، جریان معکوس رخ می دهـد اما در 

هر حال نرخ های جهانی در نرخ داخلی تاثیرگذار هستند.

کمـک دولـت در راسـتای حمایـت از ایـن صنایـع، صرفـا محـدود بـه صدور 

مجوز مقطعی صادرات قطعی و صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه در مقابل 

اینکـه  بـه  توجـه  بـا  می شـود  خاطرنشـان  همچنیـن  اسـت.  بـوده  صـادرات 

تولیدکنندگان سرب محصول خود را از محل بازیافت باتری های فرسوده انجام 

می دهنـد و ایـن صنعـت از جملـه صنایعـی اسـت کـه مقـررات خـاص 

زیست محیطی بر آن حاکم است، واردات  باتری فرسوده به عنوان مواد اولیه 

و صـادرات از محـل اسـتحصال آن، عمومـا بایـد بـا هماهنگـی وزارت صمـت و 

سازمان محیط زیست صورت پذیرد که این موضوع باید با درایت مدیران این 

دو سـازمان دولتی و با رعایت منافع ملی در جهت حفظ این صنایع ارزآور به 

خصوص صنایعی که با رعایت نکات زیست محیطی سرمایه گذاری شده اند 

و با عنایت ویژه ای که به مسائل امنیت محیط زیست کشور دارند ،گام های 

اساسی بردارند.

در پایـان بایـد تاکیـد کرد با وجود اینکه صنایع باتری سـازی و خودروسـازان 

جهان در صدد جایگزینی سایر مواد به جای سرب برای تولید باتری هستند، 

همچنان سـرب بیشـترین مصرف در تولید باتری را دارد. بنابراین حداقل تا 10 

سال آینده مصرف سرب کاهش در خور توجهی در جهان نخواهد داشت اما 

در بلندمـدت ایـن فلـز با کاهش مصرف مواجه خواهد بـود. در خصوص آینده 

صنایع سـرب در کشـور به نظر می رسـد در صورتی که سیاسـت های سـازمان 

محیط زیست و وزارت صمت در راستای حفظ محیط زیست ، تولید سرب در 

ایـران را در حـد تامیـن نیـاز داخلـی تعییـن کنـد و از ورود موقـت باتری هـای 

فرسـوده و صادرات از این محل ممانعت شـود، در آینده کارگاه های کوچک و 

سنتی که امکان تجهیز خود به امکانات کنترل آالینده های زیست محیطی را 

ندارنـد، محکـوم بـه توقـف فعالیـت خـود و یـا تغییـر کاربـری کارگاه هـای خـود 

خواهند بود.

ضرورت دوراندیشی در صنعت سرب

اکبر بنائیان مفرد
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یکی از مهم ترین اهداف سیاسـت گذاران کالن صنعت فوالد کشـور، مقابله با خام فروشـی و تولید محصوالت دارای 
ارزش افـزوده اسـت. این هدف در راسـتای تحقق برنامه های کالن کشـور به ویـژه در افق 1404 بـرای صنعت فوالد در 
نظـر گرفته شـده امـا کمتر از نـگاه ملی به آن توجه شـده اسـت. عمـده سـرمایه گذاری های صورت گرفتـه در صنایع 
پایین دسـتی و دارای ارزش افزوده فوالد کشـور طی سـالیان اخیر توسط بخش خصوصی انجام شـده است و علی رغم 
ضـرورت توسـعه این صنایع، تولیدکنندگان با چالش های مختلفی اعـم از نحوه قیمت گذاری زنجیره فـوالد، کمبود مواد 
اولیـه، وضـع عـوارض صادراتـی، قطعی بـرق و... دسـت و پنجه نـرم می کنند. با ایـن حال، برخی شـرکت های بخش 
خصوصـی در پایین دسـت فـوالد، علی رغم تمامی این مشـکالت توانسـته اند با به کارگیـری از دانش و تکنولـوژی روز 
تولیـد و همچنین نیروهای انسـانی متخصـص و کاردان  بر معضالت موجود غلبه کننـد و تولید محصوالت نوین و نهایی 
صنعـت فـوالد را در دسـتور کار خود قرار دهنـد. در این زمینه، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلـزات آنالین« با خلیلی، 

مدیرعامل شرکت فوالد البرز ایرانیان گفت وگو کرده که مشروح آن در ادامه آمده است:

ضرورت بازنگری در شیوه تامین مواد اولیه
هدف  گذاری برای تولید محصوالت خاص فوالدی  

قاسم خلیل خلیلی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فوالد البرز ایرانیان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:
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مشهد، ایستگاه اختصاصی ریل آهن متصل به شبکه 

سراسـری ریلی کشـور، پسـت اختصاصی برق 220 تا 

230 کیلـووات متصـل بـه رینگ اصلی انتقـال نیروی 

سراسری، پست اختصاصی گاز طبیعی با ظرفیت 10 

هـزار مترمکعـب و خطـوط تولیـد تمـام اتوماتیـک و 

بـه پیشـرفته ترین تجهیـزات و  هوشـمند مجهـز 

ماشـین آالت روز دنیـا، امـکان تولید محصـوالت ذکر 

شـده را مطابق با کلیه اسـتانداردهای ملی جهت به 

کارگیری در بازارهای داخلی و صادراتی فراهم کرده 

اسـت؛ بـه نحـوی که بخـش قابل توجهی از مجموعه 

محصوالتـی کـه تاکنـون در ایـن مجتمع تولید شـده، 

کشور را از واردات آن ها بی نیاز کرده است.  

مـاده اولیـه مورد نیاز  شـما چیسـت و با   
مواجـه  زمینـه  ایـن  در  چالش هایـی  چـه 

هستید؟ 
شـرکت فـوالد البـرز ایرانیـان عمدتـا از دو گریـد 

اولیـه  مـاده  تامیـن  بـرای  فـوالدی  شـمش  اصلـی 

استفاده می کند. یکی از آن ها، شمش  3SP است 

که در تولید مقاطع فوالدی مانند تیرآهن، نبشی و 

ناودانـی بـه کار مـی رود. شـمش فـوالدی دیگـر نیـز 

گریـد 5SP بـوده و طـول آن 12 متـر اسـت کـه بـرای 

تولید میلگرد اسـتفاده می شـود. ما شـمش فوالدی 

را از تامین کننـدگان اصلـی در بـورس کاالی ایـران 

همچون فوالد خوزسـتان، آهن و فوالد ارفع و... تهیه 

می کنیـم. الزم بـه ذکـر اسـت کـه تمـام مـواد اولیـه 

شرکت از بورس تامین می شود و امکان خرید شمش 

از بـازار آزاد وجـود نـدارد؛ چراکـه شـمش فـوالدی بـا 

گریدهـای مـورد نیـاز در بـازار آزاد یافـت نمی شـود. 

حتـی در صورتـی کـه شـمش فـوالدی در بـازار آزاد 

موجود باشـد، از نوع القایی خواهد بود که خرید آن 

با توجه به ظرفیت روزی سه تا چهار هزار تنی شرکت 

فوالد البرز ایرانیان همخوانی ندارد زیرا میزان تولید 

شمش القایی در واحدهای تولیدی بسیار کم است 

و آن هـا می تواننـد حداکثـر 200 تـن شـمش در روز به ما 

تحویل دهند. بنابراین اگر بخواهیم با ظرفیت کامل 

تولید داشته باشیم، باید از 10 تولیدکننده شمش القایی 

خریـد کنیـم کـه هـم باعـث هدررفـت زمـان  و انـرژی 

می شود و هم اینکه صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

البته باید توجه داشـت که طبق دسـتورالعمل و 

شـیوه نامه فـوالدی، بایـد بـه هر میزان که تامیـن مواد 

اولیه را از بورس کاال انجام دادیم، به همان میزان نیز 

محصول در بورس کاال عرضه کنیم که خوشبختانه 

مجموعـه نیـز طبق همین دسـتورالعمل محصـوالت 

خـود را در بـورس کاال عرضـه می کنـد. شـرکت فـوالد 

البـرز ایرانیـان پـس از اینکـه بـه تعهـدات خـود بـرای 

عرضه در بورس عمل کرد، می تواند محصول خود را 

در بازار آزاد نیز به فروش برساند.

در حـال حاضر تولیدکننـدگان میلگرد و   
مقاطـع فـوالدی کشـور با چـه چالش هایی 
مواجه هسـتند و نقش دولت و سازمان های 
ذی ربـط در رفـع آن هـا را چگونـه ارزیابـی 

می کنید؟
سـهمیه  آن  طریـق  از  کـه  بهین یـاب  سـامانه 

شـرکت های نـوردی بـرای تامیـن مـواد اولیـه تامیـن 

لطفا در خصوص پیشـینه شـرکت فوالد   
البـرز ایرانیـان و محصـوالت ایـن شـرکت 

توضیحاتی بفرمایید.
شرکت فوالد البرز ایرانیان ) فایکو( فعالیت خود را 

در سـال 1393 بـا هـدف تولیـد انـواع مقاطـع گـرم 

فـوالدی بـا اشـکال، ابعـاد و مشـخصات متنـوع در 

استان مازندران آغاز کرده است. تولید سالیانه بیش 

از یـک میلیـون و ۵00 هـزار تـن انـواع مقاطـع فـوالدی 

زمـره  در  را  مجتمـع  ایـن  صنعتـی،  و  سـاختمانی 

بزرگ تریـن تولیدکننـدگان مقاطـع گـرم فـوالدی در 

کشـور و همچنیـن منطقـه قـرار داده اسـت. تنـوع 

فایکـو شـامل میلگردهـای  تولیـدی در  محصـوالت 

صنعتی و ساختمانی با قطر هشت تا 32 میلی متر به 

ظرفیـت 7۵0 هـزار تـن و همچنیـن انـواع تیرآهن هـای 

سری IPE و IPN ، ناودانی های سری UPE و UPN و 

نبشـی های بـال مسـاوی و نامسـاوی از ارتفـاع مقطـع 

انـواع  تولیـد  ظرفیـت  اسـت.  میلی متـر  80تـا 320 

تیرآهن 300 هزار تن است و ظرفیت تولید نبشی نیز 

به 1۵0هزار تن می رسـد. ضمن اینکه ظرفیت تولید 

ناودانـی شـرکت فـوالد البـرز ایرانیـان 1۵0 هـزار تـن 

اسـت و در زمینـه تولیـد مقاطـع فـوالدی دیگـر نیـز 

1۵0هـزار تـن ظرفیـت داریـم کـه جمعـا بـه ظرفیـت 

7۵0هزار تن است.

مزایـا و برتری محصـوالت تولیدی این   
شرکت نسـبت به نمونه های مشـابه داخلی 

چیست؟
دسترسـی بدون واسطه به شـاه راه جاده ای تهران 
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می شـود، بـا میـزان ظرفیـت درج شـده در پروانه های 

بهره برداری فاصله بسیاری دارد. مشخص نیست که 

سـامانه  سـوی  از  نـوردی  شـرکت های  سـهمیه های 

بهین یـاب بـا چـه مالکـی تعییـن می شـــود. نحـــوه 

محاسـبه سـهمیه بندی شـرکت ها از سـوی سـامانه 

بهین یاب کامال اشـتباه اسـت و هنوز تولیدکنندگان 

نمی دانند که مالک محاسبه سهمیه بندی چیست. 

اینکه این سـهمیه بندی بر اسـاس پروانه بهره برداری، 

سرمایه در گردش و یا میزان تولید سال های گذشته 

صـورت پذیرفتـه اسـت. اگـر ایـن مالک هـا را مبنـای 

سـامانه در نظـر بگیریـم، ممکـن اسـت یـک واحـد 

تولیدی در یکی دو سـال اخیر به بهره برداری رسـیده 

و پیـش از ایـن تولیـد نکرده باشـد. در ایـن صورت چه 

مالکـی برای تعیین سـهمیه مـواد اولیه این واحـد در 

نظر گرفته می شود. تعیین سهمیه ها و سقف خرید 

سـامانه  در  اولیـه  مـاده  عنـوان  بـه  فـوالدی  شـمش 

بهین یاب بر اسـاس مالک های آن کامال اشـتباه بوده 

و ایـن امـر بـه طـور مسـتقیم بـر کاهـش میـزان تولیـد 

شرکت ما تاثیرگذار بوده است. میزان سهمیه تعیین 

شده برای شرکت فوالد البرز ایرانیان در سال گذشته 

40 هزار تن بوده اسـت و در صورتی که این میزان به 

70 تـا 80 هـزار تـن در مـاه برسـد، شـرکت مـا هـم تـوان 

تولیـد محصـول از مـاده اولیـه را دارد و هم اینکه بازار 

خوبـی بـرای فــــروش در اختیـــار خواهـــد داشـت. 

متاسفانه علی رغم تمام پیگیری ها و نامه نگاری های 

صورت گرفته با مسئوالن مربوطه در استان مازندران 

از  یـک  هیـچ  تجـارت،  و  معـدن  وزارت صنعـت،  و 

مسـئوالن پیگیـری نامـه را نمی پذیرنـد و بـه یکدیگـر 

محول می کنند و پاسخگوی ما نیستند. بنابراین اگر 

مسئوالن بتوانند سهمیه بندی سامانه بهین یاب برای 

تامین مواد اولیه شرکت های نورد فوالدی را بر اساس 

پروانـه بهره بـرداری در نظـر بگیرنـد و سـهمیه بندی را 

اصـالح کننـد، طبیعتـا میـزان تولیـد شـرکت مـا و 

شرکت هـــای دیگـــر افزایـش خواهـــد یافـــت و نــرخ 

بهره بـرداری شـرکت نیـز بـه 70 تـا 80 درصـد ظرفیـت 

اسمی خواهد رسید.

از سـوی دیگـر، در کشـور مـا یـک سـامانه جامع و 

یکپارچه که تمام موضوعات مرتبط با تولیدکنندگان 

را در بر بگیرد، وجود ندارد. در حال حاضر، برای ثبت 
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صنعت فوالد پس از 
صنایع نفت و گاز، دومین 
صنعت پرحجم تجارت 
در سطح جهان به شمار 
می آید و در همین راستا، 

یکی از اساسی ترین 
راه های توسعه کشورهای 
وابسته به اقتصاد نفتی، 

توسعه صادرات غیر نفتی 
محسوب می  شود

و درج اطالعـات مربـوط بـه خریـد و فـروش نیازمنـد 

اسـتقرار یـک تیـم چنـد نفـره در دوره هـای مختلـف 

زمانـی هسـتیم. همچنیـن وزارتخانه هـای مختلـف 

و وزارت  تجـارت  و  ماننـد وزارت صنعـت، معـدن 

اقتصاد، اداره مالیات، تامین اجتماعی، سامانه جامع 

تجارت، بهین یاب، سامانه مهتاب، گمرک و... برای 

تکمیـل اطالعـات خود بـرای تولیدکننده، هـر بار یک 

امـروز  قـرار می دهنـد.  مجـزا  سـامانه های  در  فـرم 

دغدغـه بسـیاری از تولیدکننـدگان ایـن اسـت کـه 

چگونـه اطالعـات درخواسـتی را در سـامانه های یـاد 

پیشـرفت های  بـه  توجـه  بـا  کننـد.  بارگـزاری  شـده 

جمع  آوری اطالعات در دنیا از تولیدکنندگان، بنابراین 

صحیـح نیسـت در کشـور مـا هـر یـک از سـازمان های 

کننـد؛ چراکـه  عمـل  بـه صـورت جزیـره ای  متولـی 

اطالعـات در سـامانه های کنونـی بـه صـورت ناقـص 

درج می شـود و طبعـا نتایـج رضایت بخشـی از درج 

اطالعات ناقص کسـب نخواهد شـد. بدون شـک در 

یکپارچه سـازی  و  ادغـام  نیازمنـد  کنونـی  شـرایط 

سـازمان ها  بـرای  اطالعـات  دریافـت  سیسـتم های 

سـازمانی  بهـره وری  بـه  تنهـا  نـه  امـر  ایـن  هسـتیم. 

تولیدکنندگان کمک خواهد کرد بلکه باعث می شود 

سازمان های متولی نیز اطالعات مورد نیاز خود را از 

آن استخراج کنند.

اسـتراتژی شـرکت فوالد البـرز ایرانیان   
در حوزه صادرات چیست؟

صنعـت فـوالد پـس از صنایع نفـت و گاز، دومین 

صنعـت پرحجـم تجـارت در سـطح جهـان بـه شـمار 

می آید و در همین راستا، یکی از اساسی ترین راه های 

توسـعه کشـورهای وابسـته به اقتصاد نفتی، توسـعه 

صادرات غیر نفتی محسـوب می  شـود. همچنین با 

توجـه بـه مزیـت نسـبی و رقابتی در کشـور در زمینه 

فلـزی،  محصـوالت  و  فـوالدی  فرآورده هـای  تولیـد 

تجـارت کاالهـای صنعتـی بـه عنـوان موتـور رشـد و 

توسـعه صنعتـی در کشـورهای مختلـف جهـان در 

کانـون توجـه قـرار گرفتـه اسـت. از ایـن رو، یکـی از 

برنامه های اصلی شرکت فوالد البرز ایرانیان، توسعه و 

گسـترش صـادرات محسـوب می شـود. بـا توجـه بـه 

اینکـه شـرکت در نزدیکـی بنـدر امیرآبـاد واقـع شـده 

است، موقعیت استراتژیک خوبی از لحاظ صادرات 

ترکیـه،  ماننـد  همسـایه  کشـورهای  چراکـه  داریـم؛ 

ترکمنسـتان، گرجسـتان و حتی عراق نیز بازار خوبی 

بایـد در نظـر داشـت کـه  امـا  محسـوب می شـوند 

صادرات نیز با توجه به دشوار شدن شرایط تحریمی 

و نوسان نرخ ارز و نحوه رفع تعهد ارزی، دشواری های 

خاص خود را دارد.

نقش تحریم در صنعت فـوالد را چگونه   
ارزیابی می کنید؟

 بـا وجـود اثرگـذاری تحریم هـا، فرصـت مناسـبی 

منظـور  بـه  کشـور  در  فـوالد  تولیدکننـدگان  بـرای 

بومی سـازی و توجـه بـه سـاخت داخل به وجـود آمده 

اسـت؛ بـه طـوری کـه شـرکت فـوالد البـرز ایرانیـان از 

طریق کارگاه های دانش بنیان و خودمحور، نیروهای 

افـراد دوره هـای  ایـن  آمـوزش داده اسـت و  خـود را 

آموزشـی متعـددی را گذرانده انـد. حتـی در صـورت 

نیـاز هـم برخـی از افـراد بـه خـارج از کشـور جهـت 

یادگیـری اعـزام شـده اند. در همیـن راسـتا، در تـالش 

هستیم تا بتوانیم طی برنامه پنج ساله، تمام نیازهای 

تعمیـر و نگهـداری داخلـی شـرکت را مرتفـع سـازیم. 

یـک  داریـم  قصـد  نیـاز  صـورت  در  اینکـه  ضمـن 

سـاخت  کوچـک  شـرکت های  میـان  کنسرسـیوم 

ماشین آالت در کشور پدید آوریم و پروژه های مرتبط 

با تعمیر و نگهداری را انجام دهیم.

چشـم انداز شـرکت فوالد البرز ایرانیان   
در اجرای طرح های توسعه چیست؟

تـالش  در  شـده  انجـام  برنامه ریزی هـای  طبـق 

هسـتیم بـا بهره گیـری از تمامـی امکانـات موجـود، 

تولیـد و فـروش مجموعـه را به ظرفیـت 100 درصدی 

برسـانیم و بـا توجـه بـه تقاضـای داخلـی و صادراتـی، 

بازارهای هدف خود را گسترش دهیم. همچنین به 

دنبـال آن هسـتیم کـه بـه سـبد محصـوالت شـرکت، 

تسـمه پهـن فـوالدی را کـه تولیـد آن، پیـش از ایـن در 

انحصـار شـرکت ذوب آهـن اصفهـان بـوده اسـت را 

اضافه کنیم.
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فــوالدفــوالد

ضرورت تامین برق القایی ها در راستای توسعه

رشد 18 درصدی درآمد »فخوز«

چین، پیشرو در صادرات لوله و پروفیل بدون درز فوالدی
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رئیـس هیئـت مدیره صنایـع ریخته گری سـپاهان پایـدار گفت: تامیـن پایدار بـرق واحدهای 
القایـی به منظور اجرای طرح های توسـعه در بلندمـدت، یکی از مهم ترین درخواسـت های فعاالن 
این بخش اسـت که امیدوار هسـتیم زیرسـاخت های الزم جهت تحقق این مهم هرچه سـریع تر 

فراهم شود.

ضرورت تامین برق القایی ها در راستای توسعه
رئیس هیئت مدیره صنایع ریخته گری سپاهان پایدار مطرح کرد:

احمدرضـا بیرجنـدی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کرد: 

قیمت گذاری دستوری مواد اولیه مورد نیاز در کل 

زنجیـره فـوالد و ناهماهنگی هـای موجـود در ایـن 

زمینه، منجر به ایجاد یک سری بی نظمی در سطح 

بازار شده است. از سوی دیگر، سرمایه گذاری های 

الزم در صنعـت بـرق کشـور طـی 20 سـال اخیـر 

صورت نپذیرفته و این در حالی اسـت که بسـیاری 

از واحدهـای ریخته گـری فـوالدی کـه از کوره هـای 

القایـی در خطـوط تولیـد خـود اسـتفاده می کننـد، 

نیازمنـد تامیـن بـرق کافـی بـرای اجـرای طرح هـای 

توسـعه خـود هسـتند. برق، نقـش بسـزایی در ادامه 

حیـات واحدهـای ریخته گـری اعـم از آهنـی و غیـر 

آهنی دارد و بر همین اساس باید سرمایه گذاری های 

بـرق  تامیـن  بـرای  شـهرک های صنعتـی  در  کافـی 

صـورت پذیـرد. در واقـع یکـی از دالیـل مهـم رکـود 

حاکم بر بازار محصوالت فوالدی و همچنین توسعه 

نیافتـن بسـیاری از واحدهـای فعـال تولیـدی، عـدم 

تامین برق مورد نیاز اسـت که این معضل می تواند 

در آینده نیز خطرآفرین واقع شود.

کاهش محسوس نیروی انسانی در   
واحدهای القایی

وی افـزود: از آنجایـی کـه فعالیـت در صنعـت 

ریخته گـری بـا سـختی های فراوانـی همـراه اسـت و 

حرارت باالی انواع کوره های ریخته گری شرایط کار 

متاسـفانه شـاهد کاهـش  را طاقت  فرسـا می کنـد، 

نیروی انسانی مورد نیاز جهت فعالیت مستمر در 

ایـن واحدهـا هسـتیم. در حالـی کـه پیـش از ایـن، 

بسیاری از افراد مشتاق به حضور در بخش تولید به 

ویـژه صنایـع فـوالدی بودنـد و متاسـفانه در حـال 

حاضـر میـل و انگیـزه کافـی جهـت فعالیـت در ایـن 

زمینه به شـدت کاهش یافته اسـت. کمبود نیروی 

انســانی متخصــص، معضــــل بزرگــی اســــت کـــه 

گریبان گیر نه تنها صنایع فوالدی بلکه اکثر صنایع 

شـده اسـت و مشـخص نیسـت کـه در آینـده ایـن 

مشکل چگونه مرتفع خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره صنایع ریخته گری سپاهان 
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پایـدار عنـوان کـرد: اگرچه افزایش قیمت گاز نیز بر 

عملکرد واحدهای ریخته گری تاثیرگذار بوده است 

امـا بـا توجـه بـه اینکـه از کوره هـای القایـی در خـط 

تولید بهره می بریم، نقش انرژی برق از گاز در تولید 

انواع قطعات فوالدی را پررنگ تر ارزیابی می کنیم. 

ما چندین سال است که به دنبال اجرای طرح های 

توسعه و افزایش ظرفیت تولید در مجموعه هستیم 

امـا متاسـفانه بـه دلیـل تامیـن نشـدن بـرق کافـی، 

موفق به اجرای آن ها نشده ایم.

و  اولیـه  مـواد  تامیـن  خصـوص  در  بیرجنـدی 

چالش هـای موجـود در این زمینه، مطرح کـرد: ما از 

آهـن اسـفنجی در تولیـد قطعـات فـوالدی اسـتفاده 

می کنیم. در حالی که می توانیم از ضایعات آهنی 

نیـز بـرای تولیـد اسـتفاده کنیـم امـا از آنجایـی کـه 

قیمـت قراضـه طـی ماه  هـای اخیـر همـواره با نوسـان 

همراه بوده و همچنین یک متولی خاص برای آن در 

داخل کشـور تعریف نشـده است، تولید با استفاده 

از ضایعـات صرفـه اقتصادی ندارد. بر همین اسـاس 

بسـیاری از واحدهـای فـوالدی کـه از آهـن اسـفنجی 

می کننـد،  اسـتفاده  خـود  محصـوالت  تولیـد  در 

می  تواننـد حداقـل حاشـیه سـود را برای فـروش خود 

در نظـر بگیرنـد. البتـه ذکـر ایـن نکتـه حائـز اهمیـت 

حـال  در  تولیـدی  واحدهـای  از  برخـی  کـه  اسـت 

اسـتفاده همزمـان از آهـن اسـفنجی، سـفاله آهـن و 

از  امـا  ترکیبـی هسـتند  بـه صـورت  آهنـی  قراضـه 

آنجایی که ضایعات آهنی حاوی ترکیبات مختلفی 

اسـت و همچنیـن سـفاله آهـن ممکـن اسـت حـاوی 

کـروم باشـد و یکپارچگـی موجـود نیـز از بیـن بـرود، 

بنابرایــــن بسیــــاری از واحدهـــای القـــایی ترجیـــح 

می دهند که از آهن اسفنجی در خطوط تولید خود 

استفاده کنند.

بازار قراضه آهنی متولی ندارد!  
وی در همیـن راسـتا ادامـه داد: از آنجایـی کـه 

عرضه آهن اسفنجی در بورس کاالی ایران در تناژ باال 

واحدهـای کوچـک  از  بسـیاری  صـورت می پذیـرد، 

تولیـدی توانایـی تامیـن نقدینگـی الزم جهـت خریـد 

ماده اولیه مورد نیاز را ندارند و بر همین اساس ناچار 

بـه خریـد مـاده اولیـه مـورد نیـاز بـا قیمـت بیشـتر از 

واسطه ها در سطح بازار می شوند. تولید و همچنین 

فـروش محصـول در چنیـن شـرایطی مقـرون به صرفه 

نیسـت و البتـه چـاره ای هـم بـرای رفـع ایـن معضـل 

اندیشـیده نشـده اسـت. از سـوی دیگر، فرمـــول 

قیمت گـذاری مشـخصی بـرای قراضـه آهنـی نیـز در 

داخـل کشـور تعریـف نشـده و قیمت هـا همـواره بـا 

نوسان همراه بوده است. در یک نگاه کلی، واحدهای 

کوچـک القایـی بـا چالـش اساسـی تامیـن مـاده اولیـه 

دست و پنجه نرم می کنند و این مسئله بر عملکرد 

آن ها تاثیر مستقیم گذاشته است.

رئیـس هیئت مدیـره صنایع ریخته گری سـپاهان 

پایـدار ضمـن تاکیـد بـر مقولـه آمـوزش، تصریـح کـرد: 

آموزش، مسـئله مهمی اسـت که باید در دسـتور کار 

بخش های مرتبط قرار بگیرد. از آنجایی که صنایع مادر 

همچـون ریخته گـری، فوالد و... مسـتلزم آمـوزش و 

البتـه کسـب تجربـه در گـذر زمـان اسـت، بنابرایـن 

توسعه آموزش می تواند بسیار تاثیرگذار در حفظ و 

حتی افزایش نیروی انسانی کارآمد و متخصص در 

ایـن صنایـع واقـع شـود. متاسـفانه شـرایط تولیـد در 

حـال حاضـر بـه نحـوی اسـت کـه افـراد بـه دنبـال 

از  بسـیاری  و  غیرمولـد هسـتند  و  آسـان  مشـاغل 

واحدهای تولیدی با کمبود نیروی انسانی متخصص 

و غیر متخصص مواجه شده اند.

بیرجنـدی در ارتبـاط بـا مشـتریان ایـن شـرکت، 

اضافه کرد: قطعات یدکی مورد نیاز خودروسازان و 

همچنیـن برخـی دسـتگاه های صنعتـی، بـر اسـاس 

سـفارش مشـتری در مجموعـه صنایـع ریخته گـری 

سـپاهان پایدار تولید می شـود. ضمن اینکه پیش تر 

محصوالت شرکت به کشور هنــد صــادر می شــد اما 

در حال حاضر فعالیتی در این حوزه نداریم.

وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه خبـری و 

تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« مبنـی بر اینکه چشـم انداز 

صنعـت فـوالد را چگونـه ارزیابـی می کنیـد، گفـت: 

شرایط صنعت فوالد در حال حاضر مناسب است اما 

اگـر بـه دنبـال تحقـق وعـده تولیـد ۵۵ میلیـون تنـی 

فوالد در افق 1404 هستیم، باید توسعه زیرساخت های 

الزم را در دسـتور کار خـود قـرار دهیـم؛ چراکـه در این 

زمینـه دچـار ضعف هایـی هسـتیم کـه باید بـه دنبال 

بهبود آن ها باشیم. همچنین تقویت روابط بین المللی، 

از آنجایی که فعالیت 
در صنعت ریخته گری با 

سختی های فراوانی همراه 
است و حرارت باالی 

انواع کوره های ریخته گری 
شرایط کار را طاقت  فرسا 
می کند، متاسفانه شاهد 

کاهش نیروی انسانی مورد 
نیاز جهت فعالیت مستمر 

در این واحدها هستیم
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مقولـه بسـیار مهمـی اسـت کـه در راسـتای توسـعه 

صـادرات بایـد مـورد توجه قرار بگیرد. تحریم، یکی از 

مسائل تاثیرگذار در این بخش است و رفع تحریم ها، 

خواهـد  موجـود  شـرایط  بهبـود  در  بسـزایی  نقـش 

داشـت. همچنیـن توسـعه تکنولـوژی و دانـش فنـی 

تولیـد انواع محصوالت فوالدی، مسـتلزم همـکاری با 

شـرکت های پیشـرفته خارجـی و همچنیـن واردات 

تکنولوژی روز است که متاسفانه این مهم به دلیل 

شرایط تحریمی کشور امکان پذیر نیست.

اهمیت ثبات نرخ ارز در صنعت فوالد  
این فعال صنعت فوالد در همین راستا خاطرنشان 

کـرد: پیـش از اینکـه تحریم های مختلف سیاسـی و 

اقتصادی علیه کشـور اعمال شـود، سیاست گذاری 

غیر کارشناسانه ای در زمینه ثابت نگه داشتن نرخ 

ارز در داخـل وجـود داشـت کـه منجـر بـه واردات 

قطعـات مـورد نیـاز واحدهـای ریخته گری بـه داخل 

کشـور شـده و میـل بـه کارگیـری از قطعـات داخلـی 

کاهـش یافتـه بـود. خوشـبختانه در حـال حاضـر این 

معضـل رفـع شـده و دالر بـه نرخ واقعی خود رسـیده 

است اما به دلیل مشکالت ناشی از تحریم، قادر به 

صـادرات محصـوالت خـود بـه بازارهـای بین المللـی 

نیستیم. اگر به لطف و یاری خدا تحریم ها در آینده 

نزدیک رفع شود، در صورت مطالعات همه جانبه و 

کارشناسانه و همچنین کاهش تعرفه  های وارداتی و 

صادراتـی، می توانیـم امیـدوار بـه توسـعه صنعـت 

فـوالد و تحقـق تولیـد ۵۵میلیـون تـن فـوالد در افـق 

1404 باشیم.

از  دولـت  حمایـت  بـا  ارتبـاط  در  بیرجنـدی 

تولیدکنندگان بخش خصوصی، اذعان کرد: واقعیت 

امـر ایـن اسـت کـه مـا هیـچ توقعـی از دولـت در ایـن 

زمینه نداریم. همین که دولت برای ما مشکل تراشی 

نکنـد، می توانیـم بـه مسـیر خـود ادامه دهیـم. برای 

مثـال، افزایـش بـه یـک بـاره قیمـت بـرق، خسـارات 

جبران ناپذیری را به واحدهای القایی وارد کرد. این 

معضـل را می تـوان بـا افزایـش قیمت بنزین مقایسـه 

کـرد کـه رشـد سـه برابـری آن در سـال 1398، چـه 

ضررهای اقتصادی و حتی اجتماعی هولناکی را در 

جامعـه بـر جـای گذاشـت. بـر همیـن اسـاس افزایش 

قیمـت واحدهـای القایـی بایـد قـدم به قـدم در یک 

بازه زمانی بلندت صورت پذیرد تا هم تولیدکنندگان 

متحمـل ضررهـای اقتصـادی کمتـری شـوند و هـم 

بتواننـد توسـعه را در دسـتور کار خـود قـرار دهنـد. 

البتــه تحقــق ایــن امــر، نیازمنــد سیاست گذاری 

کالن و خردمندانه مسـئوالن و سـازمان های دولتی 

مرتبط است.

وی در خصوص نوسان قیمت فلزات آهنی و غیر 

آهنـی در بازارهـای بین المللـی، مطـرح کـرد: قیمـت 

فلزات طی پنج تا 6 ماه اخیر، با نوسانات شدیدی در 

بازارهای مختلف همراه بوده و در حال حاضر قیمت 

جهانی فوالد، تقریبا برابر با قیمت آن در مدت مشابه 

سال گذشته است. برای مثال، قیمت ورق و میلگرد 

تـا سـه مـاه پیـش رونـد افزایشـی داشـت و در ادامـه با 

کاهش قیمت، معادل با مدت مشـابه سـال گذشـته 

شده است. این اتفاق ناشی از مسائل مرتبط با جنگ 

روسیه و اوکراین و همچنین بازار مسکن چین است و 

به نظر می رسد تا پایان سال جاری میالدی، با کاهش 

نسبی قیمت مواجه باشیم.

