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بـا پررنـگ شـدن نقـش آلومینیـوم در صنایـع مختلف، بسـیاری از 

کشـورها توجه ویژه به این فلز اسـتراتژیک را در دسـتور کار خود قرار 

توسـعه  بـرا ی  برنامه هـا ی گسسـترده ای  قبـل،  یـک دهـه  از  دادنـد. 

صنعت آلومینیوم در جنوب و حاشیه خلیج فارس طراحی شد اما در 

ایران، دالیل مختلفی مانند تحریم ها و مشکالت مالی، مانع اجرایی 

شـدن ایـن برنامـه شـد. برنامه هایـی کـه بـر اسـاس واردات مـواد اولیـه 

طراحـی شـده بـود و بـا توجـه بـه انـرژ ی ارزان در کشـور، می توانسـت 

سود مناسبی را عاید این صنعت کند البته به شرطی که جدیدترین 

فناور ی هـا بـا فاینانس هـا ی مالـی مناسـب نیـز در اختیـار ایـن صنعت 

قرار می گرفت .

ارزش تجـارت آلومینیـوم و محصـوالت آن پـس از رشـد 11 درصـدی 

نسـبت به سـال 2017، به 194  میلیارد و 320 میلیون دالر در سـال 2018 

رسـید. ایـن افزایـش بـه دلیـل کاربـرد آلومینیـوم در صنایـع مختلـف از 

جمله بسته بندی، ساخت وساز، خودروسازی و... بوده است.  در سال 

2018، حجم بازار آلومینیوم از نظر کمیت 79  میلیون تن ارزیابی شد.

هند در سـال 2018 ، نرخ رشـد قابل توجه 32  درصدی را ثبت 

کـرد . عالوه برایـن، طبـق گـزارش » ITC« بازارهـای آلومینیوم ژاپن 

و کـره بـه ترتیـب 13 و 8  درصـد رشـد را در سـال ایـن سـال تجریـه 

بـازار  کردنـد. از سـوی دیگـر،  چیـن چندیـن سـال اسـت کـه در 

آلومینیوم پیشـرو بوده اسـت . بر اسـاس آخرین یافته های موسسه 

بین المللی آلومینیوم »IAI«، چین با تولید 2940 هزار تن آلومینیوم، 

از  بخشـی  اسـت.   آلومینیـوم در جهـان  تولیدکننـده  بزرگ تریـن 

تولیـدات ایـن کشـور  صـادر و مابقـی توسـط صنایـع الکترونیـک ، 

ساخت وسـازو... مصرف می شـود.  جدا از سـهم عمده چین، هند 

و ژاپـن در بـازار آلومینیـوم، اندونـزی نیز رشـد قابـل توجهی در این 

صنعت داشته است.

حجـم ایـن بـازار در سـال 2019، 164 میلیـارد و 230 میلیـون دالر 

ارزیابـی شـد و پیش بینـی می شـود تـا سـال 2027، بـه 242 میلیـارد و 

440میلیون دالر برسد .  این فلز تقاضای باالیی در صنایع مختلف از 

جملـه هوافضـا، بـرق و بسـته بندی دارد. افزایش تقاضا بـرای غذاهای 

بسـته بندی شـده، همـراه بـا جایگزینـی فزاینـده فـوالد ضـد زنـگ بـا 

آلومینیوم توسط خودروسازان  به عنوان محرک بازار عمل می کنند. 

افزایـش تقاضـا بـرای خودروهـای الکتریکـی نیـز از رشـد بـازار حمایـت 

می کند. با این حال، اختالالتی که در نتیجه کرونا در زنجیره تامین 

ایجـاد شـد و همچنیـن تعطیلـی موقـت معـادن، اثرات منفی بر رشـد 

بازار داشته است.

 کاهـش رشـد در بخـش تولیـد بـه دلیـل همه گیـری کرونـا  باعـث 

عـدم اطمینـان قابـل توجهـی در بـازار شـد. کاهـش تولیـد ناخالـص 

داخلـی کشـورها و کاهـش رشـد بخـش تولیـد، باعـث کاهـش بیشـتر 

فعالیت هـای تولیـد آلومینیـوم شـد و از سـوی دیگـر، فعالیت هـای 

بـرای  تقاضـا  بـود.  معدنـی سـنگ معـدن بوکسـیت متوقـف شـده 

محصوالت نیمه تمام از سوی مصرف کنندگان به دلیل کمبود نیروی 

کار در بخش های تولیدی و همچنین تقاضا از سوی صنایع هوافضا و 

خودرو با کاهش مواجه بود. با این حال، تولید فویل و قوطی به دلیل 

یک صنعت استراتژیک

حمیدرضا بادکوبه هزاوه
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افزایش مصرف غذاهای بسته بندی شده، رشد مثبتی را نشان داده 

است. با تمام این تفاسیر، صنعت آلومینیوم تحت تاثیر همه گیری 

کرونـا نتوانسـت رشـدی کـه انتظار می رفـت را از خود نشـان دهد اما 

در عیـن حـال پیش بینـی می شـود در سـال های پیـش رو رشـد قابـل 

توجهی را در این صنعت شاهد باشیم.

از سـوی دیگـر، آمریـکای شـمالی شـرایط مناسـبی را بـرای رشـد 

سـودآوری خـود در بـازار جهانـی آلومینیـوم بـه نمایـش می گـذارد. 

انتظـار مـی رود پیشـرفت های فنـاوری در زمینه هـای مختلـف، رشـد 

بـازار آلومینیـوم را تقویـت کنـد. همچنیـن  پیش بینـی می شـود کـه 

آمریکای شمالی با اختصاص 21 درصد از درآمد بازار جهانی در سال 

2022، سهم غالب بازار جهانی آلومینیوم را به خود اختصاص دهد. 

همچنیـن کشـورهایی ماننـد روسـیه و کانـادا نیـز در بیـن کشـورهای 

پیشـرو  در بـازار جهانـی آلومینیـوم قـرار دارنـد. بـر اسـاس تحلیل هـا، 

پیش بینی می شود که بازار آلومینیوم اروپا در سالیان پیش رو شاهد 

فرصت های رشد قابل توجهی باشد اما همچنان  بر اساس رشد سال 

به سـال، منطقه آسـیا و اقیانوسـیه بهترین عملکرد را در سـطح جهان 

دارد. صنعتی شدن و شهرنشینی باعث افزایش سرمایه گذار ی ها و 

فعالیت هـا در منطقـه بـرای تقویـت رشـد در بـازار آلومینیـوم شـده 

است؛ رشدی که همچنان نیز ادامه دارد.

با این تفاسیر، صنعت آلومینیوم در اقتصاد ایران جایگاه منحصر 

به فردی دارد. دسترسـی به منابع انرژ ی و نیروی کار ماهر در ایران، 

بـازار وسـیع داخلـی و مصـرف روزافـزون  بـاال، وجـود  افـزوده  ارزش 

فراورده ها ی آلومینیومی، کاربرد وسیع آن در صنایع و دیگر بخش  ها 

و دسترسی به بازارها ی منطقه ای، از جمله مزیت ها ی نسبی توسعه 

و ظرفیت سـاز ی در صنعـت آلومینیـوم ایـران اسـت. بـا ایـن وجـود، 

صنعـت آلومینیـوم ایـران بـا مسـائل بنیـاد ی و سـاختار ی دسـت بـه 

گریبان است که در ادامه به برخی از آن ها اشاره شده است. مطابق 

اسـتاندارد معمـول جهانـی، از 1,9 کیلوگـرم آلومینـا، یـک کیلوگـرم 

آلومینیوم به دست می آید که در ایران این رقم 2.2 کیلوگرم است. 

بنابرایـن بـه عنـوان مثـال، بـرا ی تولیـد سـاالنه 125 هزار تـن آلومینیوم، 

حداقـل 275 هـزار تـن آلومینـا نیـاز اسـت کـه در واقـع مصـرف بـاال ی 

آلومینـا، اتـالف هزینـه بـه وجـود مـی آورد. در حالـی کـه از کل هزینـه 

تولید آلومینیوم، 50 درصد مربوط به آلومینا و مواد اولیه، 25 درصد 

انـرژ ی و 25 درصـد باقی مانـده مربـوط بـه نیـرو ی کار اسـت، مصـرف 

انرژ ی بیش از متوسـط جهانی بوده و از این رو، مصرف افزون بر نیاز 

واقعـی انـرژ ی و مـواد اولیـه و افزایـش قیمـت انـرژ ی، هزینـه تولیـد 

آلومینیوم در ایران را نسـبت به رقبا افزایش داده و مزیت نسـبی و 

رقابتـی کشـور در تولیـد آلومینیـوم را بـه شـدت کـم کـرده اسـت. 

شـرکت ها ی  در  نویـن  فنـاور ی  از  اسـتفاده  نوسـاز ی،  بنابرایـن 

تولیدکننـده، رفـع مشـکالت زیسـت محیطی و اسـتفاده بهینـه از 

عوامـل و نهاده هـا ی تولیـد و برنامه ریـز ی بـرا ی بهره بـردار ی کامـل از 

ظرفیت هـا ی تولیـد و اجـرای طرح هـا ی توسـعه، جـزو اولویت هـا ی 

توسعه آلومینیوم کشور است.

در حال حاضر حدود 10 درصد از ظرفیت اسمی تولید آلومینیوم 

در خاورمیانه به نتیجه رسـیده اسـت. عربسـتان سـعودی ، امارات و 

بحرین، از پرچمداران تولید آلومینیوم در خاورمیانه به شمار می آیند 

و طبـق برنامه هـای اعـالم شـده در آینده نزدیـک، نقش پررنگ تری نیز 

در بـازار جهانـی ایفـا خواهند کرد. برای مثال امـارات در نظر دارد که 

تا سال 2035 ، به تولید 20 میلیون  تن آلومینیوم دست پیدا کند؛ در 

حالی که در ایران هنوز نتوانسـته ایم به تولید یک میلیون تن دسـت 

نوزدهـم  تـن در سـال، در رده  تولیـد حـدود  560هـزار  بـا  و  بیاییـم 

بزرگ تریـن تولیدکنندگان آلومینینوم در جهان قرار گرفته ایـم. آن هم 

در شرایطی که افزایش قیمت آلومینیوم و رشد تقاضای این فلز، باید 

ایـران را بـه توجـه بیشـتر بـه ایـن صنعـت هدایـت کنـد. طبـق آمـار، 

صادرات آلومینیوم ایران در ماه دسامبر 2021 ، به حدود 600  میلیون 

دالر رسـید.  ایـن رقـم افزایـش 256میلیـون دالری را نسـبت بـه مـاه 

دسـامبر 2020 نشـان می دهـد و در  سـال 2021، بـه باالتریـن حـد خـود 

رسیده است.
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قطب نخست 
تولید فوالد
 در کشور 
خواهیم شد

احداث زیرساخت های جدید   

در راستای توسعه اقتصادی 

حسن خلج طهرانی، مدیرعامل 

منطقه ویژه اقتصادی صنایع 

معدنی و فلزی خلیج فارس در 

گفت وگو با »فلزات آنالین«:
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مناطق ویژه اقتصادی در سراسـر جهان از اهمیت فراوانی برخوردار هسـتند؛ چراکه ضمن تامین 
زیرسـاخت های اساسـی همچون آب و برق و راه های دسترسـی برای سـرمایه گذاران، تجارت نیز 
بـا سـهولت و سـرعت بیشـتری در این مناطـق صورت می پذیـرد. هدف از تشـکیل مناطـق ویژه 
اقتصادی در ایران، پشـتیبانی از فعالیت های اقتصادی، برقـراری ارتباط تجاری بین الملل، تحرک در 
اقتصاد منطقـه ای، تولید و پردازش کاال، انتقال فنـاوری، صادرات محصوالت نفتی و غیر نفتی، ایجاد 
اشـتغال مولـد، جلب و تشـویق سـرمایه گذاران داخلـی و خارجی، صـادرات مجدد و عبـور خارجی 
اسـت. در داخـل کشـور چند منطقه ویـژه اقتصادی قـرار دارد کـه از جمله آن ها می تـوان به منطقه 
ویـژه اقتصـادی صنایع معدنی و فلـزی خلیج  فارس اشـاره کرد. این منطقه با وسـعت تقریبی پنج 
هزار هکتار در شهرسـتان بندرعباس و در مجاورت خلیج فارس واقع شـده اسـت. مزیت های ویژه 
ایـن منطقه در زمینه دسترسـی به آب های بین المللی، نزدیکی به ذخایر سـنگ آهن بزرگ کشـور و 
قرارگیـری در مجـاورت ذخایـر انـرژی در کنـار سـرمایه گذاری های صورت گرفته در حوزه توسـعه 
ظرفیت های زیرسـاختی، منطقـه ویژه خلیج  فارس را به مکانی امن برای سـرمایه گذاری و توسـعه 
صنایع مختلف تبدیل کرده اسـت. در همین راسـتا، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 
گفت وگویـی را با حسـن خلـج طهرانی، مدیرعامـل منطقه ویژه اقتصـادی صنایع معدنـی و فلزی 

خلیج  فارس تدارک دیده است که در ادامه متن کامل آن را می خوانید:

هـدف افزایـش صـادرات کاال و ارائـه بهینه خدمات 

و  منطقـه ای  بازارهـای  در  فعـال  حضـور  جهـت 

بین المللـی ایجـاد می شـوند. تمرکـز اصلـی در ایـن 

مناطـق بـر ساده سـازی فرایندهای تجاری اسـت. به 

مبادالتـی  قوانیـن  مناطـق  ایـن  در  دلیـل  همیـن 

و  تعرفه هـا  در  گوناگـون  معافیت هـای  آزادانه تـر، 

عوارض گمرکی و تشـریفات ارزی سـاده تری نسبت 

بـه سـرزمین اصلـی حاکـم اسـت. در حـال حاضـر در 

سـطح جهان، بیش از دو هزار و 300 منطقه ویژه در 

120 کشور ایجاد شده اند که از مهم ترین این مناطق 

در قـاره آسـیا می تـوان بـه جبل علی امـارات متحده 

عربـی، هـای نـای چیـن و سـنگاپور اشـاره کـرد. در 

ایـران نیـز در حـال حاضـر حـدود 30 منطقـه ویـژه 

ویـژه  منطقـه  کـه  اسـت  گرفتـه  شـکل  اقتصـادی 

را  فلـزی خلیج فـارس  و  اقتصـادی صنایـع معدنـی 

می توان یکی از مهم ترین و اسـتراتژیک ترین مناطق 

ویـژه بـه شـمار آورد. در ایـن منطقـه هم اکنـون 20 

بنگاه اقتصادی و صنعتی فعال هستند که در کنار 

ایجـاد اشـتغال بـرای بیـش از 13 هـزار نفـر، نقـش 

بسزایی را در ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد استان 

اهمیـت و جایگاه منطقه ویـژه اقتصادی   
صنایـع معدنـی و فلـزی خلیج  فـارس را در 
بنگاه هـای  توسـعه  و  فعالیـت  تسـهیل 
صنعتـی و رشـد اقتصـادی کشـور چگونـه 

ارزیابی می کنید؟
به طور کلی، مناطق ویژه اقتصادی، محدوده های 

جغرافیایـی مشـخصی در مبـادی ورودی و خروجـی 

کشـور هسـتند کـه بـا هـدف جـذب سـرمایه های 

داخلـی و خارجـی و همچنیـن ایجـاد بسـتر مناسـب 

بـرای فعالیت هـای صنعتـی، تولیـدی و تجـاری، بـا 
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و کشـور، تامیـن بـازار داخـل و رشـد صـادرات ایفـا 

می کننـد و یکـی از قطب های اصلی صنعـت فوالد، 

آلومینیوم و انرژی ایران به حساب می آید. از جمله 

بزرگ ترین شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی 

بـه  صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس می تـوان 

شرکت های  فوالد هرمزگان ، فوالد کاوه جنوب کیش، 

آلومینیوم المهدی و هرمزال ، مادکوش ، صبا فوالد 

خلیـج فـارس ، قیـر هرمـز پـارس ، نفـت جـی و  فـوالد 

جنوب اشاره کرد.

منطقه ویـژه اقتصادی صنایـع معدنی و   
فلزی خلیـج فارس، چه مزیت هایـی را برای 
فعالیـت و توسـعه صنایـع مختلـف از جمله 

صنایع معدنی و فلزی ایجاد کرده است؟
امـروز،  کسـب وکار  فضـای  رقابتـی  شـرایط  در 

از ظرفیت هـای نسـبی در دسـترس  بهره منـدی 

می تواند نقشـی اساسـی را در تسریع فرایند توسعه 

باشـد.  داشـته  بازارهـا  از  بیشـتر  سـهم  کسـب  و 

برخورداری ایران از منابع فراوان نفت و گاز و ذخایر 

معدنـی غنـی فلـزی و غیـر فلزی، فرصـت ویـژه ای را 

برای توسعه صنایع صنایع معدنی و فلزی در کشور 

ایجـاد کـرده اسـت. در چنیـن شـرایطی، اسـتفاده از 

مزیت هـای منحصـر بـه فرد مناطـق ویژه اقتصـادی، 

می تواند تسهیل کننده فعالیت و توسعه این صنایع 

باشد. منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی 

خلیـج فارس که نخسـتین منطقـه ویژه اقتصـادی با 

موضوع فعالیت صنایع انرژی بر به شمار می آید، از 

مزیت های ویژه ای برخوردار است که این منطقه را 

بـرای صاحبـان سـرمایه و توسـعه  امـن  بـه مکانـی 

صنعت کشور بدل می کند. قرارگیری در مجاورت 

خلیج فارس به عنوان یکی از نقاط استراتژیک جهان 

و دسترسـی بـه آب هـای آزاد، برخـورداری از دو خـط 

سراسـری راه آهـن بـا ایسـتگاه اختصاصـی مانـوری، 

بـا  مـواد معدنـی  بارگیـری  و  تخلیـه  اسـکله  وجـود 

ظرفیـت 12 میلیـون تن و اسـکله نفتـی با ظرفیت 15 

میلیون تن در سـال و نزدیکی با بنادر شـهید رجایی 

و بنـدر شـهید باهنـر، دسترسـی آسـان بـه فـرودگاه 

بین الملی بندرعباس، همجواری با نیروگاه یک هزار 

و 200 مگاواتی بندرعباس، کارخانجات آب شـیرین 

کـن بـا ظرفیـت تولیـد 90 هـزار مترمکعـب در روز و 

دسترسی به منابع عظیم انرژی نفت و گاز پاالیشگاه 

و  هرمـز  و  فـارس  خلیـج  سـتاره  نفـت،  هشـتم 

پاالیشگاه های گاز سرخون، قشم و گورزین، از جمله 

مزیت هـای پـر اهمیت منطقـه ویژه خلیج فـارس به 

شـمار می آید که جذابیت زیادی را برای فعالیت و 

توسعه صنایعی مانند فوالد، آلومینیوم و پتروشیمی 

در این منطقه ایجاد کرده است.

و    اقدامـات  چـه  اخیـر  ماه هـای  در 
ویـژه  منطقـه  توسـط  توسـعه   طرح هـای 
اقتصـادی صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج 

فارس در دستور کار قرار گرفته است؟ 
منطقـه ویـژه خلیج  فـارس در سـال های فعالیت 

خـود همـواره نگهـداری و توسـعه زیرسـاخت ها را  
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یکی از محورهای اساسی فعالیت خود دانسته و در 

و  احـداث زیرسـاخت های جدیـد  بـا  اسـت  تـالش 

جـذب سـرمایه گذار، نقـش پررنگ تری را در توسـعه 

اقتصـادی کشـور ایفـا کنـد. بـه طـور کلـی، وظیفـه 

اصلـی منطقـه ویـژه، پشـتیبانی و رفـع دغدغه هـای 

بخش تولید است. تنها در سال گذشته، 26 قرارداد 

بـه میـزان پنـج میلیـارد و 500 میلیـون دالر در ایـن 

منطقـه منعقـد شـد. در سـال 1399 نیـز 9 قـرارداد به 

ارزش سـه میلیـارد و 400 میلیـون دالر در منطقـه 

منعقـد شـد کـه البتـه سـهم زیـادی از ایـن قراردادها 

مربـوط بـه طـرح رسـیدن بـه ظرفیـت  10 میلیـون تـن 

فوالد مربوط به شرکت سیمین هرمز است.  

از جمله مهم ترین طرح های زیرساختی منطقه 

ویـژه خلیـج فـارس می تـوان بـه اتصـال این منطقه به 

خـط هفتـم سراسـری گاز کشـور، پـروژه هدایـت و 

جمع آوری آب های سـطحی سـایت شـمالی، تکمیل 

شـبکه گازرسـانی در سـایت های شـمالی و میانـی، 

ایجـاد پـل ارتباطـی میـان سـایت شـمالی و سـایت 

توسـعه اشـاره کـرد. یکـی از طرح هـای بـزرگ و در 

راستای مسئولیت اجتماعی مجموعه، طرح انتقال 

پساب شهر بندرعباس است. طرحی که بهره برداری 

از آن در ماه های آینده سـبب می شـود تا ضمن حل 

مشـکل پسـاب شـهر بندرعبـاس، تـا 18 مـاه آینـده 

آب  شـبانه روز  در  مکعـب  متـر  هـزار   100 حداقـل 

صنعتـی بـه سـرمایه گذاران در ایـن منطقـه تحویـل 

داده شود.