امیدوار به اجرای طرح های توسعه   
هستیم

رئیس هیئت مدیره صنایع ریخته گری سپاهان 

پایـدار در پایـان یـادآور شـد: واقعیـت امـر ایـن اسـت 

واحدهـای  زیـان  و  کاهـش ضـرر  بـرای  دولـت  کـه 

القایـی، هرچـه سـریع تر بایـد حمایـت واقعـی از ایـن 

واحدها را در دستور کار خود قرار دهد؛ چراکه اگر 

فوالدسازان القایی تاکنون با تمام مشکالتی همچون 

کمبـود مـواد اولیـه و انـرژی بـه ویـژه برق به فعالیت 

خود تداوم بخشیده اند، به نوعی یاری رسان دولت 

و اقتصاد کشور بوده اند. بنابراین نباید در خصوص 

توسـعه واحدهـای القایـی کوتاهـی صـورت پذیـرد و 

همچنیـن دولت باید نسـبت بـه احـداث واحدهای 

عظیــــم فــــوالدی در مناطــــق مناسبـــی کـه امکــان 

دسترسـی بـه آب فراهـم اسـت، اقـدام کنـد؛ چراکـه 

فـوالد یـک صنعـت انرژی بـر بـه ویـژه آب بـر اسـت و 

امیدوار هسـتیم تامین برق کافی واحدهای القایی 

در راسـتای اجرای طرح های توسـعه هرچه سـریع تر 

عملی شود.

شرایط صنعت فوالد در 
حال حاضر مناسب است 

اما اگر به دنبال تحقق 
وعده تولید 55 میلیون 

تنی فوالد در افق 1404 
هستیم، باید توسعه 

زیرساخت های الزم را در 
دستور کار خود قرار دهیم
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جمـع درآمد فروش داخلی و صادراتی شـرکت فوالد خوزسـتان در 6 ماه ابتدایی امسـال، به 237 
هزار و 855 میلیارد و 303 میلیون ریال رسـید که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل، 
18 درصد افزایش یافته اسـت. این شـرکت در 6 ماه ابتدایی سـال 1400، توانسـته بود 201 هزار 

و 883 میلیارد و 813 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

رشد 18 درصدی درآمد »فخوز«
طی 6 ماهه نخست امسال محقق شد؛

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت فـوالد خوزسـتان با گـذر از 

بحـران قطعـی بـرق در روزهـای گـرم سـال توانسـت 

طـی 6 مـاه نخسـت سـال جـاری عملکـرد خوبـی بـه 

ویـژه در حـوزه تولیـد بـر جـای بگـذارد و بـه فـروش 

مطلوبـی در بازارهـای داخلـی و همچنیـن صادراتـی 

دست پیدا کند.

 رشد 21 درصدی تولید آهن اسفنجی  
نمودار 1 نشان می دهد که شرکت فوالد خوزستان 

توانسـته اسـت در 6 ماه ابتدایی امسـال، 981 هزار و 

628 تـن بیلـت و بلـوم تولیـد کنـد کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل، حاکی از رشد ۵6 

درصـدی اسـت. ایـن شـرکت در 6 مـاه نخسـت سـال 

1400، موفق به تولید 626 هزار و 332 تن بیلت و بلوم 

شده بود.

فخـوز در 6 مـاه ابتدایـی سـال جـاری، 762 هـزار و 

98۵ تـن اسـلب تولیـد کـرده اسـت. ایـن شـرکت طـی 

6ماه ابتدایی پارسال، 800 هزار و 483 تن اسلب تولید 

کرده بود.

در شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی 6 مـاه ابتدایـی 

سـال 1401، دو میلیـون و 671 هـزار و 242 تـن گندلـه 

تولید شد. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال قبل، دو 

میلیون و 761 هزار و 648 تن گندله تولید کرده بود.

فخـوز طـی 6 مـاه نخسـت امسـال توانسـت یـک 

میلیـون و 836 هـزار و 727 تـن آهـن اسـفنجی تولیـد 

کنـد کـه ایـن میـزان بـا افزایش 21 درصدی نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال پیـش همـراه بـوده اسـت. ایـن 

شـرکت در 6 مـاه ابتدایـی سـال قبـل، یـک میلیـون و 

۵19هزار و 84۵ تن آهن اسفنجی تولید کرده بود.

جمـع تولیـد محصـوالت فـوالدی شـرکت فـوالد 

خوزستان در 6 ماه ابتدایی سال 1401، به 6 میلیون و 

2۵2 هزار و ۵82 تن رسید که این میزان نشان از رشد 

9 درصدی نسـبت به مدت مشـابه سـال پیش دارد. 

این شـرکت در 6 ماه ابتدایی سـال 1400، توانسـته بود 

پنج میلیون و 708 هزار و 308 تن محصول تولید کند.

رشد 132 درصدی صادرات اسلب فخوز  
نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت فـوالد 
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خوزسـتان توانسـت در 6 مـاه ابتدایـی سـال جـاری، 

۵40 هـزار و 943 تـن بیلـت و بلـوم را در بـازار داخلـی 

بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان حاکـی از رشـد 

63درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته 

اسـت. این شـرکت در 6 ماه سـال 1400، موفق شـده 

بـود 331 هـزار و 46 تـن بیلـت و بلـوم را در بـازار 

داخلی بفروشد.

فخـوز در 6 مـاه ابتدایـی سـال جاری، 367 هـزار و 

183 تن اسلب را در بازارهای داخلی فروخت که این 

میزان، رشد 60 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 

پیش داشته است. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال 

پیش، 229 هزار و 340 تن اسلب را در بازارهای داخلی 

فروخته بود.

فـوالد خوزسـتان در 6 مـاه نخسـت سـال جـاری، 

توانسـت 47 هـزار و 699 تـن آهـن اسـفنجی را در 

بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان 

نسبت به مدت مشابه سال قبل، 176 درصد رشد را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در مـدت مشـابه سـال 

پیش، 17 هزار و 277 تن آهن اسفنجی فروخته بود.

میـزان فـروش داخلـی گندلـه در »فخـوز« طـی 

6ماه ابتدایی امسال، به 132 هزار و 832 تن رسید که 

ایـن میـزان نشـان از رشـد 428 درصـدی نسـبت بـه 

مدت مشـابه سـال 1400 دارد. این شـرکت، 2۵ هزار و 

121 تـن گندلـه را طـی 6 مـاه ابتدایـی سـال پیـش در 

بازارهای داخلی فروخته بود.

جمع فروش داخلی محصوالت فخوز طی 6 ماه 

ابتدایی سال 1401، به یک میلیون و 88 هزار و 786 تن 

محصول رسید که این میزان در هم سنجی با مدت 

مشـابه سـال قبل، حاکی از رشـد 80 درصدی اسـت. 

این شرکت طی 6 ماه ابتدایی سال 1400، توانسته بود 

602 هـزار و 748 تـن محصـول در بازارهـای داخلـی بـه 

فروش برساند.

شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی 6 مـاه نخسـت 

سـال 1401، موفـق بـه فـروش 386 هـزار و 323 تـن 

بیلـت و بلـوم در بازارهـای صادراتی شـد. فخوز در 

6 مـاه ابتدایـی سـال قبل، توانسـته بـود ۵03 هزار و 

961 تـن بیلـت و بلـوم را در بازارهـای صادراتـی بـه 

فروش برساند.

فخـوز در 6 مـاه ابتدایـی سـال جـاری، 306 هـزار و 

44 تـن اسـلب را روانـه بازارهـای صادراتـی کـرد. ایـن 

شرکت در 6 ماه ابتدایی پارسال، 399 هزار و 794 تن 

اسلب روانه بازارهای صادراتی کرده بود.

جمع فروش صادراتی شرکت فوالد خوزستان در 

6 مـاه ابتدایـی سـال 1401، بـه 692 هـزار و 367 تـن 

محصـول رسـید. ایـن شـرکت در 6 مـاه ابتدایـی سـال 

گذشته، توانسته بود 903 هزار و 7۵۵ تن محصول را 

در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

فـوالد خوزسـتان توانسـت طـی 6 مـاه ابتدایـی 

امسال، 927 هزار و 266 تن بلوم و بیلت در بازارهای 

داخلـی و صادراتـی بـه فـروش برسـاند کـه این میـزان، 

نشـان از رشـد 11 درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال قبـل دارد. ایـن شـرکت در 6 مـاه ابتدایـی سـال 

1400، توانسـته بود در مجموع 83۵ هزار و هفت تن 

بلوم و بیلت بفروشد.

»فخـوز« موفـق شـده بود در 6 ماه نخسـت سـال 

جاری، 673 هزار و 227 تن اسلب در بازارهای داخلی 

و صادراتی به فروش برساند که این میزان نسبت به 

مـدت مشـابه سـال قبـل، 7 درصـد افزایـش داشـته 

ابتدایـی سـال 1400،  مـاه  ایـن شـرکت در 6  اسـت. 

توانسـته بـود 629 هـزار و 134 تـن اسـلب در بازارهـای 

داخلی و صادراتی بفروشد.

جمع فروش داخلی و صادراتی محصوالت فخوز 

و  میلیـون  یـک  بـه  سـال 1401،  ابتدایـی  مـاه  در 6 

میزان فروش داخلی 
گندله در »فخوز« طی 

6ماه ابتدایی امسال، به 
132 هزار و 832 تن 

رسید که این میزان نشان 
از رشد 428 درصدی 
نسبت به مدت مشابه 

سال 1400 دارد

781هزار و 1۵4 تن رسید که این میزان در هم سنجی 

بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 18 درصـد رشـد داشـته 

اسـت. این شـرکت در 6 ماه ابتدایی سـال گذشـته، 

توانسـته بـود یـک میلیـون و ۵06 هـزار و ۵39 تـن 

محصول بفروشد.

رشد 13 درصدی درآمد صادراتی بیلت   
و بلوم فوالد خوزستان

همان طـور کـه در نمـودار 3 مشـاهده می شـود، 

شـرکت فـوالد خوزسـتان توانسـت در 6 مـاه ابتدایـی 

سال 1401 از محل فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی، 

76 هـزار و 841 میلیـارد و 623 میلیـون ریـال درآمـد 

کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت 

مشـابه سـال قبل، 88 درصد رشـد داشـته اسـت. این 

شرکت در 6 ماه ابتدایی سال 1400، توانست با فروش 

بیلت و بلوم در بازار داخلی، 40 هزار و 8۵3 میلیارد 

و 332 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

فخـوز در 6 مـاه نخسـت سـال جـاری، ۵4 هـزار و 

6۵3 میلیـارد و 7۵ میلیـون ریـال از فـروش اسـلب در 

بـازار داخلـی درآمـد داشـت کـه نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال قبل، 47 درصد رشـد داشـته اسـت. این 

شـرکت در 6 مـاه ابتدایـی سـال گذشـته، 36 هـزار و 

994میلیارد و 441 میلیون ریال اسلب در بازار داخلی 

فروخته بود.

فوالد خوزستان در 6 ماه ابتدایی امسال از فروش 

گندله در بازارهای داخلی، چهار هزار و 138 میلیارد 

و 1۵2 میلیون ریال درآمد کسب کرده است که این 

میزان، نشـان از رشـد 3۵8 درصدی نسـبت به مدت 

مشـابه سـال قبل دارد. این شـرکت در مدت مشـابه 

سال پیش، 902 میلیارد و 972 میلیون ریال درآمد از 

فروش داخلی گندله داشت.

»فخـوز« با فروش آهن اسـفنجی در بـازار داخلی 

و  هـزار  چهـار  جـاری،  سـال  ابتدایـی  مـاه   6 طـی 

192میلیارد و 477 میلیون ریال درآمد کسب کرد که 

این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته 

193 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

6ماه سال پیش، توانسته بود یک هزار و 427 میلیارد 

و 302 میلیون ریال درآمد از فروش آهن اسفنجی در 

بازار داخلی داشته باشد.
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در 6ماه ابتدایی سال گذشته، 8۵ هزار و 724میلیارد 

و 1۵4 میلیون ریال درآمد از فروش اسلب در بازارهای 

داخلی و صادراتی داشت.

جمـع درآمـد فـروش داخلـی و صادراتـی شـرکت 

فوالد خوزستان در 6 ماه ابتدایی امسال، به 237 هزار 

و 8۵۵ میلیـارد و 303 میلیـون ریـال رسـید کـه ایـن 

میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 18 درصد 

افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در 6 مـاه ابتدایـی 

سـال 1400، توانسـته بـود 201 هـزار و 883 میلیـارد و 

813میلیون ریال درآمد داشته باشد.

جمـع درآمـد شـرکت فـوالد خوزسـتان از فـروش 

داخلـی محصـوالت طـی 6 مـاه نخسـت سـال 1401 به 

139هزار و 82۵ میلیارد و 327 میلیون ریال رسید که 

پیـش،  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  میـزان  ایـن 

74درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 6 مـاه 

ابتدایی سال 1400، توانسته بود 80 هزار و 178 میلیارد 

و 47 میلیون ریال درآمد از فروش داخلی محصوالت 

خود داشته باشد.

شرکت فوالد خوزستان طی 6 ماه ابتدایی امسال، 

موفق به کسب درآمد ۵0 هزار و ۵47 میلیارد و 383 

میلیـون ریالـی از محـل صـادرات بیلـت و بلـوم شـده 

بود. این شرکت طی 6 ماه نخست سال 1400، درآمد 

از  ریالـی  میلیـون  و ۵3  میلیـارد  و 976  هـزار   72

صادرات بیلت و بلوم داشت.

فخـوز در 6 مـاه ابتدایـی سـال جـاری، موفـق شـد 

47هـزار و 482 میلیـارد و ۵93 میلیـون ریـال درآمـد از 

فروش اسلب در بازارهای صادراتی داشته باشد. این 

شـرکت طـی 6 مـاه ابتدایـی سـال قبـل، توانسـته بـود 

48هزار و 729 میلیارد و 713 میلیون ریال اسـلب در 

بازارهای صادراتی به فروش برساند.

شرکت فوالد خوزستان توانست در 6 ماه ابتدایی 

سال جاری، 98 هزار و 29 میلیارد و 976 میلیون ریال 

درآمد از صادرات محصوالت خود داشته باشد. این 

پارسـال، 121 هـزار و  ابتدایـی  مـاه  شـرکت در 6 

70۵میلیـارد و 766 میلیـون ریـال درآمـد از صـادرات 

محصوالت خود کسب کرده بود.

درآمد حاصل از فروش بیلت و بلوم شرکت فوالد 

خوزسـتان در بازارهـای داخلـی و صادراتـی طی 6 ماه 

ابتدایـی سـال جـاری، بـه 127 هـزار و 389 میلیـارد و 

6میلیـون ریـال رسـید کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال پیـش، 12 درصـد افزایـش یافتـه 

است. این شرکت توانسته بود در 6 ماه ابتدایی سال 

قبـل، 113 هـزار و 829 میلیـارد و 38۵ میلیـون ریـال 

درآمد از  فروش بیلت و بلوم داشته باشد.

فخـوز در 6 مـاه ابتدایـی سـال جـاری، توانسـت 

124هزار و 324 میلیارد و 216 میلیون ریال اسلب در 

بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند که این 

سـال  مشـابه  مـدت  بـا  هم سـنجی  در  میـزان 

پیش، 4۵درصد رشـد داشـته اسـت. فوالد خوزستان 
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تحلیلگران به موسسـه »Fastmarkets« اعالم کردند که بعید اسـت قیمت فـوالد در ایاالت 
متحـده آمریـکا در سـال آینـده بـه باالترین حد سـال گذشـته بازگـردد؛ چراکه ظرفیـت واردات 

فوالد و کاهش قیمت مواد اولیه می تواند بر سودآوری کارخانه های فوالدسازی تاثیر بگذارد.

چین، پیشرو در صادرات لوله و پروفیل 
بدون درز فوالدی

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمـان آتورپـات، لولـه و پروفیـل بـدون درز فـوالدی از 

بیلت و بلوم فوالدی تولید می شـود. لوله های بدون 

درز هیچ گونه درز جوشی بر روی خود ندارند. همین 

امـر سـبب افزایـش مقاومـت ایـن لوله هـا خصوصـا 

مقاومت در برابر خوردگی می شـود. لوله بدون درز، 

مقاومت مکانیکی باالیی نیز دارد و فشار بیشتری را 

نسبت به لوله های دارای درز جوش تحمل می کند. 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه لوله هـای بـدون درز بـا قطـر 

درونـی ضخیم تر، مقاومت حرارتی باالتـری دارند. از 

این رو این لوله ها توانایی رفع نیاز صنایع با فشـار باال 

گاز،  و  نفـت  انتقـال  پاالیشـگاهی،  صنایـع  ماننـد 

سـیلندرهای هیدرولیـک، مبدل هـای حرارتـی، 

دیگ هـای بخـار، بویلرهـا و صنایـع خودروسـازی را 

دارند. این لوله ها در شرایط خمش، استحکام باالیی 

از خود نشان می دهند.

همچنیـن از لوله هـای مسـتطیلی یا مربـع بدون 

درز )پروفیل های بدون درز(، در قطعات و تجهیزات 

مختلف ماشین آالت صنعتی، کشاورزی و مبلمان 

هـم اسـتفاده می شـود. در واقـع لوله های بـدون درز 

)ویژگـی  مقطـع  مـدول  و  اینرسـی  خـاص،  شـکل 

هندسی خاص برای محاسبه خمش( بیشتری دارند. 

در نتیجـه می تواننـد مقاومـت خمشـی و پیچشـی 

بیشـتری هـم از خـود نشـان دهند و همیـن امر تاثیر 

زیـادی در کاهـش وزن لوله هـای بـدون درز خواهـد 

داشـت. انـواع لولـه و پروفیـل بـدون درز فـوالدی 

در صنایـع ماشـین آالت و تجهیـزات، حمل ونقـل، 

و صنایـع  زیرسـاخت  بـادوام،  سـاختمان، مصرفـی 

نظامی کاربرد دارد.

بـه دلیـل کاربـرد گسـترده این محصـول فـوالدی، 

تجـارت جهانـی آن نیز اهمیـت زیادی پیدا می کند. 

تجـارت جهانـی لوله و پروفیل بـدون درز فوالدی طی 

سال های 2012 تا 2021، روند نوسانی را طی کرده و در 

نهایـت در سـال 2021، بـه 10 میلیـون و 710 هـزار تـن 

رسیده است. انواع لوله و پروفیل بدون درزی که در 

این گزارش بررسـی شـده اسـت، شـامل لوله و پروفیل 

بـدون درز مـورد اسـتفاده در صنعـت نفـت و گاز 

»Pipelines« در جنس هـای مختلـف سـاده کربنی، 

آلیـاژی و زنگ نـزن، لولـه بدون درز برای جداره سـازی، 

لوله گذاری و حفاری و پروفیل های بدون درز با سطح 

بـرای مصـارف گوناگـون اسـت.  مقطـع غیـر دایـره 

نمـودار 1، تجـارت جهانـی لولـه و پروفیـل بـدون درز 

ایـن  جهانـی  تجـارت  می دهـد.  نشـان  را  فـوالدی 

محصول فوالدی در سـال 2021 نسـبت به سـال 2019، 

حـدود 4 درصـد رشـد داشـته اسـت. همچنیـن بـر 

اساس محاسبات آتورپات، میانگین تجارت جهانی 

لولـه و پروفیـل بـدون درز فـوالدی طـی دوره زمانـی 

مورد بررسی، حدود 13 میلیون و 860 هزار تن برآورد 

شـد. تجـارت لولـه و پروفیـل بـدون درز فـوالدی در 

سـال های اخیـر، عمدتـا در آسـیا و اروپـا متمرکـز بوده 

اسـت. بیشـترین میزان تجارت لوله و پروفیل بدون 

درز فـوالدی در سـال 2012 رقـم خـورد کـه برابـر 

17میلیون و 410 هزار تن بوده است.

چین، بزرگ ترین صادرکننده لوله و   
پروفیل بدون درز فوالدی در سال 2021

بزرگ تریـن صادرکننـده لولـه و پروفیـل بـدون درز 

فوالدی جهان در سـال 2021 چین بوده اسـت. حدود 

32 درصـد از کل صـادرات لولـه و پروفیـل بـدون درز 
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فـوالدی جهـان در سـال 2021، در اختیـار ایـن کشـور 

بوده اسـت. میانگین سـهم چین از صادرات جهانی 

این محصول فوالدی طی  سال های 2012 تا 2021، برابر 

32 درصـد بـود. همچنیـن ایـن کشـور آسـیایی رتبـه 

نخسـت صـادرات جهانی لولـه و پروفیل بـدون درز را 

در تمـام سـال های 2012 تـا 2021 در اختیـار داشـت. 

میانگیـن صـادرات لولـه و پروفیـل بـدون درز فـوالدی 

چین طی سال های 2012 تا 2021، حدود چهار میلیون 

و 370 هـزار تـن بـوده اسـت. همان  طـور که در نمودار 

2 مشاهده می شود، کشورهای آلمان، مکزیک، ژاپن 

و روسـیه در سـال 2021، از دیگـر کشـورهای اصلـی 

صادرکننده لوله و پروفیل بدون درز فوالدی بودند.

سـهم کشـورهای مکزیـک و روسـیه از صـادرات 

لوله و پروفیل بدون درز فوالدی طی سال های 2012 تا 

2021 افزایش یافته اسـت. این کشـورها در سـال 2012 

از  بـه ترتیـب برابـر 3 و 4 درصـد  هـر یـک سـهمی 

صـادرات جهانـی این محصـول فوالدی داشـتند. این 

دو کشـور در سـال 2021 بـه ترتیـب 6 و ۵ درصـد از 

صـادرات جهانـی لولـه و پروفیـل بـدون درز را از آن 

خود کردند. همچنین سهم ژاپن از صادرات لوله و 

پروفیـل بـدون درز فـوالدی طـی دوره زمانـی مـورد 

بررسی از 8درصد به ۵ درصد کاهش یافت.

ایاالت متحده آمریکا، بزرگ ترین   
متقاضی لوله و پروفیل بدون درز فوالدی

ایـاالت متحـده آمریـکا بـه عنـوان بزرگ تریـن 

واردکننـده لولـه و پروفیـل بـدون درز فـوالدی طـی 

سـال های 2012 تـا 2021 بـوده اسـت. کشـور آمریـکا در 

سـال 2021، حـدود 13 درصـد از کل واردات لولـه و 

پروفیـل بـدون درز فـوالدی را بـه خـود اختصـاص داد. 

این کشور در سال 2021 نیز بزرگ ترین واردکننده لوله 

و پروفیـل بـدون درز فـوالدی بـود. کشـورهای ایتالیـا، 

آلمـان، مکزیـک و امـارات متحـده عربـی، از دیگـر 

واردکننـدگان اصلـی لوله و پروفیل بـدون درز فوالدی 

در سال 2021 بودند.

میانگین واردات لوله و پروفیل بدون درز فوالدی 

ایـاالت متحـده آمریـکا طـی سـال های 2012 تـا 2021، 

حدود دو میلیون تن بوده است. گفتنی است آمریکا 

در تمام سال های دوره زمانی مورد بررسی بزرگ ترین 

واردکننده این محصول فوالدی بوده است. میانگین 

سـهم آمریـکا از واردات جهانـی لولـه و پروفیـل بـدون 

درز فوالدی نیز طی دوره مورد بررسی برابر 14 درصد 

بـرآورد شـد. سـهم آمریـکا از واردات لولـه و پروفیـل 

بدون درز فوالدی جهان از 16 درصد در سال 2012، به 

13 درصد در سـال 2021 کاهش یافته اسـت. از طرف 

دیگر سهم ایتالیا، آلمان و مکزیک از واردات جهانی 

ایـن محصـول طـی سـال های 2012 تـا 2021 افزایـش 

عنـوان  بـه  ایتالیـا  واردات  اسـت.  یافتـه 

دومین واردکننده لوله و پروفیل بدون درز فوالدی 

در سال 2021 برابر 480هزار تن بوده است.

آینده بازار لوله و پروفیل بدون درز   
فوالدی

در  فـوالدی  درز هـای  بـدون  پروفیـل  و  لولـه 

آلیاژهای ساده کربنی، آلیاژی و زنگ نزن کاربردهای 

وسیعی دارند. در واقع لوله و پروفیل بدون درزهای 

فـوالدی بنـا بـه کاربـرد خـود در آلیاژهـای مختلف و 

قطرهـای مختلـف تولیـد می شـوند. ایـن لوله هـا بـه 

دلیـل نداشـتن درز جـوش کـه بهتریـن مـکان بـرای 

ایجاد نشت، خوردگی و ترک محسوب می شود، در 

برابر فشـار مقاومت باالیی از خود نشـان می دهند. 

افزایش تقاضای لوله و پروفیل بدون درز فوالدی در 

سـطح جهـان در پـی رشـد و توسـعه صنایـع مختلف 

اسـت. کشـورهای صنعتـی از واردکننـدگان اصلـی 

لوله و پروفیل بدون درز فوالدی هستند. حجم بازار 

جهانـی لولـه و پروفیـل بـدون درز فـوالدی در سـال 

اسـت.  بـوده  دالر  میلیـارد   188 از  بیـش   ،2022

همچنین پیش بینی می شود اندازه بازار این محصول 

فـوالدی در سـال 2027، بـه بیـش از 240میلیـارد دالر 

برسد و این امر می تواند رشد تجارت آن را به  دنبال 

داشته باشد.
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آلومینیومآلومینیوم

با بحران نیروی انسانی مواجه هستیم

کیفیت؛ عامل ماندگاری در صنعت آلومینیوم

قطار شکسته تولید در آستانه توقف
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مدیـر کارگاه ریخته گـری فنائـی گفت: عدم همخوانی هزینه های معیشـتی با حقـوق دریافتی 
نیـروی انسـانی باعث شـده اسـت تمایل افراد بـرای حضور در بخـش تولید کاهش پیـدا کند و 

این معضل، کارفرمایان را با بحران کمبود نیروی کار مواجه کرده است.

با بحران نیروی انسانی مواجه هستیم
مدیر کارگاه ریخته گری فنائی:

محمـد فنائـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی » فلـزات آنالیـن«، وضعیـت تولید 

در 6 ماهه نخست سال 1401 را مناسب ارزیابی کرد 

و اظهـار داشـت: بـا وجـود کاهش قیمت آلومینیوم 

در بازارهای جهانی و رکود صنعت ساختمان سازی 

که در فروش داخلی محصوالت آلومینیومی بسیار 

تاثیرگـذار اسـت، میـزان تولیـد و فـروش محصـوالت 

این شـرکت با مشـکل چندانی روبه رو نشـده اسـت؛ 

چراکه ما با 30 تا 40 درصد ظرفیت اسـمی مشـغول 

فعالیت هستیم و این میزان تولید، جوابگوی فروش 

و سوددهی کافی برای مجموعه است. یعنی اگر با 

تمـام ظرفیـت تولیـد خـود فعالیـت می کردیـم، بـا 

توجـه بـه مسـائل ذکـر شـده بـا مـازاد عرضـه و در 

نهایت ضرردهی مواجه می شدیم.

وی افـزود: انـواع در، پنجـره و تیغـه کرکـره بـه 

منظـور مصـرف در بـازار داخلـی در ایـن مجموعـه 

تولیـد می شـود و توانایـی صـادرات بـرای مـا وجـود 

نـدارد؛ چراکـه میـزان نقدینگـی و همچنین سـرمایه 

در گردش واحدهای کوچک تولیدی ناچیز است و 

این واحدها در تامین مواد اولیه خود نیز با چالش های 

جدی رو به رو هستند و توانایی رقابت با مجتمع های 

بزرگ آلومینیومی را ندارند.

مدیـر کارگاه ریخته گـری فنائـی در خصوص 

مـاده اولیـه مـورد نیـاز و چالش هـای موجـود در ایـن 

زمینـه، بیـان کـرد: شـمش آلومینیومـی، مـاده اولیـه 

مورد اسـتفاده در واحدهای تولیدی پروفیل اسـت. 

در حــال حاضــر بسیـــاری از تولیدکنندگــــان ایـــن 

محصــــول، بـــا مشـکل کمبـــود مـواد اولیـــه مواجـه 

هسـتند؛ چراکه شمش آلومینیومی عرضه شـده در 

بـورس کاال بـه صـورت نقـدی بـه فـروش می رسـد و 

خریداران موظف به پرداخت هزینه خریداری شده 

طی سه روز کاری هستند. از آنجایی که این مسئله 

نیازمنـد تامیـن نقدینگـی کافـی اسـت و واحدهـای 
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کوچک تولیدی چنین توانایی را ندارند، به اجبار از 

بورس کاالی ایران حذف می شـوند و به دنبال خرید 

از بازار آزاد می روند. نکته قابل تامل اینکه فروشندگان 

شمش در بازار آزاد، در واقع همان خریدارن شمش 

آلومینیومـی از بورس هسـتند که این محصـول را با 

قیمتـی بیشـتر از ایـن تـاالر صنعتـی امـا بـه صـورت 

چک هـای مـدت دار در اختیـار واحدهـای کوچـک 

تولیدی قرار می دهند.

قطعی برق برنامه ریزی شده، مانع از   
کاهش تولید شد

فنائـی در خصـوص حمایت دولـت از واحدهای 

کوچـک تولیـدی به خبرنگار»فلـزات آنالین« گفت: 

متاسفانه دولت حمایت چندانی از بخش خصوصی 

انجـام نمی دهـد و در ارائه تسـهیالت به فعـاالن این 

بخش، سـخت گیری های فراوانی مانند درخواسـت 

وثیقه های سنگین برای مبالغ اندک دارد. به نحوی 

کـه بسـیاری از متقاضیـان دریافـت تسـهیالت، در 

میانه راه از دریافت آن منصرف می شـوند و عطای 

آن را بـه لقایـش می بخشـند. متاسـفانه ایـن مسـئله 

منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و یا 

تغییر کابری آن ها طی ماه های اخیر شده است.

وی در خصوص معضل قطعی برق، عنوان کرد: 

قطعی هـای مکـرر بـرق در سـال های گذشـته، باعث 

بـــروز مشـکالت فراوانـی می شــــد؛ چراکـــه بـدون 

برنامه ریـزی و اطالع رسـانی قبلـی بـود امـا امسـال 

برنامــــه قطعـی بـرق واحدهـــای تولیـدی از پیش 

اطالع رسانی شد. بر همین اساس واحدهای تولیدی 

برنامه ریزی های الزم جهت مدیریت تولید را انجام 

دادنـد و تولیـد خـود را بـه روز جمعه موکـول کردند؛ 

شـرکت ها  تولیـد  میـزان  در  بـرق  قطعـی   هرچنـد 

بی تاثیـر نبـود و باعـث کاهـش تولیـد محصـوالت 

آلومینیومی شد اما به نسبت تاثیر کمتری نسبت 

به سال های گذشته داشت.

خانه نشینی کارگران همزمان با افزایش   
دستمزد!

مدیـر کارگاه ریخته گـری فنائـی در ادامـه بـه 

افزایش حقوق نیروی انسـانی در سـال جاری اشـاره 

کرد و گفت: افزایش ۵7 درصدی دسـتمزد نیروی 

انسـانی در سـال 1401، باعث بروز مشـکالت جدی 

هم برای کارفرمایــان و هم کارگــــران شـــد. ایـــن 

افزایش دستمزد سبب رشد قیمت نهایی محصوالت 

تولیدی شـد و تقاضا برای خرید کاهش پیدا کند. 

بـه دنبـال کاهـش فـروش و در نتیجـه سـودآوری، 

بسـیاری از کارفرمایـان ناگزیـر بـه تعدیـل نیـروی 

انســـانی بــــه ویـــژه نیروهــــای متاهــل شدنــد و 

درخواسـت برای استخدام نیروهای مجرد افزایش 

پیـدا کـرد؛ چراکـه افـراد مجرد با توجه به اینکه حق 

اوالد بـه آن هـا تعلـق نمـی گیـرد، دریافتـی حقـوق 

پایین تری دارند و اسـتخدام آن ها برای کارفرمایان 

مقـرون بـه صرفه تـر اسـت. البتـه باید توجه داشـت 

که میزان کارایی این افراد از کارگران متاهل کمتر 

اسـت و آن هـا معمـوال مـدت طوالنـی در واحدهای 

تولیدی دوام نمی آورند؛ به طوری که مجموعه ما 

در سـال جدیـد بـا بیش از ۵0 مـورد ترک کار رو به رو 

بوده است.

فنائی در همین راستا ادامه داد: نیروی انسانی 

مجـرد بـه دلیـل عـدم همخوانـی حقـوق دریافتـی با 

هزینه هــــای معیشتــــی و نبــــود مسئولیت هــــای 

اجتماعـی، خـود را مجبـور بـه مانـدن در مشـاغل 

سخت نمی بیند و ترجیح می دهد در مشاغل آسان 

و همچنیـن غیرمولـد فعالیـت و یـا بـه کشـورهای 

همسـایه ماننـد عـراق مهاجرت کند کـه هزینه های 

معیشـتی، کمتر و حقوق دریافتی، بیشـتر از داخل 

کشور است.

وی در پایان خاطرنشـان کرد: این مسـئله باعث 

شـده اسـت شرکت های تولیدی در کشور، با بحران 

کمبـود نیـروی انسـانی بـه ویـژه نیـروی متخصـص 

روبـه رو و ناچـار بـه اسـتخدام نیـروی انسـانی غیـر 

متخصص شـوند. متاسـفانه ایـن افراد زمـان طوالنی 

تولیـدی  واحدهـای  در  فعالیـت  ادامـه  بـه  حاضـر 

نیسـتند و تحمـل سـختی های کار را ندارنـد و بـر 

همیـن اسـاس کارفرما مجبـور اسـت زمان زیـادی را 

بـه اسـتخدام و آمـوزش نیروهـای انسـانی اختصاص 

دهد که این موضوع خود هزینه بر خواهد بود.

متاسفانه دولت حمایت 
چندانی از بخش خصوصی 
انجام نمی دهد و در ارائه 
تسهیالت به فعاالن این 
بخش، سخت گیری های 
فراوانی مانند درخواست 
وثیقه های سنگین برای 

مبالغ اندک دارد
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مدیـر کارگاه ریختـه گـری نقـاش گفت: اگر بـه دنبال حضـور موفـق در بازارهـای خارجی و 
سـودآوری بیشـتر حاصل از صادرات به کشـورهای منطقه هسـتیم، باید کیفیت پروفیل آلومینیوم 

تولیدی را افزایش دهیم؛ چراکه کیفیت، عامل موفقیت در بازارهای بین المللی است.

کیفیت؛ عامل ماندگاری در صنعت آلومینیوم

بـا پایـگاه خبـری و  سـعید نقـاش در گفت وگـو 

تحلیلی»فلزات آنالین« بیان کرد: این کارگاه در سال 

1373 فعالیت خود را در تبریز با هدف تولید پروفیل 

آلومینیومی آغاز کرده است و در حال حاضر با تمام 

ظرفیت خود در  حال فعالیت هستیم.

وی در ادامه شرایط بازار پروفیل آلومینیومی را 

ایـده آل دانسـت و افـزود: خوشـبختانه تقاضـا بـرای 

خریـد پروفیـل آلومینیـوم طـی 6 مـاه اخیـر مناسـب 

بـوده و تمـام تولیـدات این شـرکت به فروش رسـیده 

اسـت امـا در تامیـن نیـروی انسـانی، بـا مشـکالت 

جدی مواجه هسـتیم و این مسـئله علی رغم حقوق 

توافقی و بیشتر از دستمزد تعیین شده وزارت کار 

نیز مرتفع نشده است.

مدیـر کارگاه ریخته گـری نقـاش عنـوان کـرد: در 

استان های دیگر مانند تهران، حضور کارگران مهاجر 

اسـت  شـده  باعـث  پاکسـتانی ،  و  افغانـی  ماننـد 

کارفرمایان مشکل چندانی در تامین نیروی کارگری 

مـورد نیـاز خـود نداشـته باشـند اما در شـهر تبریـز، با 

توجـه بـه ممنوعیـت حضـور اتبـاع مهاجـر در اسـتان 

آذربایجـان شـرقی، دسترسـی بـه چنیـن نیـروی کاری 

امکان پذیـر نیسـت و کارگاه هـای کوچـک تولیـدی به 

ویـژه کارگاه هـای ریخته گـری آلومینیـوم بـا بحـران 

نیروی کار مواجه هستند.

نقـاش بـا تاکیـد بـر نقـش دولـت در حمایـت از 

صنایـع و تولیـدات داخلـی، تصریح کرد: متاسـفانه 

دولـت هیـچ حمایتی از صنایـع تولیدی نمی کند. 

در گذشـته شـرکت ها برای پرداخت بیمه از دولت  

یارانـه دریافـت می کردنـد امـا در حـال حاضـر ایـن 

یارانـــه پرداخـت نمی شـــود. همچنیـــن افزایــــش 

سرسام آور هزینه قطعات و لوازم دستگاه ها و عدم 

نظـارت دولـت بـر ایـن افزایش هزینه ها، بسـیاری از 

کارخانه هـا را بـا چالش تامین قطعـات یدکی مواجه 

کرده است.

جوالن قالب های چینی بی کیفیت در بازار  
وی در خصـوص اسـتفاده از قالب هـای فـوالدی 

به خبرنگار»فلزات آنالین« گفت: در حال حاضر، با 

و  اوکرایـن  بیـن  ژئوپلیتیکـی  تنش هـای  بـه  توجـه 

روسیه، امکان واردات قالب های فوالدی با کیفیت 

که سابق بر این از کشور اکراین وارد می شد، وجود 

نـدارد و قالب هـای فـوالدی کـه در بـازار بـا برندهـای 

خارجـی بـه فـروش می رسـند، سـاخت کشـور چیـن 

بوده که از مقاومت بسیار پایینی برخوردار هستند 

از  بیـش  هزینـه ای  بـا  کـه  قالبـی  اسـت  ممکـن  و 

30میلیون تومان تهیه می شود، ظرفیت به کارگیری 

برای تولید بیش از یک تن محصول را نداشته باشد 

و در حین انجام کار بشکند.

مدیـر کارخانـه ریخته گـری نقـاش در ارتبـاط بـا 

قیمـت حامل هـای انـرژی، تصریح کرد: خوشـبختانه 

در خصـوص تامیـن حامل هـای انـرژی، در سـال جاری 

مشـکل خاصـی وجـود نداشـته اسـت امـا بـا افزایـش 

7برابـری بهـای گاز، شـرک های بسـیاری از پرداخـت 

هزینه گاز مصرفی خود عاجز ماندند.

نقـاش ضمـن مناسـب ارزیابی کـردن وضعیت 

فـروش پروفیـل آلومینیومـی، اذعـان کـرد: هرچند 

نقـش  و  ساخت  وسـاز  بـازار  رکـود  بـه  توجـه  بـا 

تاثیر گذار این صنعت در تولید پروفیل آلومینیومی، 

فـروش داخلـی ایـن محصـول پایین آمده اسـت اما 

افزایـش صـادرات بـه کشـورهای همسـایه ماننـد 

ترکیه و عراق باعث شـده اسـت رکود بازار داخلی 

آلومینیومـی  پروفیـل  تولیـد  در  چندانـی  تاثیـر 

نداشته باشد.

وی در خصـوص صـادرات پروفیـل آلومینیومـی، 

تاکید کرد: این شرکت، صادرات مستقیم به خارج از 

کشـور ندارد و محصوالت خود را از طریق واسـطه ها 

به عراق و ترکیه صادر می کند.  چالش های موجود در 

حـوزه صـادرات باعـث شـده اسـت کـه مـا بـه صـورت 

مستقیم در این عرصه حضور نداشته باشیم و تمامی 

مراحل توسط واسطه ها صورت می پذیرد.

ایـن فعـال صنعـت آلومینیـوم در ارتبـاط بـا 

مشـتریان ایـن مجموعـه، خاطرنشـان کـرد: تولیـد 

پروفیـل آلومینیومـی در ایـن کارگاه بـر اسـاس نیـاز 

مشـتری صـورت می پذیـرد و عـالوه بـر پروفیل های 

سـاختمانی، برخـی لـوازام تزئینـی نیـز در داخـل 

کارگاه تولید می شود.
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سودآوری تولید در گرو حمایت دولت  
مدیـر کارخانـه ریخته گـری نقاش بـا بیان اینکه 

وجـود سـرمایه کافـی و حمایـت دولـت می توانـد 

صنعـت آلومینیـوم را بـه یکـی از صنایـع پررونـق و 

سـودآور کشـور تبدیـل کنـد، ادامـه داد: متاسـفانه 

کارگاه هـای تولیـدی نـه تنهـا از حمایـت دولـت بـی 

بهـره هسـتند بلکـه دولت بـر سـر راه تولیدکنندگان 

مانع تراشـی نیـز می کنـد. ضمـن اینکـه بانک هـا بـا 

وضـع سـودهای هنگفـت بـر تسـهیالت دریافتـی و 

یـا  وثیقـه،  عنـوان  بـه  ملکـی  سـند  درخواسـت 

تولیدکنندگان را از دریافت این تسهیالت منصرف 

ورشکسـتگی  مـرز  بـه  را  آن هـا  یـا  و  می کننـد 

می رسـانند کـه در نهایـت امـوال شـرکت ها بـه نفـع 

بانـک مصـادره خواهـد شـد. در واقـع دولت در نظر 

دارد برای بهبود وضعیت صنایع داخلی، تسهیالتی 

کـه  حالـی   در  کنـد؛  پرداخـت  بهـره 18 درصـد  بـا 

دریافـت تسـهیالت بـا سـود کالن بـدون توجـه بـه 

وضعیـت بـازار می توانـد به ورشکسـتگی و تعطیلی 

کارخانه هـا منجـر شـود و بـه معنـای واقعـی، مـرگ 

صنایع تولیدی است.

نقاش در پایان یادآور شـد: با توجه به نوسـانات 

تولیـد و  افزایـش هزینه هـای  نـرخ دالر در کشـور، 

سنگ اندازی های مسئوالن بر سر راه تولیدکنندگان، 

بسـیاری از افرادی که وارد عرصه تولید شـده اند، از 

حضـور در ایـن عرصـه ابـراز پشـیمانی می کننـد؛ 

چراکـه سـودآوری تولید متناسـب با هزینه هـای این 

بخـش نیسـت و کورسـوی امیـدی بـرای سـودآوری 

وجود دارد.

در رقابت با تولیدکنندگان خارجی   
هستیم

نقاش در ادامه به ضرورت رقابت با تولیدکنندگان 

مطـرح آلومینیومـی در سـطح منطقـه اشـاره کـرد و 

گفـت: اگـر مـا بـه دنبـال حضـور موفـق در بازارهـای 

خارجـی و همچنیـن ادامـه صـادرات بـه کشـورهای 

منطقه هستیم، باید کیفیت پروفیل تولیدی را ارتقاء 

دهیـم؛ چراکـه کیفیـت، عامل موفقیـت در بازارهای 

بین المللـی اسـت. البتـه بایـد توجه داشـت کـه برای 

تولیـد پروفیـل بـا کیفیـت، نیـاز بـه سـرمایه هنگفتی 

از  بسـیاری  متاسـفانه  حاضـر  حـال  در  کـه  اسـت 

تولیدکننـدگان داخلـی بـا چالـش تامیـن سـرمایه در 

گردش مواجه هستند.

وی تصریح کرد: در سال های اخیر، کارخانه آکپا 

با مشـارکت شـرکت های ترکیه در شـهر تبریز آغاز به 

فعالیت کرده که در سه شیفت کاری مشغول به کار 

است و با توجه به کیفیت باالی محصوالت تولیدی 

این شرکت، تقاضا برای پروفیل آن بسیار زیاد است و 

محصـوالت خـود را حتـی تـا چهـار مـاه قبـل از تولیـد 

پیش فروش می کند.

مدیـر کارخانـه ریخته گـری نقـاش در ارتبـاط با 

فرایند تولید پروفیل های آلومینیومی، مطرح کرد: 

اکسـتروژن، فراینـد تولیـد پروفیـل آلومینیومـی در 

مـورد  دسـتگاه های  و  اسـت  تولیـدی  کارگاه هـای 

و  پیشـرفته  بسـیار  مجموعه هـا  ایـن  در  اسـتفاده 

هم تراز با شرکت های ترکیه ای و کشورهای حاشیه 

خلیـج فـارس هسـتند و اگـر تولیدکننـدگان داخلـی 

بتواننـد پروفیل هـای باکیفیتـی بـا بـه کارگیـری از 

حضـور  می تواننـد  کننـد،  تولیـد  دسـتگاه ها  ایـن 

قدرتمندی در بازارهای جهانی داشته باشند.

نقاش در خصوص شـرایط تولید در بازار داخلی، 

تصریح کرد: در ایران، برخی هزینه های تولید اعم از 

قیمـت حامل هـای انـرژی و دسـتمزد نیروی انسـانی، 

ارزان قیمت  تر  از کشورهای همسایه است و بر همین 

اسـاس شـرکت های داخلـی تـوان رقابـت بـا بازارهـای 

جهانـی را دارنـد امـا وضـع مالیـات بـر ارزش افـزوده 

توسـط دولـت باعـث شـده اسـت ایـن شـرکت ها بـا 

چالش هـای جـدی در تولیـد مواجـه شـوند. سـازمان 

امـور مالیاتـی کشـور بـا وضـع انـواع مالیات ها اعـم از 

مالیـات بـر درآمـد، دسـتمزد، ارزش افزوده، صـادرات 

و... شرایط تولید را بیش از پیش دشوار ساخته است 

و متاسـفانه هیچ اقدامی برای کاهش مالیات ها نیز 

صـورت نمی پذیـرد. ایـن در حالـی اسـت کـه میـزان 

تولید و فروش واحدهای صنعتی با یکدیگر همخوانی 

ندارد و پرداخت مالیات های سنگین باعث دلسردی 

بسیاری از تولیدکنندگان داخلی شده است.

وی ضمن اشاره به استفاده از ضایعات در تولید 

پروفیل آلومینیومی، بیان کرد: در تامین ماده اولیه، 

اولویت شـرکت بر اسـتفاده از ضایعات است؛ چراکه 

هـم بـا قیمـت کمتـری از شـمش آلومینیومـی تهیـه 

می شود و هم خطوط تولید کارگاه بر اساس استفاده 

از ضایعات طراحی شده است. ضمن اینکه در تهیه 

شـمش آلومینیومـی از بـورس کاالی ایـران، مشـکل 

چندانی وجود ندارد؛ چراکه در حال حاضر شرکت های 

مطرح داخلی شـمش های با کیفیتی را در این تاالر 

صنعتی عرضه می کنند.
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مدیـر کارگاه ریخته گری منصـوری گفت: دولت می تواند با گسـترش حمایت از تولیدکنندگان 
داخلـی، شـرایطی را فراهـم آورد کـه هـم سـودآوری در داخـل کشـور بیشـتر شـود و هـم نرخ 
اشـتغال افزایـش یابـد تا شـرکت های فعـال همزمان بـا رونق تولید بـه جای یک شـیفت، طی 

دو یا سه شیفت کاری فعالیت داشته باشند و امیدوار به ادامه فعالیت خود باقی بمانند.

قطار شکسته تولید در آستانه توقف
مدیر کارگاه ریخته گری منصوری:

عالمـه منصـوری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: وضعیت 

تولید طی هفت ماه گذشته بسیار ناامیدکننده بوده 

اسـت و کمبـود نقدینگـی و نوسـانات قیمـت مـواد 

اولیه، سبب شده است تولید کنندگان با چالش های 

جدی روبه رو شوند؛ چراکه ممکن است هزینه تامین 

مـواد اولیـه از محصـوالت نهایـی نیـز بیشـتر شـود و 

تولیدکننـدگان در چنیـن شـرایطی ناچار هسـتند 

تولیـدات خـود را بـا ضـرر بـه فروش برسـانند. در واقع 

همیـن مسـئله باعـث سـردرگمی تولیدکننـدگان در 

فروش محصوالت تولیدی شده است .

وی افزود: انحصار در بازار آلومینیوم باعث شده 

است قیمت این فلز بیشتر متاثر از نوسانات داخلی 

باشد؛ چراکه بازار محصوالت آلومینیومی در دست 

یک سری افراد با سرمایه در گردش هنگفت است و 

آن ها با خرید و دپو کردن این محصوالت در انبارهای 

واحدهای تولیدی، باعث افزایش و یا کاهش قیمت 

تولیدات آلومینیومی در سطح بازار می شوند و توان 

رقابت را از سایر تولیدکنندگان ربوده اند.

مدیـر کارگاه ریخته گـری منصـوری در خصـوص 

تامیـن مـاده اولیـه، عنـوان کـرد: مـاده اولیـه مـورد 

استفاده در این مجموعه بیشتر ضایعات آلومینیومی 

اسـت؛ هرچنـد کـه مـا ترجیـح می دهیـم بـه منظـور 

شـمش  از  تولیـدی  محصـوالت  کیفیـت  افزایـش 

استفاده کنیم اما متاسفانه انحصار در بورس کاالی 

ایران نیز وجود دارد و تقریبا تمام شمش عرضه شده 

در ایـن تـاالر صنعتـی، توسـط تولیدکننـدگان بـزرگ 

شـمش آلومینومـی خریـداری می شـود. در ادامـه بـا 

شـوک روانـی ناشـی از کمبـود مـاده اولیـه، شـمش 

آلومینیوم با قیمتی باالتر از نرخ تعیین شده در بازار 

آزاد به فروش می رسـد و در همین راسـتا، بسـیاری از 

تولیدکننـدگان قـادر بـه تامیـن نقدینگـی الزم بـرای 

تامین ماده اولیه خود نیستند.

منصـوری در ارتبـاط بـا نحـوه فـروش شـمش در 

بورس کاالی ایران به خبرنگار »فلزات آنالین« گفت: 

اگر دولت سـهم مشـخصی برای تولیدکنندگانی که 

پروانـه بهره بـرداری بـا میـزان ظرفیت تولید مشـخص 

دارنـد، در نظـر بگیـرد و بـه هـر مجموعـه اجـازه خرید 

شـمش بیشـتر از مقدار تعیین  شـده در بورس کاال را 

ندهد، این انحصار گرایی از بین خواهد رفت و بازار با 

ثبـات نسـبی روبـه رو خواهـد شـد اما متاسـفانه عدم 

حمایـت دولـت در ایـن زمینـه سـبب شـده اسـت 

واحدهای تولیدی کوچک بسیاری مجبور به تعطیلی 

و توقـف تولیـد خـود شـوند و تعـدادی هـم در آسـتانه 

ورشکستگی قرار دارند.

افزایش قیمت، مصرف کنندگان را در   
چرخه خرید گرفتار کرد

وی تصریح کرد: وضعیت اقتصادی عموم مردم 

در جامعـه باعـث شـده اسـت قیمـت کمتـر را بـه 

کیفیت بیشـتر ترجیح دهند و همین مسـئله سبب 

شـده اسـت تولیدکننـدگان محصـوالت بـا کیفیـت 

کمتـری را تولیـد کننـد. اگرچـه ایـن تولیدات قیمت 

باالیـی ندارنـد امـا طـول عمـر مصـرف مناسـب نیـز 

برخـوردار نیسـتند و خریـداران را در چرخـه خریـد 

مداوم قرار می دهند. خوشـبختانه با توجه به اینکه 

محصـول تولیـدی کارگاه ما، کرکره برقی اسـت و نیاز 

بازار کرکره های با قیمت مناسب است، ما مشتریان 

دائمی خود را  داریم و همواره تقاضا برای محصوالت 

مجموعه ما وجود دارد.

مدیـر کارگاه ریخته گـری منصـوری بـا اشـاره بـه 

چالش هـــای پیـش روی صادرکننـدگان محصـوالت 

آلومینیومی، اذعان کرد: در گذشته محصوالت ما به 

کشور عمان صادر می شد و در ابتدای امسال نیز به 

عراق صادرات داشـتیم اما در حال حاضر با توجه به 

وجـود واسـطه ها و عـدم خریـد مشـتریان خارجـی، 

راسـتا،  نداریـم. در همیـن  ایـن حـوزه  در  فعالیتـی 

جلسـات متعـددی در بخش هـای مرتبـط بـه منظـور 

حمایـت از تولیدکننـدگان داخلـی طـی سـالیان اخیر 

تشـکیل شـد و ایـن بخش هـا در نظـر داشـتند ضمـن 

تسـهیل صـادرات بیـن ایـران و عـراق، شـرایطی را ایجاد 

کنند که خریدار عراقی، بازپرداخت پول محصوالت 

خریداری شده را تضمین کند اما در نهایت موفقیت 

به اجرای آن نشدند و این مسئله به ورشکستگی چند 

شرکت تولیدی که اجناس خود را به عراق صادر کرده 

بودند و موفق به دریافت پول خود نشده بودند، منجر 

شد. این واحدها در ادامه از رسالت خود دورتر شدند 

و بـه جـای حمایـت از تولیدکننـدگان داخلـی، نقـش 
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واسـطه گر را بـر عهـده گرفتنـد و اجنـاس ارزان قیمـت 

واحدهای تولیدی را خریداری می کردند تا صادرات به 

صورت مستقیم صورت پذیرد. متاسفانه این بخش ها 

مانع ارتباط مستقیم خریداران خارجی با تولیدکنندگان 

داخلی شده اند و امیدوار هستیم مشکالت موجود در 

ادامه این مسیر رفع شود.

دولت، حمایت از بخش خصوصی را   
گسترش دهد

منصـوری در خصـوص حمایـت دولـت از بخـش 

خصوصـی، تاکیـد کـرد کـرد: عدم حمایـت دولـت از 

تولیـد باعـث شـده اسـت ایـن بخـش بـه مشـابه قطار 

شکسـته ای شـود که به کندی حرکت می کند و هر 

لحظـه بیـم توقـف آن وجـود دارد. دولـت می توانـد با 

حمایـت خـود از تولیدکننـدگان داخلـی، شـرایطی را 

فراهم آورد که هم سـودآوری در داخل کشـور بیشـتر 

شـود و هـم نـرخ اشـتغال افزایـش یابـد تـا شـرکت ها 

همزمان با رونق تولید به جای یک شیفت، طی دو یا 

سـه شـیفت کاری فعالیت داشـته باشند. همچنین 

سـاعات کار می تواند از هشـت سـاعت به 12 ساعت 

طی روز اضافه شود تا حقوق دریافتی نیروی انسانی 

افزایـش پیـدا کنـد و جامعه کارگری بتواننـد از عهده 

هزینه هـای معیشـتی خـود برآینـد؛ چراکـه دسـتمزد 

فعلـی، کفـاف هزینه هـای بسـیاری از کارگـران را 

نمی دهـد. بایـد توجـه داشـت کـه توسـعه اشـتغال، 

سبب کاهش بزهکاری های اجتماعی و ایجاد امنیت 

در سطح جامعه خواهد شد.

وی در همیـن راسـتا خاطرنشـان کـرد: متاسـفانه 

تامین زیرساخت های الزم واحدهای کوچک تولیدی 

در شهرک های صنعتی، به سختی صورت می پذیرد 

و سـازمانهای مربوطـه نه تنهـا حامی تولیدکنندگان 

نیستند بلکه با سنگ اندازی بر سر راه تولید کنندگان، 

باعث کاهش انگیزه در افراد می شوند. رفتار سازمان 

امـور مالیاتـی کشـور نیـز بـا تولیدکننـدگان مناسـب 

نیسـت و تنهـا بـه دنبـال افزایـش مالیـات و اخـذ بـه 

افزایـش  تولیـدی هسـتند.  از واحدهـای  آن  موقـع 

قیمت حامل های انرژی و صدور قبض های هنگفت 

کـه دسـت تولید کننـدگان را در افزایـش یـا کاهـش 

تعییـن نـرخ فـروش می بنـدد نیـز سـبب شـده اسـت 

بـه  پایـدار  قیمـت  تعییـن  چالـش  بـا  آن هـا 

مصرف کنندگان روبه رو شوند.

 مدیـر کارگاه ریختـه گری منصوری همچنین از 

قطعی برق طی ساعات کاری انتقاد کرد و گفت: اگر 

وجـود  زمینـه  ایـن  در  کارشناسـانه ای  برنامه ریـزی 

داشـت، قطعـی قطعـی بـرق در زمـان تولیـد انجـام 

نمی شـد؛ نکتـه جالـب اینکـه بیشـتر شـرکت ها روز 

جمعـه را بـه عنـوان روز کاری قـرار داده انـد و عمـال 

تفاوتی در میزان مصرف برق به وجود نیامده اسـت 

بلکه تنها باعث ایجاد بی نظمی در شرکت ها و عدم 

حضـور کارگـران در کنـار خانـواده در روز پایانی هفته 

شده است.

هزینه فوالد بی کیفیت چینی روی دست   
تولید کنندگان

منصـوری واردات قالب هـای فـوالدی بی کیفـت 

آلومینیـوم  از عمـده مشـکالت صنعـت  را  چینـی 

دانست و اظهار کرد: قالب های فوالدی که از کشور 

چیـن وارد می شـود، بسـار بی کیفیـت و نامرغـوب 

اسـت  و گاهـی در کمتـر از چنـد روز حیـن انجام کار 

می شـکند. هزینـه ایـن قالب هـا بیـن 10 تـا 1۵ میلیون 

تومان است و این مسئله برای مجموعه ای مانند ما 

کـه بیـش از 10 قالـب طی یک ماه اسـتفاده می کنیم، 

ضررهـای جبران ناپذیری بـه بار می آورد و نمی توانیم 

سراسر هزینه های مورد نیاز را تامین کنیم.

وی تولیدکننـدگان پروفیـل آلومینیومـی را در 

استفاده از تکنولوژی روز دنیا بسیار عقب دانست 

و به خبرنگار»فلزات آنالین« گفت: بیشتر شرکت های 

تکنولـوزی  از  اسـتفاده  حـال  در  داخلـی همچنـان 

اکسـتروژن هسـتند کـه در سـال 13۵4 وارد کشـور 

شده و هیچ پیشرفت چشمگیری از آن زمان به بعد 

حاضـر  حـال  در  چراکـه  اسـت؛  نپذیرفتـه  صـورت 

واحدهـای تولیـدی هـم بـا کمبـود سـرمایه رو بـه رو 

هسـتند و هـم بـه دلیـل نبـود بازار مناسـب فـروش و 

کاهـش انگیـزه بـرای ادامـه فعالیـت، تمایلـی بـرای 

ارتقای تکنولوژی خود ندارند.

آلومینیومـی افزایـش  ایـن تولیدکننـده پروفیـل 

دستمزد کارگران را عامل افزایش فشار بر کارفرمایان 

عنـوان کـرد و افـزود: دولـت بـه دنبـال آن اسـت تـا بـا 

افزایش دستمزد و فشار بر کارفرمایان، شرایط تولید را 

بهبود ببخشد اما به جای حمایت از تولید کنندگان 

که باید در اولویت برنامه های هر دولتی باشد، آن ها 

را در تنگنای اقتصادی بیشـتری قرار داده اسـت. در 

واقـع دولـت بایـد بزرگ تریـن مشـوق تولیدکننـدگان 

باشـد و حتی اگر تقاضا در سـطح بازار کاهش یافت، 

مسئولیت خرید محصوالت تولیدی را برعهده بگیرد 

کـه در  طـور  نیفتـد؛ همـان   کار  از  تولیـد  تـا چـرخ 

کشـورهای پیشـرفته، برنامـه دولت ها بر همیـن روال 

است زیرا پیشرفت صنعت، توسعه کشور را به همراه 

دارد و باعث ایجاد اشتغال و ارزآوری بیشتر به کشور 

خواهـد شـد امـا متاسفانــــه در حـــال حاضـــر نـه 

تولید کننـدگان و نـه نیـروی انسـانی از شـرایط فعلـی 

راضـی نیسـتند؛ چراکـه میـزان سـودآوری واحدهاس 

تولیدس درخور توجه نیست و نیروهای انسانی نیز از 

وضعیت معیشت و درآمد خود ناراضی هستند و به 

دنبال آن، روی به مهاجرت خواهند آورد.
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در واکنـش مسـتقیم بـه حمله روسـیه به اوکرایـن، قیمت آلومینیـوم در ماه مـارس 2022 به 
باالترین حد خود یعنی چهار هزار و 73 دالر و 50 سنت در هر تن رسید.

تاثیر تردید عرضه روسیه بر بازار آلومینیوم

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از »Reuters«، بـازار تحـت ناثیـر فقـدان 

احتمالی فلز شرکت روسی روسال قرار دارد؛ این در 

حالـی اسـت کـه حجـم تولیـد ایـن شـرکت در سـال 

2021 حـدود سـه میلیـون و 760 هـزار تن بود. تاجران 

آلومینیـوم شـاهد همیـن فقـدان در سـال 2018 نیـز 

متحـده  ایـاالت  تحریم هـای  کـه  زمانـی  بودنـد؛ 

آمریـکا بـر مالـک شـرکت روسـال، اولـگ دریپاسـکا 

تحـوالت گسـترده ای در طـول زنجیره تامین جهانی 

ایجاد کرد.

با این حال، این بار در واکنش به حمله روسیه به 

اوکرایـن، هیـچ تحریمـی از سـوی دیگـر کشـورها روی 

آلومینیوم شرکت روسی روسال اعمال نشده است. 

هرچند نشانه ها حاکی از افزایش حجم عرضه شرکت 

روسال دارد؛ چراکه این شرکت در کنار افزایش حجم 

و ایجـاد واحدهـای ذوب جدیـد و کاهـش تقاضـای 

داخلی به دنبال صادرات فلز بیشتری است.

امـا سـوالی کـه در ایـن بین مطرح می شـود این 

است چه کسی این حجم از آلومینیوم را می خرد؟ 

در ایــــن بیــــن، خودتحریمـی روسیــــه احتمــــاال 

کانال های عادی فروش را در سـال آینده با در نظر 

گرفتن احتمال ورود فلز روسـیه به بازارهایی چون 

چـاره  راه  آخریـن  عنـوان  بـه  لنـدن  فلـزات  بـورس 

مختل خواهد کرد.
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ترمیم شکاف ایجاد شده ناشی از   
کمبود مواد اولیه

تنها دولتی که اقداماتی را مستقیما علیه بخش 

آلومینیوم روسـیه انجام داد، اسـترالیا بود که در ماه 

مارس 2022 صادرات بوکسیت و آلومینا به این کشور 

را ممنـوع کـرد. ایـن امـر عمـال باعـث توقـف جریـان 

تامیـن آلومینـای شـرکت روسـال از شـرکت جوینـت 

ونچر آلومینا کوئینزلند شد. این در حالی است که 

پاالیشـگاه نیکوالیـف در اوکرایـن در مـاه مـارس بـه 

تامیـن  کلیـدی  کانال هـای  از  دیگـر  یکـی  عنـوان 

آلومینـای مـورد نیـاز روسـال، در پـس حمـل نظامـی 

روسـیه به این کشـور، تعطیل شـده بود. با این حال، 

شـکاف تولید و عرضه آلومینا توسـط تولیدکنندگان 

چینی پر می شـود که صادرات به روسـیه را به طور 

چشمگیری افزایش داده اند.

چین از ماه مارس حدود ۵77 هزار تن آلومینا به 

روسـیه صادر کرده اسـت، در حالی که این میزان در 

سـال 2020 تنهـا یـک هـزار و 2۵0 تـن و در سـال 2021، 

حـدود یـک هـزار و 7۵0 تـن بـود. ایـن جریان هـا بـه 

انـدازه ای قـوی بـوده اسـت کـه توانسـته چیـن را برای 

اولین بار از اوایل سال 2019 به یک صادرکننده خالص 

تبدیـل کنـد و بـه نظـر می رسـد کـه ایـن امـر علی رغم 

وجود اختالل در زنجیره تامین مواد اولیه، به شرکت 

روسال کمک کرده است حجم تولید خود را افزایش 

دهد. این شـرکت انتشـار آمار مرتبط با تولید خود را 

متوقـف کـرده و همیـن موضـوع ارزیابـی چالش های 

بهره بـرداری بـرای اجـرای شـبکه ذوب سـیبری ایـن 

شـرکت را دشـوار کرده اسـت. روسـال راه اندازی خط 

تولیـد واحـد ذوب جدیـد خـود بـا نـام تایشـت را در 

دسامبر سال گذشته در دستور کار قرار داد و در نظر 

دارد ظرفیت تولید مرحله اول را در طول سال جاری 

به 428 هزار و ۵00 تن برساند.

ارائـه گزارش هـای تولیـد ماهانـه توسـط موسسـه 

بین المللی آلومینیوم »IAI« نشان می دهد که واحد 

تولیـد تایشـت می توانـد در واقـع حجـم کلـی تولیـد 

شرکت روسال را افزایش دهد. همچنین تولید ساالنه 

موسسـه  آمـار  طبـق  شـرقی  اروپـای  و  روسـیه  در 

بین المللـی آلومینیـــوم در مـــاه آگوسـت امســـال، 

چهارمیلیـون و 120 هـزار تـن بـود کـه نسـبت بـه مـاه 

ارقـام  ایـن  حـال،  ایـن  بـا  نداشـت.  تغییـری  مـارس 

و  اسـلواکی  رومانـی،  شـامل کشـورهای  منطقـه ای 

اسلوونی نیز است که همگی شاهد تعطیلی ظرفیت 

تولیـد واحدهـای ذوب خـود بـه دلیـل قیمـت بـاالی 

انرژی بوده اند. استنباطی که از این موضوع می توان 

داشـت، ایـن اسـت کـه رشـد تولیـد شـرکت روسـال 

نـرخ  کاهشـی  رونـد  رسـاندن  تعـادل  بـه  باعـث 

بهره برداری در بقیه مناطق می شود.

ادامه روند جریان فروش آلومینیوم در بازار  
جریـان  کـه  کـرد  بیـان  اطمینـان  بـا  می تـوان 

فـروش آلومینیـوم روسـیه به بازارهای غربـی از ماه 

اسـت.  داشـته  افزایشـی  رونـد  تاکنـون  مـارس 

میانگیـن واردات ماهانـه اروپـا از مـاه مـارس تـا مـاه 

بـه  نسـبت  درصـد  حـدود 13  جـاری،  سـال  ژوئـن 

مـدت مشـابه سـال گذشـته افزایـش یافـت؛ ایـن در 

حالـی اسـت کـه ایـاالت متحـده آمریـکا در مـدت 

مشابه، حدود 21درصد آلومینیوم روسی بیشتری 

وارد کرده است.

شـرکت  اجرایـی  مدیـر  استاشـولم،  جیکـوب 

ریوتینتـو کـه واحدهـای ذوب متعـددی در کانـادا 

دارد، بیـان می کنـد که روند بی قید و شـرط واردات 

آلومینیـوم روسـیه بـه بـازار ایـاالت متحـده آمریـکا 

باعـث ایجـاد مشـکالت جـدی بـرای تولیدکننـدگان 

محلی می شود. وی در مصاحبه  خود با بلومبرگ به 

عجیب بودن این موضوع اشاره داشت.