گفتنی است منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 

از اواخر سال گذشته در زمینه حمایت از طرح های 

دانش بنیان و موسسـه های دانش بنیان برنامه ریزی 

کـرده اسـت و ایجـاد یک مرکز دانش بنیـان و فناوری 

نوین را با همکاری دانشگاه هرمزگان در دستور کار 

دارد. شرکت های دانش بنیان در صورت مراجعه به 

منطقـه ویـژه خلیج فـارس می تواننـد از حمایت های 

مالـی الزم بهره منـد شـوند. همچنیـن امـکان اتصال 

شـرکت های دانش بنیـان بـه شـرکت های فـوالدی و 

پتروشیمی بزرگ نیز وجود دارد.

با توجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته،   
چـه هدف گـذاری و چشـم اندازهایی را بـرای 
منطقـه ویـژه صنایـع معدنـی و فلـزی خلیج 

فارس متصور هستید؟
در حال حاضر 45 شرکت معتبر در حوزه فوالد، 

آلومینیوم، پتروشیمی و... در حال ساخت و نصب 

تجهیزات خود در منطقه ویژه خلیج فارس هستند. 

صنایـع  ویـژه  منطقـه  برنـد  امـروز  گفـت  می تـوان 

معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس بـه حـدی ارتقـا یافتـه 

اسـت کـه صنعتگـران بـا اشـتیاق و بـدون دغدغـه 

انجـام  ایـن منطقـه  را در  سـرمایه گذاری خـود 

می دهنـد. هدف گـذاری منطقه ویژه خلیـج فارس، 

تولیـد 10 میلیـون تـن فـوالد در ایـن منطقـه و تبدیـل 

شـدن آن بـه قطـب نخسـت تولید فـوالد در کشـور و 

همچنیـن افزایـش ظرفیـت تولیـد آلومینیوم بـه 500 

هـزار تـن در سـال های آینـده و اشـتغال زایی 22 هـزار 

نفری خواهد بود.

لطفا توضیحاتی پیرامون برنامه ریزی  های   
صـورت  گرفتـه برای سـایت توسـعه منطقه 

ویژه اقتصادی خلیج فارس ارائه بفرمایید.
بـرای  الزم  برنامه ریزی هـای  حاضـر  حـال  در 

ایجـاد و تامیـن زیرسـاخت ها جهـت دو هـزار و 550 

هکتار سایت توسعه منطه ویژه انجام شده است. 

با برگزاری جلسات مستمر و مساعدت و تصویب 

سـازمان توسـعه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی 

ایـران، موافقت نامـه مربوطـه مبادلـه شـده اسـت و 

اقدامـات مربـوط بـه انتخـاب پیمانـکار و بارگذاری 

اسناد مناقصات در حال انجام بوده  و دیگر اسناد 

مناقصات نیز توسط مشاوران در حال تهیه است. 

و  هـزار  سـه  طرح هـا  ایـن  اجـرای  هزینـه  کل 

500میلیـارد تومـان و مـدت اجـرای آن هـا پنـج سـال 

اسـت. طرح هـای زیرسـاختی برنامه ریـزی شـده 

برای سایت توسعه شامل سامانه کنترل و هدایت 

سـیالب، طراحی و اجرای معابر، شـبکه برق رسانی 

و روشـنایی معابـر، گازرسـانی بـه سـایت توسـعه،  

دفـع  و  جمـع آوری  توسـعه،  سـایت  بـه  آبرسـانی 

فاضـالب، احـداث خطـوط ریلـی و احـداث مرکـز 

مخابرات است.
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فــوالدفــوالد

 قیمت گذاری دستوری، بالی جان تولید

چیزی شبیه معجزه

به دنبال تامین پایدار مواد اولیه هستیم
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مدیرعامـل شـرکت آذر نهامیـن پـوالد شـرق گفـت: در حالـی مشـغول تولید شـمش آلیاژی 
فـوالدی هسـتیم که قیمت آهن اسـفنجی عرضه شـده در بـورس کاالی ایـران از قیمت محصول 
نهایـی بیشـتر اسـت و به دنبـال عدم هم خوانـی در هزینه هـای تولید و فـروش، ادامـه فعالیت در 

چنین شرایطی صرفه اقتصادی ندارد.

 قیمت گذاری دستوری، بالی جان تولید

ایمـان فیـض عظیمـی در گفت  وگـو بـا خبرنـگار 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« عنوان کرد: 

شمش فوالدی آلیاژی در این مجموعه از سال 1387 

تولیـد می شـود و مـا تامین کننـده مـاده اولیـه مـورد 

نـوردی فـوالدی همچـون میلگـرد،  نیـاز واحدهـای 

نبشـی و ... هسـتیم. شـرایط تولید طی هفت ماهه 

و  اسـت  نبـوده  مناسـب  وجـه  هیـچ  بـه  امسـال 

قیمت گـذاری دسـتوری شـمش فـوالدی در بـورس 

شـرایط  جـاری،  سـال  ابتـدای  از  ایـران  کاالی 

تولیدکنندگان شمش را بیش از پیش دشوار ساخته 

اسـت. در حالـی کـه آهـن اسـفنجی بـه عنـوان مـاده 

اولیـه مـورد نیـاز ایـن واحدهـا بـا قیمـت بیشـتری 

ایـران عرضـه  کاالی  بـورس  در  بـه شـمش  نسـبت 

می شـود، به طور مشـخص تولید در چنین شرایطی 

زیان دهـی  بـا  و  اقتصـادی نخواهـد داشـت  صرفـه 

همراه خواهد شد.

عدم تعادل در عرضه و تقاضای آهن   
اسفنجی

وی در خصـوص تامیـن مـاده اولیه و چالش های 

موجـود در ایـن زمینـه، بیـان کـرد: آهن اسـفنجی به 

عنـوان عمـده مـاده اولیـه اصلـی در تولیـد شـمش 

آلیاژی فوالدی مورد اسـتفاده قرار می گیرد. این در 

حالـی اسـت کـه می توانیـم از قراضـه آهنـی نیـز در 

تولیـد اسـتفاده کنیـم و قیمـت ایـن مـواد اولیـه بـه 

یکدیگر بستگی دارد. یعنی قیمت ضایعات به آهن 

اسـفنجی وابسـته اسـت و اگر قیمت آهن اسفنجی 

قیمـت  کنـد،  پیـدا  رشـد  بـورس  در  شـده  عرضـه 

ضایعات نیز در سطح بازار افزایش خواهد یافت. به 

طـور دقیق تـر، زمانـی کـه قیمـت آهـن اسـفنجی در 

داخل رشد پیدا می کند، کارخانه های بزرگی که از 

این ماده اولیه در تولید خود اسـتفاده می کنند، به 

دنبـال اسـتفاده از قراضـه آهنـی خواهنـد رفـت و بـا 

توجـه بـه اینکـه در چنیـن شـرایطی عرضـه و تقاضـا 

دستخوش تغییر می شود، بنابراین قیمت ضایعات 

نیز همزمان با آهن اسفنجی افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شـرکت آذر نهامین پوالد شـرق ادامه 

داد: در حـال حاضـر قیمـت جهانـی سـنگ آهن بـه 

عنـوان مـاده اولیـه صنایـع باالدسـتی فـوالد بـه دلیل 

اتفاقـات رخ داده در حـوزه مسـکن چیـن و مقابلـه با 

کرونـا و همچنیـن جنـگ روسـیه و اوکرایـن با کاهش 

نسـبی همـراه و در بـازار داخلـی نیـز تاثیرگـذار بـوده 

اسـت امـا آنچـه در حـال حاضـر صنایـع پایین دسـتی 

فوالد با آن دست و پنجه نرم می کنند، قیمت گذاری 

دسـتوری در کل زنجیـره اسـت کـه امیـدوار هسـتیم 

تمهیدات الزم در این زمینه اندیشیده شود.

فیض عظیمی در ادامه به مشکالت موجود در 

حـوزه انـرژی اشـاره کـرد و گفـت: آهـن اسـفنجی، 

انـرژی و نیـروی انسـانی، سـه عامل مهـم و تاثیرگذار 

در واحدهای فوالدی هسـتند که نقش بسـزایی در 

چگونگی شرایط تولید یک مجموعه دارند. درست 

اسـت کـه مـا از کوره هـای القایـی در خطـوط تولیـد 

اسـتفاده می کنیـم و بـرق، نقش مهمـی در تولید به 

وسـیله ایـن کوره هـا دارد امـا افزایـش بـه یـک بـاره 
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قیمت گاز طی دو سال اخیر، اکثر تولیدکنندگان را 

بـا مشـکل روبـه رو کـرده اسـت. پیـش از ایـن، هزینـه 

بـرق مصرفـی واحدهای القایی از گاز فراتر می رفت 

اما در حال حاضر هزینه گاز مصرفی از برق بیشـتر 

شده است. اگرچه در تابستان امسال با قطعی برق 

در یک روز کاری مواجه بودیم اما خوشبختانه ضرر 

کمتـری متوجـه مجموعـه شـد؛ چراکـه بـه دنبـال 

اعالم برنامه زمان بندی شده قطعی برق، توانستیم 

تولیـد خـود را مدیریـت کنیـم و تجهیـزات مـورد 

استفاده آسیب چندانی ندیدند.

موفق به اجرای طرح های توسعه نشده ایم  
وی اضافه کرد: دستمزد نیروی انسانی در سال 

جـاری در حالـی بـا رشـد بیـش از 50 درصدی مواجه 

شـده اسـت که متاسـفانه قیمت محصوالت نهایی 

ماننـد شـمش علی رغـم افزایـش هزینه هـای تولیـد 

رشـد پیـدا نکـرده و ایـن مسـئله تولیدکننـدگان را در 

تنگنـای اقتصـادی قرار داده اسـت. ضمن اینکه این 

میزان حقوق نیز جوابگوی نیاز کارگران نیست و به 

همین علت بسیاری از افراد به دنبال ادامه فعالیت 

اینترنتـی و...  تاکسـی های  در مشـاغلی همچـون 

هسـتند. در حالـی که ما به دنبال اجـرای طرح های 

توسـعه برای افزایش ظرفیت تولید مجموعه بودیم 

اما به دلیل مشـکالت ذکر شـده، موفق به انجام آن 

نشـدیم و امیدار هسـتیم با بهبود شـرایط در آینده، 

بـه ایـن طرح هـا جامـه عمـل بپوشـانیم؛ چراکـه فوالد 

یک صنعت هزینه بر است و اگر قرار به سوددهی و 

یـا ضرردهـی باشـد، توسـعه بایـد در بهتریـن زمـان 

ممکن صورت پذیرد.

مدیرعامـل شـرکت آذر نهامیـن پـوالد شـرق در 

خصـوص فراینـد تولید شـمش فـوالدی، مطـرح کرد: 

متـداول  از روش هـای  یکـی  احیـا مسـتقیم،  روش 

سـوخت  از  اسـتفاده  بـا  کـه  اسـت  شـمش  تولیـد 

گازهای طبیعی در کوره های احیا انجام می شود و 

بـه  می توانـد  کـه  می آیـد  بدسـت  اسـفنجی  آهـن 

صـورت بریکـت هـم اسـتفاده شـود. در ایـن روش، 

قراضه آهنی به وسیله سبدهای مخصوص در کوره 

ریخته می شود و پس از آن آهن اسفنجی و بریکت 

را به مواد سـرباره )شـامل کک، آهن، بنتونیت و...( 

اضافـه می کننـد و در نهایـت فوالدهـای مذاب بعد 

از جداسازی ناخالصی ها به واسطه پاتیل های حمل 

داده  انتقـال  ریخته گـری  واحـد  بـه  مـذاب  مـواد 

می شـود تـا ایـن مـواد مـذاب را بـه داخـل تاندیـش 

درون  مـذاب  شـمش های  آن،  از  بعـد  و  بریزنـد 

قالب هایـی از جنـس مـس ریخته می شـود تـا بعد از 

خنـک شـدن بتـوان از ایـن عمـل اسـتفاده کـرد. از 

آنجایـی کـه مـا تولیدکننـده شـمش آلیـاژی فـوالدی 

هستیم، از فروآلیاژهایی همچون فروکروم، فرومنگنز، 

فـرو بـور، فروتیتانیـوم و... در خـط تولیـد اسـتفاده 

می کنیم و خوشبختانه توانسته ایم مجوز دانش بنیان 

شدن را هم کسب کنیم.

وضع عوارض صادراتی به صنعت فوالد   
ضربه زد

فیض عظیمی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات 

آنالین« مبنی بر اینکه آیا تولید 55 میلیون تن فوالد 

بـر اسـاس چشـم انداز 1404 در داخـل کشـور محقـق 

خواهـد شـد، تاکیـد کـرد: واقعیـت امـر این اسـت که 

اگـر امـکان صادرات محصـوالت فـوالدی در بازارهای 

صادراتی فراهم شود، بدون شک جایگاه ایران از رتبه 

دهـم فـوالد جهـان نیـز ارتقـاء خواهد یافـت. در حالی 

اعمـال برخـی قوانیـن و دسـتورالعمل های صادراتـی، 

شرایط را برای صادرکنندگان دشوار ساخته است که 

تحریم، واردات برخی مواد 
اولیه مورد نیاز فوالدسازان 
را با چالش مواجه کرد و 

بیشترین تاثیر آن در بخش 
صادرات و برقرای روابط 
تجاری و همچنین نوسان 

نرخ ارز بود

از جمله آن ها می توانیم به وضع عوارض صادراتی در 

ابتـدای سـال جـاری اشـاره کنیـم. این اتفـاق در حالی 

رخ داد که ما می توانستیم با توجه به تنش روسیه و 

اوکرایـن، بیشـترین بهـره را از صـادرات محصـوالت 

فـوالدی خـود داشـته باشـیم امـا نـه تنهـا ایـن مسـئله 

محقق نشد بلکه بسیاری از مشتریان منطقه ای خود 

را از دسـت دادیـم. مـا محصـوالت خود را پیش تر به 

کشـور افغانسـتان صـادر می کردیـم امـا بـا توجـه بـه 

مشـکالت موجود، ناچار به توقف صادرات شـدیم. 

بـدون شـک می تـوان گفـت اگـر موانـع صادراتـی در 

بـا  تجـاری  روابـط  و  رفـع  کشـور  فـوالد  صنعـت 

کشـورهای همسـایه تقویـت شـود، عملکـرد بسـیار 

بهتـری از کشـورهای بزرگـی همچون چین و روسـیه 

خواهیم داشت.

وی در ارتبـاط بـا نقـش تحریـم در صنعـت فـوالد 

کشـور، خاطرنشـان کرد: تحریم، واردات برخی مواد 

اولیـه مـورد نیـاز فوالدسـازان را با چالش مواجـه کرد و 

بیشـترین تاثیر آن در بخش صادرات و برقرای روابط 

تجـاری و همچنیـن نوسـان نـرخ ارز بـود کـه امیـدوار 

هستیم در آینده نزدیک تحریم ها لغو شود.

ایـن فعـال صنعت فـوالد در پایـان ضمن تاکید بر 

شـد:  یـادآور  خصوصـی،  بخـش  از  دولـت  حمایـت 

دو  صادراتـی،  عـوارض  و  دسـتوری  قیمت گـذاری 

مشـکل عمـده تولیدکننـدگان محصـوالت فـوالدی 

است که دولت باید تمهیدات الزم در خصوص رفع 

آن ها را بیندیشد. اگر حمایت واقعی از تولید صورت 

یـاری فعـاالن بخـش خصوصـی  بـه  پذیـرد و دولـت 

و  بیـکاری  نـرخ  کاهـش  شـاهد  ادامـه  در  بشـتابد، 

همچنین ارزآوری بیشتر به داخل کشور خواهیم بود. 

کارگاه های کوچک تولیدی بسیاری در سطح کشور 

وجـود دارنـد کـه می توانند نقش بسـزایی در توسـعه 

اشتغال زایی داشته باشند اما به دلیل عدم حمایت 

و تامیـن سـرمایه در گـردش، تعطیـل شـده اند و یـا در 

آسـتانه تعطیلـی هسـتند. بنابرایـن ضـرورت دارد که 

از واحدهـای کوچـک مقیـاس در  بیشـتر  حمایـت 

دسـتور کار مسـئوالن ذی ربـط قـرار بگیـرد و امیـدوار 

هسـتیم شـاهد کاهـش معضـالت موجـود در بخـش 

تولید باشیم.
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مدیـر کارخانـه گروه صنعتـی آذر غلطک گفت: افزایش هزینه هـای تولید اعم از قیمت مـواد اولیه و 
حامل هـای انـرژی بـه ویژه بـرق واحدهـای القایی، بـه قـدری کارفرمایان ایـن بخـش را در تنگنای 
اقتصـادی قـرار داده اسـت که حفظ حداقل نیروی انسـانی شـاغل در این واحدها می تواند شـبیه یک 

معجزه باشد.

چیزی شبیه معجزه

وحیـد زینالـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالین« بیـان کرد: قطعی 

برق کارخانه در سه ماه تابستان سال جاری، باعث 

تعطیلـی کامـل مجموعه در ایـن مدت شـد. این در 

حالـی اسـت کـه قـرار بـود یـک روز در هفتـه بـرق 

واحدهـای صنعتـی قطـع شـود امـا بـه دلیـل کمبـود 

انـرژی بـرق در اسـتان آذربایجـان شـرقی، ما ناچار به 

توقف تولید در تمام این مدت شدیم. این اتفاق در 

حالـی رخ داد کـه بـرق، نقـش بسـزایی در واحدهای 

القایـی دارد و مـا چـاره ای جـز توقـف تولیـد طـی این 

مدت نداشتیم. البته اعتراض خود را نسبت به این 

نتیجـه  اعـالم کردیـم کـه متاسـفانه  نیـز  موضـوع 

مطلوب حاصل نشد و کمبود برق در بخش خانگی، 

منجـر بـه قطعی بـرق و تعطیلـی واحدهای صنعتی 

در اسـتان شـد. در حال حاضر نیز نگران قطعی گاز 

در روزهـای سـرد سـال در فصـل زمسـتان هسـتیم و 

باید از سـوخت مازوت برای تولید شـمش اسـتفاده 

کنیـم کـه همین مسـئله نیز بـرای مجموعه زیـان ده 

خواهد بود.

وی در خصـوص تامیـن مـواد اولیه و چالش های 

موجود در این زمینه، عنوان کرد: عمده ماده اولیه 

مـورد نیـاز مـا، آهـن اسـفنجی اسـت و گاهـی اوقات 

نیـز از قراضـه آهنـی اسـتفاده می کنیـم. در حـال 

حاضر، تقریبا یک رکود نسبی بر بازار داخلی حاکم 

شـده و نوسـان قیمت فلزات در بازارهای جهانی به 

ویـژه کشـور چیـن، در ایـن زمینـه تاثیرگـذار بـوده 

اسـت. خوشـبختانه مشـکلی در تامین مواد اولیه و 

همچنین فروآلیاژهای مورد نیاز خود نداریم اما در 

شـرایطی کـه رکـورد بـر بـازار حاکـم اسـت، تولیـد آن 

چنان که باید سوددهی نداشته و با زیان نیز همراه 

شده است.

حجم ناچیز ضایعات آهنی در بازار   
داخلی

مدیـر کارخانـه گـروه صنعتـی آذر غلطـک اضافه 

کرد: میزان قراضه آهنی در داخل ناچیز و حدود سه 

میلیـون تـن اسـت و تامیـن آن نیـز بـه وضعیـت بـازار 

بسـتگی دارد. از سـوی دیگر، متولی مشـخصی نیز 

بـرای ضایعـات آهنـی در کشـور وجـود نـدارد و بـر 

فرمـول  بـدون  آن  قیمت گـذاری  اسـاس  همیـن 

مشـخصی صـورت می پذیـرد. در چنیـن شـرایطی، 

واردات ضایعات می تواند هم به تعادل قیمت و هم 

تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی کمک شایانی کند 

که متاسفانه امکان آن فراهم نیست و به ناچار باید 

از حجـم انـدک ضایعـات موچـود در داخـل اسـتفاده 

کـرد. البتـه تخریـب سـازه های قدیمـی و اسـتفاده از 

و...،  میلگـرد  تیرآهـن،  شـامل  آن  آهنـی  ضایعـات 

می توانـد در تامیـن مـواد اولیـه واحدهـای فـوالدی 

موثر واقع شود.

زینالـی در ارتبـاط بـا عرضـه آهـن اسـفنجی در 

بـورس، مطـرح کرد: قیمت گذاری دسـتوری، چالش 

مهمـی اسـت کـه تمـام تولیدکننـدگان فـوالدی بـا آن 

مواجـه هسـتند. ضمـن اینکـه تـا چنـدی پیـش، آهـن 

اسفنجی به صورت سهمیه ای به واحدهای تولیدی 

تعلـق می گرفـت امـا در حـال حاضـر تولیدکنندگانی 

که نقدینگی کافی برای خرید از این تاالر صنعتی را 

داشته باشند، قادر به تامین آهن اسفنجی مورد نیاز 

خـود خواهنـد بـود. البتـه نیـاز واحدهـای قـوس 

الکتریکی نسبت به القایی به آهن اسفنجی بیشتر 

اسـت و بـدون شـک بایـد مـاده اولیـه بیشـتری در 

اختیـار ایـن واحدهـا قـرار بگیـرد. ضمـن اینکـه در 

صورت تهیه آهن اسفنجی، تامین برق کافی باید در 

دسـتور کار قرار بگیرد تا بتوانیم بیشـترین بهره را از 

مواد اولیه موجود داشته باشیم.

وی در ادامـه بـه واردات غیـر مجـاز محصـوالت 

فـوالدی بـه داخـل کشـور اشـاره کـرد و گفـت: در 

حالـی شـاهد واردات فـوالد روسـی بـه داخـل کشـور 

هستیم که ایران جزو 10 تولیدکننده برتر فوالد جهان 

قـرار دارد و بـر همیـن اسـاس نباید چنیـن اتفاقی رخ 

دهد اما متاسفانه حضور واسطه ها در سطح بازار و  

همچنیـن واردات غیـر مجـاز قراضـه آهنـی، باعـث 

ایجاد رکود در بازار فروش محصوالت فوالدی شـده 

داده  قـرار  اقتصـادی  تنگنـای  در  را  فوالدسـازان  و 

است. قیمت ضایعات آهنی در حال حاضر، حدود 

11 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگرم در بازار اسـت و 

تولیدکننـدگان پـس از خریـد آن و بـه کارگیـری در 

تولیـد و فـروش محصول نهایـی، باز هم با زیان مالی 

مواجه می شوند.
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حفظ نیروی انسانی در شرایط فعلی   
معجزه است!

مدیـر کارخانـه گـروه صنعتـی آذر غلطـک در 

خصـوص اهمیـت نیـروی انسـانی در تولیـد، اذعان 

کـرد: افزایـش 57 درصـدی حقـوق نیـروی انسـانی 

در سـال جـاری، کارفرمایـان را در حالـی بـا چالـش 

جدیدی مواجه کرد که سایر هزینه های تولید اعم 

از بیمه، مالیات و... نیز رشد پیدا کرده است. به 

جـرات می تـوان گفـت کـه حفـظ نیـروی انسـانی 

شـاغل در چنین شـرایط دشـواری، چیزی شبیه یک 

تعهـد  بـه  توجـه  بـا  کارفرمایـان  و  اسـت  معجـزه 

اجتماعـی کـه دارنـد، تمـام تـالش خـود را جهـت 

حفـظ نیـروی  انسـانی بـه کار گرفته انـد؛ اگرچـه 

مشـکالت اقتصـادی بـه قـدری افزایش یافته اسـت 

از  گـره ای  نیـز  حقـوق  افزایـش  از  میـزان  ایـن  کـه 

مشـکالت کارگران باز نمی کند و امیدوار هسـتیم 

در ادامـه شـاهد بهبـود شـرایط موجـود در سـطح 

جامعه باشیم.

زینالـی در ارتبـاط بـا محصـوالت تولیـدی ایـن 

شـرکت، تصریـح کـرد: شـمش مـورد نیـاز واحدهـای 

نـوردی فـوالدی در گـروه صنعتـی آذر غلطـک تولیـد 

تولیـد  ظرفیـت  افزایـش  دنبـال  بـه  مـا  می شـود. 

مجموعه با اجرای طرح توسعه بودیم که متاسفانه 

بـا توجـه بـه مشـکالت موجـود، قـادر بـه اجـرای آن 

نشدیم و در حال حاضر با 50 درصد ظرفیت اسمی 

مشغول فعالیت هستیم.

وی در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنـی بـر اینکـه شـرایط الزم جهـت تحقـق تولیـد 

55میلیـون تـن فـوالد در افـق 1404 چیسـت، تاکیـد 

کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه فـوالد یـک صنعـت انرژی بر 

است، باید زیرساخت های الزم جهت تامین انرژی 

به ویژه برق فوالدسازان تامین شود تا تولیدکنندگان 

بتوانند در راستای تحقق این مهم، برنامه ریزی های 

الزم را داشته باشند. همچنین باید تمهیدات الزم 

سـایر  و  اولیـه  مـواد  قیمـت  ثبـات  خصـوص  در 

هزینه های تولید توسط مسئوالن اندیشیده شود تا 

کارفرمایان همچنان دلگرم به ادامه تولید باشند و 

در جهت افزایش تولید فوالد کشور گام بردارند.

برق واحدهای القایی را تامین کنید  
ایـن فعـال صنعـت فـوالد کشـور ضمـن اشـاره بـه 

کـرد:  اذعـان  تولیـد،  از  دولـت  حمایـت  اهمیـت 

واقعیـت امـر ایـن اسـت کـه حمایـت بایـد در عمـل 

اتفـاق بیفتـد و نبایـد در حـد شـعار باقـی بمانـد. 

مهم ترین حمایت دولت در حال حاضر، تامین برق 

واحدهای القایی است و ما هیچ نیازی به تسهیالت 

بانکـی نداریـم. اگر بـرق کافی در اختیـار واحدهای 

القایی قرار بگیرد و از سوی دیگر، زمان کافی جهت 

بازپرداخـت هزینه هـای انـرژی بـه ویـژه بـرق در نظر 

گرفتـه شـود، فعـاالن ایـن بخـش به خوبـی می توانند 

شرایط تولید را مدیریت کنند و در راستای افزایش 

تولید محصوالت خود قدم بردارند.

به روزرسـانی  اهمیـت  بـا  ارتبـاط  در  زینالـی 

تکنولوژی تولید در واحدهای فوالدی، گفت: مقایسه 

کشور با سایر تولیدکنندگان برتر فوالد جهان نادرست 

است؛ چراکه ما به دلیل تحریم و عدم به کارگیری از 

از  تولیـد، حـدود 50 سـال  روز  تکنولـوژی  و  دانـش 

کشورهای پیشرفته و توسعه یافته عقب افتاده ایم و 

بـرای مثـال کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس بـه دلیـل 

همکاری با تولیدکنندگان مطرح اروپایی، به سرعت 

در حـال پیمـودن مسـیر رشـد و پیشـرفت هسـتند. 

بدون شـک این مسـئله در پرداخت دسـتمزد و امرار 

معیشـت در این کشـورها نیز تاثیرگذار خواهد بود و 

امیـدوار هسـتیم بـا رفع تحریم هـا و برقـراری ارتباط با 

نقاط مختلف جهان، شاهد توسعه روزافزون تولید و 

برگشـت انگیـزه نیـروی انسـانی جهـت فعالیـت در 

بخـش تولید باشـیم. مـا در حالـی از کوره های القایی 

در خطـوط تولیـد خـود اسـتفاده می کنیـم کـه ایـن 

کوره ها قابلیت تولید حدود 10 تن فوالد در ساعت را 

دارنـد؛ در حالـی کـه کوره هـای پیشـرفته تری در 

واحدهـای معتبـر القایـی جهـان مـورد اسـتفاده قـرار 

می گیرند که این میزان تولید را به بیش از دو برابر در 

ساعت افزایش داده اند.

وی در پایان ضمن اشاره به اهمیت صنعت فوالد 

در آینده، یادآور شد: فوالد، یکی از صنایع مهم و مادر 

در زندگی بشر است که روزبه روز به اهمیت آن افزوده 

می شـود. مـا در حالـی از روش هـای سـنتی در تولیـد 

فوالد اسـتفاده می کنیم که فوالدسـازان برتر جهان در 

حـال اسـتفاده از تکنولـوژی روز بـرای تولیـد فوالدهـای 

خـاص و نویـن هسـتند. بـه نظـر می رسـد تـا زمانـی که 

تحریم هـا رفـع نشـود و تامیـن زیرسـاخت های الزم در 

دستور کار بخش های مرتبط قرار نگیرد، شاهد رشد و 

توسـعه ایـن صنعـت در داخـل کشـور نخواهیـم بـود و 

و  تکنولـوژی  و  دانـش  نیازمنـد  مهـم،  ایـن  تحقـق 

همچنین ماشین آالت و تجهیزات روز تولید است.
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مدیرعامل شـرکت توسعه معادن فوالد خوزستان گفت: شرکت توسـعه معادن فوالد خوزستان در 
تالش اسـت طی سـال  های آتی، شرکتی پیشـرو با باالترین توانایی در ارائه خدمات باکیفیت صنعتی 
و معدنی مصرفی باشـد و بـا اهداف کالن و برنامه هایی همچون بازاریابـی و فروش محصوالت معدنی 
در کشـور و راه  اندازی معادن کوچک )ذخایر پنهان( و همچنین خرید سـهام و مشـارکت در پروژه  های 

شرکت  های بزرگ معدنی، کمک شایانی به صنعت فوالد کشور و منطقه کند.

به دنبال تامین پایدار مواد اولیه هستیم

وحیـد سـیدعلی در گفت وگـو با خبرنـگار پایگاه 

خصـوص  در  آتالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

ضـرورت تامیـن مـواد اولیـه، بیـان کـرد: تامیـن مـواد 

اولیه، یکی از مسـائل مهم در فعالیت و توسـعه هر 

واحد صنعتی و تولیدی به شـمار می رود زیرا الزمه 

اساسی و مهم تداوم تولید، تامین پایدار مواد اولیه 

است. چنانچه تولیدکنندگان چشم انداز روشنی از 

وضعیـت تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود داشـته 

تولیـد  بـرای  برنامه ریـزی دقیق تـری  قطعـا  باشـند، 

انجام می دهند.

وی افزود: صنعت فوالد در زمره صنایع سنگین و 

ایـن  در  دارد.  قـرار  کشـور  اقتصـاد  در  نقش آفریـن 

صنعـت، بـه دلیل نوع خاص فعالیت هـای آن، تامین 

پایـدار مـواد اولیـه از اهمیـت دوچندانـی برخـوردار 

اسـت زیـرا هـر گونـه اختالل در تامیـن مواد اولیـه آن، 

زیان هـای مالـی و آسـیب های فنـی متعـددی را بـرای 

از مهم  تریـن  یکـی  پـی دارد.  واحـد فوالدسـازی در 

چالش هـای اصلـی امـروز صنایـع فوالدسـازی کشـور، 

تامین سنگ آهن است و با توجه به شرایط کنونی، به 

نظر می رسد که در آینده نزدیک، تمام کارخانه های 

فعال در زنجیره فوالدسازی با مشکل روبه رو شوند.

عدم توازن در توسعه زنجیره فوالد  
مدیرعامل شرکت توسعه معادن فوالد خوزستان 

در همیـن راسـتا عنـوان کرد: یکـی از دالیل اصلی این 

و  فـوالد  زنجیـره  توسـعه  در  تـوازن  عـدم  مسـئله، 

کم توجهی به حلقه های باالدستی و اکتشاف ذخایر 

اسـت. همچنیـن بسـیاری از واحدهـای تولیدکننـده 

سـنگ آهن طی سـال های گذشـته، به سـمت تکمیل 

زنجیره و فوالدسـازی پیش رفته اند و این موضوع در 

عمل سـبب شـده اسـت که این واحدها سـنگ آهن را 

در داخل مجموعه خود مصرف کنند و دیگر سنگ  و 

کنسانتره آهن خود را به فروش نرسانند. این موضوع 

یکـی از چالش هـای اصلـی زنجیـره فـوالد بـرای تامیـن 

سـنگ آهن محسـوب می شـود. همچنیـن قوانیـن و 

مقررات گمرکی نیز یکی از چالش های صنعت فوالد 

در شـرایط کنونـی کشـور بـه شـمار می آیـد زیـرا ایـن 

مقولـه موانـع متعـدد و مهمـی را در حـوزه تامیـن 

مدیرعامل شرکت توسعه معادن فوالد خوزستان:
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پـای  پیـش  وارداتـی  یدکـی  تجهیـزات  و  قطعـات 

تولیدکنندگان قرار داده است.

سـیدعلی در ارتبـاط بـا راهکارهـای موجـود بـرای 

چالش هـای  کـرد:  تصریـح  مشـکالت،  ایـن  رفـع 

دلیـل  بـه  اولیـه  مـواد  تامیـن  حـوزه  در  ایجادشـده 

مشـکل  بـا  را  فوالدسـازان  دولتـی،  سیاسـت گذاری 

مواجـه کـرده اسـت و تعـادل میان تامین مـواد اولیه و 

تولیـد را در سـال های اخیـر بـه هـم  زده و بـر زنجیـره 

تامین تاثیر منفی گذاشته است. باید توجه داشت 

کـه تامیـن مـواد اولیـه و زیرسـاخت های مـورد نیـاز 

ابعـاد اقتصـادی و  بـا  صنعـت فـوالد، مشـکل ملـی 

اجتماعـی و امنیتـی اسـت و بـه همیـن دلیـل، بایـد با 

خصـوص  ایـن  در  و  توجـه  آن  بـه  ملـی  نگاهـی 

تصمیم گیـری شـود. در حـال حاضـر، فرصت هـای 

مناسبی برای مواجهه با چالش تامین مواد اولیه در 

کشـور وجـود دارد. بایـد توجـه داشـت کـه توسـعه 

فناوری ها در حوزه معدن و صنایع معدنی در دنیای 

امـروز بـا بهبـود روش هـا و زیرسـاخت ها، می توانـد به 

بهبود مشکالت زنجیره تولید در کشور کمک کند. 

ضمـن اینکـه ایـران از ذخایـر و منابـع ارزشـمند و قابل 

توجه سـنگ آهن برخوردار اسـت که برای به کارگیری 

و مصـرف اقتصـادی آن در زنجیـره ارزش فـوالد، بایـد 

توان فنی و تکنولوژی خود را در حوزه های اکتشاف و 

استخراج و بهره برداری از این ذخایر و فرآوری آن ها به  

کار برد. در واقع تمرکز بر اکتشـاف و سـرمایه گذاری 

مضاعـف در ایـن بخـش می توانـد پیشـران صنعـت 

برای دستیابی به تولید 55 میلیون تن فوالد در افق 

1404 باشد.

ضرورت تامین مواد اولیه کافی  
وی در ادامه به سیاسـت گذاری شـرکت توسعه 

معادن فوالد خوزستان جهت مقابله با چالش  تامین 

فـوالد  شـرکت  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  اولیـه  مـواد 

خوزسـتان بـه عنـوان یکـی از بزرگ تریـن واحدهـای 

فعـال در عرصـه صنعـت فـوالد کشـور، بـا تمرکـز بـر 

تداوم تولید و حفظ سـهم از بازار در سـال های اخیر 

و با برنامه ریزی مناسب و همکاری با تامین کنندگان 

مـواد اولیـه، مانـع از آن شـده اسـت کـه چالـش مـواد 

اولیـه صنعـت فـوالد خدشـه ای بـه رونـد روبه رشـد 

ایـن  همچنیـن  آورد.  وارد  شـرکت  ایـن  تولیـدات 

شرکت، با اتخاذ سیاست هایی در زمینه بومی سازی 

و توانمندسازی داخلی، واردات قطعات یدکی مورد 

نیـاز خـود را بـه حداقـل رسـانده اسـت. بـدون شـک 

مهم تریـن اصـل بـرای واحدهـای تولیـدی صنعـت 

فـوالد، تامیـن مـواد اولیـه اسـت. بـا توجـه بـه نیـاز 

شـرکت فـوالد خوزسـتان همچـون سـایر شـرکت  های 

فـوالدی بـه تامیـن بـه  موقـع مـواد اولیـه و نیـز عـدم 

توازن عرضه و تقاضا در کشـور و در نظر گرفتن این 

موضـوع کـه در حـوزه اکتشـاف می تـوان اقدامـات 

بهینـه و به صرفه تـری کـرد، بـه منظـور رفـع چالـش 

اکتشـاف،  رویکـرد  بـا  و  اولیـه  مـواد  پایـدار  تامیـن 

اسـتخراج، بهره  بـرداری و بازرگانـی پـس از بررسـی و 

آسیب شناسـی  ها، تاسـیس شـرکت توسـعه معـادن 

در  گرفـت.  قـرار  کار  دسـتور  در  خوزسـتان  فـوالد 

امکان سـنجی  و  اولیـه  مطالعـات  از  پـس  ادامـه، 

وضعیـت معـادن موجـود در سـطح کشـور، تاسـیس 

شرکت توسعه معادن فوالد خوزستان عملیاتی شد.

مدیرعامل شرکت توسعه معادن فوالد خوزستان 

اذعـان کرد: شـرکت توسـعه معـادن فوالد خوزسـتان 

اکتشـاف،  زمینـه  در  خدمـات  کلیـه  ارائه دهنـده 

اسـتخراج، فـرآوری، بهره  بـرداری و بازرگانـی در حوزه 

صنعـت و معـدن کشـور بـا اولویـت تامیـن نیازهـای 

گـروه فـوالد خوزسـتان اسـت. گفتنی اسـت که پس 

از تاسـیس شـرکت توسـعه معـادن فـوالد خوزسـتان، 

قـرار  کار  دسـتور  در  معـادن  شناسـایی  و  بررسـی 

گرفت. خوشـبختانه اقدامات موثری در این راسـتا 

انجـام پذیرفتـه و بـا چندیـن معـدن مذاکراتـی شـده 

شـرکت،  ایـن  اقدامـات  مهم تریـن  از  یکـی  اسـت. 

توسـعه معـادن کوچک  مقیـاس اسـت کـه امیـدوار 

هسـتیم در میـان  مـدت شـاهد نتایـج مطلـوب ایـن 

برنامه باشیم.

به دنبال توسعه معادن کوچک مقیاس   
هستیم

سـیدعلی در ارتباط با چشـم انداز شرکت توسعه 

معادن فوالد خوزستان، مطرح کرد: باید توجه داشت 

کـه تامیـن پایـدار مـواد اولیـه و ماهیـت کار و زمان بـر 

بودن شناسـایی، تامین و اسـتقرار فناوری های جدید 

معـدن کاری، اساسـا نیازمنـد یـک دوره گـذار اسـت و 

همچنیـن خودکفایی تولیدکننـدگان فـوالد در تامین 

مـواد اولیـه، بـدون شـک بـه حمایـت جـدی دولـت و 

همـکاری بخش هـای تعاونـی و خصوصـی نیـاز دارد. 

مسـلما تامیـن بـه  موقع مـواد اولیـه، تاثیر بسـزایی در 

فعالیت و توسعه زنجیره تولید فوالد در کشور دارد. 

شـرکت توسـعه معـادن فـوالد خوزسـتان نیـز بـا ایـن 

رویکـرد توانسـته اسـت بـازوی کمکـی گـروه فـوالد 

خوزستان باشد و تا حدودی دغدغه تامین کنسانتره 

را برطـرف کنـد. همچنیـن انتظار می  رود که شـرکت 

توسـعه معـادن فـوالد خوزسـتان در سـال های آتـی، 

شـرکتی پیشـرو بـا باالتریـن توانایـی در ارائـه خدمـات 

باکیفیت صنعتی و معدنی مصرفی باشد و با اهداف 

فـروش  و  بازاریابـی  همچـون  برنامه هایـی  و  کالن 

محصـوالت معدنـی در کشـور و راه  انـدازی معـادن 

کوچـک )ذخایـر پنهـان( و همچنیـن خریـد سـهام و 

مشـارکت در پروژه  های شـرکت¬ های بزرگ معدنی، 

کمک شایانی به صنعت فوالد کشور و منطقه کند.

وی در پایان یادآور شد: همچنین توسعه معادن 

کوچک   مقیاس نیز جزو برنامه های محوری شرکت 

توسـعه معادن فوالد خوزسـتان محسـوب می شـود. 

ایـن شـرکت در زمینـه اکتشـافات قصـد دارد کـه در 

پهنه هـای بـزرگ معدنی، در قالب کنسرسـیوم های 

فـوالدی حضـور داشـته باشـد تـا بـا توجـه بـه ظرفیت 

واحد، سنگ آهن مورد نیاز را تامین کند.

 این شرکت در زمینه 
اکتشافات قصد دارد که 

در پهنه های بزرگ معدنی، 
در قالب کنسرسیوم های 

فوالدی حضور داشته باشد 
تا با توجه به ظرفیت واحد، 

سنگ آهن مورد نیاز را 
تامین کند
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راه انـدازی خـط جدید فـوالد زنگ نـزن پایـدار »Circle Green« شـرکت اوتوکومپو، چه معنایی 
برای گذار به انرژی تجدید پذیر در صنعت دارد؟

راه اندازی خط فوالد زنگ نزن با استفاده از زیست ماده

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به  نقل از »Fastmarkets«، شرکت اوتوکومپو در 

بیانیـه ای مطبوعاتـی در مـاه ژوئـن 2022 اعـالم کـرد 

که این شـرکت یک خط فوالد زنگ نزن پایدار جدید 

بـه نـام »Circle Green« را راه انـدازی کـرده اسـت 

کـه میـزان دی اکسـید کربـن تولیـدی آن، 92 درصـد 

کمتر از میانگین صنعت جهانی و 64 درصد کمتر 

از حالت روند عادی تولید این شرکت است.