بـا ایـن حـال، از دیـدگاه بـازار، بـا در نظـر داشـتن 

افزایش پریمیوم بازار فیزیکی ایاالت متحده آمریکا 

در یـک مرحلـه در مـاه آوریـل و رسـیدن بـه 880 دالر 

در هـر تـن نسـبت بـه قیمـت نقـدی بـورس فلـزات 

لنـدن را نمی تـوان اصـال موضـوع عجیبـی در نظـر 

نگرفـت. ایـن افزایـش پریمیـوم در هـر واحـد ذوب 

آلومینیـوم، در کنـار حجـم زیـاد آلومینیـوم مـازاد 

روسیه، باعث جذب ظرفیت تولید دیگر واحدهای 

ذوب جدیـد شـد و خریـداران نیـز بـه وضـوح از آن 

استقبال کردند.

در غیـاب ایجـاد سـاز و کار رسـمی تحریم هـای 

 روسال راه اندازی خط 
تولید واحد ذوب جدید خود 
با نام تایشت را در دسامبر 

سال گذشته در دستور 
کار قرار داد و در نظر دارد 
ظرفیت تولید مرحله اول را 
در طول سال جاری به 428 

هزار و 500 تن برساند
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بـه نظـر می رســـد کـه اکثـــر  آلومینیـوم روسیــــه، 

مشتریان شرکت روسال برنامه دریافت سفارش های 

خـود را طبـق قراردادهـای موجـود پیگیـری کـرده یـا 

سفارش های خود را در بازارهای فیزیکی از واسطه ها 

آینـده  سـال  در  رونـد  ایـن  امـا  می کننـد  دریافـت 

تغییراتی را تجربه خواهدکرد.

در جستجوی خریداران و مشتریان جدید  
شـرکت  از  زیرمجموعـه ای   ،»Novelis« واحـد 

هندالکـو »HALC.NS« و واحـد اکسـتروژن شـرکت 

»NHY.OL« از قبـل اعـالم کردنـد کـه قراردادهـای 

منعقـد  سـال 2023  بـرای  را  روسـیه  جدیـد  خریـد 

نخواهند کرد.

در همین راستا بسیاری از واحدهای کوچک تر 

دیگـر نیـز بـه جنبـش خودتحریمـی ملحـق خواهنـد 

شـــد کـه بـرای شرکـــت روســـال مشـکالتی را ایجـاد 

می کنـد و در نتیجـه روی قیمـت آلومینیـوم تاثیـر 

می گـذارد. بـه عـالوه تحریم هـای جزیـی همزمان با 

افزایـش حجـم عرضـه روسـیه خواهد بـود زیـرا بازار 

داخلی شـرکت روسـال تحت تحریم های اقتصادی 

گسترده تر تضعیف می شود.

گلدمن ساکس معتقد است صادرات آلومینیوم 

روسـیه در سـال جاری به  اندازه حدود 340 هزار تن و 

در سـال 2023 بالـغ بـر 200 هـزار تـن دیگـر افزایـش 

بـه سـه میلیـون و  تـا کل حجـم صـادرات  می یابـد 

600هزار تن برسد.

بایـد عنـوان کـرد کـه افزایـش حجـم صـادرات بـه 

بــــازار در حـــال رکـــود اروپـــا ضـرر می رسانــد زیـرا 

از  یکـی دیگـر  کـه  بـرق  انـرژی  بـاالی  قیمت هـای 

پیامدهـای حملـه روسـیه بـه اوکرایـن اسـت، باعـث 

کاهـش تقاضـا می شـود. بدیهـی اسـت کـه شـرکت 

روسـال دارای قـدرت کافـی بـرای فـروش بیشـتر بیـن 

خریداران بازار فیزیکی آسیایی به ویژه چینی دارد.

بنابراین در حالی که حجم واردات کل آلومینیوم 

اولیه چین در هشت ماهه اول سال جاری 77 درصد 

کاهش یافت، حجم واردات از روسیه تنها 9 درصد 

کاهـش را تجربـه کـرد. در واقـع، واردات 231 هـزار 

تنی روسیه، 78 درصد از کل محموله های وارداتی 

را تشکیل می دهد.

بـه عـالوه واردات آلیاژهـای آلومینیـوم روسـی 

نیز در ماه های اخیر افزایش یافته و در مجموع به 

42هزار تن از ماه ژانویه تا آگوسـت رسـیده اسـت؛ 

در حالـی کـه حجـم کل سـال گذشـته، 33 هـزار تن 

بـوده اسـت. بـا ایـن حال، بخش آلومینیـوم چین بر 

اسـاس چرخـه داخلـی تولیـد خـود کار می کنـد و 

ممکن است نتواند بالفاصله آنچه را که خریداران 

غربـی تقاضـا نمی کننـد، خریداری کنـد. به همین 

دلیـل می تـوان درک کـرد کـه چـرا بـازار آلومینیـوم 

نگـران وضعیـت حجـم زیـادی از فلز فروخته نشـده 

روسیه در انبارهای بورس فلزات لندن است.

طبق گزارش بلومبرگ، شـرکت روسـال در حال 

بررسـی گزینـه عرضـه از سـواحل شـرقی روسـیه بـه 

انبارهـای بـورس فلـزات لنـدن در آسـیا اسـت. بیـم 

ایـن مـی رود کـه رونـد فروش قابـل توجه آلومینیوم 

روسیه در سیستم بورس فلزات لندن، بتواند افت 

قیمـت در ایـن بـورس و خصوصـا نسـبت بـه قیمت 

بازارهای غربی تبدیل کند.

در همین راسـتا بورس فلزات لندن بیان کرد که 

وضعیـت را زیـر نظـر دارد. بنابرایـن با توجه به فقدان  

سـازوکار تحریم های رسـمی علیه فلزات روسـیه، این 

کشور در وضعیت دشواری قرار دارد.

با این حال، مسئله روسیه احتماال باعث ایجاد 

بـازار فیزیکـی  بیشـتری در قیمت هـای  نوسـانات 

ابعــــاد گسترده تـــری در  و  آلومینیــــوم می شــــود 

ساختارهــــای موجـــود بــــازار منطقــــه ای و نوپـــای 

پریمیـوم کم کربـن را ایجـاد خواهـد کـرد. در پایـان 

می توان بیان کرد که قراردادهای آلومینیوم بورس 

فلـزات لنـدن به ندرت تحت تاثیر تغییرات قیمت 

بـــازار فیزیکـی قـــرار می گیرنــــد حتـی اگـــر شـرکت 

روسـال بتوانـد مشـتریان دیگـری را بـرای فلـز خـود 

پیدا کند.
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مدیرعامـل شـرکت آلومینیوم کهن بنیـاد اراک گفت: عـدم تامین نقدینگی مورد نیـاز در بازار 
و افزایـش بهـای حامل هـای انـرژی، تولیدکننـدگان پروفیل آلومینیومـی را بـا چالش های جدی 

روبه رو کرده است.

کمبود نقدینگی، دغدغه اصلی پروفیل سازان آلومینیومی

مصطفی دوخایی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی » فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: ایـن 

شـرکت در حـال حاضـر بـه دلیـل رکـود و عـدم وجـود 

نقدینگی در بازار، با ۵0 درصد ظرفیت خود مشغول 

به فعالیت است.

وی کمبـود مـواد اولیـه را از چالش هـای عمـده 

ایـن شـرکت برشـمرد و عنـوان کـرد: در حال حاضر با 

مشـکل تامیـن مـواد اولیـه کـه شـمش و ضایعـات 

آلومینیومـی اسـت، روبـه رو هسـتیم؛ چراکـه عرضـه 

شمش در بورس کاالی ایران کاهش یافته است و به 

نظـر می رسـد کـه تنها در اختیار گروهی خـاص قرار 

بـا  نیـز  آزاد  بـازار  در  شـمش  همچنیـن  می گیـرد. 

قیمتی بیشتر از بورس عرضه می شود و با توجه به 

رکـود بـازار و کمبـود نقدینگـی واحدهـای تولیـدی، 

تامین ماده اولیه برای تولیدکنندگان  از بازار آزاد نیز 

مقرون به صرفه نیست.

مدیرعامل شرکت آلومینیوم کهن بنیاد اراک در 

خصـوص نقـش دولت در صنعت آلومینیـوم، عنوان 

کرد: دولت نه تنها از تولیدکنندگان داخلی حمایت 

نمی کند بلکه به بهانه کاهش اثرات زیست محیطی 

تولید آلومینیوم از ضایعات، باعث ایجاد مشکالتی 

برای شـرکت ها شـده اسـت. در حالی که آلومینیوم، 

صنعتی سـازگار با محیط زیسـت اسـت و بیش از 90 

درصـد خاصیـت بازیابـی دارد و ضـرر چندانـی بـه 

محیط زیست نمی رساند.

و  هنگفـت  مالیات هـای  داد:  ادامـه  دوخایـی 

ناعادالنـه ای کـه توسـط سـازمان امـور مالیاتی کشـور 

تعییـن می شـود، از دیگـر چالش هـای تولیدکننـدگان 

اسـت؛ چراکـه ایـن مالیات هـا هیـچ تناسـبی با میـزان 

تولید و درآمد شرکت ها ندارد و این معضل منجر به 

فرار مالیاتی بسیاری از شرکت ها و عدم پرداخت به 

موقع مالیات ها شده است.

وی خاطرنشـان کـرد: سیاسـت گذاری دولـت در 

تعیین مالیات برای شرکت های تولیدی و ناتوانی در 

کنتـرل قیمت هـا، باعـث رکـود در بـازار شـده اسـت و 

بسـیاری از تولیدکننـدگان بـه ناچـار تولیـد خـود را 

کاهش داده اند تا بتوانند در این صنعت دوام بیاورند 

و مجبور به تعطیلی واحدهای خود نشـوند. افزایش 

مالیات بر ارزش افزوده نیز دلیل دیگری برای کاهش 

تقاضـای بـازار اسـت؛ چراکـه بـا همزمـان بـا رشـد آن، 

شرکت ها نیز قیمت محصوالت نهایی خود را افزایش 

بی رغبتـی  باعـث  قیمـت،  رشـد  ایـن  و  می دهنـد 

خریداران و کاهش تقاضا در سطح بازار می شود.

این تولیدکننده پروفیل آلومینیومی در ارتباط با 

افزایـش قیمت حامل هـای انـرژی به خبرنگار»فلزات 

آنالین« گفت: رشد چراغ خاموش هفت برابری گاز، 

باعث غافلگیری تولیدکنندگان محصوالت آلومینیومی 

شـد؛ بـرای مثـال، بهـای قبـض گاز یـک واحد تولیدی 

کـه تـا دو مـاه قبـل از افزایـش قیمت، هشـت میلیون 

تومـان بـود، بـه یک بـاره به حـدود ۵6 میلیـون افزایش 

پیـدا کـرد و در حـال حاضـر، بسـیاری از واحدهـای 

تولیدی توان پرداخت بهای گاز را ندارند.

پروفیـل  تولیـد  فراینـد  خصـوص  در  دوخایـی 

آلومینیومی، اذعان کرد: تکنولوژی تولید پروفیل در 

سـطح جهـان، بسـیار جلوتـر از ایـران اسـت؛ چراکـه 

نوسـانات نـرخ ارز باعـث شـده اسـت ارزش پـول ملی 

کاهش پیدا کند و هزینه واردات تکنولوژی روز دنیا 

بـرای تولیدکننـدگان داخلـی بـا افزایـش چشـمگیری 

همـراه شـود. اگرچـه پروفیل هـای ایرانـی بـه لحـاظ 

کیفیت، تفاوت چندانی با نمونه های خارجی ندارد 

و محصوالت آلومینیومی به کشورهای عراق، ترکیه و 

حتی چین نیز صادر می شود اما متاسفانه مشکالتی 

نیز در حوزه صادرات طی سالیان اخیر به وجود آمده 

اسـت کـه ضـرورت دارد اقدامـات الزم جهـت رفـع 

آن ها صورت پذیرد.

وی در ادامـه بـه نقـش تحریـم در صنعت اشـاره 

کـرد و گفـت: تحریـم ، تاثیـر مسـتقیم چندانـی در 

نیـاز  چراکـه  اسـت؛  نداشـته  آلومینیـوم  صنعـت 

بازارهای منطقه ای به محصوالت آلومینیومی رو به 

افزایـش و مـواد اولیـه کافـی بـرای تولیدکننـدگان در 

چندانـی  واردات  و  اسـت  موجـود  کشـور  داخـل 

صورت نمی گیرد.

مدیرعامل شرکت آلومینیوم کهن بنیاد اراک در 

پایـان یـادآور شـد: افزایـش هزینه هـای معیشـتی کـه 

بی تاثیـر از تحریم هـا نیسـت، باعـث شـده اسـت کـه 

صنایع تولیدی با کمبود نیروی انسانی روبه رو شوند؛ 

چراکـه افزایـش ۵7 درصدی دسـتمزد نیروی انسـانی 

نیز نتوانسته است نیازهای قشر کارگر را تامین کند 

و همیـن مسـئله منجر بـه افزایش بیـکاری در جامعه 

شـده اسـت و میـزان درآمـد، تناسـبی بـا هزینه هـای 

زندگی ندارد.
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کشـورهای سراسـر جهان در راسـتای جلوگیـری از افزایش دمـای کره زمین، توافقنامـه ای وضع 
کردند تا انتشـارات گازهای گلخانـه ای را کاهش دهند. در این توافقنامه، هدف کاهش انتشـار گازهای 
گلخانـه ای بـدون تهدید تولیـد مواد غذایی اسـت. یکـی از اهداف این توافقنامه، رسـیدن به انتشـار 
کربن صفر تا سـال 2050 به شـمار می آید. بیشترین میزان انتشـار کربن در صنعت آلومینیوم، مربوط 
به انرژی برق محسـوب می شـود. نیروگاه های برق عمدتا از سـوخت های فسـیلی اسـتفاده می کنند 
کـه این سـوخت ها باعث انتشـار قابل توجهی کربن به اتمسـفر می شـود. بخش آلومینیوم شـرکت 
ریوتینتو در سـال 2021، حدود 21.۹ میلیون تن کربن منتشـر کرد که این رقم در مقایسـه با انتشارات 
گازهـای گلخانـه ای این شـرکت در سـال 2018، حدود یک درصد کاهش را نشـان می دهد. شـرکت 
آلکـوا در سـال 2021، بـه کاهـش 23.۹ درصـدی نسـبت به سـال 2015 دسـت پیدا کرد. شـرکت 

نورسک هیدرو در سال 2018، حدود 11.3 میلیون تن انتشار کربن را ثبت کرد.

انتشار کربن صفر تا سال ۲۰۵۰ در دستور کار 
تولیدکنندگان آلومینیوم

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

آرمـان آتورپـات، در راسـتای تغییـرات آب و هـوای 

کـره زمیـن، بسـیاری از کشـورها در سـال 201۵ در 

توافقنامه ای در شـهر پاریس )مشـهور به توافق نامه 

اقلیمی پاریس(، تصمیم به کاهش انتشـار گازهای 

داشـتن  توافـق،  ایـن  هـدف  گرفتنـد.  گلخانـه ای 

واکنشـی قوی تـر نسـبت به خطـر تغییر اقلیـم بوده 

در  دمـا  کنتـرل  بـرای  بلندمـدت  هـدف  اسـت. 
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توافقنامـه پاریـس ایـن اسـت کـه افزایـش میانگیـن 

دمـای جهانـی را بـه کمتـر از دو درجـه سـانتی گراد 

از  قبـل  سـطوح  از  باالتـر  فارنهایـت(،  درجـه   3.6(

صنعتی شـدن نگه دارد و ترجیحا افزایش را به 1.۵ 

درجـه سـانتی گراد )2.7 درجـه فارنهایـت( محـدود 

کنـد کـه ایـن امـر بـه میـزان قابـل توجهـی اثـرات 

تغییـرات آب و هوایـی را کاهـش می دهـد. خالـص 

انتشـارات بایـد در اسـرع وقـت کاهـش یابـد و تـا 

اواسـط قـرن 21 بـه صفـر برسـد. بـرای رسـیدن بـه 

افزایـش کمتـر از 1.۵ درجـه سـانتی گراد گرمایـش 

جهانـی، انتشـار گازهـای گلخانـه ای بایـد تـا سـال 

2030 حـدود ۵0 درصـد کاهش یابد. این مجموع 

سهم تعیین شده ملی برای هر کشور در توافقنامه 

پاریـس اسـت. یکـی دیگـر از اهـداف ایـن توافـق، 

انطبـاق بهتـر بـا اثـرات نامطلـوب تغییـرات آب و 

هوایی و تقویت انعطاف پذیری آب و هوا و انتشـار 

کمتـر گازهـای گلخانه ای، به نحـوی که تولید مواد 

غذایـی را تهدیـد نکند. همچنین بایـد جریان مالی 

بـه سـمتی هدایـت شـود کـه بـه کاهـش انتشـارات 

گازهای گلخانه ای کمک کند.

یکـی از صنایعـی کـه میـزان قابـل توجهـی گاز 

آلومینیـوم  صنعـت  می کنـد،  تولیـد  گلخانـه ای 

است. نمودار 1 انتشارات کربنی طی پروسه تولید 

آلومینیوم اولیه در سال 2018 را نشان می دهد. در 

صنعت آلومینیوم به میزان چشمگیری نیروی برق 

مصـرف می شـود و حـدود 42.۵ درصـد گاز کربـن 

دی اکسید منتشر شده این صنعت، از محل تولید 

برق آن اسـت. بیشـترین سـهم در انتشـار کربن در 

تولیـد آلومینیـوم، بـه فراینـد الکترولیـز اختصـاص 

دارد. سـهم انرژی برق مصرف شـده به صورت غیر 

مسـتقیم، حـدود 64 درصـد از انتشـارات کربنـی 

تولید آلومینیوم اولیه در سال 2018 بود.

بسیاری از شرکت های تولیدکننده آلومینیوم، 

پاریـس  توافقنامـه  اجـرای  راسـتای  در  اهدافـی 

دارنـد. از ایـن میـان، شـرکت های ریوتینتـو، آلکوا و 

نورسـک هیـدرو که شـرکت های بـزرگ تولیدکننده 

بـرای  برنامه هایـی  هسـتند،  دنیـا  در  آلومینیـوم 

کاهش انتشارات گازهای گلخانه ای دارند.

رسیدن به کربن صفر تا سال 2050  
فرایند ذوب آلومینیوم به مقادیر قابل توجهی 

الکتریسـیته نیاز دارد و اسـتفاده از آندهای کربنی 

منجر به تولید گازهای گلخانه ای می شود. اگرچه 

بـرق  از طریـق  اکثـر کارخانه هـای ذوب ریوتینتـو 

ذوب  کارخانه هـای  می شـود،  تامیـن  تجدیدپذیـر 

»Boyne« و »Tomago« در شـرق اسـترالیا به  طور 

عمـده از نیروگاه هـای بـرق بـا سـوخت زغال سـنگ 

تامیـن می شـوند. دو منبـع اصلـی در فرایند پاالیش 

آلومینا که باعث انتشار گازهای گلخانه ای می شود، 

زغال سـنگ و گاز طبیعی مورد اسـتفاده برای گرما 

و تکلیس است. در سال 2021، میزان انتشار خالص 

شـرکت  آلومینیـوم  بخـش  گلخانـه ای  گازهـای 

ریوتینتـو، حـدود 21.9 میلیون تن کربن بود که این 

رقم در مقایسه با انتشارات گازهای گلخانه ای در 

سال 2018 حدود یک درصد کاهش یافت. اقدامات 

تاثیرگذار در این کاهش انتشارات کربنی، ناشی از 

بهبـود راندمـان فرآوری، اسـتفاده از بویلرهای برقی 

در پاالیش آلومینا و کاهش تولید در کارخانه ذوب 

اسـاس  بـر  اسـت.  کانـادا   »Kitimat« کیمیـت

برآوردهـای آتورپـات از درآمـد و برنامه هـای شـرکت 

 1.3 حـدود  دارد  نظـر  در  شـرکت  ایـن  ریوتینتـو، 

درصـد از درآمـد خـود را بـرای کاهـش انتشـارات 

کربنی تا سال 2030 هزینه کند.

شـدت انتشار گازهای گلخانه ای در سـال 2021 

بـا   »Atlantic« آتالنتیـک  ذوب  کارخانه هـای  در 

 »CO2e« مصـرف نیـروی برق آبـی، حـدود 2.17 تـن

به  ازای هر تن آلومینیوم بود. شدت  انتشار کربن 

پاالیشـگاه »Vaudreuil« ریوتینتـو، در حـال حاضـر 

آلومینـا  تـن  هـر  در   CO2e کیلوگـرم   260 حـدود 

ریوتینتـو  شـرکت  اسـترالیا،   »Weipa« در  اسـت. 

بـرای پیشـبرد کربن زدایـی در بخـش بوکسـیت، بـا 

نصـب چهـار مـگاوات انـرژی خورشـیدی اضافـی و 

باتـری چهـار مگاوات سـاعت، ظرفیت تولیـد انرژی 

خورشـیدی شـبکه بـرق محلـی را بیـش از سـه برابـر 

افزایش خواهد داد.

پاریـس،  توافقنامـه  راسـتای  در  آلکـوا  شـرکت 

کاهـش  بـرای  میان مدتـی  و  کوتاه مـدت  اهـداف 

بسیاری از شرکت های 
تولیدکننده آلومینیوم، 

اهدافی در راستای اجرای 
توافقنامه پاریس دارند. 
از این میان، شرکت های 
ریوتینتو، آلکوا و نورسک 
هیدرو که شرکت های 

بزرگ تولیدکننده آلومینیوم 
در دنیا هستند، برنامه هایی 

برای کاهش انتشارات 
گازهای گلخانه ای دارند
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یافت. از سـال 202۵ تا سـال 2030، میزان انتشـارات 

کاهـش  تـن  میلیـون   7.9 بـه  گلخانـه ای  گازهـای 

خواهد یافت که این میزان کاهش حدود 30درصد 

انتشـارات گازهای گلخانه ای نسـبت به سـال 2018 

را نشـان می دهـد. از برنامه هـای مـدون این شـرکت 

کـــردن  الکتریکـی  تـا 2030،  سـال های 202۵  طـی 

بویلرهــای زغال سنگ ســوز، بهبـــود و بهینه سازی 

شبکه برق و فرایند ذوب است. با الکتریکی شدن 

بویلرهای این شـرکت، میزان انتشـار کربن نورسـک 

کمتـر  نیـز  آلکـوا   »EcoSource« برنـد  از  هیـدرو 

خواهـد شـد. از دیگـر برنامه هـای ایـن شـرکت در 

انتشـارات  کاهـش  بـرای   20۵0 تـا   2030 سـال های 

گازهای گلخانه ای، اسـتفاده از انرژی تجدیدپذیر، 

هیدروژن سبز و کاهش انتشارات واحدهای ذوب 

اسـت. این شـرکت انتشار کربن صفر در سـال 20۵0 

و یـا زودتـر از ایـن زمـان را در برنامـه خـود جـای داده 

نیروگاه هـای  از  هیـدرو  نورسـک  شـرکت  اسـت. 

برق آبـی بـرای تولیـد آلومینیوم اسـتفاده می کند 

و برای کاهش بیشتر انتشارات کربنی، این شرکت 

می خواهـد از تزریـق گاز بـه زیرالیه هـای سـطحی 

زمیـن اسـتفاده کنـد. البتـه ناگفتـه نمانـد کـه ایـن 

نظـر  از  امـروزه  و  اسـت  هزینه بـر  بسـیار  روش 

اقتصادی به  غیر از موارد خاصی، به  صرفه نیست. 

همچنیــــن بــــر اســــاس تحلیـــل هـــای آتورپـــات، 

شـرکت نورسـک هیدرو برای توسـعه پایدار در نظر 

دارد حـدود 4.7 درصـد از درآمـد خـود را صرف این 

کار کند.

انتشـارات کربنـی خـود تعییـن کرده اسـت. یکی از 

راهکارهای این شرکت در راستای کاهش انتشارات 

کربنی، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و توسعه 

تکنولوژی های جدید است. یکی از اهداف شرکت 

آلکوا، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا 30درصد 

تـا سـال 202۵ و کاهـش ۵0 درصـدی تـا سـال 2030 

نسبت به سال 201۵ است. تاکنون شرکت آلکوا به 

کاهش 23.9 درصدی نسـبت به سـطح پایه تا سـال 

2021 دست یافته است. این شرکت در نظر دارد تا 

سـال 20۵0، بـه خالـص انتشـار کربـن صفـر دسـت 

یابـد. مجمـوع انتشـار معـادل دی اکسـید کربـن 

»CO2e« ایـن شـرکت در سـال 2021 برابـر بـا 21.8 

میلیـون تـن بـود کـه از ایـن میـزان، 17.4 میلیـون تن 

آن انتشـار مسـتقیم بـود. ایـن نشـان دهنده کاهـش 

9.1 درصــــدی در مجمـوع انتشـار کربنـی و کاهـــش 

10.7 درصـــدی در شـــدت آن )مـــیزان انتشارات به  

ازای هر تن آلومینیوم( نسبت به سال 2020 است. 

ایـن کاهـش عمدتا ناشـی از محدود کـردن کارخانه 

بـر  مـداوم  تمرکـز  و   »Intalco« اینتالکـو  ذوب 

عملیـات پایـدار و بهینه سـازی بـوده اسـت. گفتنی 

است که در حال حاضر، شرکت آلکوا برای آلومینا 

بـا  مطـرح  برنـد  دو  دارای  اولیـه،  آلومینیـوم  و 

 »Ecosource« انتشارات کربنی پایینی است. برند

که مربوط به آلومینا است، انتشارات کربنی کمتر 

از 600 کیلوگرم به  ازای هر تن آلومینا را دارد و برند 

»Ecolum« از آلومینیـوم اولیـه کـه بـرای تولیـد هر 

تن از آن، کمتر از چهار تن معادل دی  اکسید کربن 

منتشر می شود.

تغییر بویلرهای فسیلی به الکتریکی  
شـرکت نورسـک هیـدرو در سـال 2018، حـدود 

ایـن  11.3 میلیـون تـن انتشـارات کربنـی داشـت. 

شـرکت برنامـه کاهـش انتشـارات کربنـی بـه میـزان 

یک میلیون و 100 هزار تن تا سال 202۵ را در دست 

دارد. نورسـک هیـدرو بـا تغییـر سـوخت بویلرهـا از 

سـوخت فسـیلی به الکتریکی، تالش در اجرای این 

برنامـه را دارد. میـزان انتشـار گازهـای گلخانـه ای 

نیـروگاه سـوخت فسـیلی آلونورتـه »Alunorte« تـا 

سـال 2030، بـه میـزان قابـل توجهـی کاهـش خواهـد 

شرکت نورسک هیدرو در 
سال 2018، حدود 11.3 

میلیون تن انتشارات کربنی 
داشت. این شرکت برنامه 
کاهش انتشارات کربنی به 
میزان یک میلیون و 100 
هزار تن تا سال 2025 را 

در دست دارد
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مـــسمـــس

عزمی برای صادرات وجود ندارد

رشد 33 درصدی درآمد »فباهنر« در نیمه نخست سال 1401

کاهش قیمت مس ناشی از عوامل بنیادین بازار
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مدیرعامـل شـرکت الکترو سـیم هدایت گفـت: در حالی که کشـورهای رقیب اقـدام به اعطای 
مشـوق های صادراتـی به تولیدکننـدگان خود می کنند، عوارض گمرکی و نوسـانات نـرخ ارز باعث 
شـده اسـت هزینه های حاصـل از صادرات برای تولیدکننـدگان داخلی افزایش یابد و بـه دنبال آن، 

بخش عمده ای از بازارهای منطقه ای از دست برود.

عزمی برای صادرات وجود ندارد
مدیرعامل شرکت الکترو سیم هدایت:

سـعید شـریعتی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیان کرد: شـرکت 

الکترو سیم هدایت به عنوان یکی از زیرمجموعه های 

شـرکت صنعتـی الکتریـک خراسـان، تولیـد خـود را از 

سال 1387 آغاز کرده است و در حال حاضر با ظرفیت 

کامل، سیم و کابل های ساختمانی و تخصصی مورد 

و  تجدیدپذیـر  انرژی هـای  صنایـع  در  اسـتفاده 

فتوولتائیـک را تولید می کنـد. الزم به ذکر اسـت که 

کابل هـای مـورد اسـتفاده در ایـن بخـش، بایـد دوام و 

ماندگاری باالیی زیر نور آفتاب داشته باشند.

وی افزود: همچنین در صنعت نفت، ابزار دقیق 

و همچنین آسانسورسازی نیز از این کابل ها استفاده 

می شـود. ایـن صنایـع بـه دنبـال اعمـال تحریم هـای 

اقتصـادی، وابسـتگی فراوانـی بـه واردات کابل هـای 

فـوق دارنـد امـا بـا توجـه بـه بازاریابـی و امکان سـنجی 

دقیقی که شرکت الکترو سیم هدایت در این زمینه 

انجـام داده اسـت و همچنیـن بـه کارگیـری از دانـش 

فنی و تجهیزات و آزمایشگاه های تخصصی در صنایع 

پلیمـری، در حـال حاضـر ایـن شـرکت قـادر بـه تولید و 

عرضه این کابل های تخصصی است و می تواند نیاز 

بازار داخلی را تامین کند.

مدیرعامل شرکت الکترو سیم هدایت، مواد اولیه 

مورد نیاز این شرکت را مس و مواد پلیمری برشمرد و 

عنـوان کـرد: مـس، عمده ماده اولیه مورد نیاز شـرکت 

در تولید سـیم و کابل به شـمار می آید و مواد پلیمری 

مورد نیاز شامل EPDM، PVC و سیلیکون می شود که 

تامیـن آن هـا بیشـتر از بازارهـای وارداتـی صـورت 

از  هـم  را  نیـاز  مـورد  گرانـول  همچنیـن  می پذیـرد. 

شرکت های معتبر داخلی تهیه می کنیم.

شریعتی تصریح کرد: ما عمدتا از مس در تولید 

محصوالت خود استفاده می کنیم و تامین مس مورد 

نیـاز هـم از بـازار آزاد صـورت می پذیـرد. اگرچه امکان 

خرید از بورس کاالی ایران نیز وجود دارد اما قیمت 

مس در سـطح بازار مناسـب تر اسـت. البته اختالف 

قیمتـی چندانـی در ایـن زمینـه شـکل نگرفتـه و در 

حـدود 3 تـا ۵ درصـد اسـت. بایـد در نظـر داشـت اگر 

میـزان تولیـد محصـول، انبـوه و به مس بیشـتری نیاز 

باشد، تامین ماده اولیه هم از بورس و هم از بازار آزاد 

صورت می پذیرد.

وی در ارتبـاط بـا تاثیـر نوسـانات قیمـت مـس در 

بورس فلزات لندن بر بازارهای داخلی، مطرح کرد: با 

توجه به اینکه قیمت مس به دنبال تحوالت جهانی 

دائما دستخوش تغییر می شود، شرکت الکترو سیم 

هدایـت قیمـت روز مـس را جهـت عقـد قـرارداد و یـا 

فروش محصوالت نهایی به مشتریان در نظر می گیرد؛ 

مگـر در مـواردی کـه قیمـت مـس ثابـت و یـا رو بـه 

کاهـش باشـد، قیمـت مـس در مراحـل پایانـی تولیـد 

محصول بین دو طرف تعیین خواهد شد.
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پیـدا می کنـد و میـزان محصـول تولیـد شـده، تنهـا 

جوابگـوی نیـاز داخـل خواهـد بـود. همچنیـن اجبـار 

کارگران به تعطیل کاری در روز پایانی هفته به عنوان 

یک روز عادی به دلیل قطعی برق طی ساعات کاری 

نیـز از چالش هـای اجتماعـی این معضل طی سـه ماه 

اخیر بوده است.

وی با توجه به عضویت در هیئت مدیره انجمن 

انرژی های تجدیدپذیر ایران، خاطرنشـان کرد: میزان 

انرژی برق تولیدی در کشور ۵۵ هزار مگاوات است 

کـه در هـر سـال باید یک هـزار مگاوات به مدار تولید 

اضافه شـود. به همین دلیل شـورای اقتصادی دولت 

قصـد دارد چهـار هـزار مـگاوات بـرق را بـرای کاهـش 

قطعـی بـرق واحدهـای تولیـدی وارد مـدار کنـد کـه 

هرچند این میزان پاسـخگوی نیاز صنایع نیسـت اما 

می توانـد تـا حـدودی از زیان تولیدکننـدگان بکاهد و 

امـکان توسـعه صـادرات و جلوگیـری از قطعـی بـرق 

کارخانه ها را فراهم آورد. در همین راستا کارخانه های 

بزرگ تولیدی به ویژه فوالدسازان باید در زمینه تامین 

انـرژی بـرق خودکفـا شـوند؛ چراکـه بـرق را بـا قیمـت 

مناسب دریافت می کنند و در ادامه باعث می شوند 

سـهم بـرق کارخانه هـای کوچک تولیـدی و حتی برق 

شهری کاهش پیدا کند.

ایـن تولیدکننـده سـیم و کابـل مسـی در ارتباط با 

جـاری،  سـال  در  انسـانی  نیـروی  دسـتمزد  افزایـش 

خاطرنشان کرد: افزایش ۵7 درصدی دستمزد نیروی 

بـر  اقتصـادی حاکـم  تشـدید فشـار  انسـانی ضمـن 

کارفرمایان، باعث شده است قیمت نهایی محصول 

برای مصرف کنندگان نیز رشد پیدا کند؛ هرچند به 

دلیل افزایش هزینه های معیشـتی و دسـتمزد پایین 

نسبت به هزینه های تولید، نیروی انسانی متخصص 

تمایلـی بـه حضـور در بخـش تولیـد نـدارد و ترجیـح 

می دهـد بـرای ادامـه فعالیـت و کسـب درآمـد بـه 

کشـورهای همسـایه ماننـد ترکیـه و حتـی عـراق 

مهاجرت کند که حقوق بیشتری هم بر مبنای دالر 

دریافت خواهد کرد.

از صادرات سیم و کابل غیر استاندارد   
جلوگیری شود

شـریعتی در ادامه با اشـاره به تولید سـیم و کابل 

افزایش چشمگیر قیمت مس در بازار   
داخلی

مدیرعامل شرکت الکترو سیم هدایت در همین 

زمینه به خبرنگار »فلزات آنالین« گفت: در 10 سـال 

اخیر، صنعت مس با چالش های فراوانی روبه رو بوده 

اسـت. قیمـت مـس طـی سـال های 1394 تـا 139۵، 

حـدود 1۵ هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگرم بـود اما با 

گذشت زمان و همراستا با افزایش نرخ ارز در داخل، 

قیمـت ایـن فلز سـرخ به صـورت تصاعدی رشـد پیدا 

کـرد و بـه حـدود 230 هـزار تومان به ازای هر کیلوگرم 

رسید. ضمن اینکه با توجه به کاهش قیمت جهانی 

فلـزات طـی چنـد مـاه اخیـر، عرضـه کاتـد در بـورس 

کاالی ایـران از پنـج هـزار تـن بـه چهـار هـزار تن کاهش 

یافته است و همین مسئله منجر به ایجاد رقابت 10 

تا 1۵ درصدی و در نهایت رشد قیمت کاذب مس در 

سـطح بازار شـده اسـت. مقایسـه نمودار قیمت مس 

در بازارهـای جهانـی و داخلـی طـی این سـال ها نشـان 

می دهـد کـه ایـن افزایـش قیمـت، بیشـتر در داخـل 

کشور اتفاق افتاده و بازار جهانی روند نسبتا ثابتی را 

طـی کـرده اسـت کـه دلیـل نوسـان قیمـت مـس در 

بازارهای داخلی، همین رقابت و رشد قیمت کاذب 

در داخل بوده است.

واحدهـای  بـرق  قطعـی  در خصـوص  شـریعتی 

تولیـدی طـی سـه مـاه اخیـر، مطـرح کـرد: انـرژی در 

داخل کشور با قیمت ارزانی در اختیار تولیدکنندگان 

قـرار می گیـرد امـا متاسـفانه دولـت با عـدم مدیریت 

صحیح در زمینه مصرف انرژی، برق منازل را روشن 

نگه می دارد و برق واحدهای تولیدی را قطع می کند 

و با اعمال فشار مضاعف بر این واحدها برای قطعی 

برق و کاهش تولید، باعث می شود ارزش افزوده کاال 

از بیـن بـرود و هزینـه تولید بر قیمت نهایی محصول 

کـه بـه دسـت مصرف کننـده می رسـد، اعمال شـود. 

ایـن هزینـه بیـن 2 تـا 3 درصـد مرتبـط بـا حامل هـای 

انـرژی اسـت و در حـدود ۵ درصـد بـه هزینـه نیـروی 

انسـانی مربـوط خواهـد شـد کـه با احتسـاب یـک روز 

قطعی برق در هفته، تقریبا 7 درصد به قیمت نهایی 

محصول اضافه می شـود. از سـوی دیگر، قطعی برق 

طـی سـه مـاه تابسـتان باعـث کاهـش صـادرات نیـز 

می شـود؛ چراکـه بـه دنبال این معضـل، تولید کاهش 

انرژی در داخل کشور 
با قیمت ارزانی در اختیار 

تولیدکنندگان قرار می گیرد 
اما متاسفانه دولت با عدم 
مدیریت صحیح در زمینه 
مصرف انرژی، برق منازل 
را روشن نگه می دارد و 
برق واحدهای تولیدی را 

قطع می کند
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غیراستاندارد در داخل، تاکید کرد: متاسفانه عده ای 

بـه نـام تولیـد در قالـب واحدهای زیرپله ای اقـدام به 

اسـتاندارد  غیـر  کابل هـای  و  سـیم  توزیـع  و  تولیـد 

می کننـد و ایـن محصـوالت را بـا قیمـت پایین تـر در 

سـطح بـازار بـه فـروش می رسـانند کـه ضـرورت دارد 

دولت با تشکیل و ارسال تیم های بازرسی متشکل از 

سازمان ملی استاندارد، قوه قضاییه و سایر بخش های 

ایـن محصـوالت  توزیـع  و  تولیـد  از  مانـع  ذی ربـط، 

بی کیفیت در سطح بازار شود.

وی همچنیـن شـرایط بـازار سـیم و کابـل را بسـیار 

نامناسـب ارزیابـی کـرد و افـزود: وجـود سـیم و 

کابل هـای تقلبـی و غیـر اسـتاندارد در سـطح بـازار بـه 

خصـوص در حـوزه صـادرات کـه متاسـفانه از 10 تـا 

1۵درصـد مـس کمتـر در تولیـد محصـول اسـتفاده 

می کننـد، باعث شـده اسـت محصـوالت داخلـی آن 

طـور کـه بایـد در بازارهـای بین المللی دیده نشـوند و 

تقاضای مشتریان خارجی برای سیم و کابل ایرانی با 

افت همراه شود.

مدیرعامل شرکت الکترو سیم هدایت در همین 

راسـتا اظهـار کـرد: کابل هـای تخصصـی ایـن شـرکت، 

ارمنسـتان و روسـیه صـادر  بـه کشـورهای  پیش تـر 

می شد. یکی از زمینه های موفقیت صنعت سیم و 

کابل در بازارهای صادراتی، حضور مداوم و چشمگیر 

کشـورهای  اسـت.  بین المللـی  نمایشـگاه های  در 

خارجی مانند ترکیه، از حضور تولیدکنندگان خود در 

این نمایشگاه ها استقبال می کنند و ضمن اعطای 

ایـن  بـه  تولیدکننـدگان،  اختیـار  در  رایـگان  زمیـن 

شـرکت ها مجوز می دهند محصـوالت خـود را بدون 

تشـریفات گمرکـی از مـرز خـارج کننـد امـا در ایـران، 

عـوارض گمرکـی و نوسـانات نـرخ دالر باعـث شـده 

است هزینه های حاصل از صادرات برای تولیدکنندگان 

داخلی افزایش یابد و از سوی دیگر، قیمت کاالهای 

تقلبی در کشورهای هدف مانند عراق بیشتر شود. 

کـه  شـد  خواهـد  باعـث  پایـان  در  مسـئله  همیـن 

تولیدکننـدگان داخلـی، محصـوالت باکیفیتـی را در 

بازارهـای داخلـی عرضـه کننـد امـا صـادرات سـیم و 

کابل های خود را با میزان مس کمتری در  دستور کار 

قرار دهند که این مسئله به هیچ وجه به نفع صنعت 

سیم و کابل کشور نیست.

شـریعتی ضمن اشـاره بـه اهمیت به کارگیـری از 

دانـش و تکنولـوژی روز تولیـد، مطـرح کـرد: در حـوزه 

دانش و تکنولوژی، ایران سـرآمد کشـورهای منطقه 

حـوزه خلیـج فـارس اسـت امـا عزمی بـرای صـادرات 

وجـود نـدارد و مدیـران الیقـی بـرای اسـتفاده از ایـن 

نیسـتند؛  امـور  راس  در  کشـور  داخـل  در  دانـش 

چراکه با توجه به تولید انواع سـیم و کابل در  داخل 

کشـور، محدودیـت چندانـی بـرای صـادرات وجـود 

ندارد و تقاضا در بازار جهانی برای این محصول رو به 

افزایـش اسـت. در کشـورهای همسـایه ماننـد ترکیه، 

کنسرسـیو م های تخصصـی بـه منظـور عرضـه موفـق 

محصـوالت مختلـف در بازارهـای صادراتـی در نظـر 

گرفته شده است و این مهم مختص به یک محصول 

نیسـت امـا در ایـران هیـچ برنامـه مشـخصی بـرای 

صادرات وجود ندارد و بر همین اساس ضرورت دارد 

کمیته هـای تخصصـی بـرای توسـعه و پیشـرفت 

صادرات در نظر گرفته شود.

توسعه بومی سازی زیر سایه تحریم  
وی در ادامـه ضمـن اشـاره بـه نقـش تحریـم در 

صنعت، تاکید کرد: تحریم ها می توانند باعث رشد و 

شـکوفایی دانش بومی سـازی انواع قطعات مورد نیاز 

صنایع مختلف شوند و در ادامه خواهیم توانست این 

دانـش را بـا کشـورهای همسـایه بـه اشـتراک بگذاریم. 

ضمن اینکه با توجه به پیشرفت های حاصل شده در 

صنعـت سـیم و کابـل طـی سـالیان اخیـر، اسـتفاده از 

کار  دسـتور  در  خارجـی  ماشـین آالت  و  دسـتگاه ها 

بسیاری از تولیدکنندگان قرار گرفته است. 

ایـن فعـال صنعـت سـیم و کابـل در پایـان یـادآور 

شـد: اگر مدیران و مسـئوالن ذی ربط با همین روند 

حرکـت کننـد و حمایتـی از صنعـت سـیم و کابـل 

نداشته باشند و همچنین موانع صادراتی رفع نشود 

و بـازار بـه ثبـات قیمتـی دسـت پیـدا نکنـد، آینـده 

صنعت سـیم و کابل درخشـان نخواهد بود. جدای 

از هرگونـه نـگاه حزبـی و سیاسـی، تغییـرات بایـد در 

اتاق های بازرگانی و صنایع رخ دهد و الگوی مناسبی 

بـرای پیشـرفت ارائـه شـود. نـگاه بـه صنعـت کشـور 

باید اقتصادی باشد تا هم زمینه پیشرفت داخلی و 

هم مسیر صادرات هموار شود.

در حوزه دانش و 
تکنولوژی، ایران سرآمد 
کشورهای منطقه حوزه 

خلیج فارس است اما عزمی 
برای صادرات وجود ندارد و 
مدیران الیقی برای استفاده 

از این دانش در داخل 
کشور در راس امور نیستند
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رشد 33 درصدی درآمد »فباهنر« 
در نیمه نخست سال 14۰1

مجمـوع درآمـد حاصـل از فـروش داخلـی و صادراتـی و همچنیـن ارائه خدمات شـرکت مس 
شـهید باهنـر در 6 ماهـه ابتدایی سـال 1401، بـه 31 هـزار و 52۹ میلیـارد و 4۹0 میلیـون ریال 
رسـیده اسـت کـه ایـن میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته، 33 درصد رشـد را نشـان 
می دهـد. ایـن شـرکت در 6ماهه نخسـت سـال 1400، توانسـته بـود 23 هـزار و 6۹4 میلیارد و 

160میلیون ریال درآمد کسب کند.

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، عملکرد 6 ماهه سال جاری شرکت 

صنایـع مـس شـهید باهنـر نشـان می دهـد تولیـد و 

صادرات محصوالت مسـی و آلیاژی در این شـرکت 

نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، علی رغم 

قطعـی بـرق و همچنیـن برخـی مشـکالت در حـوزه 

صادرات، با رشد مناسبی همراه بوده است.

رشد 21 درصدی تولید مقاطع مسی  
نمودار 1 نشـان می دهد که شـرکت صنایع مس 

شهید باهنر در 6 ماهه ابتدایی سال 1401، توانسته 

اسـت دو هـزار و ۵4۵ تـن لولـه مسـی تولیـد کند که 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 20 درصـد 

افزایش داشـته اسـت. این شـرکت در مدت مشـابه 

سـال قبـل، موفـق بـه تولیـد دو هـزار و 108 تـن لولـه 

مسی شده بود.

جـاری،  سـال  ابتدایـی  مـاه   6 طـی  »فباهنـر« 

توانسـت یـک هـزار و 438 تـن مقاطـع مسـی تولیـد 

کند که این میزان در مقایسه به مدت مشابه سال 

قبـل، 21 درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 

6ماه نخسـت ماه سـال گذشـته، یک هزار و 183 تن 

مقاطع مسی تولید کرده بود.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در 6 ماهـه نخسـت 

امسـال، موفق شـد چهار هزار و 168 تن تسـمه و ورق 

مسی تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته، یک درصد رشد داشته است. 

این شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال 1400، چهار هزار 

و 112 تن تسمه و ورق مسی تولید کرده بود.

همچنیـن »فباهنـر« در 6 ماهـه ابتدایـی سـال 

جـاری، 3۵9 تـن لولـه برنجـی تولیـد کـرده اسـت کـه 

این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، یک 

درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 6 ماهـه 

نخسـت سـال 1400، موفـق بـه تولیـد 3۵4 تـن لولـه 

برنجی شده بود.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر طـی 6 ماهـه 

ابتدایـی امسـال، چهـار هـزار و 490 تـن مقاطع برنجی 

تولیـد کـرده اسـت کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال پیش، حاکی از رشـد 1۵ درصدی است. 

این شرکت در 6 ماهه نخست سال گذشته، توانسته 

بود سه هزار و 892 تن مقاطع برنجی تولید کند.

شرکت مس شهید باهنر در 6 ماهه ابتدایی سال 

جـاری، توانسـت پنـج هـزار و 279 تـن تسـمه و ورق 

برنجی تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت 

مشـابه سـال پیش، 17 درصد رشـد داشـته است. این 

شـرکت در 6 ماهـه ابتدایـی سـال 1400، چهـار هـزار و 

۵04 تن تسمه و ورق برنجی تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد »فباهنـر« در 6 ماهـه ابتدایـی 

سـال 1401، بـه 18 هـزار و 279 تـن محصـول رسـید که 
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است. این شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال پیش، دو 

هـزار و 496 تـن مقاطـع برنجـی را در بـازار داخلـی 

معامله کرده بود.

»فباهنر« طی 6 ماهه نخست امسال، موفق به 

فـروش یـک هـزار و 878 تـن تسـمه و ورق برنجـی در 

بازار داخلی شده است که این میزان در مقایسه با 

مـدت مشـابه سـال پیـش، 27 درصـد رشـد را نشـان 

سـال  ابتدایـی  ماهـه  در 6  شـرکت  ایـن  می دهـد. 

گذشـته، توانسـته بـود یـک هـزار و 477 تـن تسـمه و 

ورق برنجی را در بازار داخلی به فروش برساند.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر در 6 ماهـه 

ابتدایی سال جاری، 9 هزار و 784 تن محصول را در 

بازار داخلی به فروش رسـانده اسـت که این میزان، 

نشـان از رشـد 19 درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سال گذشته دارد. این شرکت طی 6 ماهه نخست 

سـال گذشـته، هشـت هـزار و 172 تـن محصـول در 

بازار داخلی فروخته بود.

شرکت مس شهید باهنر در 6 ماهه نخست سال 

جاری، 748 تن لوله مسی را روانه بازارهای صادراتی 

کرد که این میزان در هم سنجی با مدت مشابه سال 

1400، رشد 36 درصدی داشته است. این شرکت در 

6 ماهه ابتدایی سال گذشته، ۵۵0 تن لوله مسی در 

بازارهای صادراتی معامله کرده بود.

»فباهنر« در 6 ماهه ابتدایی امسـال، توانسـت 

216 تـن مقاطـع مسـی را در بازارهـای صادراتـی بـه 

فـروش برسانــــد کــــه ایـن میــــزان حاکـی از رشـــد 

31درصـدی نسبـــت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 

اسـت. ایـن شـرکت در 6 ماهـه ابتدایـی سـال 1400، 

موفـق بـه فـروش 16۵ تـن مقاطـع مسـی در بازارهـای 

صادراتی شده بود.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر طـی 6 ماهه 

نخست سال 1401، موفق شد 670 تن تسمه و ورق 

مسـی را در بازارهـای صادراتـی بـه فـروش برسـاند. 

ایـن شـرکت طـی 6 ماهـه ابتدایـی سـال گذشـته، 

894 تـن تسـمه و ورق مسـی در بازارهـای صادراتی 

فروخته بود.

مجمـوع فـروش صادراتـی شـرکت صنایـع مـس 

شهید باهنر در 6 ماهه ابتدایی امسال، به یک هزار 

و 723 تـن محصـول رسـید. ایـن شـرکت در 6 ماهـه 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 

13درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

6ماهه نخسـت سـال 1400، توانسته بود در مجموع 

16 هزار و 1۵1 تن محصول تولید کند.

فروش داخلی »فباهنر« 1۹ درصد رشد   
پیدا کرد

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت صنایـع 

مـس شـهید باهنـر در 6 ماهـه ابتدایـی سـال 1401، 

توانسـته اسـت 949 تن لوله مسـی را در بازارداخلی 

به فروش برسـاند که این میزان در مقایسـه با مدت 

مشـابه سـال پیش، 99 درصد افزایش داشـته اسـت. 

ایـن شـرکت در 6 ماهـه نخسـت سـال قبـل، 476 تـن 

لوله مسی در بازار داخلی فروخته بود.

شـرکت مس شـهید باهنر طی 6 ماهه نخسـت 

سـال جـاری، موفـق بـه فـروش 866 تن مقاطع مسـی 

در بـازار داخلـی شـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مـدت زمـان مشـابه سـال گذشـته، یـک درصد رشـد 

داشـته اسـت. این شـرکت در 6 ماهه ابتدایی سـال 

گذشـته، 8۵9 تـن مقاطـع مسـی در بـازار داخلـی بـه 

فروش رسانده بود.

»فباهنر« در 6 ماهه نخسـت امسـال، توانسـته 

اسـت سـه هـزار و 308 تـن تسـمه و ورق مسـی را در 

بـازار داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته، 22 درصـد 

ماهـه   6 در  شـرکت  ایـن  اسـت.  داشـته  افزایـش 

ابتدایی سـال پیش، دو هزار و 696 تن تسـمه و ورق 

مسی در بازار داخلی فروخته بود.

همچنین شرکت صنایع مس شهید باهنر موفق 

لولـه  تـن  امسـال، 174  ابتدایـی  شـد طـی 6 ماهـه 

برنجـی را در بـازار داخلی بفروشـد که این میـزان در 

مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال پیـش، 3 درصد رشـد 

داشـته اسـت. این شـرکت در 6 ماهه نخسـت سـال 

قبـل، موفـق بـه فـروش 168 تـن لولـه برنجـی در بـازار 

داخلی شده بود.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در 6 ماهـه نخسـت 

سـال جـاری، دو هـزار و 609 تـن مقاطـع برنجـی را در 

بـازار داخلـی فروخته اسـت که این میـزان، حاکی از 

رشـد 4 درصدی نسـبت به مدت مشـابه سـال 1400 

شرکت مس شهید باهنر 
طی 6 ماهه نخست سال 

جاری، موفق به فروش 866 
تن مقاطع مسی در بازار 

داخلی شد که این میزان در 
مقایسه با مدت زمان مشابه 

سال گذشته، یک درصد 
رشد داشته است
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نخسـت سـال 1400، توانسـته بـود دو هـزار و 141 تـن 

محصول را روانه بازارهای صادراتی کند.

همچنیـن »فباهنـر« طـی 6 ماهه نخسـت سـال 

1401، توانسـته اسـت پنـج هـزار و 184 تـن محصـول 

خدماتی در زمینه انواع محصوالت مسی و آلیاژی 

عرضـه کنـد. ایـن شـرکت در 6 ماهـه ابتدایـی سـال 

گذشـته، پنـج هـزار و 782 تـن محصـول خدماتـی 

عرضه کرده بود.

مجمـوع فـروش شـرکت مـس شـهید باهنـر در 

6ماهـه ابتدایـی سـال جـاری، بـه 16 هـزار و 691 تـن 

محصـول رسـید کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال قبل، 3 درصد رشـد داشـته اسـت. این 

شـرکت در 6 ماهه نخسـت سـال 1400، توانسـته بود 

16 هزار و 9۵ تن محصول را به فروش رساند.

رشد 10 درصدی درآمد حاصل از ارائه   
خدمات 

همان طـور کـه در نمـودار 3 مشـاهده می شـود، 

شرکت صنایع مس شهید باهنر در 6 ماهه ابتدایی 

و  هـزار  دو  درآمـد  اسـت  توانسـته   ،1401 سـال 

436میلیـارد و 863 میلیـون ریالـی از فـروش لولـه 

مسی در بازار داخلی به دست آورد که در مقایسه 

با مدت مشابه سال قبل، 129 درصد افزایش داشته 

است. این شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال گذشته، 

یـک هـزار و 64 میلیـارد و ۵10 میلیـون ریـال درآمد از 

فروش لوله مسی در بازار داخلی کسب کرده بود.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در 6 ماهـه نخسـت 

و  هـزار  دو  درآمـد  بـه کسـب  موفـق  جـاری،  سـال 

194میلیـارد و 83۵ میلیـون ریالـی از فـروش مقاطـع 

مسـی در بـازار داخلـی شـده اسـت کـه ایـن میـزان، 

حاکـی از رشـد 13 درصـدی نسـبت بـه مـدت زمـان 

مشـابه سـال 1400 اسـت. ایـن شـرکت در 6 ماهـه 

و  میلیـارد  و 939  هـزار  یـک  پیـش،  سـال  نخسـت 

346میلیـون ریـال درآمد از فروش مقاطع مسـی در 

بازار داخلی به دست آورده بود.

»فباهنر« طی 6 ماهه ابتدایی امسـال، توانسـته 

اسـت 9 هزار و 796 میلیارد و ۵1 میلیون ریال درآمد 

از فروش تسـمه و ورق مسـی در بازار داخلی کسـب 

کند که این میزان درهم سنجی با مدت مشابه سال 

قبل، 40 درصد افزایش داشـته اسـت. این شـرکت در 

6 ماهـه نخسـت سـال 1400، 6 هـزار و 998میلیـارد و 

427میلیون ریال درآمد از فروش تسمه و ورق مسی 

در بازار داخلی کسب کرده بود.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر طـی 6 ماهـه 

درآمـد  کسـب  بـه  موفـق   ،1401 سـال  نخسـت 

۵99میلیـارد و 429 میلیـون ریالـی از فـروش لولـه 

برنجی در بازار داخلی شده است که این میزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 24 درصد رشد را 

نشان می دهد. این شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال 

و  میلیـارد   483 درآمـد  بـود  توانسـته  گذشـته 

477میلیـون ریالـی از فـروش لولـه برنجـی در بـازار 

داخلی به دست آورد.

شرکت مس شهید باهنر در 6 ماهه ابتدایی سال 

جـاری، پنـج هـزار و 179 میلیـارد و 79۵ میلیـون ریـال 

درآمد از فروش مقاطع برنجی در بازار داخلی کسب 

از رشـد 3۵ درصـدی  ایـن میـزان، حاکـی  کـرد کـه 

نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته است. این 

شـرکت در 6 ماهـه نخسـت سـال 1400، سـه هـزار و 

819میلیـارد و 882 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

مقاطع برنجی در بازار داخلی کسب کرده بود.

»فباهنـر« در 6 ماهـه ابتدایی امسـال، موفق به 

کسب درآمد چهار هزار و 930 میلیارد و 692میلیون 

بـازار  در  برنجـی  ورق  و  تسـمه  فـروش  از  ریالـی 

داخلـی شـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشابه سال پیش، ۵4 درصد افزایش داشته است. 

گذشـته،  سـال  نخسـت  ماهـه   6 در  شـرکت  ایـن 

توانسته بود سه هزار و 20۵ میلیارد و 666 میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش تسـمه و ورق برنجی در بازار 

داخلی به دست آورد.

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر توانسـت طی 

6ماهه نخسـت سـال جاری، 2۵ هزار و 137 میلیارد 

و 66۵ میلیـون ریـال درآمـد از فـروش محصـوالت 

خـود در بـازار داخلـی بـه دسـت آورد کـه ایـن میـزان 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 43 درصـد 

رشد را نشان می دهد. این شرکت در 6 ماهه ابتدایی 

سال قبل، 17 هزار و ۵11 میلیارد و 308میلیون ریال 

درآمـد از فـروش محصـوالت خـود در بـازار داخلـی 

کسب کرده بود.

شرکت صنایع مس 
شهید باهنر توانست طی 

6ماهه نخست سال جاری، 
25 هزار و 137 میلیارد و 
665 میلیون ریال درآمد از 
فروش محصوالت خود در 
بازار داخلی به دست آورد
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و 8۵1 میلیون ریال درآمد از فروش مقاطع مسی در 

بازارهـای صادراتـی بـه دسـت آورد کـه ایـن میـزان 

نسبت به مدت مشابه سال قبل، 48 درصد رشد را 

نشان می دهد. این شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال 

و  3۵0میلیـارد  درآمـد  کسـب  بـه  موفـق   ،1400

در  مسـی  مقاطـع  فـروش  از  ریالـی  4۵8میلیـون 

بازارهای صادراتی شده بود.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر در 6 ماهـه 

ابتدایـی سـال 1401، درآمـد یـک هـزار و 636 میلیـارد و 

799 میلیـون ریـال از فـروش تسـمه و ورق مسـی در 

بازارهای صادراتی کسب کرد. این شرکت در 6ماهه 

نخسـت سـال گذشـته، یـک هـزار و 98۵ میلیـارد و 

30میلیـون ریـال درآمـد از فروش تسـمه و ورق مسـی 

در بازارهای صادراتی به دست آورده بود.

مجمـوع درآمـد فـروش صادراتـی »فباهنـر« در 

6ماهه نخسـت امسـال، به چهار هزار و 168 میلیارد 

و 138 میلیـون ریـال رسـیده اسـت کـه ایـن میـزان 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، یـک درصـد 

ماهـه  ایـن شـرکت در 6  نشـان می دهـد.  را  رشـد 

و  هـزار  چهـار  بـود  توانسـته   ،1400 سـال  ابتدایـی 

فـروش  از  درآمـد  ریـال  میلیـون  و 141  161میلیـارد 

صادراتی محصوالت خود کسب کند.

همچنیـن شـرکت صنایـع مس شـهید باهنر طی 

6ماهه ابتدایی سال جاری، دو هزار و 223 میلیارد و 

687 میلیـون ریـال درآمـد از ارائـه خدمـات در زمینـه 

محصوالت مسی و آلیاژی کسب کرد که این میزان 

در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 1400، نشـان از 

رشد 10 درصدی دارد. این شرکت در 6 ماهه نخست 

سـال قبـل، دو هـزار و 21 میلیـارد و 711 میلیـون ریـال 

درآمد از ارائه خدمات به دست آورده بود.

مجمــــوع درآمـــد حاصـــل از فـروش داخلــی و 

صادراتـی و همچنیـن ارائـه خدمـات شـرکت مـس 

بـه  ابتدایـی سـال 1401،  ماهـه  باهنـر در 6  شـهید 

31هـزار و ۵29 میلیـارد و 490 میلیـون ریـال رسـیده 

اسـت کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مدت مشـابه سـال 

گذشـته، 33 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شـرکت در 6ماهه نخسـت سـال 1400، توانسـته بود 

23 هـزار و 694میلیـارد و 160 میلیـون ریـال درآمـد 

کسب کند.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در 6 ماهـه  ابتدایـی 

سـال جـاری، توانسـت یـک هـزار و 838 میلیـارد و 

881میلیـون ریـال درآمـد از فـروش لولـه مسـی در 

بازارهـای صادراتـی کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته، ۵6 درصـد 

ماهـه  در 6  شـرکت  ایـن  نشـان می دهـد.  را  رشـد 

و  میلیـارد   180 و  هـزار  یـک  پیـش،  سـال  نخسـت 

در  مسـی  لولـه  فـروش  از  درآمـد  ریـال  81میلیـون 

بازارهای صادراتی کسب کرده بود.

»فباهنر« طی 6 ماهه نخست امسال، ۵18میلیارد 
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کاهش قیمت مس ناشی از عوامل بنیادین بازار

از منظـر عرضـه و تقاضا، عرضه کاتد مس داخلی در چین نشـانه هایی از رشـد را نشـان می دهد. 
در دوره کوتاه  مـدت، با سـرد شـدن هـوا در چین، واحدهـای ذوب تحت تاثیر سیاسـت محدودیت و 

سهمیه بندی برق در شرق و مرکز چین، تولید خود را در سطوح مختلف بهبود بخشیدند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  انالین« 

و بـه  نقـل از موسسـه »SMM«، از منظـر عرضـه، بـا 

پایـان یافتـن سـهمیه بندی بـرق در اسـتان سـیچوان، 

از کارخانه هـای تولیـد سیلیسـیم در شـهر  برخـی 

لیشان و والیت خودمختار نگاواتبتی و کیانگ چین 

و دیگر مناطق تولید را از سر گرفتند. این در حالی 

اسـت کـه برخـی از کارخانه هـای سیلیسـیم شـروع 

و  تعمیـرات  منظـور  بـه  را  تولیـد  فراینـد  مجـدد 

نگهداری به تعویق انداختند. در ابتدای این هفته، 

قیمت سیلیسیم کاهش یافت و شرکت های صنایع 

پایین دستی نظاره گر بازار بودند. بنابراین در همین 

راستا روند معامالت در بازار کاهشی بود. در نیمه 

دوم هفتـه پایانـی مـاه آگوسـت بـا انتشـار لیسـت 

و  خردایـش  واحدهـای  بازرگانـان،  سـفارش های 

شـرکت های آلیـاژ آلومینیـوم توانسـتند معامـالت 

بـازار را بـه سـرعت بهبود ببخشـند. در همیـن حال، 

یک کارخانه  تولید سیلیسیم در استان سین کیانگ 

قـرار  کرونـا  بیمـاری  تاثیـر  تحـت  همچنـان  چیـن 

داشت. در این سناریو، کاالهای ارزان قیمت کمی 

در بـازار وجـود داشـت و میـزان پریمیـوم نیـز ثابـت 

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 800 

یـوان در هـر تـن کاهـش یافـت و بیشـتر شـرکت های 

تولیدکننده مونومر سیلیسـیم بر اسـاس هزینه های 

ایـن  در  شـدند.  ضـرر  متحمـل  اولیـه  مـواد  فعلـی 

سـناریو، اغلـب شـرکت ها تمایـل کمتـری بـه خریـد 

سیلیسـیم گریـد 421 بـا قیمـت بـاال را داشـتند. بـه 

 عالوه نرخ های بهره یرداری 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 

کنتـرل تـورم بـاال اعالم کردند، قیمـت کاالهایی که 
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2023 وارد بازار خواهند شد.

در سمت تقاضا نیز، تاثیرات اخیر سهمیه بندی 

برق ناشی از دمای باال همچنان روند کاهشی دارد، 

در حالـی کـه انتشـار لیسـت سـفارش های صنایـع 

پایین دسـتی بـه کنـدی پیـش مـی رود. متوسـط نرخ 

بهره بـرداری تولیدکننـدگان مفتـول کاتـد مسـی تـا 

هفته سـوم ماه آگوسـت، به 66.6۵درصد رسـید که 

پایانـی آگوسـت،  بـه مـدت مشـابه هفتـه  نسـبت 

11.4۵واحـد درصـد کاهـش داشـت. افزایـش قیمـت 

سـفارش های  بـر  آگوسـت  پایانـی  هفتـه  در  مـس 

جدیـد در صنایـع پایین دسـتی تاثیرگـذار بـود. بـه 

عـالوه پریمیـوم بـاال انگیـزه تولیدکننـدگان را بـرای 

بـه  طـوری کـه  تولیـد مفتـول مسـی کاهـش داد؛ 

تعـدادی از آن هـا در جنـوب چیـن تولیـدات 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 دلیل قطعی و سهمیه بندی برق تعطیل هستند 

و مصرف کننـدگان نهایـی در انتظار ایجاد تغییرات 

در بـازار هسـتند. در عیـن حـال، حجم سـفارش های 

جدید از اکثر شـرکت های تولیدکننده سـیم و کابل 

از  سـفارش ها  حجـم  همچنیـن  اسـت.  کاهشـی 

تغییـر  الکـی  سـیم های  تولیدکننـده  شـرکت های 

چندانی نکرده است و عملکرد کلی این روند هنوز 

به کندی پیش می رود.

تولیدکننـدگان  بهره بـرداری  نرخ هـای  متوسـط 

مفتول  از قراضه های مسی در هفته سوم آگوست، 

با 2.03 واحد درصد افزایش نسبت به مدت مشابه 

هفته پایانی آگوست به 43.۵1 درصد رسید. عرضه 

قراضه هـای مـس در ایـن هفته اندکـی افزایش یافت 

زیـرا بازرگانـان ایـن قراضه هـا پـس از افزایـش قیمـت 

مس توانسـتند از انجام این معامالت، سـود کسـب 

از   مفتـول  تولیدکننـدگان  اکثـر  عـالوه  بـه  کننـد. 

قراضه هـای مسـی ایـن توانایـی را دارنـد کـه حجـم 

فراینـد تولیـد را بـا مـواد اولیـه نسـبتا کافـی حفـظ 

کننـد. بـا ایـن حـال، روند کنـد در حجم تقاضـا برای 

کاتـد مـس در بحبوحـه بازیابـی نـرخ بهره بـرداری 

تولیدکننـدگان مفتـول از  قراضه هـای مسـی، بهبـود 

نخواهد یافت.

بـه  عنـوان دارایـی بـه  حسـاب می آینـد، بـا در نظـر 

گرفتن اصالحات گسترده در این راستا تحت تاثیر 

قـرار گرفـت. در عیـن حـال بـازار همچنـان در حـال 

هضم اخباری مبنی بر اجرای سختگیرانه سیاست های 

مالـی انقباضـی اسـت کـه توسـط بانک هـای مرکـزی 

ارائه می شود.