خـط تولیـد جدیـد بـا تکیه بـر زیسـت  ماده هایی 

چون زیسـت  گاز، زیسـت دیزل و زیسـت کک برای 

تولیـد فـوالد زنگ نـزن و بـا تامیـن بـرق از منابـع 

کم کربـن بـه  هـدف خـود دسـت یافتـه کـه کاهـش 

قابل توجه میزان انتشارات کربن است.

ایـن  تکنولـوژی  توسـط  شـده  تولیـد  محصـول 

شـرکت با حداقل انتشـار گاز کربن دی اکسـید، نیاز 

جهانـی بـه محصـوالت پایدارتـر و بادوام تـر را تامیـن 

می کنـد. ایـن مـواد در سـاخت محصـوالت بـه کار 

رفته در مقیاس صنعتی توسط دارایی های عملیاتی 

موجود شرکت تولید شده است.

نیـکالس واس، معـاون اجرایی عملیاتی شـرکت 

اوتوکومپـو در ایـن خصـوص بیـان کـرد که ایـن اقدام 

بـرای  اساسـی  دسـتاورد  یـک  و  کلیـدی  گام  یـک 

رسیدن به اهداف پایدار این شرکت است.

یکی از سخنگویان این شرکت در روز پنج شنبه 

24 ژوئـن بـه موسسـه »Fastmarkets« اعـالم کـرد 

که اولین محصوالت این خط تولید در تورنیو فنالند 

تولید شـد. شـرکت »Fiskars« اولین شـرکتی اسـت 

کـه از محصـوالت تولیـد شـده شـرکت اوتوکومپـو 

بـه عنـــوان مـــاده اولیــــه در محصـوالت ظـــروف 

آشـپزی خـود بـــا برنـــد »Fiskars« کـه در کارخانـه 

»Sorsakoshi« این شـرکت در فنالند سـاخته شده 

است، استفاده کرد.

تـازه  بـرای خـط تولیـد  بـه تقاضـا  واس نسـبت 

تاسـیس »Circle Green« شـرکت اوتوکومپو بسـیار 

خوش بین بود.

معاون اجرایی عملیاتی شرکت اوتوکومپو افزود 

کـه ایـن شـرکت شـاهد افزایـش تقاضـای مشـتریان 

از صنایـع  بـرای فـوالد زنگ نـزن کم کربـن،  جهانـی 

ساخت وسـاز گرفتـه تـا صنایـع سـنگین و کاالهـای 

مصرفی است.

شـرکت  ایـن  کـه  کـرد  مطـرح  ادامـه  در  وی 

هم اکنون آماده پاسـخ گویی به این تقاضاها اسـت و 

بـرای  را  خـود  تـالش  شـرکت  ایـن  اول،  وهلـه  در 

سرویس دهی به چندین مشتری استراتژیک متمرکز 

خواهـد کـرد امـا در حـال حاضـر بـه دنبـال راه هایـی 

برای افزایش ظرفیت تولید این تکنولوژی است.

در همیـن راسـتا یـک توزیع کننـده محصـوالت 

فـوالد زنگ نـزن بـا نـام »East Coast« در خصـوص 

وعده شـرکت اوتوکومپو خوش بین بود اما بیان کرد 

که اجرایی شـدن این وعده ها با چالش هایی روبه رو 

خواهد بود.

بـه عـالوه وی تاکیـد کـرد کـه این یـک فرصت به 

وجود آمده برای تمام صنایع در سراسر جهان است 

کـه بـه سـمت کاهـش میـزان انتشـارات دی اکسـید 

کربن تولیدی خود پیش  روند. متاسفانه، هزینه این 

امر در مقابل عدم توجه برخی از کشورهای آسیایی 

بـه ایجـاد پایـداری، در تعییـن میـزان اثرگـذاری ایـن 

اقدام در کاهش میزان دی اکسید کربن تولیدی در 

نظر گرفته نشده است.

ایـن شـرکت بـرای دسـتیابی بـه کاهـش میـزان 

انتشـارات دی اکسـید کربن تولیدی در محصوالت 

جدیـد خـود، انتشـار گازهـای گلخانـه ای ناشـی از 

تولیـد مـواد اولیـه، تولیـد انـرژی و در هـر مرحلـه از 

تولیـد )از فراینـد ذوب گرفتـه تـا باقـی مراحـل( را 

کاهش داده است.

شـرکت اوتوکومپو اظهار داشـت که اسـتفاده از 

زیسـت  مـاده و الکتریسـیته کم کربـن، 95 درصـد از 

انتشار گاز دی اکسید کربن در برنامه گستره یک و 

گستره 2 در این شرکت را حذف کرده است.

به گفته این شـرکت، با اینکه زیسـت  ماده ها از 

قبـل بـه طـور جداگانـه بـرای تولیـد فـوالد زنگ نـزن 

بـار بـه صـورت  آزمایـش شـده بودنـد، بـرای اولیـن 

ترکیبی و باهم در خط تولید »Circle Green« مورد 

استفاده قرار گرفتند.

ایـن شـرکت اعـالم کـرد کـه محاسـبه کاهـش 

انتشـارات دی اکسـید کربن شـامل تمام برنامه های 

انتشـار گاز گلخانـه ای گسـتره یـک، 2 و 3 اسـت کـه 

طبق روش پروتکل گازهای گلخانه ای بوده است تا 

تمامی انتشارات ناشی از عملکرد این تکنولوژی در 

نظر گرفته شود.

به گفته سخنگوی شرکت اوتوکومپو، خط تولید 

در  شـمالی  آمریـکای  در  هنـوز   »Circle Green«

دسـترس نیسـت. همـان طور کـه از قبل اعالم شـد، 

اولین محصوالت این خط تولید در تورنیوی فنالند 

تولید شده است.

وی در پایـان اعـالم کـرد کـه این شـرکت در حال 

حاضر در حال مطالعه و تحلیل اطالعات به  دسـت 

آمـده از اولیـن محصـوالت تولیـد شـده در ایـن خـط 

تولیـد اسـت تـا بتوانـد بهتریـن روش هـا را در سـایر 

بخش های این شرکت نیز پیاده سازی کند.
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تجـارت جهانـی لوله و پروفیـل درزدار فوالدی طی سـال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱، روند نوسـانی را طی 
کـرده و در نهایـت در سـال ۲۰۲۱، به ۲۲ میلیون و ۶۲۰ هزار تن رسـیده اسـت. تجارت لوله و پروفیل 
درزدار فـوالدی در سـال های اخیـر، عمدتا در آسـیا و اروپـا متمرکز بوده اسـت. بزرگ ترین صادرکننده 
لولـه و پروفیـل درزدار فوالدی جهان در سـال ۲۰۲۱ چین بوده اسـت. حدود ۱۷ درصـد از کل صادرات 
لولـه و پروفیـل درزدار فـوالدی جهان در سـال ۲۰۲۱، در اختیار این کشـور بوده اسـت. ایاالت متحده 
آمریـکا به عنـوان بزرگ ترین واردکننده لولـه و پروفیل درزدار فـوالدی طی سـال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ 
بوده اسـت. کشـور آمریکا در سـال ۲۰۲۱، حدود ۱۳ درصد از کل واردات لوله و پروفیل درزدار فوالدی 
را بـه خـود اختصـاص داد. با توجه به رشـد صنایـع مختلف، انتظار مـی رود بازار جهانی لولـه و پروفیل 

درزدار فوالدی با رشد همراه باشد.

چین، غول صادرات لوله و پروفیل درزدار فوالدی

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آتورپـات، لولـه و پروفیـل درزدار فـوالدی از  آرمـان 

ورق هـای فـوالدی تولیـد می شـود. مـاده اولیـه مـورد 

اسـتفاده در ایـن محصـول، ورق گـرم و ورق سـرد 

مختلـف  جنس هـای  در  کـه  اسـت  فـوالدی 

سـاده کربنی، آلیـاژی و ضـد  زنـگ تولیـد می شـود. 

بـدون درز  نـوع درزدار و  لوله هـای فـوالدی در دو 

تولیـد می شـوند کـه هـر کـدام کاربـرد ویـژه ای در 

صنعت دارند و برای انتقال مواد یا رابط در ساختمان 

و یا در سایر صنایع استفاده می شود. لوله های بدون 

درز بـا اسـتفاده از بیلـت و بلـوم فـوالدی و بـا عبـور از 

غلتک ها بدون جوش تولید می شوند. در این گزارش 

بـازار لولـه  و پروفیل هـای درزدار بررسـی می شـود. به 

لوله هـا و پروفیل هایـی کـه یـک یـا دو جـوش طولـی 
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داشته باشند، لوله و پروفیل درزدار گفته می شود.

لوله های فـوالدی درزدار برای تاسیسـات حرارت 

انتقـال نفـت و روغـن در  مرکـزی، تهویـه مطبـوع، 

مصـرف  جهـت  گالوانیـزه  نـوع  و  پاییـن  فشـارهای 

آب رسـانی کاربرد دارد. همچنین در فرآوری  نفت و 

گاز، سیسـتم فاضـالب و امکانـات تصفیـه آب نیـز 

کاربرد دارند. لوله های جدارچاهی »Casing«، یکی 

اسـتفاده در  مـورد  لوله هـای درزدار  دیگـر  انـواع  از 

صنعـت نفـت و گاز هسـتند. در فراینـد حفـاری چـاه 

نفـت و گاز بـه منظـور حفاظـت دیواره چـاه در مقابل 

نفـوذ سـیاالت تحـت فشـار  از  ریـزش و جلوگیـری 

ساختار درونی زمین، جداره استفاده می شود.

پروفیل هـای درزدار نیـز کاربردهـای صنعتـی و 

از  اعظمـی  قسـمت  دارنـد.  بسـیاری  سـاختمانی 

پنجره هـای  و  در  سـاختن  منظـور  بـه  پروفیل هـا 

بـه  کار می رونـد. پروفیل هـای مربـع و  سـاختمانی 

مستطیل با مقاطع کوچک به عنوان نرده های فلزی 

بـرای در و پنجـره منـازل، کنـاره راه پله هـا و همچنیـن 

نرده کشی اطراف دیوارهای کارخانجات و زمین های 

محصـور شـده و نـرده پیاده روهـا و خیابان هـا بـه  کار 

می رونـد. ایـن پروفیل ها در مقاطع مربع و مسـتطیل 

در ابعاد و ضخامت های مختلف ساخته می شوند و 

می توانند در سـتون و اسـکلت فلزی سـاختمان ها به  

کار رونـد. پروفیـل فـوالدی درزدار در قسـمت های 

مختلـف سـاختمان از جملـه تیـر، سـتون، بادبنـد و 

اعضـای خرپـا اسـتفاده می شـود. همچنیـن اگـر ایـن 

پروفیل هـا بـا مشـخصات فیزیکـی قابـل اطمینانـی 

سـاخته شـوند، می تواننــــد در شاســـی تریلرها و 

نفت کش ها استفاده شوند.

تجارت جهانی این محصول فوالدی نیز به دلیل 

کاربـرد گسـترده آن اهمیـت زیـادی پیـدا می کنـد. 

تجـارت جهانـی لولـه و پروفیـل درزدار فـوالدی طـی 

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

نهایـت در سـال 2021، بـه 22 میلیـون و 620 هـزار تـن 

رسیده است. انواع لوله و پروفیل درزداری که در این 

گـزارش بررسـی شـده اسـت، شـامل لولـه و پروفیـل 

درزدار مـــورد استفــــاده در صنعـــت نفــت و گاز 

»Pipelines« در جنس هـای مختلـف سـاده کربنی، 

آلیـاژی و ضد زنـگ، لولـه درزدار بـرای جداره سـازی، 

لوله گـذاری و حفـاری و پروفیل هـای درزدار بـا سـطح 

مقطع غیر دایره برای مصارف گوناگون است.

نمـودار 1، تجـارت جهانـی لوله و پروفیـل درزدار 

ایـن  جهانـی  تجـارت  می دهـد.  نشـان  را  فـوالدی 

محصول فوالدی در سال 2021 نسبت به سال 2019، 

حدود یک درصد رشـد داشـت. همچنین بر اسـاس 

محاسبات آتورپات، میانگین تجارت جهانی لوله و 

مـورد  زمانـی  دوره  طـی  فـوالدی  درزدار  پروفیـل 

بررسـی، حـدود 25 میلیـون و 520 هـزار تـن بـرآورد 

در  فـوالدی  درزدار  پروفیـل  و  لولـه  تجـارت  شـد. 

سـال های اخیـر عمدتـا در آسـیا و اروپـا متمرکـز بوده 

است. بیشترین میزان تجارت لوله و پروفیل درزدار 

فوالدی در سـال 2012 رقم خورد که برابر 28 میلیون 

و 250 هزار تن بوده است.

چین، بزرگ ترین صادرکننده لوله و   
پروفیل درزدار فوالدی در سال ۲۰۲۱

درزدار  پروفیـل  و  لولـه  صادرکننـده  بزرگ تریـن 

فوالدی جهان در سال 2021 چین بوده است. میانگین 

صـادرات لولـه و پروفیـل درزدار فـوالدی چیـن طـی 

سال های 2012 تا 2021، حدود چهار میلیون و 50 هزار 

تن بوده است. حدود 17 درصد از کل تجارت لوله و 

پروفیـل درزدار فـوالدی جهـان در سـال 2021 ناشـی از 

میانگیـن سـهم  اسـت.  بـوده  ایـن کشـور  صـادرات 

صادرات چین از تجارت جهانی این محصول فوالدی 

طـی  سـال های 2012 تـا 2021 نیـز برابـر 16 درصـد بـود. 

نخسـت  رتبـه  آسـیایی  کشـور  ایــــن  همچنیـــن 

صادرکننده های لوله و پروفیل درزدار را در جهان طی 

سـال های 2012 تـا 2021 در اختیـار داشـت. همان طـور 

که در نمودار 2 مشاهده می شود، کشورهای ایتالیا، 

ترکیـه، کره جنوبـی و آلمـان در سـال 2021، از دیگـر 

کشـورهای اصلـی صادرکننـده لولـه و پروفیـل درزدار 

فوالدی بودند.

سهم کشورهای چین، ایتالیا و ترکیه از صادرات 

لولـه و پروفیـل درزدار فـوالدی طـی سـال های 2012 تـا 

2021 افزایـش یافتـه اسـت. صـادرات ایـن کشـورها در 

سـال 2012، هـر یـک سـهمی بـه ترتیـب برابـر 13، 9 و 6 

 تجارت لوله و پروفیل 
درزدار فوالدی در سال های 

اخیر عمدتا در آسیا و 
اروپا متمرکز بوده است. 
بیشترین میزان تجارت 

لوله و پروفیل درزدار 
فوالدی در سال ۲۰۱۲ رقم 
خورد که برابر ۲۸ میلیون و 

۲۵۰ هزار تن بوده است
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می گیرنـد. در واقـع لولـه و پروفیـل درزدار فوالدی بنا 

تولیـد  مختلـف  قطرهـای  و  آلیاژهـا  در  کاربـرد  بـه 

می شـوند. افزایـش تقاضـای لولـه و پروفیـل درزدار 

فوالدی در سـطح جهان در پی رشـد و توسـعه صنایع 

مختلـف اسـت. انـدازه بـازار جهانـی لولـه و پروفیـل 

فـوالدی  محصـول  ایـن  جهانـی  تجـارت  از  درصـد 

داشـتند. صـادرات ایـن سـه کشـور در سـال 2021، بـه 

ترتیـب 17، 12 و 8 درصـد از تجـارت جهانـی لولـه و 

پروفیـل درزدار را از آن خـود کردنـد. همچنیـن سـهم 

کره جنوبـی و آلمـان از صادرات لوله و پروفیـل درزدار 

فوالدی طی دوره زمانی مورد بررسی کاهش یافت.

ایاالت متحده آمریکا، بزرگ ترین   
متقاضی لوله و پروفیل درزدار فوالدی

بزرگ تریـن  عنـوان  بـه  آمریـکا  متحـده  ایـاالت 

طـی  فـوالدی  درزدار  پروفیـل  و  لولـه  واردکننـده 

سـال های 2012 تـا 2021 بـوده اسـت. واردات آمریـکا 

در سال 2021، حدود 13 درصد از کل تجارت لوله و 

پروفیل درزدار فوالدی را به خود اختصاص داد. این 

رتبـه  در  تـا 2021،  سـال های 2012  تمـام  در  کشـور 

نخسـت واردکنندگان لوله و پروفیل درزدار فوالدی 

و  فرانسـه  کانـادا،  آلمـان،  اسـت. کشـورهای  بـوده 

لهسـتان، از دیگر واردکنندگان اصلی لوله و پروفیل 

درزدار فوالدی در سال 2021 بودند.

میانگیـن واردات لولـه و پروفیـل درزدار فـوالدی 

ایـاالت متحـده آمریـکا طـی سـال های 2012 تـا 2021، 

حدود سه میلیون و 660 هزار تن بوده است. میانگین 

سهم واردات آمریکا از تجارت جهانی لوله و پروفیل 

برابـر  بررسـی  مـورد  دوره  طـی  نیـز  فـوالدی  درزدار 

15درصـد بـرآورد شـد. سـهم آمریـکا از تجـارت لولـه و 

پروفیـل درزدار فـوالدی جهـان از 20 درصـد در سـال 

2012، به 13 درصد در سـال 2021 کاهش یافته اسـت. 

از سـوی دیگر، سـهم واردات آلمان از تجارت جهانی 

این محصول طی سال های 2012 تا 2021 افزایش یافته 

است. واردات آلمان به عنوان دومین واردکننده لوله 

و پروفیـل درزدار فـوالدی در سـال 2021، برابـر یـک 

میلیون و 440 هزار تن بوده است.

آینده بازار لوله و پروفیل درزدار فوالدی  
آلیاژهـای  در  فـوالدی  درزدار   پروفیـل  و  لولـه 

سـاده کربنی، آلیاژی و ضد  زنگ کاربردهای وسـیعی 

دارد. ایـن لوله  هـا در صنایـع مختلـف سـاختمان و 

تجهیـزات  و  ماشـین  آالت  حمل ونقـل،  زیرسـاخت، 

صنعتی و کاالهای بادوام مصرفی مورد استفاده قرار 

درزدار فـوالدی در سـال 2022، بیـش از 355 میلیـارد 

دالر بـرآورد می شـود. همچنیـن پیش بینـی می شـود 

انـدازه بـازار ایـن محصـول فـوالدی در سـال 2030، بـه 

بیـش از 510 میلیـارد دالر برسـد و ایـن امـر می توانـد 

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

منطقه ویژه اقتصادى صنایع معدنى و فلزى 

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

بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایى 

خلیج فارس 
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آلومینیومآلومینیوم

تضمینی برای بازگشت سرمایه وجود ندارد

توانایی درخشش در بازارهای منطقه ای را داریم

زنگ خطر کاهش مواد اولیه در صنعت آلومینیوم
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مدیر تولید شـرکت تالش شوفاژ البرز گفت: بسـیاری از تولیدکنندگان محصوالت آلومینیومی 
از دانـش و تکنولـوژی روز دنیـا بی بهره انـد؛ چراکـه قـادر به تامین سـرمایه کافی بـرای تحقق 

این مهم نیستند و همچنین تضمینی برای بازگشت سرمایه آن ها وجود ندارد.

تضمینی برای بازگشت سرمایه وجود ندارد
مدیر تولید شرکت تالش شوفاژ البرز:

بـا خبرنـگار  منوچهـر اسـالمی فر در گفت وگـو 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کرد: 

شـرکت تـالش شـوفاژ البـرز واقع در شـهرک صنعتی 

لیـا در اسـتان قزویـن، تولیدکننـده انـواع رادیاتـور بـه 

بـه  بـا توجـه  روش ریخته گـری دایکسـت اسـت و 

نوسـان قیمـت و رکـود حاکـم بـازار و کاهـش تـوان 

تـا 40 درصـد  بـا 30  تنهـا  خریـد مصرف کننـدگان، 

ظرفیت اسمی خود مشغول فعالیت هستیم.