در روز 29 مـاه آگوسـت 2022، کازاکـس، عضـو 

کمیتـه حاکمیـت بانـک مرکـزی اروپـا، بیـان کـرد کـه 

بانک مرکزی اروپا باید نرخ بهره را حداقل 0.۵0 درصد 

در ماه سپتامبر افزایش دهد تا در سه  ماهه اول سال 

2023 بـه نـرخ بهـره خنثی برسـد. در روز 30 آگوسـت 

2022، ویلیامـز، رئیـس فـدرال رزرو در نیویـورک بیـان 

کـرد کـه ممکـن اسـت بانـک مرکـزی ایـاالت متحـده 

از  بیـش  بـه  بهـره  نـرخ  افزایـش  بـه  آمریـکا تصمیـم 

3.۵درصد بگیرد و این موضوع می تواند کاهش نرخ 

بهره در سال آینده را منتفی کند. این موضوع نشان 

می دهـد فـدرال رزرو قاطعانـه بـا تـورم بیـش از حـد 

مبارزه خواهد کرد. بدین ترتیب، بازدهی اوراق قرضه 

دو ساله خزانه داری ایاالت متحده آمریکا به باالترین 

حد خود در 1۵ سـال گذشـته رسـید. به عالوه ارزش 

دالر آمریـکا در بحبوحـه تشـدید سیاسـت های پولـی 

نـرخ  افزایـش  پیش بینـی  و همچنیـن  رزرو  فـدرال 

بهره هـا بـه رونـد صعـودی خـود ادامه می دهـد. در 

عین حال شـاخص دالر آمریکا به باالترین حد خود 

در دو دهه گذشـته رسـیده است. همچنین ارزش 

کاالهایـی کـه با دالر آمریکا قیمت گذاری می شـوند، 

با فشار بیشتری مواجه هستند.

از نظـر عرضـه و تقاضـا، می تـوان نشـانه هایی از 

رشـد را در عرضـه کاتـد مـس داخلـی مشـاهده کرد. 

چیـن،  در  هـوا  شـدن  سـرد  بـا  نیـز  کوتاه مـدت  در 

واحدهای ذوب تحت تاثیر سیاسـت محدودیت و 

سهمیه بندی برق در شرق و مرکز چین، تولید خود 

را در سـطوح مختلـف بهبـود بخشـیدند و در هفتـه 

پایانی آگوست تولید عادی خود را از سر گرفتند. در 

 ،»SMM« یـک دوره میان مـدت، طبـق آمـار موسسـه

ظرفیـت جدیـد تولیـد کاتـد مـس راه انـدازی شـده و 

توسـعه یافتـه چین به یک میلیـون و 130 هـزار تن در 

سال خواهد رسید و محصوالت اکثر تولیدکنندگان 

بـه تدریـج از مـاه آگوسـت سـال جـاری و اوایـل سـال 

در کوتاه مدت نیز با 
سرد شدن هوا در چین، 

واحدهای ذوب تحت تاثیر 
سیاست محدودیت و 

سهمیه بندی برق در شرق 
و مرکز چین، تولید خود را 
در سطوح مختلف بهبود 

بخشیدند و در هفته پایانی 
آگوست تولید عادی خود را 

از سر گرفتند
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کاهش موجودی جهانی مس همراه با 
بدبینی به روند نزولی بازار

سـطح موجودی انبـار بورس فلزات لنـدن به  صورت بی سـابقه ای فوق العاده اندک اسـت که این 
میـزان تنهـا پاسـخگوی نیـاز دو روز از بـازار جهانی اسـت اما این پدیـده فقط مختص بـه بورس 
فلـزات لنـدن نیسـت. موجودی انبار ثبت شـده در بـورس بازرگانی و کاالی شـیکاگو و بـورس آتی 
شـانگهای »ShFE« نیـز بسـیار کـم اسـت و حجم موجـودی این فلـز در این سـه بـورس در کل 

200هزار تن فلز برآورد می شود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از موسسه »Reuters«، حجم ورودی مس 

بـه انبارهـای بـورس فلزات لنـدن تاکنـون در این ماه 

بـه بیـش از 3۵ هـزار تـن رسـیده امـا تـا حـد زیـادی بـا 

اسـت.  بـوده  برابـر  ابطـال شـده  میـزان حواله هـای 

افزایـش  تـن  بـا سـه هـزار و 62۵  انبارهـا  موجـودی 

نسـبت بـه پایان ماه آگوسـت به حـدود 118هـزار تن 

رسیده است.

سـطح موجـودی انبـار بـورس فلـزات لنـدن بـه  

صورت بی سـابقه ای فوق العاده اندک اسـت که این 

میـزان تنهـا پاسـخگوی نیـاز دو روز از بـازار جهانـی 

اسـت امـا ایـن پدیده فقط مختص به بـورس فلزات 

لندن نیسـت. موجودی انبار ثبت شـده در بورس 

بازرگانـی و کاالی شـیکاگو و بـورس آتـی شـانگهای 

»ShFE« نیـز بسـیار کـم اسـت و حجـم موجـودی 

ایـن فلـز در ایـن سـه بـورس در کل 200 هـزار تـن فلـز 

برآورد می شود.

در واقـع می تـوان بیـان کـرد کـه رونـد صعـودی 
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17 هزار تن آن معامله انجام شـده اسـت.

بورس بین المللی انرژی شانگهای »INE« ثبت 

قراردادهای بین المللی مس خود را در ابتدای سال 

2021 آغـاز کـرد و از آن زمـان تاکنـون موجـودی انبـار 

مـس وارداتـی و معامـالت آن را بـه  صـورت هفتگـی 

حجـم  ایـن  حاضـر  حـال  در  اسـت.  کـرده  منتشـر 

موجـودی بـه میـزان قابل توجه 89 هزار تن رسـیده و 

از ابتـدای مـاه ژانویـه، 23 هـزار و ۵00 تـن به حجم آن 

افزوده شده است.

موجودی بورس ثبت شده با »موجودی مخفی« 

بـورس فلـزات لنـدن و موجـودی مـس وارداتـی بورس 

بین المللـی انـرژی شـانگهای، بخـش عمـده ای از آمار 

موجودی کل قابل تایید را نشان می دهد.

مجموع موجودی در پایان ماه جوالی کمتر از 

330 هـزار تـن بـود کـه 61 هـزار تـن بیشـتر از حجـم 

اعالمـی در هفـت مـاه اول سـال 2022 و حـدود 

1۵9هزار تن کمتر از آمار اعالم شـده در ماه جوالی 

2021 بـود کـه ایـن میـزان تنهـا پاسـخگوی پنـج روز 

مصرف جهانی بود.

تمامی آنچه که قابل لمس نیست  
بدیهی است که در خارج از بورس، مس بیشتری 

 »Citi« وجـود دارد. بـه گفتـه تحلیلگـران موسسـه

آمریـکا، بالـغ بـر ۵00 هـزار تـن از مـس در انبارهـای 

خارج از بورس وجود دارد که این میزان را بر اساس 

رفتار بازار می توان برآورد کرد. این موسسه تخمین 

می زنـد کـه رونـد معامـالت آتـی بـر حـول قیمتـی 

انجام می شود که موثر از موجودی حدودا ۵00هزار 

تنی در بازار خارج از چین است.

این موسسه پیش بینی می  کند که قیمت مس 

در سـه  ماهـه اول سـال آینـده میـالدی بـه 6 هـزار و 

600دالر بـر تـن کاهـش یابـد. بـه عـالوه ایـن موسسـه 

معتقد است که موجودی انبار کافی برای پر کردن 

شـکاف بیـن موجـودی کنونـی و تقاضای آتـی وجود 

دارد کـه انتظـار مـی رود کاهـش شـدیدی را تجربـه 

کنـد زیـرا پتانسـیل باالیـی بـرای رکـود در قـاره اروپـا 

طی فصل زمستان وجود دارد.

 »Citi« بـا ایـن حـال، همـان  طـور کـه موسسـه

آمریـکا بـه آن اذعـان دارد، همیشـه ریسـک هایی در 

بـازار همخوانـی  نزولـی  بـا رونـد  انبارهـا  موجـودی 

ندارد. در حال حاضر این قراردادهای آتی سه ماهه 

مـس بـا قیمـت حـدود هفـت هـزار و 71۵ دالر در هر 

تـن معاملـه می شـود کـه به  میـزان 21 درصد نسـبت 

بـه ابتـدای سـال 2022 کاهـش داشـته اسـت؛ چرا که 

بازار نگران رشد اقتصادی کند در چین و عدم رشد 

بالقوه آن در اروپا است.

عدم ارتباط بین موجودی انبار قابل مشاهده و 

قیمـت مـس در هـر سـه بـورس مذکـور، سـبب شـده 

است تا خرید قراردادهای آتی با سررسید آینده دور 

و فروش آن ها با سررسید آینده نزدیک محدود شود 

و ایـن امـر عالقه تحلیلگـران به تالش برای محاسـبه 

موجودی پنهان مس، به  منظور روشـن شـدن آینده 

واقعی این بازار را تجدید کند.

تمامی آنچه که مشاهده خواهید کرد  
تناژ ثبت شـده مس در سـه بورس بزرگ مذکور 

در پایـان مـاه آگوسـت، بـه 19۵ هزار و ۵60 تن رسـید 

که نسبت به ابتدای ماه ژانویه، پنج هزار و 4۵0 تن 

افزایـش را نشـان می دهـد امـا ایـن مقـدار در مـاه 

آگوسـت سـال گذشـته، 18۵ هـزار و 6۵0 تـن بـود. 

بنابراین تاکنون در این ماه تغییرات اندکی رخ داده 

اسـت و افزایـش انـدک انبارهـای بـورس فلزات لندن 

بـا برداشـت مـداوم از انبارهـای کامکـس در ایـاالت 

متحده آمریکا به تعادل رسیده است. با بررسی دو 

سری داده نسبتا جدید، می توان نگرش گسترده تری 

از موجودی مس بدست آورد.

در ماه فوریه 2020، بورس فلزات لندن در گزارش 

ماهانه خود از »موجودی مخفی« نام برد که به فلز 

انبـار شـده در خـارج از ایـن بـورس اشـاره داشـت و بـه 

صراحـت از قـرارداد مرجعـی یـاد کـرد کـه در آن بـه 

امکان تحویل به بورس فلزات لندن اشاره شده بود.

در سـال 2020 و اوایـل سـال 2021، مقادیـر قابـل 

توجهـی از چنیـن موجـودی مخفـی از مـس وجـود 

داشـت. همزمـان بـا افزایـش ایـن موجـودی و ثبـت 

مقـدار بیشـینه در سـطح 17۵ هـزار تـن در فوریـه 

سـال گذشـته، موجودی مس ثبت شـده در بورس 

فلـزات لنـدن، بـه 74 هـزار تـن کاهـش پیـدا کـرد. با 

ایـن حـال، از آن زمـان تـا پایـان ماه جـوالی فقط برای 

 به گفته تحلیلگران 
موسسه »Citi« آمریکا، 
بالغ بر 500 هزار تن از 

مس در انبارهای خارج از 
بورس وجود دارد که این 
میزان را بر اساس رفتار 
بازار می توان برآورد کرد
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ذخایر ثبت شـده در بورس آتی شـانگهای همچنان 

کاهشی است و معادل 3۵ هزار و 86۵ تن است که 

منجـر بـه افزایـش شـدید بکواردیشـن در شـانگهای 

نسبت به قرارداد آوریل 2023 شده است.

تئـوری نزولـی بـازار در اینجـا بـه  گونـه ای مطرح 

می شود که با توجه به سقوط شاخص های اقتصادی 

اروپـا و تـالش چیـن بـرای فـرار از فشـارهای قرنطینـه 

ناشـی از بیمـاری کرونـا و سـرمایه گذاری های انجام 

شـده در بخش امالک، همچنان مقدار زیادی مس 

در انبارها وجود خواهد داشت.

بـا ایـن حـال، تـا آن زمـان، موجـودی پاییـن در هـر 

نوسـانات در میـزان  ایجـاد  بـه  بـورس مذکـور  سـه 

بکواردیشن و کانتنگو منجر می شوند؛ تا زمانی که 

تمامـی موجـودی ثبـت شـده و »موجـودی مخفی« 

هـر چقـدر هـم کـه باشـد، بـه جایـی انتقـال یابـد کـه 

بتوان آن را محاسبه کرد.

زمان تحویل سه  ماهه، هفته گذشته به 1۵0 دالر در 

هـر تـن افزایـش یافـت و علی رغـم تحویل حجـم زیاد 

مـس در روز سه شـنبه، همچنـان در حـدود ۵۵ دالر 

معامله می شود.

کاالی  و  بازرگانـی  بـورس  منحنـی  شـاخص 

شـیکاگو نیـز تحـت تاثیـر یـک رویـداد کوچـک قـرار 

گرفتـه اسـت و اختـالف قیمـت معامـالت آتـی و 

نقدی آن از ماه سپتامبر تا دسامبر، به بیش از ۵.4 

سنت در هر پوند در هفته گذشته افزایش یافت و 

در آخریـن معاملـه بـا رسـیدن بـه 4.4 سـنت در هـر 

پوند، معادل 97 دالر در هر تن خرید و فروش شد.

موجـودی بـورس بازرگانـی و کاالی شـیکاگو کـه 

در شهرهای سالت لیک سیتی، توسان و نیواورلئان 

متمرکـز شـده اسـت، از مـاه ژوئـن بـه طـور پیوسـته 

کاهش یافته و اکنون با 31 درصد کاهش در ابتدای 

سـال 2022، بـه 41 هـزار و 471 تـن رسـیده اسـت. 

نـوع از محاسـبات وجـود  ایـن  بـرای  پیش بینی هـا 

دارد. بـه هـر حـال معامالت آتـی بورس فلزات لندن 

می توانـد همـراه بـا انـواع جریان هایـی باشـد کـه ایـن 

انحرافـات از پیش بینـی را پوشـش دهـد که از جمله 

آن می تـوان بـه افزایـش موجـودی در بنـادر شـیلی، 

تغییـر در موجـودی انبـار مس وادراتی چین و تاخیر 

در حمل فلز اشاره کرد.

اما مشـکل اصلی این اسـت که آگاه باشـیم چه 

مقدار از موجودی اشاره شده قابل دسترسی است؛ 

بـه  جـای اینکـه مقـدار مـس قابـل معامله بـه  صورت 

مسـتقیم خریداری شـود. به عالوه دو مشـکل دیگر 

در برآوردهـای فعلـی وجـود دارد. اول اینکـه مـس 

روسـیه به طور رسـمی تحریم نشـده است اما ایجاد 

محدودیت توسـط خود کشـور روسـیه ممکن است 

بـازار  فلـز در  بـرای صـادرات  کانال هـای صادراتـی 

فیزیکی به بازار اروپا را مختل کند.

بازرگانـی  چینـی  شـرکت  راسـتا،  همیـن  در 

مشـکالت  بـا  مواجهـه  از  پـس   »Maike Group«

مالـی، اکنـون در حـال مذاکره با شـرکت های دولتی 

تولیدکننـده مـس روسـی بـرای خریـد اسـت. ایـن 

شـرکت یکـی از بزرگ تریـن تاجـران مـس چیـن اسـت 

کـه حـدود یـک میلیـون تـن در سـال واردات انجـام 

می دهد و با استفاده از این حجم وارداتی و تقویت 

روش های مالی مرتبط با آن توانسته است منجر به 

ایجاد نوساناتی در بازار فیزیکی شود.

دوم اینکـه رویدادهـای مرتبط با صنعت فلزات 

روسـیه و چیـن نیـز در برهه هـای زمانـی متفاوتـی بر 

خریـد و فـروش در بورس فلـزات لندن اثر می گذارد 

و بـه نوبـه خـود بـر پیش بینـی قیمت هـا تاثیرگـذار 

خواهد بود.

تنش در خرید و فروش قراردادهای آتی  
میزان نوسانات در حجم خرید قراردادهای آتی 

بـا سررسـید آینـده دور و فـروش آن هـا بـا سررسـید 

آینـده نزدیـک، می تواننـد معیارهایـی تاثیرگـذار در 

کـه  مـواردی  در  ویـژه  بـه  باشـند؛  بـازار  نوسـانات 

موجودی جزیی در قراردادهای قابل تحویل بازارهای 

فیزیکی وجود دارد.

پریمیـوم بـازار بـورس لنـدن برای خرید نقـدی و 
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سرب و رویسرب و روی

پیشرو در صنعت سرب منطقه هستیم

حفظ سطح تولید علی رغم محدودیت های زیست محیطی
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پیشرو در صنعت سرب منطقه هستیم
مدیـر کارگاه تولیدی شـمش سـرب قراچورلوی گفت: اجـرای قانونمند طرح های تعریف شـده 
توسـط دولـت و سـازمان های ذی ربـط همزمـان بـا تامین باتـری فرسـوده کافی و برطرف شـدن 
مشـکل رفـع تعهـد ارزی، بدون شـک به پیشـرفت و توسـعه روزافـزون صنعت سـرب در منطقه 
خواهـد انجامیـد و از آنجایـی کـه ذخایر معدنی فراوانی در سـطح کشـور در کنار واحدهـای تولیدی 

باتری  نو وجود دارد، بنابراین می توانیم به آینده این صنعت بسیار امیدوار باشیم.

بـا  گفت وگـو  در  زاغـه  قراچورلـوی  اسـماعیل 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان 

کـرد: رفـع تعهـد ارزی، معضـل مهمـی اسـت کـه 

تولیدکنندگان شمش سرب طی یک سال اخیر با آن 

دسـت و پنجـه نـرم کرده انـد. منـع واردات باتـری 

فرسـوده بـه عنوان مـاده اولیه مورد نیاز این صنعت 

از یک سـو و عدم صادرات شـمش تولیدی از سـوی 

دیگـر، باعـث شـده اسـت عملکـرد فعـاالن صنعـت 

سـرب مختـل شـود. مشـکالت گمرکـی و همچنیـن 

مسـائل مرتبـط بـا بانـک مرکـزی، ضربـه مخربـی بـه 

بدنـه ایـن صنعـت وارد کرده اسـت و تولیدکنندگان 

شـمش سـرب نمی توانند برآورد مشـخصی از میزان 

سـودآوری خـود داشـته باشـند. متاسـفانه سـازمان 

امـور مالیاتـی کشـور علی رغم عدم رفع تعهـد ارزی 

کـه در هالـه ای از ابهـام قـرار دارد، اقـدام بـه وضـع 

تولیـدی  واحدهـای  بـرای  هنگفـت  مالیات هـای 

حالـی اسـت کـه واحدهـای ذوب و ریخته گـری غیـر 

مجاز در اطراف شهرهای بزرگ صنعتی وجود دارند 

که از طریق واسـطه ها، اندک باتری موجود در سـطح 

بازار را جمع آوری می کنند. این واحدهای غیر مجاز 

بـا اسـتفاده از فیلترهـای کوچـک، در حالـی اقـدام بـه 

تولیـد شـمش سـرب می کننـد کـه نـه موظـف بـه 

پرداخـت بیمـه و مالیـات و نـه قبـوض گاز بـا افزایـش 

چند برابری قیمت هسـتند. این در حالی اسـت که 

ما مبلغ 40 تا ۵0 میلیون تومان را برای پرداخت منظم 

ماهیانه هزینه گاز در نظر گرفته ایم و همچنین بیمه 

و مالیات را در زمان مقرر پرداخت می کنیم. باید در 

نظـر داشـت کـه میزان باتـری موجود در سـطح بـازار، 

پاسـخگوی نیاز واحدهای تولیدکننده شـمش سـرب 

نیست و برای مثال اگر ما 1۵ تن شمش طی یک روز 

تولید می کنیم، واحدهایی هستند که روزانه 60 تن 

تولید شمش و به دنبال آن نیاز به باتری دارند.

شمش سرب می کند و این مسئله به شدت شرایط 

تولید را بیش از پیش دشوار ساخته است.

جوالن واحدهای غیر مجاز تولیدی   
شمش سرب

وی در خصـوص چالش هـای موجـود در تامیـن 

باتـری فرسـوده، عنـوان کـرد: باتری فرسـوده به میزان 

کافی برای واحدهای تولیدی شمش سرب در داخل 

وجود ندارد و امکان واردات آن هم فراهم نیست. در 

حالـی کـه مـا پیـش از ایـن نسـبت بـه واردات باتـری 

اقـدام می کردیـم امـا در حـال حاضـر بـه شـدت بـا 

کمبـود آن مواجـه هسـتیم. شـرکت های تولیدکننده 

باتـری نـو، عمده باتری های فرسـوده در سـطح بـازار را 

خریداری و در خود این مجموعه ها ذوب می کنند و 

واحدهـای  دسـت  اسـت  شـده  باعـث  امـر  همیـن 

تولیدی مجاز از ماده اولیه کوتاه باقی بماند. این در 
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درآمـد بیشـتر باشـد و مشـاغل سـخت بـا کمبـود 

نیروی کار به ویژه متخصص مواجه شوند.

به دنبال کاهش آالیندگی تولید سرب   
هستیم

وی در ادامـه بـه آالیندگـی صنعت سـرب اشـاره 

کـرد و گفـت: در واقـع سـرب، یـک صنعـت آالینـده 

است که باید قوانین و مقررات زیست محیطی در 

واحدهای تولیدی شمش سرب در حد توان رعایت 

شود. برای مثال، تعمیرات و نگهداری دستگاه های 

موجـود در داخـل مجموعـه مـا هـر 6 مـاه یـک بـار به 

از  همچنیـن  می شـود.  انجـام  منظـم  صـورت 

بک فیلترهـای مناسـب جهـت تهویـه هـوا و کنتـرل 

آلودگـی ذرات معلـق در دود حاصـل از تولیـد سـرب 

اسـتفاده کرده ایـم و سـاختار کوره هـای موجـود در 

خـط تولیـد را تغییـر و بـه روزرسـانی تجهیـزات مورد 

اسـتفاده را در دسـتور کار خود قرار داده ایم. تنظیم 

مشـعل های موجـود را جهـت کاهـش آالیندگـی بـه 

صورت منظم انجام داده ایم و تمام تالش خود را به 

مسـائل  و  تولیـد  اسـتانداردهای  رعایـت  منظـور 

زیست محیطی به کار گرفته ایم. البته باید در نظر 

داشـت کـه تمامـی مشـاغل مرتبـط بـا ریخته گـری، 

آالینده است و مختص به صنعت سرب نیست. بر 

همیـن اسـاس، موعـد بازنشسـتگی در ایـن صنعـت 

بایـد  و  مـادر 20 سـال در نظـر گرفتـه شـده اسـت 

آزمایش های منظم خون جهت کنترل میزان سـرب 

و سایر عناصر در خون افراد شاغل در این صنایع به 

بـه  آسـیب  تـا  شـود  اندازه گیـری  منظـم  صـورت 

سـالمتی جسـمی و حتـی روحـی آن هـا وارد نشـود؛ 

چراکـه سـرب، یـک فلـز سـنگین اسـت و می توانـد 

باعث مشـکالت شـدید جسمی شـود. با این وجود، 

بهداشـتی  و  آرایشـی  لـوازم  تولیـد  در  فلـز  ایـن  از 

اسـتفاده می شـود و بـر همیـن اسـاس ضـرورت دارد 

اقدامات الزم جهت کاهش حداکثری میزان سرب 

در این لوازم انجام شود.

مدیر کارگاه تولیدی شمش سرب قراچورلوی در 

پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه 

جایگاه صنعت سرب ایران در سطح منطقه را چگونه 

ارزیابـی می کنیـد، اظهار کرد: خوشـبختانه صنعت 

مدیـر کارگاه تولیـدی شـمش سـرب قراچورلـوی 

ادامـه داد: مسـئوالن شـاغل در سـازمان های دولتـی 

نسبت به این معضل آگاهی کامل دارند اما با توجه 

نـو و  باتـری  تولیدکننـدگان  برخـی روابـط میـان  بـه 

سـازمان های ذی ربـط، متاسـفانه شـاهد ادامـه ایـن 

شرایط هستیم و گویا قرار نیست ماده اولیه کافی در 

اختیار واحدهای کوچک تولیدی شـمش سـرب قرار 

کارگاه هـای  گاز  قیمـت  دیگـر،  از سـوی  بگیـرد. 

ریخته گـری بـر پایه 10 درصد قیمـت واحدهای فعال 

در صنعـت پتروشـیمی محاسـبه می شـود و ایـن در 

حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن 30 درصـد افزایـش پیـدا 

کـرده بـود و پـس از اعتـراض و پیگیری هـای فـراوان به 

مصرفـی  گاز  هزینـه  کـرد.  پیـدا  کاهـش  10درصـد 

مجموعـه مـا در سـال 1399، بیـن هشـت تا 10 میلیون 

تومـان بـود و در ادامـه، ایـن مبلغ به 20 میلیون تومان 

رسید و در سال جاری، این هزینه به 40 تا ۵0 میلیون 

تومان رسیده است و در حالت کلی برای واحدهای 

کوچک تولیدی مقرون به صرفه نیست. هزینه برق 

مصرفـی نیـز در حـدود ۵0 درصـد رشـد پیـدا کـرده 

است که البته تاثیر چندانی نسبت به افزایش گاز بر 

عملکرد این واحدها ندارد.

قراچورلـوی در ارتبـاط بـا کاهـش نیـروی انسـانی 

در واحدهای تولیدی، اذعان کرد: در حالی تمایل و 

انگیـزه نیـروی انسـانی بـرای فعالیـت در واحدهـای 

تولیدی به شدت افت پیدا کرده است که ما ناچار 

واقـع  در  هسـتیم.  خارجـی  اتبـاع  از  کارگیـری  بـه 

سختی شرایط کار در واحدهای ریخته گری، باعث 

فارغ التحصیـالن  حتـی  و  جوانـان  اسـت  شـده 

رشـته های مرتبـط نیـز تمایلـی بـه فعالیـت در ایـن 

واحدهـا نداشـته باشـند و ایـن معضـل بـا پیشـنهاد 

دسـتمزد بیشـتر از میـزان مصـوب سـازمان تامیـن 

اجتماعی نیز رفع نشـده اسـت. در حالی که اتباع 

خارجی طبق قانون مصوب جدید، پس از دریافت 

در  فعالیـت  منظـور  بـه  سـاله  یـک  کارت هـای 

در  فعالیـت  بـرای  مشـکلی  تولیـدی،  واحدهـای 

داخـل کشـور نخواهنـد داشـت. البتـه بایـد توجـه 

تـورم و همچنیـن مشـکالت  افزایـش  کـه  داشـت 

معیشـتی نیـز باعـث شـده اسـت نیـروی انسـانی 

جـوان بـه دنبـال مشـاغل غیـر مولـد بـرای کسـب 

شرکت های تولیدکننده 
باتری نو، عمده باتری های 
فرسوده در سطح بازار را 
خریداری و در خود این 

مجموعه ها ذوب می کنند و 
همین امر باعث شده است 
دست واحدهای تولیدی 
مجاز از ماده اولیه کوتاه 

باقی بماند
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سرب ایران، پیشرفت بسیاری خوبی نسبت به سایر 

کشـورها در سـطح منطقـه داشـته اسـت و بـا افزایـش 

میزان تولید شمش طی سالیان مواجه بوده ایم اما از 

آنجایـی کـه قیمـت جهانـی سـرب در بـورس فلـزات 

لندن به شدت افت پیدا کرده و همچنین حدود یک 

سـال اسـت کـه صـادرات شـمش سـرب بـه کمتریـن 

میـزان ممکـن رسـیده اسـت )از 30 هـزار تـن در سـال 

1400 به سـه هزار تن در سـال جاری(، بر همین اسـاس 

حـال صنعـت سـرب در حـال حاضـر خـوب نیسـت. 

میـزان عرضـه شـمش سـرب در داخـل طـی چنـد مـاه 

اخیـر کاهـش و بـه دنبـال آن، قیمـت افزایـش یافتـه 

است. قیمت سرب در بورس فلزات لندن، یک هزار 

و 877 دالر بـه ازای هـر کیلوگـرم و قیمـت ایـن فلز در 

داخـل بـه حـدود 6۵ هـزار تومان بـه ازای هر کیلوگرم 

رسیده است. در واقع قیمت شمش سرب داخلی از 

قیمت آن در بازارهای خارجی بیشتر است و امیدوار 

هسـتیم بـا رفع معضل تعهـد ارزی و همچنین تامین 

باتری فرسـوده کافی، شـاهد تعادل نسـبی قیمت در 

بازار داخلی باشیم.

قراچورلوی در خصوص فرایند و تکنولوژی تولید 

شمش سرب، تصریح کرد: فرایند تولید در واحدهای 

ریخته گری، یکسان است و برخی واحدها پیشرفته 

و واحدهای دیگر سنتی هستند. به همین منظور، 

از کوره هـای دوار بـه منظـور تولیـد شـمش سـرب 

استفاده می شود و پس از خردایش باتری، پالستیک 

و سرب از یکدیگر جداسازی و پس از ذوب سرب در 

کوره هـای موجـود، شـمش تولیـد می شـود. عمـده 

کاربرد سرب در باتری سازی و همچنین مهمات سازی 

اسـت و در تولیـد لـوازم بهداشـتی و آرایشـی نیـز 

استفاده فراوانی دارد.

ضرورت معافیت صادرکنندگان از   
مالیات بر ارزش افزوده

این تولیدکننده شمش سرب در ارتباط با حمایت 

دولـت از بخـش خصوصی، تاکیـد کرد: حقیقت امر 

این است که تولیدکنندگان شمش سرب و فعاالن این 

صنعت نیاز چندانی به حمایت دولت ندارند و تا به 

امـروز اقـدام بـه دریافـت وام و تسـهیالت حمایـت از 

قانـون،  طبـق  کـه  حالـی  در  امـا  نکرده انـد  تولیـد 

صادرکننـدگان معـاف از پرداخـت مالیـات بـر ارزش 

افزوده هسـتند، دولت اقدام به اخذ مالیات از آن ها 

می کند و بخشنامه هایی را در این خصوص تعریف 

کرده است که در کمال تعجب، قادر به اجرای آن ها 

نیسـت. در همیـن ارتبـاط، یـک سـری پرونده هـای 

اعتراضی تشـکیل شـده که در مرحله صدور رای در 

دیـوان عالـی کشـور اسـت و بـا پیگیری هـای انجمـن 

صنفـی کارفرمایـی تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان 

شـمش سـرب ایران، خبرهای مثبتی نیز در خصوص 

رای هـای اولیـه صـادر شـده بـه گوش می رسـد. بدون 

شـک اجرای قانونمند طرح های تعریف شـده توسـط 

دولـت و سـازمان های ذی ربـط همزمـان بـا کاهـش 

مشـکالت موجـود، بـه پیشـرفت و توسـعه روزافـزون 

صنعت سرب در منطقه خواهد انجامید و از آنجایی 

کـه ذخایـر معدنـی فراوانـی در سـطح کشـور در کنار 

باتری سـازی وجـود دارد، بنابرایـن می توانیـم به آینده 

این صنعت بسیار امیدوار باشیم.

قراچورلـوی ضمـن اشـاره بـه اهمیـت سـرب در 

صنعـت باتری سـازی، اذعـان کـرد: مهم تریـن کاربـرد 

سرب در صنعت باتری سازی است و علی رغم اینکه 

صنعـت خودروسـازی بـه سـمت اسـتفاده از نسـل 

جدید باتری های لیتیوم یون و خودروهای هیبریدی 

حرکـت می کنـد امـا از اهمیـت ایـن فلـز در صنایـع 

مختلف به ویژه ماشین سـازی کاسـته نخواهد شـد. 

خودروهـای هیبریـدی تـا یـک سـرعت مشـخص کـه 

معمـوال 80 کیلومتـر بـر سـاعت اسـت، بـا اسـتفاده از 

انـرژی بـرق حرکـت خواهنـد کـرد و در ادامـه ناچـار به 

اسـتفاده از باتری هایـی هسـتند کـه با به کارگیـری از 

سـرب تولید می شـوند. تنها تفاوت آن در گذر زمان 

ایـن اسـت کـه اگـر بـرای تولیـد باتـری از 10 کیلوگـرم 

سرب استفاده می شده است، در ادامه با نیمی از آن 

معادل پنج کیلوگرم تولید خواهد شد و این مسئله از 

خودروسـازی  و  باتـری  صنعـت  در  سـرب  کاربـرد 

نخواهد کاست.

وی در پایان یادآور شد: ما در حال حاضر به دلیل 

کمبود باتری فرسـوده و همچنین مشـکالت موجود 

تولیـد  ظرفیـت  درصـد  بـا 2۵  صـادرات  بخـش  در 

مشغول فعالیت هستیم و امیدوار هستیم با بهبود 

شرایط، میزان تولید خود را افزایش دهیم.

 حقیقت امر این است که 
تولیدکنندگان شمش سرب 

و فعاالن این صنعت نیاز 
چندانی به حمایت دولت 
ندارند و تا به امروز اقدام 

به دریافت وام و تسهیالت 
حمایت از تولید نکرده اند

P.G.M.I.S.E.Z

منطقه ویژه اقتصادى صنایع معدنى و فلزى 

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

بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایى 

خلیج فارس 
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بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایى 
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حفظ سطح تولید علی رغم محدودیت های 
زیست محیطی

بررسـی آمار تولید شـمش سـرب چین در فصل دوم سـال 2022، نشـان از افزایش به نسـبت 
محسـوس تولید نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل دارد؛ اگرچه بررسـی آمار تجمعی تولید تا پایان 
نیمـه اول این سـال، بیانگـر اختالف نه چنـدان فاحش میـزان تولید تجمعی طی دو فصل نخسـت 
سـال های 2022 و 2021 اسـت. با توجه به شـیوع مجدد کرونا در ماه مارس سـال 2022، افزایش 
تقاضـا بـه  دلیل بیـم از عدم امکان تامیـن کاال به دنبـال پیامدهای همه گیـری اتفاق افتـاد و موجب 
شـد که سـطح موجـودی انبار در مـاه مارس، 4 درصـد معادل چهار هـزار و 400 تن کاهش داشـته 
باشـد. بنابرایـن افزایـش تولید ماه می سـال 2022 نسـبت به سـال 2021، در پی جبـران کاهش 

موجودی انبار و برآورده کردن تقاضا بوده است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

آرمـان آتورپـات، هماننـد بسـیاری از فلـزات دیگـر، 

بزرگ تریـن  و  مصرف کننـده  بزرگ تریـن  چیـن 

تولیدکننده سرب در جهان به  شمار می رود. چگالی 

چکش خـواری،  پاییـن،  ذوب  نقطـه  سـرب،  بـاالی 

عـدم تمایـل آن نسـبت بـه اکسیداسـیون، توانایـی 

ضدزنگ، صنعت سرامیک و شیشه سازی، سازه های 

ساختمانی، بنزین و … شده است.

توجـه بـه مسـائل زیسـت محیطی در خصـوص 

سـرب، از جملـه دالیلـی اسـت کـه موجـب شـده تـا 

اسـتفاده از این فلز با محدودیت هایی روبه رو باشـد. 

علی رغـم محدودیـت در اسـتفاده، فعالیت هـای 

معدنی، ذوب و پاالیش، منجر به افزایش قابل توجه 

سطح فلز سرب در محیط زیست به  ویژه در نزدیکی 

محل های معدن می شود که محدودیت هایی را در 

سمت عرضه نیز ایجاد کرده است.

پیش بینـی می شـود تولیـد و مصـرف سـرب در 

چیـن نیـز در سـال های آتـی و بـا جلـب توجـه بیشـتر 

چیـن بـه مسـائل زیسـت محیطی بـا عبـور از دوره 

جهـش اقتصـادی، هماننـد بسـیاری از کشـورهای 

توسعه یافته از جمله آمریکا که از اواخر قرن نوزدهم 

اسـتفاده از سـرب را در بسـیاری از صنایـع از جملـه 

بـا  منـع کرده انـد،  و …  بنزیـن  آب،  انتقـال  رنـگ، 

کاهش روبه رو شود.

شـایان ذکر اسـت که امروزه حدود 80 درصد از 

جـذب اشـعه گامـا و اشـعه ایکـس و بـه  طـور ویـژه 

انعطاف پذیـری و مقاومـت آن در برابـر خوردگـی، از 

جمله ویژگی هایی است که موجب استفاده گسترده 

از این فلز در صنایع و زیرساخت های مختلف چین 

غیـر  )عمدتـا  آب  لوله هـای  سـاخت  همچـون، 

مـواد  از  برخـی  انتقـال  طـور  و همیـن   آشـامیدنی( 

کابل هـا،  باتـری،  انـواع  تولیـد  صنایـع  شـیمیایی، 



61         مهر ماه  1401        شماره  237

سرب و روی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

مصرف سـرب در صنایع سـاخت باتری های اسیدی 

اسـت. بـا توجـه بـه عـدم کاربـرد سـرب در سـاخت 

وسایل نقلیه الکتریکی و هیبریدی، به  مرور افزایش 

بـازار  از  برقـی  و  اتومبیل هـای هیبریـدی  سـهم 

خـودروی جهـان و ورود چیـن بـه ایـن بـازار، موجـب 

کاهش مصرف سرب در چین خواهد شد.

همان  طور که پیش تر ذکر شد، چین بزرگ ترین 

تولیدکننـده و مصرف کننـده جهانـی سـرب اسـت. 

ایـن کشـور حـدود ۵0 درصـد تولیـد معدنـی سـرب 

جهان رو پوشش می دهد. با این حال طی سال های 

گذشـته و بـه  خصـوص بعـد از سـال 2017 بـا توجـه به 

افزایـش اهمیـت مسـائل زیسـت محیطی، چیـن بـر 

تولید و مصرف سـرب نظارت بیشـتری داشـته و به  

دلیـل آالینـده بـودن فرایندهای تولیـدی، بـر واردات 

بخشی از نیاز داخلی خود متمرکز شده است.

بررسـی تولیـد سـرب چیـن در فصـل دوم سـال 

2022، نشان از افزایش میزان تولید فصلی نسبت به 

مـدت مشـابه در سـال قبـل دارد. حـال اینکـه تولیـد 

تجمعی سـال 2022 تا پایان نیمه نخسـت، موید این 

موضوع است که تولید سرب در فصل نخست این 

دو سـال تقریبـا مشـابه بـوده اسـت. ایـن موضـوع 

تاحدودی ناشـی از بازرسـی های دوره ای و تحوالت 

بازاری است.

افزایش فصلی تولید سرب چین  
رونـد تولیـد سـرب چیـن در فصل دوم سـال های 

2021 و 2022 در نمودار 1 قابل مشاهده است.

مطابـق بـا نمـودار 1 و بـا بررسـی داده هـای تولیـد 

سـرب در ماه هـای آوریـل تـا ژویـن بـرای سـال های 

2021 و 2022، رونـد صعـودی میـزان تولیـد سـرب در 

هر دو سال کامال مشهود است. در تمامی ماه های 

فصـل دوم سـال 2022، تولیـد سـرب نسـبت بـه سـال 

2021 افزایش یافته اسـت. به  طوری که در ماه آوریل 

حـدود 30 هـزار تـن، در مـاه مـی حـدود 1۵ هـزار تن و 

در مـاه ژوئـن دو هـزار تـن افزایـش تولیـد ثبـت شـده 

اسـت. در مجمـوع در سـه ماهـه دوم سـال 2022۵، 

حـدود یـک میلیـون و 833 هـزار تـن سـرب در چیـن 

تولیـد شـده کـه نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبل، 

حدود 4۵ هزار تن بیشتر است.

از عوامـل کمتـر بـودن تولیـد در مـاه آوریل سـال 

2021 می توان به آغاز دوره تعمیرات و نگهداری در 

کارخانجـات ذوب سـرب اولیـه اشـاره کـرد کـه در 

بزرگـی همچـون وسـترن  کارخانجـات  آن  هـا  میـان 

ماینینگ، جینلی، یون نان چیهونگ و سایر کارخانه ها 

وجـود داشـتند. همچنیـن در همیـن ماه انجـام دور 

دوم بازرسـی حفاظت از محیط  زیسـت مسـتقر در 

هونـان، یون نـان و دیگـر مناطق نیز آغاز شـده اسـت. 

در نتیجـه تولیـد برخـی از کارخانجـات کوچـک و 

بنابرایـن  اسـت.  داشـته  کاهـش  اندکـی  متوسـط 

موجب شده است که کل تولید سرب اولیه در ماه 

رشـد  باشـد.  انتظـار  از  کمتـر   ،2021 سـال  آوریـل 

7درصـدی تولیـد در مـی 2021، بـه  دلیـل اتمـام دور 

دوم بازرسـی حفاظـت محیـط  زیسـت در ایـن مـاه و 

کاهـش تاثیـر آن بـر تولیـد کارخانجـات بـزرگ تولیـد 

سـرب اولیـه بـوده و از سـوی دیگـر، تکمیـل دوره 

کـه  اسـت  شـده  موجـب  نگهـداری  و  تعمیـرات 

تولیدات از سر گرفته شود.

و  تعمیـرات  دوره هـای  کـه  اسـت  ذکـر  شـایان 

نگهـداری سـاالنه در مـاه آوریـل در سـال 2022 نیـز 

انجام شده است و روند صعودی تولید در ماه های 

بعـدی، بـه  دلیـل طـی شـدن رونـد اتمـام تعمیـرات و 

تاثیـر  کاهـش  امـا  اسـت  ماه هـا  ایـن  در  نگهـداری 

ایـن سـال  بازدیدهـای دوره ای محیـط  زیسـتی در 

موجب شـده اسـت تا افزایش تولید نسـبت به سـال 

2021 رقم بخورد.

بازرسـی های زیسـت محیطی عـالوه بـر تاثیـر در 

تولید منابع اولیه، موجب کاهش دور از انتظار تولید 

از محـل منابـع ثانویـه نیز شـده اند. تیم های بازرسـی 

حفاظت از محیط  زیست مناطق مختلف از جمله در 

شانشـی و آن هویـی، تاثیری فراتـر از انتظار در کنترل 

تولید پاالیشـگاه ها داشـته اند و پاالیشگاه هایی مانند 

هیونجـی در مـاه آوریـل بـه تعلیـق درآمدند. از سـوی 

دیگـر، قیمـت سـرب از ابتـدای مـاه آوریـل کاهـش 

داشـته اسـت؛ بـه  طـوری کـه عرضـه ضایعـات باتـری 

محـدود شـد و بـه همیـن دلیل پاالیشـگاه ها با کاهش 

تولید زیادی مواجه شدند.

میزان تولید تجمعی سرب چین تا سه ماه مورد 

بررسی در نمودار 2 قابل مشاهده است.

مطابـق بـا نمـودار 2، تولید تجمعی سـرب چین 

تـا پایـان ژوئـن در سـال 2022 حـدود سـه میلیـون و 

636 هـزار تـن اسـت کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال قبـل، بیـش از 13۵ هـزار تـن معـادل حـدود 4 

درصـد افزایـش داشـته اسـت. گفتنـی اسـت کـه 

اختـالف ایجـاد شـده بیـن تولیـد تجمعـی تـا پایـان 

نیمـه نخسـت سـال، تقریبـا معـادل اختـالف تولیـد 

در فصـل دوم سـال اسـت و تولیـد فصـل نخسـت 

سـال 2022 و 2021 تقریبـا مشـابه بـوده اسـت. ایـن 

موضـوع نشـان از وجـود برنامـه ای مشـخص بـرای 

تولیـد سـرب در چیـن بـا نوسـان نـه  چنـدان زیـاد 

دارد؛ چراکـه تمامـی مـوارد ذکـر شـده در گـزارش 

اعم از مباحث زیست محیطی، تعمیرات و نگهداری 

و کوویـد، نهایتـا تـا 4 درصد بر کل تولید سـرب این 

کشور تاثیر داشته اند.
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فلزات آلیاژی و آلیاژها

پیش بینی کمبود عرضه قلع در چین

کشورهای توسعه یافته، مشتریان اصلی کنسانتره تیتانیوم

کاهش موجودی انبارهای قلع تولید چین
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در سـال 2021، مصـرف جهانی قلع تصفیه شـده به 378 هزار تن رسـید و طی بیـش از دو دهه و 
در مقایسـه بـا سـال 2000، این میـزان تنها 36 درصـد افزایش یافته کـه در میان تقریبا تمـام مواد 

معدنی فلزات آهنی و غیر آهنی، کمترین نرخ رشد را داشته است.

پیش بینی کمبود عرضه قلع در چین

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از موسسـه »SMM«، دوازدهمیـن اجـالس 

زنجیره صنعت قلع چین در سال 2022، به میزبانی 

مشـترک بـورس آتـی شـانگهای و ایـن موسسـه، از 

تاریـخ 22 تـا 23 سـپتامبر در اسـتان یون نـان چیـن 

برگـزار شـد. در ایـن نشسـت، لیـو کانـی، مدیـر مرکز 

تحقیقـات زمین شناسـی چیـن و مرکـز تحقیقـات 

علـوم  آکادمـی  جهانـی  معدنـی  منابـع  اسـتراتژی 

زمین شناسـی چین و دفتر تحقیقات اسـتراتژی پایه 

مـواد معدنـی، تفسـیر جامعـی از وضعیـت عرضـه و 

تقاضـای سـنگ معدنـی قلـع در جهـان و چیـن در 

میان مـدت و بلندمـدت ارائـه کـرد. وی عمدتـا ایـن 

وضعیت را از سه جنبه شامل روند تقاضای جهانی 

و چیـن، عرضـه منابـع و الگوهـای عرضـه و تقاضـای 

آینده مورد بررسی قرار داد.

روند تقاضای قلع در جهان و چین  
در سال 2021، مصرف جهانی قلع تصفیه شده به 

378 هـزار تـن رسـید و طـی بیـش از دو دهـه و در 

مقایسه با سال 2000، تنها 36 درصد افزایش یافته که 

در میـان تقریبـا تمـام مـواد معدنـی فلـزات آهنـی و 

غیرآهنی، کمترین نرخ رشد را داشته است.

در سـال 2021، مصـرف قلـع تصفیـه شـده چین به 

1۵0 هزار تن رسید که 42 درصد از مصرف کل جهان 

را تشکیل می دهد. میزان مصرف چین در مقایسه با 

سال 2000، حدود 193 درصد افزایش یافته است.

پیش بینی می شود پیک تقاضا برای قلع تصفیه 

شـده در چیـن در سـال 202۵، بـه حـدود 190 هـزار تـا 

210 هـزار تـن برسـد. حجـم تقضـا پـس از رسـیدن بـه 

پیک، در سه تا پنج سال آینده در همین سطح باقی 

خواهد ماند.

پـس از آن، انتظـار مـی رود حجـم تقاضـا تـا سـال 

203۵، بـه 160 هـزار تـا 180 هـزار تـن برسـد. بـه عـالوه 

حجم تقاضای سرانه به 140 کیلوگرم در هر یک هزار 

نفر خواهد رسید.

لحیـم کاری بـا مصـرف حـدود 100 هـزار تـن قلـع 

تصفیـه شـده، بزرگ تریـن صنعت مصرف کننـده این 

فلز در چین بوده اسـت و نسـبت آن از 73 درصد در 

روزهای ابتدایی، به 63 درصد در حال حاضر کاهش 

یافته است.

همچنیـن میـزان مصـرف در صنایع شـیمیایی از 

8درصـد در مراحـل اولیـه، بـه 11 درصـد در زمـان حال 

بـه عـالوه سـهم بخـش ورق  اسـت.  یافتـه  افزایـش 

بـه 9 درصـد در زمـان حـال  از 7 درصـد  قلع انـدود 

افزایش یافته است. در عین حال، مصرف باتری های 

سـرب اسـید در مراحل اولیه به سرعت افزایش یافته 

امـا در حـال حاضـر از یـک درصـد بـه 7 درصد رسـیده 

اسـت. میـزان قلـع مـورد اسـتفاده شـده در صنعـت 

آلیـاژ، بیـن 6 هـزار تا 7 هزار تن بوده و نسـبت مصرف 

آن مقداری افزایش یافته است. به عالوه مصرف قلع 

در صنعت شیشـه بین دو هزار تا سـه هزار تن بوده و 

اندکی نسبت آن افزایش بافته است.

محصـوالت شـیمیایی کـه از فلـز قلـع اسـتفاده 

می کنند را می توان به دو دسته محصوالت شیمیایی 

قلـع معدنـی و آلـی تقسـیم بندی کـرد. محصـوالت 

شـیمیایی تولیـد شـده از قلع معدنـی به طور کلـی در 

سرامیک ها، پوشش دهی فلزی، پوشش های شیشه ای، 

کاتالیزورهـای سـوخت، مـواد آنـد باتـری لیتیـوم یـون 

و... استفاده می شود. محصوالت شیمیایی قلع آلی 

طیـف  بـا  توسـعه  حـال  در  سـرعت  بـه  صنعتـی 

گسترده ای از کاربردها به  حساب می آید.

از کاربردهـای اصلـی آن می تـوان به اسـتفاده به 

عنـوان تثبیت کننده هـای حرارتـی و کاتالیزورهـا در 

یـا  دافـع  مـاده  و  آفت کش هـا  پالسـتیک،  صنعـت 

دامپـروری،  کشـاورزی،  در  قارچ هـا  نابود کننـده 

پزشـکی و صنایع نساجی اشـاره کرد. انتظار می رود 

بـه سـطح  قلـع در صنایـع شـیمیایی،  کـه مصـرف 

تقاضـای 43 هـزار تـن تـا سـال 203۵ برسـد و بـه ایـن 

رشد ادامه دهد.

لحیم کاری با مصرف حدود 
100 هزار تن قلع تصفیه 
شده، بزرگ ترین صنعت 

مصرف کننده این فلز در چین 

بوده است و نسبت آن از 73 
درصد در روزهای ابتدایی، 
به 63 درصد در حال حاضر 

کاهش یافته است
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سـاخت  در  عمدتـا  آلیاژهـا  راسـتا،  همیـن  در 

توربین های بخار، ژنراتورها و سایر تجهیزات مکانیکی 

اسـتفاده می شـوند که به طور گسـترده در خودروها، 

صنایع هوا و فضا، صنعت انرژی اتمی، مواد ابررسانا 

و سایر صنایع استفاده می شوند.

همچنین دولت مرکزی چین از توسعه فعال مواد 

مورد اسـتفاده در انرژی های جدید حمایت می کند 

که همین امر زمینه کاربرد قلع را گسترش می دهد. 

به عنوان مثال، تسمه لحیم کاری فتوولتائیک بر پایه 

قلـع بـه طـور گسـترده بـه عنـوان مـواد بسـته بندی 

مـاژول فتوولتائیـک اسـتفاده می  شـود. در کنـار آن، 

ویژگی هـای  دلیـل  بـه  بیسـموت  قلـع  آلیـاژ  پـودر 

 »LED« برجسته آن به طور گسترده در بسته بندی

اسـتفاده می شـود. تمام این موارد رشد مصرف قلع 

را به همراه خواهد داشت.

عرضه قلع در جهان و چین  
طبق گزارش سازمان زمین شناسی آمریکا، ذخایر 

اثبـات شـده جهانـی سـنگ معـدن قلـع در خشـکی 

چهـار میلیـون و 900 هـزار تـن اسـت کـه یـک مـاده 

معدنـی بـا کاهـش مـداوم ذخایـر در بیـن همـه مواد 

معدنی به  حسـاب می آید. چین از نظر ذخایر مواد 

معدنـی در رتبـه اول قـرار دارد و یـک چهـارم ایـن 

ذخایر در جهان را به خود اختصاص داده است. در 

سـال های اخیـر، ذخایـر بـزرگ کشـف شـده جدیدی 

در جهـان وجـود نداشـته و ذخایـر انباشـته محـدود 

بوده است.

مقدار تولید جهانی سـنگ معدنی قلع در سـال 

2021، بـه 272 هـزار تـن رسـید کـه کمتـر از سـال 2020 

بـرای مـدت  اسـت. در همیـن راسـتا کشـور چیـن 

و  بـوده  جهـان  تامین کننـده  بزرگ تریـن  طوالنـی، 

28درصـد از حجـم عرضـه جهانـی در سـال 2021 را بـه 

تولیـد کشـور  خـود اختصـاص داده اسـت. مقـدار 

میانمـار در سـال های اخیـر بـه سـرعت در حـال رشـد 

بوده و این کشور در سال 2014 رتبه سوم را در جهان 

کسـب کـرده اسـت امـا حجـم تولیـد در سـال 2021 

نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

مقـدار تولیـد جهانـی قلـع تصفیـه شـده در سـال 

2021، بـه 363 هـزار تـن رسـید کـه کمتـر از سـال 2020 

اسـت. کاهـش سـاالنه در تولیـد قلع از مـواد معدنی، 

عمدتـا بـه واسـطه تولید قلـع از ضایعات بوده اسـت. 

چین برای مدت طوالنی بزرگ ترین تولیدکننده قلع 

تصفیـه شـده در جهـان بـوده و ۵0 درصد از کل تولید 

جهـان در سـال 2021 را بـه خـود اختصـاص داده اسـت 

امـا تولیـد ایـن حجـم زیـاد بـه شـدت به سـنگ معدن 

قلع وارداتی متکی است.

در سال 2021، مقدار تولید جهانی قلع از ضایعات 

68 هـزار تـن بـود. بـه  طـور کلـی نسـبت کل خـوراک 

بازیافت در صنعت قلع قبل از سـال 2010 به سـرعت 

افزایـش داشـت. در حـال حاضـر ایـن مقدار بیـن 20 تا 

2۵ درصد حفظ شده است.

چیـن برای مدت طوالنی بزرگ ترین تولیدکننده 

قلـع از ضایعـات در جهـان بـود و در سـال 2010، رکـورد 

46هـزار و 800 تنـی را بـه ثبت رسـاند. در حال حاضر، 

تولیـد قلـع از ضایعـات در چیـن بـه دلیـل محدودیت 

واردات زباله های الکترونیکی کاهش یافته است.

با فرض اینکه فناوری های استخراج و بهره برداری 

بـه  طـور پیوسـته بـدون جهش هـای عمده در توسـعه 

پیشـرفت می کننـد، می تـوان بیـان کـرد کـه توسـعه 

ظرفیت تولید معدن از یک سری قوانین عینی پیروی 

می کند. بنابراین هیچ استخراج کننده معدنی وجود 

نـدارد کـه هزینه هـای اقتصـادی را نادیـده بگیـرد و 

قوانیـن طبیعـی و اقتصـادی را نقـض کنـد. بـه عـالوه 

سیاست های منابع موجود کشورهای مختلف هنوز 

هـم تغییـرات بزرگـی را تجربـه نکرده انـد. بنابرایـن 

پیش بینی می شود مقدار تولید قلع معدنی در سال 

202۵، بـه اوج خـود و بـه حـدود 320 هـزار تـن برسـد و 

سـپس تا سـال 203۵ کاهش یابد و به حدود 290 هزار 

تـن برسـد. رشـد مقـدار تولیـد قلـع معدنـی عمدتـا از 

کشـورهای آفریقایـی و کشـور ویتنـام حاصـل خواهد 

شـد و مقدار تولید سـایر کشورهای بزرگ دیگر ثابت 

خواهد ماند. تولید قلع از ضایعات در حال حاضر به 

کندی رشد می کند و تا سال 203۵ به حدود 86 هزار 

تن می رسد.

منابـع موجـود حـال حاضـر چیـن را می تـوان بـا 

مجموع تولید بیش از دو میلیون تن مورد بهره برداری 

قرار داد. مقدار کل تولید معادن در حال تولید و در 

معـادن در حـال سـاخت در سـال 202۵ بـه اوج خـود 

می رسد و سپس در سال های آینده به تدریج کاهش 

می یابـد. پیش بینـی می شـود کـه در آینـده حداکثـر 

حجم عرضه ساالنه بین 80هزار تا 120 هزار تن باشد.

عرضه و تقاضا در سال های آینده  
بـا توجـه به عرضه قلع معدنی و قلـع از ضایعات، 

شـکاف در عرضـه و تقاضـای جهانـی تـا سـال 202۵، 

اندکی کاهش می یابد و سپس به روند افزایشی خود 

ادامه خواهد داد.

در سال 2021، واردات خالص قلع در چین 44هزار 

تن بود. به عالوه در سال های آینده نیز عرضه سنگ 

معدن قلع در چین همچنان ناکافی خواهد بود. در 

1۵ سال آینده، شکاف عرضه داخلی چین بین 40هزار 

تا 60 هزار تن باقی خواهد ماند و وابستگی به واردات 

در سطح حدود 30 درصد باقی می ماند.
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تیتانیـوم فلزی اسـت با خواص ضد خوردگـی که در صنایع حسـاس کاربرد اسـتراتژیک دارد، 
بنابرایـن مصرف کنندگان عمده این فلز کشـورهای توسـعه یافته هسـتند. البته بایـد توجه کرد که 
این کشـورها سـنگ و کنسـانتره تیتانیوم را از کشـورهای کمتر توسـعه یافته وارد و تبدیل به فلز 
می کننـد. صـرف نظر از اینکـه تیتانیوم نهمین عنصر فراوان در پوسـته زمین اسـت، باید این نکته 
را مدنظـر قـرار داد که عیار تیتانیوم جهت فرآوری از اهمیت خاصی برخوردار اسـت و هر کانسـنگ 
تیتانیومـی مناسـب فرآوری نیسـت؛ به عنـوان مثال، چیـن دارای ذخایر فـراوان تیتانیوم اسـت اما 
عیـار آن بـرای تولید کنسـانتره تیتانیوم با عیار مناسـب اقتصادی نیسـت. بنابرایـن تیتانیوم مورد 

نیاز خود را از کشورهایی مانند استرالیا، ویتنام و هند تهیه می کند.

کشورهای توسعه یافته، مشتریان اصلی کنسانتره تیتانیوم

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

آرمـان آتورپـات، تیتانیـوم یکـی از عناصـر واسـطه 

اسـت که دارای رنگ براق و نقره ای و با چگالی کم 

و مقاومـت بـاال اسـت. ایـن مـاده معدنـی از نظـر 

فراوانـی در پوسـته زمیـن در رده نهـم قـرار دارد. 

تیتانیـوم 0.63 درصـد از پوسـته زمیـن را تشـکیل 

منیزیـم،  و  آهـن  آلومینیـوم،  از  پـس  و  می دهـد 

چهارمیـن فلـز سـاختاری فـراوان اسـت. ایـن فلـز بـه 

آب  تیـز  دریـا،  آب  در  خوردگـی  برابـر  در  شـدت 

سلطانی و کلر مقاوم است. این عنصر در بسیاری 

از کانی ها به  ویژه روتیل و ایلمنیت وجود دارد. به 

کمـک فرایندهـای کـرال و فراینـد هانتـر می تـوان 

و  کـرد  اسـتخراج  معـدن  سـنگ  از  را  تیتانیـوم 

شـده،  شـناخته  تیتانیـم  ترکیـب  فراوان تریـن 

دی اکسید تیتانیوم است.

آلیاژهای حاوی تیتانیوم، در ساخت سامانه های 

هوایـی ماننـد موتـور جت، موشـک و فضاپیمـا مورد 

کاربردهـای  همچنیـن  و  می گیـرد  قـرار  اسـتفاده 

نظامی داشته و در فرایندهای صنعتی )شیمیایی، 

شـیمیایی نفتی، کارخانه هـای نمک زدایـی، کاغذ و 

اندام هـای  سـاخت  کشـاورزی،  خودروسـازی،   )…

مصنوعـی، درون کاشـت های اسـتخوانی، ابزارهای 

دندان پزشـکی و ریشـه درمانی، کاالهـای ورزشـی، 

جواهرسازی و گوشی های همراه کاربرد دارد.

تیتانیوم در صنایع عمدتا به دو صورت فلزی و 

دی اکسـید تیتانیـوم کاربـرد دارد که مصرف فلزی 

آن  خالص سـازی  و  تهیـه  مشـکالت  دلیـل  بـه  آن 

کاربـرد چندانـی نـدارد؛ به طوری  که تنها 10 درصد 

از مصـرف تیتانیـوم جهـان بـه صـورت فلـزی اسـت، 

بـه  آن  اکسـید  مصـرف  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

صورت  Tio2 در صنعت کاربرد بسیار گسترده ای 

اولیــــــه،  صنایـــــع  از  درصــــد   90 واقــــع  در  دارد؛ 

مصرف کننـده اکسـید تیتانیـوم هسـتند. الزم بـه 

مـاده در کشـورهای  ایـن  اسـت کـه مصـرف  ذکـر 

پیشرفته و توسعه یافته به صورت متوسط تقریبا 10 

ایـن  در  اسـت.  توسـعه  حـال  در  برابـر کشـورهای 

گزارش به بررسی تجارت جهانی سنگ و کنسانتره 

تیتانیوم پرداخته شده است. نمودار 1 نشان دهنده 

تفکیـک  بـه  جهـان  در  تیتانیـوم  واردات  رونـد 

بزرگ تریـن مقاصـد صادراتـی اسـت. همـان  طور که 

در ایـن نمـودار نیـز مشـخص اسـت، بـه  طـور کلـی 

رونـد واردات تیتانیـوم در جهـان افزایشـی بـوده و 

ایـن  بـر حجـم واردات  سـاالنه حـدود 6.3 درصـد 

محصـول افـزوده شـده اسـت. ایـن امـر حکایـت از 

افزایش تقاضا برای تیتانیوم دارد. با توجه به اینکه 

بزرگ تریـن واردکننـدگان تیتانیـوم همگـی در زمـره 

کشورهایی با تولیدات صنعتی باال جای می گیرند، 

را می تـوان متصـور شـد کـه مصـرف  ایـن فرضیـه 

رابطـه  کشـور  بـودن  صنعتـی  میـزان  بـا  تیتانیـوم 

مستقیم دارد.
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شـده اسـت. همـان  طـور کـه در نمـودار نیز مشـخص 

است، واردات سنگ و کنسانتره تیتانیوم در چین از 

سـال 2019 افزایـش چشـمگیری یافت. تقاضـای باالتر 

بـرای محصـوالت پایین دسـتی تیتانیومـی در چین و 

عرضـه محدودتـر آن در چیـن بـه دلیـل بازرسـی های 

را  تیتانیـوم  خـوراک  قیمت هـای  زیسـت محیطی، 

افزایـش داد و موجـب افزایـش واردات بـه ایـن کشـور 

شـد. گفتنی اسـت این مورد صرفا در جهت پوشـش 

افزایـش مصـرف و کاهـش کسـری در بـازار چیـن رخ 

داد. با افزایش سریع تولید محصوالت پایین دستی، 

تقاضای چین برای مواد خام و تقاضای تیتانیوم نیز 

به سرعت افزایش یافته است. در حال حاضر مصرف 

سـاالنه تیتانیـوم بـه عنـوان مـواد اولیـه بسـیاری از 

صنایـع در چیـن، بیـش از 4۵ درصـد از کل تقاضـای 

جهانی را شـامل می شـود؛ اگرچه ذخایر تیتانیوم در 

چین بسیار باال است و سنگ معدن اولیه تیتانیوم و 

ذخایـر پالسـر تیتانیـوم از اهمیـت زیـادی بـرای چین 

برخوردار هستند اما عیار ذخایر دارای این عنصر در 

چیـن بـرای تولیـد کنسـانتره تیتانیـوم بـا عیـار بـاال، 

اقتصـادی نیسـت. بنابرایـن چیـن تقاضـای تیتانیـوم 

مورد نیاز خود را از کشورهایی مانند استرالیا، ویتنام 

و هند تامین می کند. در حال حاضر ویتنام بزرگ ترین 

مبدا وارداتی تیتانیوم به چین است.

در نمـودار 2، بـه بررسـی صـادرات جهانـی ایـن 

محصـول و مهم تریـن کشـورهای صادرکننـده آن در 

عرصـه جهانـی در بـازه زمانـی 2012 تـا 2021 پرداختـه 

ایـن نمـودار، رونـد کلـی  بـه  بـا توجـه  شـده اسـت. 

صـادرات ایـن محصـول در بـازه زمانـی 2011 تـا 2020، 

حـدود  متوسـط  طـور  بـه   سـاالنه  و  بـوده  افزایشـی 

4.3درصـد رشـد را تجربـه کـرده اسـت. موزامبیـک، 

ترتیـب  بـه  اوکرایـن،  و  سـنگال  جنوبـی،  آفریقـای 

بزرگ ترین صادرکنندگان سنگ و کنسانتره تیتانیوم 

در جهـان شـناخته می شـوند و در مجموع حـدود 60 

درصـد صـادرات ایـن محصـول در جهـان را در اختیار 

دارند. موزامبیک عالوه بر اینکه بزرگ ترین صادرکننده 

تیتانیـوم در جهـان اسـت، بزرگ تریـن تولیدکننـده 

تیتانیوم نیز شناخته می شود.

تجارت فلز یا کنسانتره؟ مسئله این است  
افزایـش تقاضـا و تجـارت تیتانیـوم در دهـه اخیـر 

امری قابل انتظار است؛ چراکه خواص منحصربه فرد 

ضد خوردگی تیتانیوم، کاربرد و تقاضای این ماده را 

در صنایـع حسـاس و پیشـرفته بـه  ویـژه در کشـورها 

توسـعه یافته را افزایـش داده و همیـن امـر در نهایـت 

منجر افزایش تجارت سنگ و کنسانتره تیتانیوم طی 

بازه زمانی مورد بررسی شده است. نکته قابل توجه 

در مورد تجارت سنگ و کنسانتره تیتانیوم این است 

که کانی معدنی این فلز عمدتا در کشورهای کمتر 

توسعه یافته و آفریقایی یافت می شود و از آنجایی که 

این کشورها فناوری تبدیل کنسانتره به فلز را ندارند 

و از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه کاربردهـای تیتانیـوم در 

صنایع حساس، صنایع مصرف کننده تیتانیوم در این 

کشورها اغلب چندان توسعه یافته نیست، بنابراین 

آن را بـه  صـورت سـنگ و کنسـانتره بـه کشـورهای 

توسعه یافته تر صادر می کنند.

تجارت جهانی سنگ و کنسانتره   
تیتانیوم

واردات جهانی سنگ و کنسانتره تیتانیوم در بازه 

زمانی سال های 2012 الی 2021 در نمودار 1 بررسی شده 

اسـت. شـواهد حاکـی از آن اسـت کـه واردات ایـن 

سـیر  بررسـی  مـورد  زمانـی  دوره  طـی  در  محصـول 

صعـودی پیمـوده و از هفت میلیـون و ۵00 هزار تـن در 

سـال 2012، به بیش از هشـت میلیون تن در سـال 2021 

رسـیده اسـت. به عبارتی دیگر، واردات این محصول 

در بـازه زمانـی مـورد بررسـی سـالیانه بـه  طـور متوسـط 

حـدود 0.7 درصـد رشـد را تجربـه کـرده اسـت. چیـن، 

امارات، آلمان و کانادا به ترتیب دارای بیشترین سهم از 

واردات سنگ و کنسانتره تیتانیوم در جهان هستند.

چیـن بالـغ بر 42 درصد از کنسـانتره تیتانیـوم در 

جهـان را وارد می کنـد و بـه  عنـوان بزرگ تریـن مقصـد 

صادراتـی ایـن محصـول در عرصـه جهانـی شـناخته 
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بـر اسـاس اطالعات بدسـت آمده از بـورس آتی شـانگهای که در دسـترس عموم قـرار دارد، 
موجودی انبارهای قلع در بورس آتی شانگهای برای چهارمین هفته متوالی کاهش یافت.