وی در خصـوص تامیـن مـواد اولیه و چالش های 

موجـود در ایـن زمینـه، عنوان کرد: مـاده اولیه مورد 

نیـاز ایـن شـرکت شـمش آلومینیومـی اسـت کـه بـا 

توجـه بـه شـرایط بـورس کـه خریـد بایـد بـه صـورت 

نقدی باشد و همچنین ناتوانی بسیاری از خریداران 

در تامیـن مـاده اولیـه بـا حجم زیاد، ناگزیر هسـتیم 

شـمش مـورد نیـاز خـود را از شـرکت های تولیـدی با 

ارائـه چک هـای مـدت دار خریـداری کنیـم. قیمـت 

شـمش آلومینیـوم در چنـد مـاه اخیـر بی توجـه بـه 

افـت قیمـت در بازارهـای جهانـی، کاهشـی نداشـته 

اســـت و ایـن مسئلــــه ضمــــن کاهـــش تقاضــــای 

مصرف کننـدگان نهایـی، بسـیاری از تولیدکننـدگان 

محصوالت آلومینیومی را با چالش های جدی روبه رو 

کرده است.

مدیر تولید شرکت تالش شوفاژ البرز ادامه داد: 

افزایش قیمت مواد اولیه و کمبود نقدینگی در بازار 

باعث شـده اسـت شـرکت نتواند با تمام ظرفیت به 

فعالیت خود ادامه دهد و میزان سـوددهی شـرکت 

بـه طـرز چشـمگیری کاهـش پیـدا کـرده اسـت. در 

ارائـه چـک،  از خریـداران ضمـن  بسـیاری  گذشـته 

محصـوالت مـا را خریـداری می کردند و این مسـئله 

باعـث می شـد شـرکت بـا حداکثـر ظرفیـت تولیـد 

بـه  توجـه  بـا  و  حاضـر  حـال  در  امـا  باشـد  داشـته 

نوسانات نرخ دالر و تغییر مداوم قیمت مواد اولیه، 

بـه ناچـار تنها با مشـتری هایی که تـوان خرید نقدی 

را دارند همکاری می کنیم.

ضرورت حمایت بانک ها از واحدهای   
تولیدی

اسـالمی فر عـدم همـکاری بانک هـا را از عمـده 

چالش هـای تولیدکننـدگان برشـمرد و مطـرح کـرد: 

بانک ها تسـهیالت خود را با سـود سـپرده 18 درصد 

بـه  تولیـد  از  حمایـت  منظـور  بـه  بیشـتر  حتـی  و 

مسـتلزم  کـه  می کننـد  ارائـه  صنعتـی  واحدهـای 

ضمانت نامه های سخت گیرانه ای مانند سند ملک 

شـهری معتبـر بـوده و تامیـن آن از عهده بسـیاری از 

تولیدکنندگان خارج است. دولت نیز هیچ مداخله ای 

در این مسئله ندارد و این موضوع در نهایت باعث 

دریافـت  از  تولیدکننـدگان  از  بسـیاری  می شـود 

تسـهیالت منصـرف شـوند. عـدم تامیـن نقدینگـی 

ناتوانـی در تامیـن مـواد اولیـه، بسـیاری از  الزم و 

واحدهـای تولیـدی را ناگزیـر بـه کاهـش تولیـد و یـا 

تعطیلی کرده است.

وی سنگ اندازی دولت پیش پای تولیدکنندگان 

را از دیگر مشکالت موجود در زمینه تولید برشمرد 

و در همین رابطه به خبرنگار »فلزات آنالین« گفت: 

در سـال های گذشـته، دولـت در خصـوص پرداخـت 

بیمـه کارگـران یارانه هایـی را به شـرکت ها اختصاص 

بـه  مـی داد و باعـث می شـد فشـار مالـی کمتـری 

کارفرمایـان تحمیـل شـود امـا بـا حذف سـهم دولت 

در پرداخـت بیمـه، تمـام هزینـه پرداختـی بـه دوش 

افزایش قیمت مواد اولیه 
و کمبود نقدینگی در بازار 
باعث شده است شرکت 
نتواند با تمام ظرفیت به 
فعالیت خود ادامه دهد و 

میزان سوددهی شرکت به 
طرز چشمگیری کاهش 

پیدا کرده است
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امـا  نداریـم  شـرکت، در زمینـه صـادرات فعالیـت 

بـا اسـتقبال خوبـی  محصـوالت شـرکت در داخـل 

از  بسـیاری  کـه  نحـوی  بـه  اسـت؛  شـده  همـراه 

محصوالت تولیدی مجموعه پیش فروش می شوند 

و شـرکت از نظـر فـروش در هفـت ماهـه  ابتدایـی 

امسال با مشکلی مواجه نبوده است .

بـا  ارتبـاط  در  آلومینیـوم  صنعـت  فعـال  ایـن 

اسـتفاده از تکنولوژی روز دنیا به خبرنگار »فلزات 

آنالین« گفت: متاسـفانه این شـرکت بهره چندانی 

از تکنولـوژی روز نبـرده اسـت و همچنـان در بخش 

سـنتی  صـورت  بـه  بسـته بندی  یـا  و  ریخته گـری 

مشـغول بـه کار اسـت. بسـیاری از دسـتگاه ها نیـز 

فرسوده شده اند و هزینه تعمیر و نگهداری زیادی 

را بـه شـرکت تحمیـل می کننـد. با توجـه به کاهش 

نـرخ دالر و همچنیـن  افزایـش  پـول ملـی و  ارزش 

واردات  هزینـه  اقتصـادی،  تحریم هـای  اعمـال 

بـا  تولیـد  توسـعه  منظـور  بـه  دسـتگاه های جدیـد 

اسـتفاده از دانش روز دنیا به شـدت افزایش یافته 

اسـت و صرفـه اقتصـادی نـدارد؛ چراکـه واحدهـای 

کوچـک تولیـدی سـرمایه کافی برای جبـران هزینه 

و  ندارنـد  را  دسـتگاه های جدیـد  خریـد  از  ناشـی 

بسـیاری از تولیدکننـدگان ترجیـح می دهنـد بـرای 

تضمیـن سـودآوری حاصـل از سـرمایه گذاری خود، 

اقـدام بـه خریـد ملـک و خـودرو کننـد و یـا ضمـن 

سرمایه گذاری در بانک ها و موسسات مالی، سود 

ایـن  در  چراکـه  کننـد؛  دریافـت  را  آن  از  حاصـل 

صـورت نـه تنهـا ضـرر نمی کننـد بلکـه بـا افزایـش 

تـورم در کشـور، سـود آن هـا نیـز روزبـه روز افزایـش 

می یابـد و نگرانـی از بابـت از دسـت دادن سـرمایه 

خـود و یـا کاهـش تولیـد و کمبـود تقاضـا در سـطح 

بازار را ندارند.

اسـالمی فر ادامه داد: متاسـفانه کشـور ما قادر 

به ساخت دستگاه های مورد نیاز واحدهای تولیدی 

آلومینیوم نیست و تنها راه دست یابی به تکنولوژی 

روز تولیـد، واردات از کشـورهای اروپایـی، چیـن و 

روسـیه اسـت که با توجه به تحریم ها، تقریبا امکان 

واردات از ایـن کشـورها وجـود نـدارد. ضمـن اینکـه 

دستگاه های چینی نیز با توجه به کیفیت آن ها، از 

قیمت باالیی برخوردا هستند و خرید این دستگاه ها 

مقرون به صرفه نیست.

وی در پایان در خصوص چشم انداز بخش تولید 

در کشـور، یـادآور شـد: بـا توجـه بـه رشـد نـرخ دالر، 

افزایـش قیمـت مـواد اولیه و عدم حمایـت دولت از 

بخش خصوصی، به نظر می رسـد آینده روشـنی در 

انتظـار واحدهـای تولیـدی نیسـت و بـا گـذر زمـان، 

دنبـال  بـه  تولیدکننـدگان  از  بیشـتری  تعـداد 

سـرمایه گذاری در حوزه هـای دیگـر ماننـد امـالک و 

مستغالت هستند.

کارفرمایان افتاد و به همین دلیل واحدهای تولیدی 

فراوانـی ناچـار بـه تعدیـل نیـرو و یـا اسـتفاده از اتبـاع 

خارجی که کارت اقامت دائم نیز نداشتند، شدند 

تا هزینه بیمه را کاهش دهند.

مدیر تولید شرکت تالش شوفاژ البرز همچنین 

ضمن انتقاد از سیاست های دولت در نحوه تعیین 

مالیـات شـرکت ها، اذعـان کـرد: ایـن انتظـار وجـود 

دارد کـه دولـت از بخـش خصوصـی حمایـت کنـد؛ 

اقتصـادی  محـرک  چـرخ  بخـش خصوصـی  چراکـه 

دوش  بـه  را  جوانـان  اشـتغال  بـار  و  اسـت  کشـور 

می کشـد امـا متاسـفانه مـا نـه تنهـا شـاهد حمایـت 

چندانـی نیسـتیم بلکـه هـر سـاله بـدون توجـه بـه 

وضعیـت عرضـه و تقاضـا و میـزان تولیـد شـرکت ها، 

شاهد افزایش انواع مالیات ها هستیم؛ به طوری که 

کمـر تولیدکننـدگان زیـر بـار مالیات هـای دریافتـی 

شکسـته اسـت و بسـیاری از افـراد بـه ناچـار عرصـه 

تولید را ترک کرده اند.

اسـالمی فر در خصـوص عوامـل موثـر در بخـش 

تولیـد، تاکیـد کرد: افزایش قیمت حامل هـای انرژی 

بـه ویـژه گاز و افزایـش هزینـه تنخـواه شـرکت ها بـا 

توجـه به نوسـان قیمـت در بـازار، از دیگر چالش ها و 

مشکالت تولیدکنندگان است که رفع آن ها، یاری و 

حمایـت دولـت را می طلبـد. همچنیـن افزایـش 57 

درصدی دستمزد نیروی انسانی در سال 1401، تاثیر 

نداشـته  تولیـدی  واحد هـای  بـر عملکـرد  چندانـی 

اسـت؛ چراکـه همزمان با افزایش حقـوق، واحدهای 

را  تولیـدی خـود  قیمـت محصـوالت  نیـز  تولیـدی 

قیمـت  افزایـش  کـه  هرچنـد  داده  انـد.  افزایـش 

محصوالت باعث استقبال کمتر خریداران و کاهش 

تولیـد شـده اسـت امـا در مقایسـه بـا سـایر عوامـل 

خیلـی  بـازار،  رکـود  و  اولیـه  مـواد  قیمـت  ماننـد 

تاثیرگذار نبوده است.

تضمینی برای بازگشت سرمایه   
تولیدکنندگان وجود ندارد

وی در ادامـه خاطرنشـان کـرد: شـرکت تـالش 

شوفاز البرز تنها در بازارهای داخلی فعالیت دارد و 

نیـاز مصرف کننـدگان داخـل را تامیـن می کنـد. بـا 

ایـن  در  رادیاتـور  تولیـد  انـدک  ظرفیـت  بـه  توجـه 
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مدیرعامـل شـرکت همـا تفلون سـپاهان گفـت: با توجه بـه هزینه مناسـب تولید نسـبت به 
کشـورهای همسـایه و کیفیت باالی محصوالت داخلی، اگر تولیدکننـدگان از حمایت کافی دولت 
برخـوردار باشـند، بـه راحتی می تواننـد بازارهایی مانند عراق را در دسـت بگیرنـد و رقابت جدی 

با تولیدکنندگان ترکیه ای داشته باشند.

توانایی درخشش در بازارهای منطقه ای را داریم

علـی متین فـر در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: افزایش 

بـازار  آلومینیومـی و رکـود در  قیمـت محصـوالت 

باعث شـده اسـت میزان تقاضا با کاهش و عرضه با 

از  بسـیاری  کـه  طـوری  بـه  شـود؛  روبـه رو  افزایـش 

تولیدکننـدگان، میزان تولید خود را کاهـش داده اند 

خـود  تولیـدی  واحد هـای  تعطیلـی  بـه  ناچـار  یـا  و 

شـده اند. مـا نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نبوده ایم و 

ضمن کاهش تولید تا پایان تابستان امسال، در حال 

حاضر نیز فعالیت خود را متوقف کرده ایم.

وی بـا بیـان اینکـه محصـول تولیـدی ایـن واحـد 

آلومینیومـی  تفلـون  ظـروف  آلیـاژی  ریخته گـری 

اسـت، عنوان کرد: با توجه به نوسـانات نرخ دالر و 

تقاضـا در  توانایـی مالـی خریـداران، میـزان  عـدم 

سـطح بازار بسـیار کاهش یافته اسـت و محصوالت 

شـرکت بـدون مشـتری در انبـار باقـی می مانـد، بـه 

همیـن دلیـل ناچار می شـویم هر چنـد وقت یک بار 

شـرکت را بـه طـور موقـت تعطیـل کنیـم و نیروهای 

بـه مرخصی هـای  را  شـاغل در مجموعـه  انسـانی 

بـا  را  کارگـران  مسـئله  ایـن  بفرسـتیم.  بلندمـدت 

مشکالت معیشتی فراوانی روبه رو کرده است اما 

بـه دلیـل اینکه شـرایط سـایر واحدهـای تولیدی نیز 

تفاوت چندانی با شرکت ما ندارد و نیاز به نیروی 

انسـانی بـا افـت همـراه شـده اسـت، کارگـران ناچـار 

هسـتند بـا شـرایط موجـود بـه فعالیـت خـود ادامـه 

در  مکفـی  حقـوق  و  کار  اضافـه  بـدون  و  دهنـد 

مجموعـه باقـی بماننـد و یا در صـورت فراهم بودن 

کشـورهای  یـا  و  دیگـر  اسـتان های  بـه  امکانـات، 

همسایه مهاجرت کنند.

در  سـپاهان  تفلـون  همـا  شـرکت  مدیرعامـل 

خصـوص مـواد اولیه مورد نیـاز و چالش های موجود 

در ایـن زمینـه، اذعـان کرد: شـرکت مـواد اولیه مورد 

آلومینیومـی  شـمش های  شـامل  کـه  را  خـود  نیـاز 

آلیـاژی می شـود، مسـتقیما از تولیدکننـدگان ایـن 

محصـوالت تامیـن می کنـد و بـا توجـه بـه کاهـش 

تولیـد محصـوالت شـرکت، مشـکلی در زمینـه تهیه 

مـواد اولیـه خـود نداریـم. هرچند قیمت مـواد اولیه 

نیـز افزایـش زیـادی داشـته اسـت و حتـی بـا وجـود 

کاهـش قیمـت آلومینیـوم در بـورس فلـزات لنـدن، 

شاهد کاهش قیمت این فلز استراتژیک در بازارهای 

بـازار  در  کـه  نظـر می رسـد  بـه  نبوده ایـم.  داخلـی 

داخلـی، تنهـا بـه دنبـال افزایـش قیمـت تابـع بـازار 

جهانی هستیم و افت قیمت آلومینیوم در بازارهای 

خارجی ، هیچ تاثیری در داخل ندارد.

تولیدکنندگان داخلی از بازار جهانی   
بی بهره هستند

متین فـر در ارتبـاط بـا فعالیـت در حوزه صـادرات 

در  شـرکت  محصـوالت  کـرد:  مطـرح  محصـوالت، 

گذشـته بـه کشـورهای روسـیه و آذربایجـان صـادر 

می شد اما در حال حاضر و با توجه به نوسانات نرخ 

دالر و افزایـش قیمـت مـواد اولیـه و همچنیـن رشـد 

تعرفه هـای صادراتـی، شـرایط صـادرات بیـش از پیـش 

دشـوار شـده اسـت و محصـوالت تولیـدی ما تنهـا در 

بازار داخلی عرضه می شوند.

وی در ارتباط با حمایت دولت از تولیدکنندگان، 

تاکید کرد: واقعیت امر این اسـت که ما انتظاری از 

دولت در این زمینه نداریم؛ چراکه با توجه به ناتوانی 

در مدیریت نوسان نرخ دالر در کوتاه مدت و افزایش 

تعرفه هـای صادراتـی، ایـن مشـکالت عمـال مانـع از 

عرضـه محصـوالت بـا کیفیـت ایرانـی در بازارهـای 

جهانـی می شـود. از سـوی دیگـر، ارائـه تسـهیالت، 

تنظیـم بـازار داخلـی و تامیـن نقدینگـی مـورد نیـاز 

خریـداران نیـز نامناسـب بـوده و بازار داخلی تنهـا در 

دسـت چند شـرکت بزرگ اسـت و جایی برای حضور 

شرکت های کوچک وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت هما تفلون سپاهان در خصوص 

مدیرعامل شرکت هما تفلون سپاهان:
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لحـاظ دانـش تولید، مجهز به دسـتگاه های روز دنیا 

اختیـار  در  را  تکنولـوژی  پیشـرفته ترین  و  هسـتیم 

در  تجهیـزات  همیـن  اگـر  کـه  طـوری  بـه  داریـم؛ 

هرکجـای دنیـا در اختیـار واحدهـای تولیـدی قـرار 

می گرفت، می توانست در سه شیف کاری فعالیت 

داشـته باشـد و زمینـه اشـتغال زایی را بـرای جوانـان 

جویـای کار بسـیاری فراهـم کند اما متاسـفانه عدم 

حمایت دولت باعث شـده اسـت که این تکنولوژی 

برای شرکت ها با قراضه آهنی تفاوتی نداشته باشد؛ 

چراکـه نـه تنهـا سـود چندانـی عایـد تولیدکننـدگان 

نمی شود بلکه هزینه نگهداری آن ها نیز بار اضافی 

بر دوش تولیدکنندگان است.

متین فـر در پایـان بـا بیـان اینکـه هزینـه نیـروی 

انسانی مناسب باعث می شود هزینه تولید نسبت 

بـه کشـورهای دیگـر کاهش پیدا کنـد، یادآور شـد: با 

توجه به هزینه مناسـب تولید نسـبت به کشـورهای 

همسـایه و کیفیـت بـاالی محصـوالت داخلـی، اگـر 

از حمایـت کافـی دولـت برخـوردار  تولیدکننـدگان 

باشـند، به راحتی می توانند بازارهایی مانند عراق را 

در دسـت بگیرنـد و رقابـت جـدی بـا تولیدکننـدگان 

ترکیه ای داشته باشند.

اخذ مالیات از واحدهای تولیدی، تصریح کرد: سازمان 

امـور مالیاتـی کشـور بـدون توجـه بـه میـزان تولیـد 

شرکت ها و همچنین عرضه و تقاضا در بازار، هر سال 

میزان مالیات دریافتی را تا 2 درصد افزایش می دهد؛ 

به طوری که در چند سـال اخیر شـاهد افزایش بیش 

از پنـج برابـری مالیـات بوده ایـم و شـرکت ها حتی اگر 

در بیشـتر ماه هـای سـال تولیـد نداشـته باشـند نیـز 

ناگزیر به پرداخت مالیات هستند.

متین فر با اشاره به افزایش 57 درصدی دستمزد 

نیـروی انسـانی در سـال 1401 بـه خبرنـگار »فلـزات 

آنالین« اظهار داشـت: این افزایش حقوق با توجه به 

افزایش هزینه های معیشتی و نوسانات بازار نه تنها 

کافی نیست بلکه کفاف خرج چند روزه این نیروها را 

نیـز نمی دهـد. کاهش تولید و کمبود تقاضـا در بازار 

باعـث شـده اسـت همیـن افزایـش انـدک حقـوق نیـز 

فشار مضاعفی را به کارفرمایان تحمیل کند و آن ها 

توان پرداخت آن را نداشته باشند؛ در شرایطی که اگر 

میـزان تولیـد کافی بـود، کارفرمایان می توانسـتند با 

افزایش ساعات کار، هم دستمزد بیشتری به کارگران 

پرداخـت کننـد و هـم بـا افزایـش نیـروی کار، باعـث 

توسعه اشتغال و رشد اقتصادی کشور شوند.

تجهیزات پیشرفته، باری بر دوش   
تولیدکنندگان است

وی در ادامه به افزایش قیمت حامل های انرژی 

اشـاره کـرد و گفـت: دولـت بـدون توجـه بـه شـرایط 

بـازار، قیمـت حامل هـای انـرژی را افزایـش می دهـد؛ 

بـه طـوری کـه قیمـت گاز در دو سـال گذشـته، بـا 

افزایش بهای 10 برابری همراه بوده است. همچنین 

قیمـت آلومینیـوم نیـز در بـازار داخلـی حـدود 100 

درصـد افزایـش یافـت تـا میـزان تقاضـا را حتـی از 

مقـدار فعلـی نیـز بیشـتر کاهش دهـد و عمال باعث 

تعطیلی چندین واحد تولیدی شود.

مدیرعامـل شـرکت همـا تفلـون سـپاهان عـدم 

حمایـت از بخـش خصوصـی را از دالیـل وضعیـت 

کنونـی بـازار عنـوان کـرد و ادامـه داد: محصـوالت 

ایرانـی بـا توجـه به کیفیت مطلوبـی که دارنـد، قادر 

بـه رقابـت در بازارهـای جهانـی هسـتند و حتـی در 

مواردی بسیار با کیفیت تر از محصوالت کشورهای 

رقیب همچون ترکیه تولید می شـوند که متاسـفانه 

در حال حاضر به بازارهای منطقه سلطه پیدا کرده 

بـه  صـادرت  از  حاصـل  را  فراوانـی  سـود  و  اسـت 

کشورهای مختلف کسب می کند. همچنین ما از 
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مدیـر کارگاه ریخته گـری ریاحـی گفـت: کمبـود نقدینگـی و افزایش هزینه های تولید سـبب 
شـده اسـت بسـیاری از کارگاه هـای تولیـدی نتواند مـواد اولیه مـورد نیاز خـود را تامیـن کنند و 

ناچار به تعدیل نیرو و تعطیلی موقت شده اند.

زنگ خطر کاهش مواد اولیه در صنعت آلومینیوم
مدیر کارگاه ریخته گری ریاحی هشدار داد:

تورج ریاحی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: ایـن کارگاه 

محصـوالت خـود را بـر اسـاس نیـاز مشـتری  و نـوع 

سـفارش آن هـا تولیـد می کنـد امـا عمـده محصـول 

تولیدی مجموعه، شمش  آلومینیومی است که ما با 

تولیـد می کنیـم.  آلومینیـوم  از ضایعـات  اسـتفاده 

هرچنـد کـه در چنـد مـاه گذشـته بـه دلیـل افزایـش 

ناتوانـی مجموعـه در تامیـن  قیمـت مـواد اولیـه و 

ضایعات، ناچار به تعطیلی موقت واحد تولیدی خود 

شـده ایم و امیدوار هسـتیم در ماه های آینده با ثبات 

در شرایط بازار، دوباره فعالیت خود را آغاز کنیم.

وی افزایـش قیمـت مـواد اولیـه، کاهـش قیمـت 

محصوالت تولیدی و نبود سرمایه در گردش کافی 

بـرای بقـا در بـازار را از جملـه عوامـل تاثیرگـذار در 

تعطیلـی کارگاه ریخته گـری ریاحـی مطـرح کـرد و 

گفـت: مـواد اولیـه مـورد نیـاز در گذشـته بـا قیمـت 

مناسـب در داخـل کشـور و یـا از طریـق واردات از 

کردسـتان عـراق به دسـت تولیدکنندگان می رسـید 

امـا بـا افزایـش تحریم هـا، وضـع تعرفه هـای سـنگین 

وارداتـی از سـوی دولـت، کاهـش ارزش پـول ملـی، 

تولیدکننـدگان  یکه تـازی  دالر،  نـرخ  نوسـان 

ترکیـه ای در بازارهـای منطقـه ای و خریـد ضایعـات 

آلومینیومـی بـازار عراق توسـط این کشـور با قیمتی 

بسـیار کمتـر از قیمـت تمام شـده بـرای خریـداران 

داخلی، تولیدکنندگان ایرانی را با بحران تامین مواد 

اولیه مواجه کرد؛ به نحوی که بسیاری از شرکت ها 

تـوان رقابـت در بـازار را از دسـت دادنـد و مجبـور به 

تعطیلی واحدهای تولیدی خود شدند.

مدیـر کارگاه ریخته گـری ریاحـی عنـوان کـرد: 

بـه سرنوشـتی مشـابه  نیـز  متاسـفانه مجموعـه مـا 

بسـیاری از کارگاه های ریخته گری دچار شـد؛ چراکه 

همزمـان بـا افزایـش یکبـاره قیمـت مـاده اولیـه، ناچار 

شدیم ضایعات آلومینیومی را با قیمتی بیشتر از حد 

معمـول تامیـن کنیـم امـا قیمـت محصـوالت نهایـی 

افزایـش چندانـی نداشـت و مـا بـرای ادامـه فعالیـت 

مجموعه و تامین نقدینگی مورد نیاز برای تهیه ماده 

اولیه، ناگزیر محصوالت شرکت را با قیمت پایین تر از 

قیمت ضایعات مصرف شـده به فروش رسـاندیم اما 

در ادامـه تـوان تامیـن مـاده اولیـه را پیـدا نکردیـم و 

مجبور به تعطیلی موقت واحد تولیدی خود شدیم.

کمبود نقدینگی، مشکل اصلی تولید   
کنندگان است

ریاحی عدم کنترل بازار توسط دولت را از علل 

اصلی تعطیلی و یا کاهش تولید بسیاری از واحدهای 

بـه خبرنـگار  ایـن خصـوص  تولیـدی دانسـت و در 

»فلـزات آنالیـن« گفـت: ناتوانـی دولـت در کنتـرل 

قیمت ها و همچنین نوسـانات نرخ ارز، سـبب شـد 
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بعضـی از شـرکت ها کـه از نقدینگـی کافـی بـرای 

تامین مواد اولیه برخوردار بودند، با خرید ضایعات 

موجـود در سـطح بـازار و دپـوی آن هـا در انبارهـای 

خـود، باعـث کمبـود شـمش و ضایعـات موجـود در 

بازار شوند و قیمت آن را بیش از پیش افزایش دهند 

و عمـال بـازار را بـه زیـر سـلطه خـود در آوردنـد. در 

مقابـل شـرکت های کوچـک کـه نقدینگی کافـی در 

اختیار نداشـتند و از توان رقابت با این شـرکت های 

بزرگ برخوردار نبودند، ناچار به تعطیلی و یا کاهش 

ظرفیت و تعدیل نیرو شدند.

وی اضافه کرد: دولت حمایت چندانی از بخش 

خصوصی به ویژه واحدهای کوچک تولیدی ندارد و 

اگر این واحدها به مشکلی برخورد کنند، تسهیالتی 

از جانب دولت دریافت نمی کنند؛ چراکه تسهیالت 

دولت تنها برای طرح های توسعه و خرید ماشین آالت 

و ورود تکنولـوژی  جدیـد اسـت؛ در حالـی کـه عمـده 

مشـکل تولیدکننـدگان، کمبـود نقدینگـی اسـت کـه 

باعـث می شـود ناگزیـر محصـوالت تولیـدی خـود را 

حتـی بـا ضـرر بـه فروش برسـانند. هرچند دیده شـده 

است که دولت در مواردی استثنائاتی قائل شده و از 

بعضی از شرکت های خاص حمایت می کند و بدون 

هیـچ طـرح توسـعه و یـا خریـد دسـتگاه و تجهیزاتـی، 

تسهیالتی را در اختیار این شرکت ها قرار داده است 

تا مشکالت خود را رفع کنند.

مدیر کارگاه ریخته گری ریاحی همچنین شرایط 

سخت دریافت تسهیالت را نیز در عدم دریافت آن 

از سوی تولیدکنندگان بی تاثیر ندانست و خاطرنشان 

کـرد: عـالوه بـر شـرایط سـخت تامیـن وثیقـه، سـود 

و  اسـت  زیـاد  بسـیار  تسـهیالت  ایـن  دریافتـی 

تولیدکنندگانـی کـه حتـی در خریـد مـواد اولیـه نیـز 

ناتوان هستند، توانایی پرداخت سود 18 درصدی و یا 

بیشتر از آن را ندارند و این مسئله نه تنها کمکی به 

تولیدکننـدگان نمی کنـد بلکـه بـاری بـر دوش آن هـا 

خواهد گذاشت.

عدم سود آوری شرکت ها، مانعی بر سر   
راه واردات تکنولوژی

ریاحـی در خصـوص افزایـش قیمـت حامل های 

انـرژی، اظهـار داشـت: افزایـش قیمـت حامل هـای 

انـرژی ماننـد گاز و بـرق، تاثیـر چندانـی در افزایـش 

هزینه هـای تولیـد نـدارد؛ چراکـه بـا افزایـش قیمـت 

بـرق و گاز، قیمـت محصـوالت تولیـدی نیز افزایش 

ایـن  در  چالـش جـدی  و شـرکت ها  پیـدا می کنـد 

زمینه ندارند.

وی همچنین با اشاره به افزایش دستمزد نیروی 

انسـانی در سـال 1401 بـه خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« 

ارزان تریـن  جـزو  داخلـی،  انسـانی  نیـروی  گفـت: 

نیروهـای کار در سـطح جهـان اسـت و میـزان حقـوق 

افزایـش  و  تـورم  میـزان  بـا  تناسـبی  آن هـا  دریافتـی 

هزینه های معیشتی ندارد اما این مسئله کارفرمایان 

را هم در تنگنای اقتصادی قرار داده و بر میزان تولید 

شـرکت ها تاثیر گـذار بـوده اسـت؛ چراکـه همزمـان بـا 

افزایـش قیمـت، تقاضـا بـرای خریـد محصـول کاهش 

پیدا می کند و شرایط را بیش از پیش برای کارفرمایان 

دشوار می سازد.

مدیـر کارگاه ریخته گـری ریاحـی در ارتبـاط بـا 

تکنولـوژی تولیـد در این واحد، تصریح کرد: با توجه 

و  شـرکت  سـودآوری  عـدم  و  تقاضـا  کاهـش  بـه 

همچنیـن هزینه باالی واردات تکنولـوژی، کارگاه ما 

امـکان اسـتفاده از تکنولـوژی جدیـد را نـدارد و ایـن 

سـنتی  دسـتگاه های  بـا  همچنـان  تولیـدی  واحـد 

مشغول به تولید است. ما از کوره های بوته ای در 

کارگاه استفاده می کنیم که استفاده از آن ها، مزایا 

و معایبـی هـم دارد. ایـن کوره هـا، مناسـب تولیـد 

محصوالت آلومینیومی هسـتند. مزایای اسـتفاده 

از ایـن کوره هـا در هـدر رفـت پاییـن مـواد اولیـه، 

کـم  هزینـه  همچنیـن  و  آلیـاژ  انعطاف پذیـری 

نگهـداری آن هـا اسـت که می تواند مانـع از افزایش 

هزینه های شـرکت باشـد. همچنین راندمان پایین 

کوره هـای بوتـه ای، میـزان ذوب پاییـن و همچنیـن 

ایـن کوره هـا اسـت کـه  از معایـب  بـاال،  آالیندگـی 

زمینـه  در  مخصوصـا  مشـکالتی  ایجـاد  باعـث 

زیست محیطی می شوند.

ریاحـی در پایـان یـادآور شـد: امیـدوار هسـتیم بـا 

ثبـات قیمت هـا در بـازار، افزایـش تقاضـا و کاهـش 

قیمـت مـواد اولیـه، بـه زودی فعالیـت مجدد خـود را 

آغـاز و زمینـه اشـتغال تعـدادی از نیروهـای جـوان را 

فراهم کنیم.

به دلیل افزایش قیمت مواد 
اولیه و ناتوانی مجموعه در 
تامین ضایعات، ناچار به 

تعطیلی موقت واحد تولیدی 
خود شده ایم و امیدوار 

هستیم در ماه های آینده با 
ثبات در شرایط بازار، دوباره 

فعالیت خود را آغاز کنیم
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مدیـر کارگاه ریخته گـری جبـاری گفـت: رکود کم سـابقه حاکم در بـازار و افزایش چشـمگیر 
قیمـت مواد اولیه به خصوص طی چند سـال گذشـته، سـبب شـد این مجموعـه در نهایت برای 

فرار از ورشکستگی تولید را متوقف و واحد را غیر فعال اعالم کند.

زخم کاری کمبود مواد اولیه بر پیکره نیمه جان تولید

احمـد جبـاری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« مطـرح کـرد: ایـن 

واحد تولیدی فعالیت خود را از سال 1359 در زمینه 

تولید ورق های آلومینیومی و ظروف تفلون آغاز کرد 

و در تمـام ایـن سـال ها بـا وجـود مشـکالت فـراوان بـه 

تولید خود ادامه داد اما رکود کم سابقه حاکم در بازار 

و افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه به خصوص طی 

چنـد سـال گذشـته، سـبب شـد مجموعـه در نهایـت 

بـرای فـرار از ورشکسـتگی تولیـد را متوقـف و واحد را 

غیر فعال اعالم کند.

وی افـزود: سـازمان امـور مالیاتـی کشـور بـدون 

توجـه بـه شـرایط تولیـد، اقدام به تعییـن مالیات بر 

ارزش افـزوده بـرای محصـوالت تولیـدی می کنـد؛ 

در حالـی  کـه بسـتر جامعـه هنـوز بـرای پذیـرش این 

موضوع  آماده نیسـت و بسـیاری از تولیدکنندگان 

قـادر بـه پرداخـت ایـن میـزان مالیـات نیسـتند امـا 

و  نـدارد  مسـئله  ایـن  بـه  توجهـی  سـازمان  ایـن 

شـرکت ها و واحدهـای تولیـدی را موظـف می داند 

اولیـه،  مـواد  مصـرف  و  تولیـد  میـزان  اسـاس  بـر 

مالیـات بـر ارزش افـزوده را پرداخـت کننـد کـه این 

مبلـغ هنگفـت، هزینـه ای مضاعـف را در ایـن بـازار 

راکد به تولیدکنندگان تحمیل می کند.

مدیـر کارگاه ریخته گـری جبـاری بـا اشـاره بـه 

افزایش قیمت حامل های انرژی، بیان کرد: افزایش 

قیمـت حامل هـای انـرژی بـه خصـوص گاز بـا رشـد 

فراوانی همراه بود؛ به گونه ای که طی هفت ماهه ای 

کـه از امسـال گذشـته اسـت، چندیـن بـار شـاهد 

افزایـش قیمـت گاز بوده ایـم. متاسـفانه ایـن معضل 

باعث شـده اسـت که سـودآوری تولید کاهش پیدا 

کند و تناسـبی بین هزینه و درآمد حاصل از تولید 

نباشـد و مجموعه های تولیدی برای حفظ سـرمایه 

خـود، ناچـار بـه تعدیـل نیـرو و یا تعطیلـی واحد های 

خـود شـوند. هرچند ما حتی بـا وجود کاهش تولید 

از پنـج تـن بـه حـدود دو تـن در روز، بازهـم سـعی در 

حفـظ نیـروی انسـانی خـود داشـتیم و و بـا وجـود 

اینکـه نیـاز مجموعـه با حضـور پنج نفر رفع می شـد 

اما همچنان 15 نیروی انسانی شاغل در کارگاه را به 

امید بهتر شـدن شـرایط و افزایش تولید حفظ کرده 

بودیم اما متاسـفانه در نهایت افزایش قیمت مواد 

اولیه، تیر نهایی را بر پیکره نیمه جان واحد تولیدی 

مـا وارد کـرد و مجبـور بـه تعطیلـی شـدیم. الزم بـه 

ذکـر اسـت کـه افزایش دسـتمزد نیروی انسـانی نیز 

اسـت؛  نبـوده  بی تاثیـر  کارفرمایـان  مشـکالت  در 

هرچند که با توجه به افزایش هزینه های معیشتی، 

ایـن افزایـش حقـوق  تنهـا جوابگـوی تامیـن هزینـه 10 

روز از زندگی کارگران است.

جبـاری در ارتبـاط بـا حمایـت دولـت از تولیـد، 

عنـوان کـرد: متاسـفانه دولـت حمایـت چندانـی از 
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واحدهای تولیدی نمی کند و این در حالی است که 

مجموعه های کوچک تولیدی، بار اشتغال بیشتری را 

بـه دوش مـی کشـند و باعـث کاهـش بزهـکاری و 

آسـیب های اجتماعـی در سـطح جامعـه و همچنیـن 

افزایش سرمایه در کشور می شوند.

واردات بیش از ۵۰ درصد ظروف   
تفلونی از چین

وی افزایـش قیمـت مـواد اولیـه را ازچالش هـای 

پیش روی واحدهای تولیدی برشمرد و در این رابطه 

بـه خبرنـگار »فلـزات آنالین« گفـت: ماده اولیـه مورد 

نیـاز مجموعه ما شـمش آلومینیومی بـود که از بـازار 

آزاد و تولیدکنندگان بزرگ داخلی خریداری می کردیم. 

با توجه به اینکه تامین شـمش آلومینیومی از بورس 

بـاال  تنـاژ  بـا  بـرای خریـداران  ایـران عمدتـا  کاالی 

امکان پذیر است، ما سرمایه کافی برای خرید 100 تن 

و باالتـر از ایـن میـزان شـمش را از بـورس نداشـتیم و 

شمش مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین می کردیم؛ 

هرچنـد کـه بـه دلیـل رکـود حاکـم در بـازار، تفـاوت 

قیمت چندانی هم بین بورس و بازار آزاد وجود ندارد 

و گاهـی اوقـات قیمـت شـمش آلومینیومـی در بـازار 

آزاد ارزان تر از این تاالر صنعتی نیز می شود.

مدیر کارگاه ریخته گری جباری در همین راسـتا 

ادامـه داد: افزایـش قیمـت مـاده اولیـه سـبب شـد 

قیمـت  آلومینیومـی،  محصـوالت  تولیدکننـدگان 

محصـوالت تولیـدی خـود را افزایش دهنـد. در ادامه 

همیـن مسـئله، بـازار را بـا کاهش تقاضا مواجه کـرد و 

باعث شد تولیدکنندگان ناگزیر به خرید و دپو مواد 

اولیه و محصوالت تولیدی خود شوند اما با توجه به 

اینکـه تمـام واحدهای تولیدی نقدینگی کافـی برای 

تامین شمش آلومینیومی و حفظ روند تولید خود تا 

زمان افزایش قیمت و رشد تقاضای بازار را نداشتند، 

بعـد از چنـد مـاه مـواد اولیـه مـورد نیـاز آن ها بـه اتمام 

رسـید و از آنجایـی کـه محصوالت تولیدی بـه فروش 

نرفته بود، توان تولید خود را از دسـت دادند و حتی 

بسـیاری از واحدهـای تولیـدی محصـوالت خـود را بـا 

قیمتی کمتر از قیمت تمام شده به فروش رساندند 

و دیگر توانایی تامین مواد اولیه را پیدا نکردند.

جبـاری در ادامـه در ارتبـاط بـا جـوالن محصوالت 

چینی در سطح بازار، اظهار کرد: در گذشته بیش از 

50 درصـد بـازار ظـروف تفلونـی از محصوالت چینی 

بـود و همیـن مسـئله سـبب می شـد  اشـباع شـده 

تولیدکنندگان مجال چندانی برای حضور در بازارهای 

داخلـی نداشـته باشـند. واردات ایـن محصـوالت در 

زمان دولت های نهم و دهم به اوج خود رسـید اما با 

شـروع بـه کار دولت هـای بعـدی تـا حـدودی جلـوی 

واردات لوازم خانگی که ظروف تفلونی را نیز شامل 

می شـود، گرفتـه شـد و در حـال حاضـر نیـز واردات 

لـوازم خانگـی ممنوع شـده اسـت. متاسـفانه بـازار با 

رکـود اقتصـادی کم سـابقه ای مواجـه شـده و توانایـی 

خریـد لـوازم خانگـی بـه شـدت کاهـش یافتـه و ایـن 

مسئله، اثرگذاری منع واردات لوازم خانگی را کاهش 

داده است.

تحریم، هزینه نگهداری ماشین آالت را   
افزایش داد

وی ضمـن اشـاره بـه مشـتریان اصلـی محصوالت 

این مجموعه، تاکید کرد: بنکداران و عمده فروش ها، 

خریـداران اصلـی محصـوالت تولیـدی مـا بودنـد و در 

بـازار رقابتـی کـه ممکـن اسـت افـراد بـه دلیـل کمبود 

خریـد  دنبـال  بـه  مالـی  تـوان  کاهـش  و  نقدینگـی 

نمونه های مشابه باشند، ما نیز بسیاری از مشتریان 

خود را از دست دادیم.

مدیر کارگاه ریخته گری جباری با اشاره به تاثیر 

تحریـم   بـر تولیـد، خاطرنشـان کـرد: تحریـم، منجـر به 

منـع واردات قانونمنـد قطعـات یدکـی ماشـین آالت 

مورد استفاده در واحدهای تولیدی به داخل کشور و 

نگهـداری  و  تعمیـرات  هزینـه  افزایـش  ادامـه  در 

دستگاه ها شد.

جبـاری در پایـان یـادآور شـد: ناتوانـی دولـت در 

تنظیم بازار و جلوگیری از نوسان نرخ ارز باعث شده 

اسـت اقتصـاد کشـور بـا وضعیـت دشـواری روبـه رو 

شـود. این در حالی اسـت که تولیدکنندگان پیش از 

وصول چک فروش محصوالت خود، با افزایش قیمت 

مواد اولیه مواجه می شوند و همین مسئله در ادامه 

منجـر بـه سـردرگمی آن هـا خواهـد شـد و نمی تواننـد 

برای تولید و فروش محصوالت خود برنامه ریزی های 

الزم را داشته باشند.

 تحریم، منجر به منع 
واردات قانونمند قطعات 
یدکی ماشین آالت مورد 
استفاده در واحدهای 

تولیدی به داخل کشور و 
در ادامه افزایش هزینه 
تعمیرات و نگهداری 

دستگاه ها شد
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مدیرعامل شـرکت مهندسـی آهن پیشـگان گفت: تیراژ پایین تولید خـودرو در داخل و همچنین 
عـدم واردات دانـش و تکنولـوژی روز تولیـد باعث شـده اسـت به کارگیـری خطـوط اتوماتیک در 
واحدهـای تولیـدی قطعـات خودرویی جنـس آلومینیوم، مقـرون به صرفـه نباشـد و تولیدکنندگان 

همچنان به دنبال به کارگیری از روش های مرسوم باشند.