کاهش موجودی انبارهای قلع تولید چین

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از موسسـه »SMM«، موجـودی هفتگـی 

تـا روز 26  آتـی شـانگهای  بـورس  قلـع در  انبارهـای 

آگوسـت 2022، بـا 13.98 درصـد کاهـش به دو هـزار و 

431 تن رسـید که این میزان پایین ترین سـطح در سـه  

مـاه منتهی به آگوسـت را نشـان می دهـد. همزمان، 

 »SMM« موجودی شمش قلع انبار بازرگانان موسسه

نیـز بـه سـه هـزار و 3۵0 تـن کاهش یافت که حاکـی از 

پایین تریـن میـزان آن در سـه مـاه منتهـی به آگوسـت 

اسـت. سـوالی کـه در ایـن جـا مطـرح می شـود، ایـن 

است که دلیل کاهش مداوم موجودی قلع چیست؟

در رابطه با روند عرضه، هنوز برخی از واحدهای 

ذوب فرایند تولید خود را از سر نگرفته اند و آن هایی 

هـم کـه فعالیـت خـود را آغـاز کرده انـد، همچنـان از 

کمبـود مـواد اولیـه رنـج می برنـد کـه ایـن امـر مانـع از 

بازگشـت تولیـد ایـن واحدهـا بـه سـطح عـادی قبـل از 

دوره تعمیر و نگهداری شده است.

در رابطه با روند تقاضا نیز جدای از افزایش حجم 

تقاضا برای فویل قلع تولید چین، برخی از واحدهای 

ذوب کـه شـمش سـرب آن هـا از برندهـای غیـر قابـل 

عرضه در بورس آتی شانگهای بود، از سرگیری فرایند 

تولید را به تعویق انداختند که این امر باعث شـد تا 

عرضـه فیزیکـی برخی برندها کاهش یابـد. همزمان، 

نـرخ بهره برداری تولیدکنندگان لحیم قلـع در صنایع 

پایین دستی افزایش یافت و برخی از تولیدکنندگان با 

کاهـش نگرانی هـای خـود در رابطـه با افت قیمت ها، 

حجم خرید مواد اولیه خود را افزایش دادند.

توسـط  گرفتـه  صـورت  بررسـی های  اسـاس  بـر 

موسسه »SMM«، میانگین نرخ بهره برداری واحدهای 

ذوب لحیـم قلـع در اسـتان های یون نان و جیانگشـی 

نسبت به دو هفته قبل ثابت ماند.

متوسـط نرخ بهره بـرداری از واحدهـای ذوب قلع 

در استان  یون نان اندکی کاهش پیدا کرد. بررسی های 

موسسـه »SMM« نشـان می دهـد کـه حجـم تولیـد 

کلـی واحدهـای ذوب اصلـی در اسـتان  یون نان ثابت 

مانـده اسـت امـا برخـی از واحدهـای ذوب در ایـن 

استان هیچ گونه محصول ساخته  شده ای در راستای 

تعدیـل رونـد تولیـد نداشـتند کـه همیـن موضـوع 

میانگین نرخ بهره برداری را پایین آورد. از آنجایی که 

پایـان ماه آگوسـت بـود، واحدهای ذوب به موسسـه 

»SMM« اعـالم کردنـد کـه احتمـال افزایـش حجـم 

از  بـا  حتـی  جـاری  سـپتامبر  مـاه  اوایـل  در  تولیـد 

سـرگیری فراینـد تولیـد و رسـیدن بـه میـزان تولیـد 

عـادی قبـل از دوره تعمیـر و نگهـداری بسـیار کـم 

خواهد بود.

متوسـط نـرخ بهره بـرداری در اسـتان جیانگشـی 

اندکـی افزایـش یافـت. همچنیـن واحدهـای ذوب 

بزرگ محلی روند تولید عادی خود را حفظ کردند و 

افزایـش متوسـط نـرخ بهره بـرداری را می تـوان بـه از 

سـرگیری فراینـد تولیـد چندیـن واحـد ذوب نسـبت 

داد. بـا توجـه بـه اینکـه برخـی از واحد هـای ذوب 

هنـوز از کمبـود مـواد اولیـه رنـج می برنـد، انتظـار 

مـی رود کـه میانگیـن نـرخ بهره بـرداری در اسـتان 

جیانگشی همچنان در محدوده ثابت در یک دوره 

مجمـوع،  در  باشـد.  داشـته  نوسـان  کوتاه مـدت 

در  ذوب  واحدهـای  بهره بـرداری  نـرخ  میانگیـن 

اسـتان های یون نان و جیانگشـی بدون تغییر باقی 

مانـد. بـا توجـه بـه ثبـات فعلـی روند تولیـد در این 

دو اسـتان چین، پیش بینی می شـود میانگین نرخ 

بهره بـرداری آن هـا در آینـده نزدیک همچنان ثابت 

باقی بماند.

بـه  طـور خالصـه، می تـوان کاهـش عرضـه مـواد 

اولیـه را دلیـل اصلـی رونـد نزولـی مـداوم موجـودی 

انبارهـای قلـع بیـان کرد. با افزایش تدریجی سـود از 

واردات، پیش بینـی می شـود محموله هـای جدیـد 

قلـع وارداتـی در اواسـط یـا اواخـر مـاه سـپتامبر وارد 

بـه  طـور  آنجایـی کـه رونـد عرضـه  از  بـازار شـوند. 

پیوسته افزایش می یابد و هیچ گونه بهبود آشکاری 

انتظـار  اسـت،  نشـده  مشـاهده  تقاضـا  سـمت  در 

مـی رود داده هـای عـددی مرتبط بـا انبارهای قلع در 

ماه سپتامبر سال جاری به یک میزان ثابتی برسند.
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صنایعتامینکنندهصنایع تامین کننده

دست های بسته تولیدکنندگان فروسیلیس

تالش تولیدکنندگان باتری در چین برای مصرف کک حاوی گوگرد

کسری عرضه در بازار دریایی زغال سنگ در سال 2022
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مدیرعامـل پارس منگنز نقش جهان گفت: صادرات فروسـیلیس تولید شـده در داخل کشـور در 
حالـی از طریق واسـطه ها به کشـورهای مطرح اروپایی انجام می شـود کـه می توانیم ضمن حمایت 
بیشـتر از تولیدکنندگان داخلی در مقابل سـرمایه گذاران چینی و هندی، شـاهد رونق تولید و صادرات 

مستقیم این محصول به بازارهای بین المللی باشیم.

دست های بسته تولیدکنندگان فروسیلیس
مدیرعامل شرکت پارس منگنز نقش جهان مطرح کرد:

علی یمانی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« مطـرح کـرد: فعالیـت 

شرکت پارس منگنز نقش جهان متمرکز بر تولید فرو 

سـیلیس بـه عنـوان یکی از مـواد اولیه مهم مـورد نیاز 

فـوالد اسـت. وضـع عـوارض صادراتـی در  صنعـت 

ابتدای سال جاری از جانب وزارت صنعت، معدن و 

تجـارت بـر محصـوالت معدنی و فلزی، شـوک بزرگی 

بـه صـادرات محصوالت فـوالدی وارد کـرد و در ادامه 

منجـر بـه رکـود در بـازار شـد. در حالـی کـه بـه دنبـال 

اعتراض تولیدکنندگان و انجمن های تخصصی صنایع 

مرتبط این عوارض لغو شد اما متاسفانه تاثیر خود را 

روی بازارهای صادراتی بر جای گذاشت و بسیاری از 

مشـتریان خارجـی را طی همیـن مدت زمان کوتـاه از 

دست دادیم.

وی افـزود: ایـن اتفـاق در حالی افتاد که به دنبال 

جنگ روسیه و اوکراین و همچنین رکود بازار مسکن 

ایـن  از  خوبـی  بـه  می توانسـتیم  چیـن،  کشـور  در 

فرصت هـا اسـتفاده کنیـم و بازارهـای صادراتـی را در 

دسـت بگیریـم امـا نـه تنهـا ایـن اتفـاق رخ نـداد بلکـه 

منجـر بـه جـوالن تولیدکننـدگان چینـی و روسـی در 

بازارهای منطقه ای و حتی داخلی شد.

صادرات فروسیلیسس به کشورهای   
همسایه

 مدیرعامل شـرکت پارس منگنز نقش جهان در 

خصوص مشتریان این شرکت، عنوان کرد: مشتریان 

ایـن  و  هسـتند  فوالدسـازان  فروسـیلیس،  عمـده 

محصـول در ریخته گـری فـوالد نقـش ویـژه ای دارد. 

البته ما فروسیلیس تولیدشده را در اختیار بازرگان ها 

قرار می دهیم و این محصول در ادامه به کشورهایی 

همچون ترکیه و پاکستان صادر می شود. ضمن اینکه 

از تجهیزات و کوره های ساخت داخل در تولید این 

محصول استفاده می کنیم.

یمانی در ارتباط با وضعیت صنعت فروآلیاژها به 

ویژه فروسیلیس، مطرح کرد: در حال حاضر صنعت 

فروآلیاژ در وضعیت مطلوبی قرار دارد و از آنجایی که 

معادن سـیلیس فراوانی در سـطح کشـور وجود دارد، 

بر همین اساس می توانیم برنامه ریزی بلندمدتی در 

این زمینه داشته باشیم. البته این مسئله در ارتباط با 

منگنز و فروسـیلیکومنگنز صدق نمی کند و معادن 

کمتری با عیار مناسـب در این بخش کشـف و مورد 

بهره برداری قرار گرفته است. ضمن اینکه کارخانه هایی 

با حضور تولیدکنندگان هندی و  چینی در این زمینه 

در کشور احداث شده است که ضمن بهره گیری از 

نیروی انسانی خارجی، منجر به ایجاد رقابت شدید 

در بازار داخلی شده اند و دست های تولیدکنندگان 

را بسته  اند.

وی در همین راستا ادامه داد: این در حالی است 

کـه نیروهـای انسـانی متخصـص و تحصیل کـرده در 

داخـل کشـور هسـتند کـه می تواننـد در ایـن معـادن 

مشـغول به کار شـوند اما از آنجایی که سـرمایه گذار 

اصلی تمایل به کارگیری از نیروهای خارجی دارد، بر 

همیـن اسـاس اشـتغال زایی چندانـی در ایـن زمینـه 

صورت نمی پذیرد.



73         مهر ماه  1401        شماره  237

صنایعتامینکننده
هفتهنامهالکترونیکیخبریوتحلیلی

مدیرعامـل پـارس منگنز نقش جهـان در ادامه به 

تاثیـر قطعـی بـرق بر عملکـرد واحدهـای تولیدکننده 

فروسیلیس طی سه ماه اخیر اشاره کرد و گفت: این 

معضـل، تاثیـر بسـزایی در صنعـت فروآلیـاز گذاشـته 

اسـت؛ چراکه کوره های مورد اسـتفاده در این بخش، 

متفاوت از کوره های ذوب فلزات اسـت که بتوانند 

همزمـان بـا قطعی برق، متوقف شـوند و نگهـداری و 

تخلیـه مـذاب را تـا زمـان اتصـال مجـدد بـرق انجـام 

دهند. برق، نقش مهمی در کوره های قوس الکتریکی 

و در نتیجـه صنعـت فروآلیـاژ دارد و بـر همین اسـاس 

قطعـی آن، ضربـه مهلکـی بـه بدنـه ایـن صنعـت وارد 

خواهد کرد. البته الزم به ذکر اسـت خوشـبختانه با 

توجه به اعالم زمان بندی قطعی برق در تابستان سال 

جـاری کـه مصـادف بـا یـک روز کاری طـی هفتـه بود، 

ضرر کمتری متوجه تولیدکنندگان فروآلیاژ شد و ما 

توانسـتیم به هر شـکل ممکن شـرایط را مدیریت و از 

این معضل به سالمت عبور کنیم.

توانایی رقابت در بازارهای منطقه ای را داریم  
یمانی ضمن اشاره به توانایی رقابت تولیدکنندگان 

داخلـی در سـطح منطقـه، اظهـار کـرد: از آنجایـی که 

معـادن غنـی از سـیلیس و همچنیـن نیـروی انسـانی 

متخصـص و کافـی در داخـل کشـور وجـود دارد، اگـر 

همکاری هـای سـازنده میـان سـازمان های دولتـی و 

تولیدکنندگان بخش خصوصی شکل بگیرد و دولت 

راحتـی  بـه  انجـام دهـد،  را  نیـز حمایت هـای الزم 

می  توانیـم بـا تولیدکننـدگان برتـر ایـن محصـول در 

سطح منطقه رقابت کنیم.

وی تاکیـد کـرد: بروکراسـی های اداری، قطعـی 

ماننـد  سـازمان ها  برخـی  و سـخت گیری های  بـرق 

محیط زیست، در حالی شرایط را برای تولیدکنندگان 

فروآلیاژ دشـوار سـاخته اسـت که این صنعت، نقش 

بسـیار مهمی در ریخته گری به عنوان یک صنعت 

مادر دارد. بنابراین حمایت دولت منجر به توسـعه 

هرچـه بیشـتر ایـن صنعـت و در ادامـه درخشـش در 

بازارهـای بین المللـی خواهد شـد و امیدوار هسـتیم 

این اتفاق در آینده نزدیک به وقوع بپیوندد.

این تولیدکننده فروسیلیس در ارتباط با اهمیت 

حمایـت دولـت از بخـش تولیـد، خاطرنشـان کـرد: در 

حالـی تولیدکننـدگان اقـدام بـه سـرمایه گذاری در 

شـهرک های صنعتـی می کننـد کـه دولـت موظـف 

اسـت زیرسـاخت های الزم بـه ویـژه آب، بـرق و گاز را 

بـرای آن هـا فراهـم سـازد. با این وجود، شـاهد هسـتیم 

مشـکالت فراوانـی در زمینـه تامیـن آب و بـرق پیـش 

روی تولیدکنندگان شکل گرفته و این در حالی است 

کـه بایـد کارشناسـی های الزم پیـش از احـداث یـک 

کارخانـه تولیـدی در شـهرک های صنعتـی بـه منظور 

تامین آب و برق مورد نیاز اندیشیده شود. متاسفانه 

زمانی که از یک واحد تولیدی بهرهبرداری می شود، 

مشکالت یکی پس از دیگری خود را نمایان می سازند 

و در ادامه هرگونه اقدامی نه تنها حمایت محسوب 

نمی شود بلکه به تولید نیز آسیب خواهد زد.

جای خالی سرمایه گذاری در صنعت   
فروآلیاژ

یمانی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنـی بـر اینکـه بـا توجـه بـه چشـم انداز تولیـد ۵۵ 

آینـده  و  افـق 1404، اهمیـت  فـوالد در  تـن  میلیـون 

صنعـت فروآلیـاژ را چگونـه ارزیابـی می کنیـد، اظهار 

کـرد: علی رغـم اهمیـت این صنعـت در صنایـع مادر 

همچون ریخته گری و فوالد، سرمایه گذاری ناچیزی 

در خصـوص احـداث واحدهـای جدیـد تولیـدی طـی 

سالیان اخیر صورت پذیرفته و جوالن تولیدکنندگان 

هندی و چینی، شرایط را بیش از پیش دشوار ساخته 

اسـت. در حالـی کـه اگـر تولیـد انـواع فروآلیاژهـا بـه 

متخصصان و تولیدکنندگان داخلی سـپرده می شـد، 

می توانسـتیم شاهد توسعه و پیشـرفت روزافزون این 

صنعت و همچنین جایگاه بهتری در منطقه باشیم.

وی در پایـان یـادآور شـد: بازرگان هایـی کـه 

را خریـداری  مـا  تولیــــدی مجموعـــه  فروسیلیـــس 

می کنند، این محصول را به ترکیـــه و در ادامه پس 

از برندسازی، به کشور ایتالیا صادر می کننــد. چرا 

مـا نتوانیـم خـود اقـدام بـه برندسـازی و صـادرات 

مستقیـــم بـه کشورهــــای مطـرح اروپـــایی کنیـم و 

حضـور موفقـی در بازارهـای جهانـی داشـته باشـیم 

که البته تحقق این مهم، مستلزم حمایت تولید و 

شـکل گیری ارتباط سـازنده میان بخش های دولتی 

و خصوصی است.

حمایت دولت منجر به 
توسعه هرچه بیشتر این 

صنعت و در ادامه درخشش 
در بازارهای بین المللی 

خواهد شد و امیدوار هستیم 
این اتفاق در آینده نزدیک 

به وقوع بپیوندد
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تقاضـای چینی هـا بـرای کک نفتـی گریـد آند حـاوی مقـدار متوسـطی از گوگرد ممکن اسـت در 
سـال های آینـده افزایـش یابد زیرا تولیدکننـدگان باتری و مصرف کنندگان کک سـوزنی و اسـفنجی 
حـاوی گوگـرد بسـیار کـم به  دلیـل کاهـش هزینه های رو به رشـد تولیـد، بـه  دنبال تقلیل و تسـهیل 
مشـخصه های مواد مصرفی خود هسـتند که در ادامه ممکن اسـت مصرف کک های حاوی گوگرد باال 

در بین این تولیدکنندگان رشد پیدا کند.

تالش تولیدکنندگان باتری در چین برای 
مصرف کک حاوی گوگرد

به  گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از »Argus Media«، برخی از تولیدکنندگان 

کک  مصـرف  آزمایـش  حـال  در  هم اکنـون  باتـری 

اسفنجی حاوی 1.۵ تا 3.۵ درصد گوگرد هستند که 

از تولیدکننـدگان داخلـی و همچنیـن پاالیشـگاه های 

روسیه و خاورمیانه تهیه شده است.

تولیدکننـدگان باتـری بایـد منبـع بزرگ تری بـرای 

تامیـن مـاده اولیـه گرافیت مصنوعـی که کاربـرد آند 

کربن باتری لیتیوم یون را دارد، پیدا کنند زیرا تقاضا 

برای اسـتفاده از آن به طور تصاعدی در حال افزایش 

اسـت. ایـن در حالی اسـت که برخـی از ظرفیت های 

تولیـد جدید کک سـوزنی در حـال راه اندازی اسـت و 

در عیـن حـال رشـد عرضـه برنامه ریـزی شـده، فاصلـه 

بسیار زیادی از پیش بینی های رشد تقاضا دارد.

اگرچـه عرضـه کک سـوزنی در سـطح جهانـی بـا 

محدودیت روبه رو است اما کک نفتی حاوی گوگرد 

کـم تـا متوسـط با سـاختار اسـفنجی که معموال بـرای 

آندهای آلومینیومی اسـتفاده می شـود، همچنان در 
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دسـترس اسـت. بنابراین کک اسـفنجی به طور قابل 

توجهی ارزان تر از کک سـوزنی اسـت. با وجود اینکه 

قیمـت آن بـه باالتریـن رکوردهـای ثبـت شـده نزدیـک 

شـده اسـت، همین موضوع تولیدکنندگان را تشویق 

می کنـد تـا بیشـتر از ایـن ترکیـب در تولیـدات خـود 

اسـتفاده کننـد. همچنیـن قیمـت کک گریـد سـبز 

اسفنجی با گوگرد کمتر از یک درصد در بازار داخلی 

چیـن در سـه ماهـه دوم سـال جـاری به کمی بیـش از 

یـک هـزار دالر در تـن رسـید و از آن زمـان بـه بعـد بـه 

میانه 800 دالر تا 900 دالر در هر تن کاهش یافت. در 

مقابل، قیمت کک سوزنی معموال از یک هزار و ۵00 

تـا سـه هـزار دالر در تـن متغیـر اسـت امـا کک سـبز 

گوگردی با گوگرد کمتر از 0.8 درصد تا اواسـط سـال 

2020 بـا قیمـت کمتـر از 200 دالر در تـن فروخته شـد 

که نشان دهنده جهش عظیم در تقاضای گرید آند 

طـی دو سـال گذشـته اسـت. ایـن جهـش عظیـم، 

کاهـش هزینـه تامیـن کک را بـه یک مسـئله کلیدی 

بـرای تولیدکننـدگان باتـری تبدیـل کـرده اسـت؛ بـه 

خصـوص کـه آن هـا به دنبـال افزایش تولیـد گرافیت 

مصنوعی هستند.

 Argus« تولیدکنندگان چینی در نشست شرکت

Media« آمریکا در ایاالت سیاتل و واشنگتن در اوایل 

مـاه جـاری نقـل کردنـد کـه تولیدکننـدگان چینـی 

احتماال بهتر می توانند مصرف موجودی گوگرد کک 

را مدیریـت کننـد زیـرا باتری هـای لیتیـوم یونـی بـا 

کـه  حالـی  در  می کننـد.  تولیـد  کمتـر  چگالـی 

تولیدکنندگان عمده باتری های لیتیوم یونی خارج از 

چیـن یعنـی پاناسـونیک ژاپـن و ال جـی کـره جنوبـی، 

عمدتـا ذهنیـت خـود را بـر باتری هـای اکسـید نیـکل 

کبالـت آلومینیـوم »NCA« و اکسـید نیـکل کبالـت 

منگنـز »NCM« متمرکـز کرده انـد و ایـن در حالـی 

اسـت کـه تولیدکننـدگان عمـده باتری هـای چینـی 

مانند شـرکت های »CATL« و »BYD« بر باتری های 

لیتیوم آهن فسفات تمرکز دارند. باتری های لیتیوم 

آهـن فسـفات باتری هایـی بـا چگالی پایین تر هسـتند 

که در دمای پایین تری نسـبت به باتری های اکسـید 

نیـکل کبالـت آلومینیـوم »NCA« و اکسـید نیـکل 

کبالـت منگنـز »NCM« کار می کنند که به کاهش 

کـه  می کنـد  کمـک  باتـری  شـدن  متـورم  احتمـال 

می توانـد منجـر بـه آتش سـوزی یـا سـایر مخاطـرات 

ایمنی شود. تولیدکنندگان باتری چینی دریافته اند 

کـه در دماهـای پایین تـر، اسـتفاده از کک سـوزنی بـا 

کیفیـت بـاال و کک اسـفنجی بـا گوگـرد کمتـر از 0.8 

درصد آنقدر نیز ضروری نیسـت. در همین راسـتا با 

پـر هزینـه،  اولیـه  مـواد  ایـن  از  اسـتفاده  کاهـش 

تولیدکنندگان باتری می توانند هزینه ها را به شدت 

کاهش دهند و تقاضاهای کاهش هزینه شرکت های 

پایین دستی مانند تسال را برآورده کنند.

تقاضای فزاینده تولیدکنندگان گرافیت مصنوعی 

چیـن بـرای ایـن نـوع از کک هـا کـه زمانـی جـزو اصلی 

زنجیـره تامین مواد اولیه آلومینیـوم بودند، می تواند 

منجر به افزایش هزینه بیشتر برای واحد های ذوب 

آلومینیوم شـود. بنابراین این واحدهای ذوب هزینه 

کمتـری صـرف آندهـای کربنی می کننـد زیرا هزینه 

بـرق آن هـا حـدود سـه برابـر افزایـش یافتـه اسـت. بـه 

شـرکت  ماننـد  تولیدکننـدگان  از  برخـی  اسـتثنای 

»Hongqiao Group«که از متد یکپارچگی عمودی 

استفاده می کنند و صاحب نیروگاه  برق نیز هستند، 

اکثـر واحدهـای ذوب چین تقریبا در نقطه سربه سـر 

قـرار دارنـد و بـه همیـن دلیـل اقتصـاد چیـن می توانـد 

باعث کاهش قیمت  آلومینیوم شود. به همین دلیل 

کاهش ظرفیت تولید ذوب آلومینیوم با سهمیه بندی 

برق در برخی اسـتان های چین باعث کاهش بیشـتر 

تقاضا برای آند و کک کلسینه شده می شود. این امر 

باعـث خواهـد شـد کـه تولیدکننـدگان حاشـیه سـود 

کلسـینر و آنـد کربنـی تولیـدی خـود را کاهش  دهند 

زیرا قیمت  کک سبز و قیر زغال سنگ سریع تر از این 

محصوالت افزایش می یابد.

از سوی دیگر، ممکن است تقاضای کک از سوی 

تولیدکننـدگان آلومینیـوم افزایـش یابـد؛ چراکه چین 

احتمـاال بـه زودی بسـته محـرک اقتصـادی خـود را بـا 

تمرکـز بـر بـازار امـالک و مسـتغالت و تعـداد قابـل 

توجهی از مصرف کنندگان آلومینیوم و محصوالت 

ساختمانی فوالدی اعالم خواهد کرد. بنابراین احیای 

همزمان صنعت ساخت وسـاز چین در کنار مصرف 

باالتر کک اسفنجی گرید آند توسط سازندگان باتری، 

می توانـد منجـر بـه افزایـش بیشـتر قیمـت و عرضـه 

حتی محدودتر کک گرید آند شود.

 با وجود اینکه قیمت آن به 
باالترین رکوردهای ثبت 
شده نزدیک شده است، 

همین موضوع تولیدکنندگان 
را تشویق می کند تا بیشتر از 
این ترکیب در تولیدات خود 

استفاده کنند
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بنـا بـر اظهـارات شـرکت بازرگانـی »Noble Resources«، انتظـار مـی رود تقاضـای دریایی 
زغال سـنگ حرارتـی در سـال جاری ثابت بماند. بـا در نظر گرفتن عرضه ناکافی در بـازار، این انتظار 

وجود دارد که کشور هند و قاره اروپا با افزایش تقاضا مواجه شوند.

کسری عرضه در بازار دریایی زغال سنگ 
در سال ۲۰۲۲

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقـل از موسسـه »Argus Media«، بررسـی های 

شرکت »Noble Resources« حجم تقاضای جهانی 

زغال سـنگ حرارتـی امسـال را 996 میلیـون تـن در 

مقابل حجم عرضه 983 میلیون تنی برآورد می کند. 

ایـن سـناریو می توانـد نشـانه هایی از افزایـش قیمـت 

زغال سـنگ در سـطح بین المللـی باشـد کـه در چنـد 

سـال اخیر به طور ثابت روند افزایشـی داشـته است. 

ایـن موسسـه اخیـرا شـاخص زغال  سـنگ اندونـزی بـا 

ارزش چهار هزار و 200 کیلوکالری بر کیلوگرم ناخالص 

را در تاریـخ 16 سـپتامبر 2022، حـدود 87.3۵ دالر در 

هـر تـن فـوب کالیمانتـان ارزیابـی کـرد کـه بیشـترین 

میزان در چهار ماه گذشته بود.

واردات زغال سـنگ حرارتـی هنـد در سـال جـاری 

نسـبت به سـال گذشـته به قوت خود باقی است که 

ناشـی از افزایـش مجـدد تقاضـا بـرای انبـارش توسـط 

صنایع زیرساختی مثل برق شده است. این در حالی 

است که روند تغییر مصرف سوخت گاز و زغال سنگ 

باعث افزایش تقاضای اروپا برای زغال سنگ حرارتی 

دریایـی شـده اسـت کـه همزمـان بـا افزایـش شـدید 

قیمـت گاز طبیعـی پـس از جنـگ میـان روسـیه و 

اوکراین بوده است.

 Noble« رودریگو اچوری، رئیس تحقیقات شرکت

 »2022 Coaltrans Asia« در کنفرانـس »Resources

گفت که این شرکت انتظار دارد قیمت گاز همچنان 

افزایشـی باشـد کـه همیـن موضـوع باعـث افزایـش 

تقاضا برای زغال سنگ می شود.

می شـود  پیش بینـی  کـه  افـزود  ادامـه  در  وی 

تقاضـا بـرای گاز مایـع »LNG« در قـاره اروپا در سـال 

آینـده افزایـش یابـد. بـه عـالوه نشـانه ها حاکـی از آن 
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اسـت کـه رونـد عرضـه از سـال 202۵ به بعـد، به  طور 

قابـل توجهـی افزایـش می یابـد. همچنیـن چندیـن 

کشـور اروپایـی از جملـه آلمـان، بریتانیـا و فرانسـه 

درصدد هستند واحدهای تولید زغال سنگ خود را 

دوباره فعال کنند.

مقامات هندی به صنایع زیرسـاختی مثل برق 

این کشور توصیه کردند تا موجودی  انبار خود را به  

ویـژه پـس از مـوج گرمـای مـاه آوریـل تـا مـاه مـی که 

کاهش موجودی انبارها را تشدید کرد و کشور را در 

آسـتانه خاموشـی های بزرگ قرار داد، دوباره افزایش 

انتظـار  دهنـد. اچـوری در ادامـه مطـرح کـرد کـه 

تـن  میلیـون   171 جـاری،  سـال  در  هنـد  مـی رود 

زغال سـنگ حرارتـی وارد کنـد کـه در صـورت تحقق 

نسـبت بـه سـال گذشـته، 149 میلیـون تن افزایـش را 

نشان می دهد. به نظر می رسد تقاضای زغال سنگ 

حرارتـی وارداتـی از منطقـه خـط سـاحلی اقیانـوس 

اطلـس از جملـه کشـورهای اروپایـی، بسـیار رشـد 

داشته باشد. 

وی اضافـه کـرد کـه پیش بینـی می شـود واردات 

زغال سنگ از منطقه خط ساحلی اقیانوس اطلس از 

جملـه محموله های ارسـالی بـه کشـورهای اروپایی و 

همچنین آمریکای شـمالی و جنوبی تا پایان سـال به 

180 میلیـون تـن برسـد کـه 39 میلیـون تـن نسـبت به 

سال گذشته افزایش را نشان می دهد.

اوچوری در ادامه تصریح کرد که روند تقاضا از 

کشـورهای شـمال و جنـوب شـرق آسـیا نیـز در سـال 

جـاری رونـد صعودی داشـته اسـت و انتظـار می رود 

ژاپن و کره جنوبی واردات را در سـال جاری افزایش 

دهنـد. همچنیـن افزایـش واردات در سـایر بازارها تا 

عرضـه  در  انتظـار  مـورد  حجـم  کاهـش  حـدی 

زغال سـنگ از طریـق دریـا توسـط چیـن را بـه حالـت 

تعــادل می رسانــــد؛ هرچنــــد کـه تقاضـــا از سـوی 

خریـداران چینـی در سـه هفتـه گذشـته بـه شـدت 

بازیابی شده است.

 »Noble Resources« رئیس تحقیقـات شـرکت

واردات  مـی رود  انتظـار  کـه  کـرد  تاکیـد  ادامـه  در 

زغال سنگ حرارتی چین در سال جاری با 4۵ میلیون 

تن کاهش، به 210 میلیون تن برسـد که نشـان دهنده 

کاهش و تضعیف فعالیت های صنعتی است. کند 

شـدن رونـد رشـد اقتصـادی در سـه  ماهـه دوم سـال 

2022 کـه بـه دلیـل قرنطینـه مجـدد ناشـی از شـیوع 

ویروس کرونا ایجاد شده است، می تواند مانعی برای 

رشـد تقاضا در ادامه سال باشـد. داده های اداره ملی 

آمار چین نشان می دهد که حجم تولید داخلی چین 

ثابـت بـوده اسـت و مقـدار تولیـد از مـاه ژانویـه تـا 

جوالی، به رکورد دو میلیارد و 600 میلیون تن رسیده 

اسـت کـه افزایـش 14.3 درصـدی نسـبت بـه سـال 

گذشته را نشان می دهد.

اندونزی، سردمدار عرضه زغال سنگ   
حرارتی

عرضه زغال سـنگ حرارتی از طریق دریا در سـال 

جـاری، عمدتـا توسـط کشـتی حمـل کاال از اندونـزی 

نیـز داشـته اسـت.  انجـام شـد کـه رونـد صعـودی 

هرچنـد کـه انتظـار مـی رود عرضـه کلـی زغال سـنگ 

جهان نسبت به روند تقاضا کندتر باشد.

اچـوری گفـت کـه پیش بینـی می کنـد صـادرات 

زغال سـنگ اندونـزی در سـال 2022 بـا 20 میلیـون تـن 

افزایـش، بـه 467 میلیون تن برسـد که هنـوز از هدف 

تعییـن شـده دولـت هنـد که برابـر با 497 میلیـون تن 

اسـت، فاصلـه دارد. همچنیـن صـادرات زغال سـنگ 

اندونزی در ماه جوالی نسـبت به مدت مشـابه سـال 

گذشـته، افزایش داشـت که ناشـی از تقاضای فراوان 

هند بود.

داده هـای گمـرک اندونـزی نشـان می دهـد کـه 

ایـن کشـور در مـاه جـوالی، حـدود 44 میلیـون تـن 

بـه  نسـبت  کـه  اسـت  کـرده  صـادر  زغال سـنگ 

40میلیـون تـن در سـال گذشـته و 41 میلیـون تـن در 

ماه ژوئن 2022، یک روند صعودی را نشان می دهد. 

محموله هـای صادراتـی حاکـی از بازیــــابی حجـم 

13میلیـون تنـی در مـاه ژانویـه در دوران ممنوعیـت 

صادرات این کشور دارد.

اندونـزی  صادراتـی  محموله هـای  در  افزایـش 

می توانـد کاهـش محموله هـای ارسـالی اسـترالیا را تا 

حـدی جبـران کنـد. وی در پایـان افـزود کـه انتظـار 

می رود صادرات زغال سـنگ حرارتی اسـترالیا از سال 

2021 بـا 13 میلیـون تـن کاهش، به 183 میلیـون تن در 

سال جاری برسد.

واردات زغال سنگ 
حرارتی هند در سال جاری 
نسبت به سال گذشته به 
قوت خود باقی است که 
ناشی از افزایش مجدد 

تقاضا برای انبارش توسط 
صنایع زیرساختی مثل برق 

شده است
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