بستر به کارگیری تکنولوژی روز تولید فراهم نیست

عبدالرسـول احمـدی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: 

زمینه فعالیت شرکت مهندسی آهن پیشگان، تولید 

قطعات آلومینیومی است. این شرکت تولید خود را 

با حضور متخصصان جوانی که به صورت تخصصی 

در حـوزه متالـورژی آمـوزش دیـده بودنـد، بـا هـدف 

تولیـد قطعـات آلومینیومـی مـورد نیاز بـرای صنعت 

برق و خطوط انتقال نیرو آغاز کرد. در ادامه با رشد و 

شکوفایی صنعت خودروسازی در کشور و با توجه به 

اینکه شـرایط این صنعت در آن زمان مناسـب تر بود، 

به سمت تولید قطعات خودرویی گرایش پیدا کرد و 

در حـال حاضـر عمـده محصـول تولیـدی مـا، قطعات 

خودروسـازی  صنعـت  در  نیـاز  مـورد  آلومینیومـی 

اسـت. البتـه همچنـان در تولیـد برخـی از نیازهـای 

صنعت برق نیز فعال هستیم.

وی افزود: یراق آالت خطوط انتقال نیرو، از دیگر 

تولیـدات شـرکت مهندسـی آهـن پیشـگان اسـت. 

زمانـی کـه قصد انتقال برق یا تقویت خطوط بـرق در 

سـطح منطقه و یا کشـور را داشـته باشیم، برای ثابت 

مانـدن کابل هـا روی تیرهـای بـرق، نیـاز بـه یراق آالتـی 

اسـت که توان نگهداری کابل های سـنگین را داشـته 

باشـند. ایـن قطعـات آلومینیومـی بسـیار حسـاس و 

دقیـق هسـتند و نیـاز بـه فراینـد خاصـی در سـاخت 

دارند تا پاسخگوی نیاز صنعت برق باشند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آهن پیشگان:
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مدیرعامل شرکت مهندسی آهن پیشگان اظهار 

داشـت: ظرفیت اسـمی تولید این شـرکت بر اسـاس 

پروانه بهره برداری، 570 تن در سال است اما در حالی 

بـا بیشـتر از ایـن میـزان مشـغول فعالیت هسـتیم که 

افزایـش قیمـت مـواد اولیـه و نوسـانات بـازار، شـرایط 

توسعه تولید را دشوار ساخته است.

احمـدی در ارتبـاط بـا موانـع اصلـی بخـش تولید، 

عنوان کرد: در حال حاضر تحریم ، نابسامانی اقتصاد، 

اولیـه،  مـواد  قیمـت  تغییـرات  و  بـازار  ثبـات  عـدم 

مهم ترین مشـکالت این بخش محسـوب می شـوند. 

شـرکت ها در برنامه ریزی های خود برای تولید ناچار 

هستند بیشتر اقدامات را پیش از آغاز فعالیت انجام 

دهنـد و تربیـت نیروی انسـانی متخصـص، پرداخت 

حقوق و تهیه مواد اولیه در زمان مشـخص، از جمله 

این هزینه ها در مرحله پیش تولید است. با توجه به 

اولیـه، ماشـین آالت  نوسـاناتی کـه در زمینـه مـواد 

صنعتی و یا هزینه های روزانه وجود دارد، زمانی که 

یک تولیدکننده  با افزایش چند برابری و حتی گاهی 

100 درصـدی هـر کـدام از ایـن مـوارد روبه رو می شـود، 

تمـام رونـد برنامه ریـزی شـرکت بـه هـم می ریـزد و 

تولیدکننـده ناچـار می شـود بـر اسـاس شـرایط پیـش 

بـا  را  خـود  و  کنـد  طراحـی  جدیـدی  برنامـه  آمـده، 

وضعیـت موجـود وفـق دهـد تـا مانـع از توقـف تولیـد 

شود. متاسفانه روند نابسامان حاکم در بازار و افزایش 

گریبان گیـر  کـه  سال هاسـت  اولیـه،  مـواد  قیمـت 

تولیدکننـدگان داخلـی شـده اسـت؛ بـه طـوری کـه 

فعـاالن صنعتـی دیگـر از افزایـش چنـد برابری قیمت 

یک محصول متعجب نمی شوند.

تحریم، مانع ورود ماشین آالت و   
ابزارآالت جدید به داخل کشور شد

وی در خصـوص تاثیـر تحریـم  بـر تولیـد شـرکت 

مهندسی آهن پیشگان به خبرنگار »فلزات آنالین« 

گفت: با توجه به اینکه بیشتر مواد اولیه مورد نیاز 

شرکت داخلی است، این مسئله مشکل چندانی را 

تامیـن  در  امـا  اسـت  نیـاورده  وجـود  بـه  مـا  بـرای 

ماشین آالت و ابزارهای مورد نیاز که عمدتا وارداتی 

هسـتند، دچـار مشـکل شـده ایم و مجبـور بـه تامیـن 

و  قطعـات  متاسـفانه  هسـتیم.  آزاد  بـازار  از  آن هـا 

ابـزارآالت مـورد نیـاز بـه صـورت غیـر قانونـی وارد 

کشـور می شـوند و سـودهای هنگفتـی را نصیـب 

مسـئله  ایـن  درگیـر  کـه  جامعـه  از  خاصـی  بخـش 

هستند، می کنند.

پیشـگان  آهـن  مهندسـی  شـرکت  مدیرعامـل 

مشـکل عمـده بیشـتر واحدهـای تولیـدی را کمبـود 

انسـانی دانسـت و عنـوان کـرد: علی رغـم  نیـروی 

اینکه مقوله بیکاری در کشـور به طور جدی مطرح 

اسـت امـا افـراد جویـای کار تمایلـی بـه فعالیـت در 

بخـش صنعـت بـا شـرایط کنونـی و حقـوق بـر پایـه 

وزارت کار ندارند و حضور در بازار آزاد و یا مشـاغل 

غیر مولد را برای تامین معاش خود، بهتر از فعالیت 

ارزیابـی  تولیـدی  کارگاه هـای  و  کارخانه هـا  در 

می کننـد. البتـه جـذب نیـروی انسـانی متخصـص 

بسـیار دشـوار تر از نیـروی انسـانی غیـر متخصـص 

اسـت؛ در حالـی کـه دولـت صنایـع را محـدود بـه 

محـدوده  در  و  صنعتـی  شـهرک های  در  فعالیـت 

می کنـد،  صنعتـی  بـزرگ  شـهرهای  از  مشـخصی 

واحدهای تولیدی ناچار هستند با حداقل امکانات 

به فعالیت خود ادامه دهند و همین مسـئله فشـار 

فراوانی را روی دوش تولیدکنندگان وارد می کند.

احمدی در تشریح فرایند تولید این شرکت، اذعان 

کرد: ماده اولیه مورد نیاز ما، شمش آلومینیومی است 

کـه در فراینـد ریخته  گـری در قالب هـای فلزی، بعد 

عیـوب  رفـع  منظـور  بـه  پرداخـت  و  تمیـزکاری  از 

ظاهـری، تبدیـل بـه قطعـه مـورد نظـر می شـود. در 

ادامـه از آنجایـی کـه این قطعات با آلیاژهای خاصی 

تولید می شوند، عملیات حرارتی جهت دست یابی 

به خواص مکانیکی مطلوب صورت می پذیرد و در 

نهایـت ماشـین کاری روی قطعـه انجـام می شـود. 

امـروزه در دنیـا، ایـن فرایندهـا بـا روش هـای تعریـف 

شـده و مشـخصی صـورت می پذیـرد و میـزان تولیـد 

شـرکت ها تعییـن می کنـد کـه از لحـاظ اقتصـادی 

مقـرون بـه صرفـه اسـت کـه خـط تولیـد بـه صـورت 

اتوماتیک باشد یا توسط نیروی انسانی انجام شود.

وی در همیـن راسـتا ادامـه داد: در شـرکت هایی 

که میزان تولید محدود اسـت، خط تولید اتوماتیک 

صرفـه اقتصـادی نـدارد؛ همـان طـور کـه در صنعـت 

خودروسازی نیز به دلیل تیراژ پایین، تولید به صورت 

علی رغم اینکه مقوله 
بیکاری در کشور به طور 
جدی مطرح است اما 

افراد جویای کار تمایلی به 
فعالیت در بخش صنعت با 
شرایط کنونی و حقوق بر 

پایه وزارت کار ندارند
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دسـتی انجام می شـود. در واقع تفاوت چندانی بین 

تولید اتوماتیک و دسـتی وجود ندارد اما اسـتفاده از 

ماشین آالت و ابزارآالت روز دنیا، در افزایش کیفیت 

و کنترل و پایش فرایند تولید بسیار تاثیرگذار خواهد 

بود. متاسفانه شرایط امروز جامعه، امکان به کارگیری 

این تجهیزات را نمی دهد و بستر آن نیز فراهم نشده 

بایـد  تولیـدی  محصـوالت  حجـم  کـه  چـرا  اسـت؛ 

متناسب با خط تولید استاندارد و به روز بوده و صرفه 

پیشـرفته  کشـورهای  در  باشـد.  داشـته  اقتصـادی 

صنعتی مانند کره جنوبی و چین، یک خودرو طی دو 

تـا سـه سـال بـا تیـراژ بالغ بـر یک میلیون عـدد تولید و 

پـس از ایـن مـدت، تولیـد متوقـف شـده و خـودروی 

دیگری جایگزین آن می شود اما در ایران، معموال طی 

یـک سـال 100 تـا 200 هـزار عـدد از یـک خـودرو تولیـد 

می شـود و رونـد تولیـد ممکـن اسـت تـا 20 سـال هـم 

ادامه پیدا کند. به همین دلیل راه اندازی خط تولید 

اتوماتیـک و واردات تکنولـوژی روز دنیـا و یـا هزینـه 

ایجاد دانش و تکنولوژی، برای تولیدکنندگان داخلی 

صرفه اقتصادی ندارد.

حل بحران بیکاری در گرو حمایت از   
تولیدکنندگان است

کـرد:  مطـرح  آلومینیـوم  صنعـت  فعـال  ایـن 

ابـزار آالت مـورد نیـاز مجموعـه بـه ویـژه در زمینـه 

ماشین کاری، به طور کامل وارداتی است که با توجه 

بـه مسـئله تحریم، دسترسـی بـه گریدهای خـاص آن 

بسیار هزینه بر و دشوار است و ابزارآالت در دسترس 

بـازار داخلـی، سـاخت و تولید کشـورهای شـرق آسـیا 

اسـت کـه بـه صـورت غیـر قانونـی و یـا بـا دور زدن 

تحریم ها وارد کشور می شود.

احمـدی در ارتبـاط بـا صـادرات محصـوالت ایـن 

شـرکت، خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه قطعات 

تولیدی مورد نیاز صنعت خودروسازی به منظور رفع 

نیـاز بازارهـای داخلـی اسـت، امـکان صـادرات وجـود 

ندارد و با وجود تحریم ها نیز وارات انجام نمی شود؛ 

هـر چنـد طـی سـال های گذشـته کـه امـکان واردات 

فراهـم بـود، بعضـی از تولید کننـدگان بـرای کاهـش 

هزینه های تولید، ساخت بعضی از قطعات را به چین 

سفارش می دادند و پس از ساخت قطعات در چین، 

مرحله بسته بندی در ایران انجام می شد.

شـمش  را  شـرکت  نیـاز  مـورد  اولیـه  مـواد  وی 

آلومینیومی عنوان کرد و به خبرنگار »فلزات آنالین« 

بیان کرد: تا 6 ماهه ابتدایی سال جاری، خودروسازان 

مـواد اولیـه مـورد نیـاز شـرکت را تامین می کردنـد و در 

اختیار مجموعه ما قرار می دادند اما تقریبا از یک ماه 

گذشـته بـه دلیـل افزایـش قیمـت مـواد اولیه و نیـاز به 

سـرمایه گذاری هنگفـت در این هزینـه، خودروسـازان 

تامین مواد اولیه را بر عهده خود شرکت ها گذاشتند. 

با توجه به اینکه شرکت مهندسی آهن پیشگان برای 

تولیـد قطعـات آلومینیومـی نیازمنـد شـمش آلیـاژی 

است، گاهی شمش خالص را از بورس تهیه می کنیم و 

در اختیار واحدهای تولید شمش آلیاژی قرار می دهیم 

تا ماده اولیه مورد نیاز ما را تامین کنند اما در بیشتر 

مواقع، شمش های آلیاژی را مستقیما از مجموعه های 

تولیدی تهیه می کنیم.

مدیرعامل شرکت مهندسی آهن پیشگان تصریح 

کـرد: ورود بـه بـازار تولیـد بـا توجـه بـه شـرایط فعلـی 

کشور، امری سخت و طاقت فرسا است؛ چراکه ورود 

به حوزه تولید همراه با بروکراسی  اداری در سازمان های 

مختلف، نوسانات نرخ ارز و مشکالت بسیاری همراه 

است؛ در حالی که در روزگار کنونی، تعداد عمده ای 

از سـرمایه داران ترجیـح می دهنـد سـرمایه خـود را در 

بخشی غیر از صنعت و تولید به کار بگیرند که هم 

بـا  هـم  و  باشـد  داشـته  همـراه  بـه  بیشـتری  سـود 

چالش های واحدهای تولیدی همراه نباشد.

احمـدی در خصـوص حمایـت دولـت از بخـش 

تولید، یادآور شد: دولت نه تنها حمایتی از واحدهای 

صنعتی ندارد بلکه گاهی سخنان نسنجیده برخی از 

می شـود.  نیـز  مشـکالتی  ایجـاد  باعـث  مسـئوالن 

کـم کاری مسـئوالن دولتـی در نهادهـای مختلـف به 

ویـژه مرتبـط بـا تولید قطعـات خودرویی بـرای فـرار از 

مسـئولیت، باعث شـده اسـت جامعه دید منفی به 

قشـر تولیدکننـدگان قطعـات خودرویـی پیـدا کنـد و 

توجـه چندانـی بـه مسـائل و مشـکالت آن هـا نشـود. 

بزرگ تریـن دسـتاورد حمایـت از محصـوالت داخلـی، 

حـل بحـران بیـکاری و ایجاد اشـتغال پایدار در کشـور 

اسـت کـه متاسـفانه دولت هـا اقدامـی در ایـن زمینه 

انجام نمی دهند.

ابزار آالت مورد نیاز 
مجموعه به ویژه در زمینه 
ماشین کاری، به طور کامل 
وارداتی است که با توجه به 
مسئله تحریم، دسترسی به 
گریدهای خاص آن بسیار 

هزینه بر و دشوار است
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بر اسـاس نظرسـنجی موسسـه »SMM« از شـرکت های بزرگ پایین دسـتی آلومینیـوم داخلی 
چین، نرخ بهره برداری آن ها در تعطیالت روز ملی چین بسته به حجم سفارش ها متفاوت است.

ارزیابی موجودی آلومینیوم در صنایع پایین دستی چین

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از موسسـه »SMM«، بیشـتر شـرکت های 

کوچـک و متوسـط حـدود سـه تـا هفـت روز بـه دلیل 

تعطیـالت روز ملـی چیـن تعطیـل خواهند شـد. این 

در حالـی اسـت کـه برخـی از شـرکت های بزرگ تـر، 

بـه  تعطیلـی  بـدون  برخـی دیگـر  و  روزهـای کمتـر 

فعالیـت خـود طـی ایـن تعطیـالت ادامـه می دهند. 

در دیگر بخش های صنعت آلومینیوم، شرکت هایی 

کـه در بخش هایـی چـون ورق آلومینیـوم، تسـمه، 

فویـل و آلیـاژ آلومینیوم اولیه فعالیت می کنند، در 

طـول تعطیـالت بـه فعالیت هـای خـود بـه شـکلی بـا 

ثبـات ادامـه می دهنـد؛ در حالـی کـه شـرکت هایی 

آلیـاژ  و  آلومینیـوم  اکسـتروژن  بخش هـای  در  کـه 

آلومینیـوم از قراضه فعال هسـتند، معمـوال وقفه ای 

در فعالیت های تولیدی وجود ندارد.

کاهـش قیمـت آلومینیـوم باعـث شـد کـه برخی 

شرکت ها به فکر ذخیره آن در انبارها قبل از تعطیالت 

روز ملی چین بیفتند اما اکثر آن ها فقط به اندازه نیاز 

شـمش  موجـودی  دادنـد.  انجـام  را  کار  ایـن  خـود 

آلومینیوم انبار بازرگانان در هشت بازار اصلی چین تا 

29 سپتامبر امسال به 619 هزار تن رسید که نسبت 

به 23 سـپتامبر، 47 هزار تن و نسـبت به دوشـنبه 26 

سپتامبر، 33 هزار تن کاهش داشت. این رقم حدود 

198 هزار تن نسـبت به سـال گذشـته و نسبت به ماه 

آگوست، 57 هزار تن کمتر بود. همچنین موجودی 

شـمش آلومینیـوم داخلـی چیـن، حـدود 26 هـزار تـن 

نسبت به 23 سپتامبر کاهش یافت و تا 29 سپتامبر 

2022 به 80 هزار و 100تن رسید.

واحدهای اکستروژن آلومینیوم  
اکسترودرهای آلومینیومی معموال در تعطیالت 

روز ملـی چیـن امسـال نسـبت بـه سـال های گذشـته 

تعطیـالت بیشـتری خواهنـد داشـت. اکثـر کارکنـان 

بخش های غیر تولیدی بین پنج تا هفت روز تعطیلی 

خواهند داشـت؛ در حالی که تعداد روزهای تعطیل 

کارکنان بخش تولید به سه تا پنج روز می رسد. حتی 

چندیـن اکسـترودر آلومینیومـی بـزرگ در طـول ایـن 

تعطیالت یک هفته ای، به طور کامل توقف فعالیت 

خواهند داشت. به همین دلیل عامل اصلی کاهش 

سفارش های آلومینیوم را می توان مربوط به مشتریان 

صنایـع پایین دسـتی دانسـت. شـایان ذکـر اسـت کـه 

اکسـترودرهایی که مشتریان آن ها سـازندگان وسایل 

نقلیه با انرژی نو و تجدیدپذیر هستند، به دلیل رونق 

بـازار ایـن نـوع خودروهـا، روند تولید عادی خـود را در 

طول این تعطیالت حفظ خواهند کرد.

واحدهای تولیدکننده ورق آلومینیومی،   
تسمه و فویل

 تقاضای صنایع پایین دسـتی در مقایسـه با ماه 

جـوالی تـا آگوسـت، بـه دلیـل فـرا رسـیدن فصـل اوج 

خریـد و فـروش بهبـود یافتـه اسـت امـا نسـبت بـه 

بنابرایـن  اسـت.  کمتـر  بسـیار  گذشـته  سـال های 

شـرکت های بزرگ می توانند در طول این تعطیالت 

بـا توجـه به حجم سـفارش های مربوطـه، روند عادی 

تولیـد خـود را داشـته باشـند؛ در حالـی که برخـی از 

حجـم  دلیـل  بـه  متوسـط  و  کوچـک  شـرکت های 

سـفارش های ضعیـف، 3 تـا 7 روز تعطیـل خواهنـد 

بـود. قیمـت آلومینیـوم، اخیرا یکبـار به زیـر 18 هزار 

یـوان در هـر تـن کاهـش یافـت، امـا پـس از آن دوبـاره 

روند صعودی پیدا کرد. دالیلی چون تعطیالت روز 

ملـی چیـن و رونـد صعـودی بـازار در مـورد قیمـت 

آلومینیوم باعث شد برخی از شرکت ها حجم خرید 

خود را افزایش دهند.
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تولیدکنندگان کارنشده های آلیاژی از   
آلومینیوم اولیه

از  آلیـاژی  کارنشـده های  تولیـد  واحدهـای   

کرونـا،  همه گیـری  تاثیـر  تحـت  اولیـه  آلومینیـوم 

کمبود ضایعات نو )به ویژه سفاله( و رکود اقتصادی، 

عمومـا مقـدار تولیـد و فـروش ضعیفـی را گـزارش 

کردند. با این حال، این واقعیت که اکثر شرکت های 

مذکور در مجاورت واحد های ذوب آلومینیوم قرار 

گرفته انـد یـا خـود مـذاب آلومینیـوم اولیـه را تهیـه 

می کننـد، بـه ایـن معنـی اسـت کـه تعطیـالت بـرای 

آن هـا هزینـه هنگفتـی را بـه همـراه خواهـد داشـت. 

بنابرایـن، ترجیـح آن هـا بـر ایـن اسـت کـه موجـودی 

محصوالت تولید شده خود را انبار کنند و نیازی به 

تعطیـالت  طـول  در  را  خـود  تولیـد  رونـد  توقـف 

نمی بینند.

واحدهای تولیدکننده سیم و کابل   
آلومینیومی

 اکثر شرکت های بزرگ سیم و کابل آلومینیوم به 

اسـتثنای بخش هـای غیـر مرتبـط بـا تولیـد، در طـول 

تعطیـالت به روند تولید عادی خـود ادامه می دهند 

و قبل از تعطیالت محصوالت خود را انبار می کنند. 

در مقابـل، شـرکت های کوچـک و متوسـط معموال به 

دلیـل حجـم سـفارش های ناکافـی، سـه تـا پنـج روز 

تعطیل خواهند بود. شرکت های کوچک و متوسط به 

دلیل روند نزولی بازار و قیمت های آلومینیوم پس از 

تعطیـالت روز ملـی چیـن، تنهـا در صورت نیـاز خود، 

شروع به انبارش مجدد آن ها می کنند.

واحدهای تولیدکننده کارنشده های   
آلیاژی آلومینیوم از قراضه

کارنشـده های  تولیدکننـده  واحدهـای  اکثـر   

آلیاژی آلومینیوم از قراضه، سه تا چهار روز تعطیل 

خواهند بود؛ این در حالی است که برخی بخش ها 

روز  هفـت  تـا  دیگـر  برخـی  و  تعطیلـی  بـدون 

تعطیـالت خواهنـد داشـت. همچنیـن بخش هایـی 

کـه در تعطیـالت بـدون وقفـه بـه تولیـد مشـغول 

هسـتند، سـرعت تولیـد خـود را کاهـش می دهنـد. 

شـرکت های ریخته گـری تحـت فشـار )دایکسـت( 

بـه  پاسـخ  در  عمدتـا  پایین دسـتی،  بخـش  در 

بی ثبـات  قیمت هـای  و  محـدود  سـفارش های 

آلومینیـوم، موضـع انتظـار و نظاره گـری را در پیـش 

گرفتنـد. در همیـن راسـتا، واحدهـای تولیـد آلیـاژ 

قابـل  نوسـانات  دلیـل  بـه  ضایعـات  از  آلومینیـوم 

توجـه بـازار و کمبـود ضایعـات آلومینیـوم، ذخایـر 

انباشته زیادی نداشتند.

و  اوج خریـد  تقاضـا در فصـل  کـه  آنجایـی  از 

فـروش امسـال نسـبت بـه سـال های گذشـته کمتـر 

اسـت، بازارهای شـمش آلومینیوم و بیلت احتماال 

شـاهد  امسـال  چیـن  ملـی  روز  تعطیـالت  از  پـس 

انباشـت بیشـتر موجـودی انبـار بازرگانـان خواهنـد 

بـود. بـه دلیـل گسـترش رونـد کاهشـی تولیـد در 

اسـتان یون نـان چیـن، ظرفیـت در حال بهره بـرداری 

بـه  سـپتامبر،  مـاه  پایـان  در  چیـن  در  آلومینیـوم 

حـدود 40 میلیـون و 400 هـزار تـن کاهـش یافـت و 

میانگیـن تولیـد روزانه آلومینیوم داخلـی به حدود 

110 هـزار تـن رسـید. بـا توجـه بـه نـرخ تبدیـل مـواد 

آلومینیـوم و چرخـه حمل ونقـل آن، انتظـار مـی رود 

انبـار  داخلـی  آلومینیـوم  شـمش  موجـودی  کـه 

بازرگانـان پـس از ایـن تعطیـالت به حـدود 700 هزار 

تن برسـد. با توجه به تولید پایدار واحدهای ذوب 

شـرکت های  کوتاه  تـر  تولیـد  زمـان  و  آلومینیـوم 

صنایـع پایین دسـتی، موجـودی شـمش آلومینیـوم 

انبار بازرگانان افزایش خواهد یافت. گفتنی است 

که داده های موسسـه »SMM«نشـان می دهد که 

طـی برهـه مشـابه سـال گذشـته، موجـودی انبـار 

بـه  چیـن،  ملـی  روز  تعطیـالت  از  پـس  بازرگانـان 

862هزار تن افزایش یافت و در اکتبر سال گذشته، 

شاهد افزایش 185 هزار تنی بود.
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مـــسمـــس

پژوهش؛ محرک اصلی توسعه صنعت

رشد منابع معدنی مس استان بریتیش  کلمبیای کانادا

افزایش قدرت خرید بازرگانان چینی با کاهش قیمت مس
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پژوهش؛ محرک اصلی توسعه صنعت

مدیرعامـل شـرکت کارا کابـل پویا گفـت: با توجه به اینکـه تمایل نیروی انسـانی برای فعالیت 
در بخش تولید طی ماه های اخیر کاهش یافته اسـت، بر همین اسـاس ضرورت دارد شـهرک های 
تحقیقاتـی و پژوهشـی بـرای جوانـان عالقمنـد بـه کار در نظـر گرفته شـود تا بتوانیم بیشـترین 

بهره وری را از نیروی انسانی متخصص داشته باشیم.

مهـدی گلـکار در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالین« عنوان کـرد: انواع 

کابل های تخصصی روکش دار شامل سیلیکون، نقره 

بـه منظـور اسـتفاده در صنایعـی کـه  و قلع انـدود 

دارای مقاومت حرارتی باال هسـتند، در این شـرکت 

تولیـد می شـود.  از جملـه کاربردهـای ایـن کابل هـا 

و  ساختمان سـازی  صنایـع  در  اسـتفاده  می تـوان 

نظامی اشاره کرد.

واردات سیلیکون با چاشنی موانع گمرکی  
وی در خصـوص تامیـن مـواد اولیه و چالش های 

موجود در این زمینه، بیان کرد: مس مورد نیاز خود 

را بـا توجـه بـه شـرایط تولیـد، هـم از بـازار آزاد و هـم 

بـورس تامیـن می کنیـم اما مشـکل عمـده ای کـه در 

این زمینه با آن مواجه هستیم، واردات سیلیکون و 

حتی تفلون از خارج با وجود موانع گمرکی است و 

ایـن مـواد در داخـل تولیـد نمی شـود؛ اگرچـه کاهش 

عرضـه مـس در بـورس کاالی ایـران منجـر بـه ایجـاد 

رقابـت و افزایـش قیمـت کاذب مـس شـده اسـت و 

عرضه کافی این محصول ضمن تامین میزان کافی 

در بـازار داخلـی صـورت نمی پذیـرد. ایـن در حالـی 

اسـت که قیمت مس در بورس فلزات لندن که در 

اواخـر سـال گذشـته به رقمـی بالغ بر 10 هـزار دالر به 

ازای هـر تـن رسـیده بـود، در حـال حاضـر بـه حـدود 

هفـت هـزار و 500 هـزار دالر بـه ازای هـر تـن رسـیده 

اسـت امـا مـا شـاهد تغییـر انـدک قیمـت مـس در 

بازارهای داخلی هسـتیم و این قیمت ممکن اسـت 

طـی چندیـن مـاه دسـتخوش تغییراتـی شـود. نکتـه 

قابـل تامیـن اینکه افزایش قیمت در بـازار داخلی به 

بـه  سـرعت صـورت می پذیـرد امـا کاهـش قیمـت 

ندرت و آن هم طی چند ماه رخ می دهد.

مدیرعامـل شـرکت کارا کابـل پویـا در ارتبـاط بـا 

افزایـش قیمـت حامل هـای انـرژی، مطـرح کـرد: بـا 

مدیرعامل شرکت کارا کابل پویا مطرح کرد:
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قـدری اسـت که تولیدکننـدگان بخواهند قیـد ادامه 

حضـور در ایـن عرصـه را بزننـد و ایـن مسـئله بـه دلیل 

افزایش هزینه های تولید و همچنین مطالبات مالی 

روند روبه رشدی داشته است.

وی در همیـن راسـتا ادامـه داد: تولیـد، محـرک 

اصلی توسـعه و پیشـرفت اقتصادی در کشور است 

و سـرمایه گذاری در سـایر بخش هـا همچـون طـال، 

سکه، دالر و ... منجر به رکود بیشتر خواهد شد. بر 

جهـت  الزم  زیرسـاخت های  بایـد  اسـاس  همیـن 

توسعه تولید فراهم شود که متولی اصلی این مهم، 

دولت و سازمان های ذی ربط هستند. تامین داخلی 

مواد اولیه مورد نیاز برخی صنایع مانند رنگ سازی 

باید در داخل صورت پذیرد و نباید ضمن واردات از 

کشـورهای خارجـی، ایـن محصـول بـا برنـد داخلـی 

عرضه شود. در همین راستا، ضرورت دارد متخصصان 

امـر در سـازمان های مختلـف بـه کار گرفته شـوند و 

این در حالی است که جای خالی نیروهای انسانی 

متخصـص در بخش هـای مختلـف تولیـد به شـدت 

احساس می شود.

مدیرعامل شرکت کارا کابل پویا ضمن اشاره به 

تولیـد سـیم و کابل هـای غیـر اسـتاندارد در سـطح 

بـازار، تصریـح کـرد: متاسـفانه تولیـد و توزیع سـیم و 

کابـل غیـر اسـتاندارد، چالـش عمـده ای اسـت که به 

شـدت طی سـالیان اخیر رشـد پیدا کرده و شـرایط را 

برای واحدهای تولیدی مجاز دشـوار سـاخته است. 

مـا همـواره تـالش کرده ایـم بـا حفـظ اسـتانداردهای 

موجود، کابل های تخصصی را تولید کنیم و از هیچ 

دریـغ  باکیفیـت  محصـول  تولیـد  جهـت  تالشـی 

نکرده ایـم. متاسـفانه بـا رشـد مشـکالت اقتصـادی و 

افـت تقاضـا و تـوان خریـد در سـطح بـازار، تولیـد و 

توزیع این محصوالت افزایش چشمگیری پیدا کرده 

بـرای مثـال، کابـل سـه در 1.5 میلی متـر  اسـت. 

روکش دار ضد حریق در بازار در حالی با قیمت غیر 

چنیـن  عمـل  در  کـه  می رسـد  فـروش  بـه  واقعـی 

مسـئله ای امکان پذیر نیسـت و ما پس از تست های 

آزمایشگاهی الزم متوجه می شویم که این محصول 

با سـطح مقطع سـه در 0.75 میلی متر آن هم با مس 

کمتر تولید و فروخته شده است. در حالی که مهر 

توجـه بـه اینکـه کابل هـای تخصصـی در این شـرکت 

تولید می شـود، بر همین اسـاس افزایش قیمت گاز 

تاثیر چندانی بر عملکرد مجموعه نداشته است اما 

قطعی برق طی سه ماه تابستان باعث شد تغییراتی 

بـا توجـه بـه  در زمینـه تولیـد شـکل بگیـرد. البتـه 

برنامه ریزی صورت گرفته جهت قطعی برق در یک 

روز هفته، خوشبختانه مشکالت کمتری نسبت به 

سـالیان قبـل کـه بـرق واحدهـای تولیدی به یـک باره 

تکلیـف  چراکـه  آمـد؛  وجـود  بـه  می شـد،  قطـع 

بـر اسـاس  بـود و  از قبـل مشـخص  تولیدکننـدگان 

زمان بندی اعالم شده، تولید خود را پیش می بردند. 

در یک نگاه کلی، مشکل تامین مواد اولیه و همچنین 

قطعـی حامل هـای انـرژی تنهـا مختـص بـه صنعـت 

سـیم و کابـل نیسـت و تمـام صنایـع با این مشـکالت 

دست و پنجه نرم می کنند.

از نیروهای انسانی متخصص   
حمایت کنید

گلکار در ادامه به کاهش نیروی انسانی در بخش 

تولید اشاره کرد و گفت: متاسفانه در داخل کشور، 

نیروهـای  از  کارگیـری  بـه  نسـبت  کافـی  توجهـات 

انسـانی جوان و فارغ التحصیالن دانشگاهی صورت 

نمی پذیرد. برای مثال، چین به عنوان پر جمعیت ترین 

کشـور جهـان توانسـته اسـت بـا حمایت هـای جـدی و 

کافـی دولـت این کشـور، زمینـه را برای اشـتغال زایی 

میـان  در  و  آورد  فراهـم  جمعیـت  از  تعـداد  ایـن 

ابرقدرت های اقتصادی جهان قرار بگیرد. متاسـفانه 

حمایت هـای الزم از تولیدکننـدگان داخلـی صـورت 

نمی پذیرد و به نوعی چوب الی چرخ تولیدکنندگان 

در بخش های مختلف تولید اعم از بیمه، مالیات و 

... می گذارنـد. از سـوی دیگـر، ذهنیتـی در سـطح 

و  کارفرمایـان  کـه  اسـت  گرفتـه  شـکل  جامعـه 

کارخانه داران جزو اقشار پردرآمدی هستند که هیچ 

مشکلی در تامین معیشت خود ندارند؛ در حالی که 

فعالیـت در بخـش تولیـد، نیازمنـد عشـق و عالقه ای 

است که با وجود تمامی مشکالت، باید به ادامه این 

مسـیر امیـدوار بـود. در غیـر ایـن صـورت، سـوددهی 

حاصل از سـرمایه گذاری در بخش های غیر مولد به 

متاسفانه تولید و توزیع 
سیم و کابل غیر استاندارد، 
چالش عمده ای است که 
به شدت طی سالیان اخیر 
رشد پیدا کرده و شرایط 
را برای واحدهای تولیدی 
مجاز دشوار ساخته است
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اسـتاندارد نیـز روی ایـن کابـل درج شـده اسـت و 

مشـخص نیسـت کـه چـرا باید چنیـن کم فروشـی آن 

هـم بـه صورت عمده در سـطح بـازار صـورت پذیرد. 

در حالـی کـه اسـتفاده از ایـن کابـل ممکـن اسـت 

فـروش  بـه  حریـق  ضـد  اسـم  بـه  اینکـه  علی رغـم 

می رسد، باعث آتش سوزی و ضررهای جبران ناپذیری 

در واحدهای مختلف مسکونی و صنعتی شود.

تمایلی به دریافت تسهیالت بانکی   
نداریم

گلکار در خصوص فرایند تولید در این مجموعه، 

تاکید کرد: سه سیم با مقطع 1.5 میلی متر با استفاده 

روکـش کاری  و  عایق بنـدی  فویـل،  و  سـیلیکون  از 

می شـوند و  سـپس الیـه محافـظ بـه منظـور مقابله با 

پارازیـت روی آن کشـیده می شـود. مـا از تجهیـزات 

کابل هـا  ایـن  تولیـد  در  و دسـتگاه های جدیـد  روز 

تامیـن  زمینـه  در  مشـکلی  و  می کنیـم  اسـتفاده 

قطعات مورد نیاز خود نداریم.

وی در ارتبـاط بـا حمایـت دولـت از بخـش تولیـد، 

خاطرنشـان کرد: واقعیت امر این اسـت که ما نیازی 

به حمایت دولت نداریم و می توانیم به فعالیت خود 

دریافـت  وعـده  دولـت  مثـال،  بـرای  دهیـم.  ادامـه 

تسـهیالت حمایـت از تولیـد را بـه فعـاالن ایـن بخـش 

داده اسـت امـا دریافـت وام  و تسـهیالت بانکـی بـه 

از  بسـیاری  کـه  اسـت  دشـوار  و  زمان بـر  قـدری 

و  ندارنـد  آن  اخـذ  بـه  تمایلـی  تولیدکننـدگان 

ضمانت نامه های دشـوار و سـود چند برابری، میل به 

دریافت تسهیالت را به شدت کاهش داده است.

این فعال صنعت سیم و کابل در پاسخ به سوال 

خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه وضعیت 

تولید سیم و کابل داخلی با رقبای خارجی را چطور 

ارزیابـی می کنیـد، اذعـان کـرد: تولیـد انـواع سـیم و 

ماننـد  همسـایه  کشـورهای  در  حالـی  در  کابـل 

آذربایجان و  ترکیه با به کارگیری از دانش و تکنولوژی 

روز و همچنیـن تجهیـزات جدیـد صـورت می پذیرد 

که ما در تامین گرانول PVC و حتی پلی اتیلن مورد 

نیاز خود نیز با مشکل مواجه هستیم. واقعیت امر 

ایـن اسـت کـه کشـورهای توسـعه یافتـه و پیشـرفته 

ماننـد ژاپـن بـه موفقیت هـای چشـمگیری در ایـن 

صنعت پتروشـیمی دسـت یافته اند و ما همچنان 

گرفتـار تولیـد یـک سـری محصـوالت ابتدایـی در 

ایـن صنعـت هسـتیم. متاسـفانه توانایـی رقابت با 

امیـدوار  و  نداریـم  را  همسـایه  تولیدکننـدگان 

گفتـن  بـرای  حرفـی  آینـده  در  بتوانیـم  هسـتیم 

داشته باشیم.

اهمیت احداث شهرک های پژوهشی و   
تحقیقاتی

گلکار ضمن اشاره به ضرورت توسعه پژوهش و 

تحقیـق در صنعـت کشـور، یـادآور شـد: بـا توجـه بـه 

اینکـه تمایـل نیروی انسـانی برای فعالیـت در بخش 

تولید کاهش یافته اسـت، بر همین اسـاس ضرورت 

شـهرک های  اشـتغال زایی،  توسـعه  ضمـن  دارد 

تحقیقاتی و پژوهشی برای جوانان عالقمند به کار 

در نظر گرفته شود تا بتوانیم بیشترین بهره وری را از 

نیروی انسـانی داشـته باشـیم. متاسـفانه واحدهای 

بـدون  پیـش  سـال  چنـد  طـی  صنعتـی  کوچـک 

کارشناسـی های الزم احـداث شـدند کـه در حـال 

حاضر یا تعطیل و یا در آستانه ورشکستگی هستند. 

رشـته های تخصصی دانشگاهی بسـیاری در کشور 

صنعـت  یاری رسـان  می توانـد  کـه  دارد  وجـود 

تامیـن  مسـتلزم  مسـئله  ایـن  و  شـود  پتروشـیمی 

تجهیزات و زیرساخت های آزمایشگاهی الزم است. 

پلیمـر، متالـورژی، الکترونیـک و...، جـزو رشـته های 

برتر دانشـگاهی هسـتند که جای کار بسـیاری برای 

رشد و پیشرفت این رشته  ها وجود دارد و مسئوالن 

دانشـگاهی و پژوهشـی کشـور بایـد توجـه بیشـتری 

داشته باشند.

وی در پایـان یـادآور شـد: در حالـی بـا کمتریـن 

میـزان تولیـد به فعالیـت خـود ادامه می دهیم کـه از 

کابـل  و  سـیم  در صنعـت  سـاله  حـدود 40  سـابقه 

برخوردار هستیم و درخواست ما از مسئوالن ذی ربط، 

تسـهیل شـرایط تولیـد و تامیـن زیرسـاخت های الزم 

جهـت توسـعه ایـن مهـم اسـت تـا بتوانیـم علی رغـم 

مشـکالت موجـود، بـا عالقمنـدی کامـل بـه فعالیـت 

خود ادامه دهیم.

درخواست ما از 
مسئوالن ذی ربط، تسهیل 

شرایط تولید و تامین 
زیرساخت های الزم جهت 
توسعه این مهم است تا 
بتوانیم علی رغم مشکالت 
موجود، با عالقمندی کامل 
به فعالیت خود ادامه دهیم
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شـرکت صنایـع »Copper Mountain« اعـالم کرد که طبـق آخرین برآوردهـا، ۷۵ درصد از 
منابـع و ذخایر معدنـی این شـرکت در معـدن »Copper Mountain« واقـع در جنوب بریتیش 
کلمبیـا واقع شـده اسـت. طبـق آخریـن به روز رسـانی و بر اسـاس ذخایر جدیـد اعالم شـده در 
بازنگـری عمـر معادن این شـرکت، ظرفیت طرح توسـعه  واحد تغلیظ این شـرکت از 4۵ هزار تن 

به ۶۵ هزار تن در روز افزایش یافت.

رشد منابع معدنی مس استان بریتیش  کلمبیای کانادا

به گزارش پایگاه خبری و نحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از وب سـایت »Mining«، در آخریـن 

 »Copper Mountain« به روز رسانی ها، شرکت صنایع

افزایش منابع اندازه گیری و مشـخص شـده خود را با 

میانگیـن 0.22 درصـد مـس، 0.09 گرم در هر تن طال و 

0.64 گرم در هر تن نقره اعالم کرد.

کل ایـن ذخیـره حـاوی 5.5 میلیـارد پونـد مـس ، 

حـدود 3.4 میلیـون اونـس طـال و 23.4 میلیـون اونـس 

نقـره اسـت کـه بـه ترتیـب هـر کـدام 70 درصـد، 

68درصد و 62 درصد افزایش نسـبت به برآورد قبلی 

را نشان می دهد.

ذخایر قطعی و احتمالی با حجم 702 میلیون تنی 

با میانگین 0.24 درصد مس، 0.1 گرم در هر تن طال و 

0.71 گـرم در هـر تـن نقـره حـاوی 3.7 میلیـارد پونـد 

مس، حدود 2.3 میلیون اونس طال و 16 میلیون اونس 

نقره است.

طبـق آخریـن به روز رسـانی های اعالم شـده، طول 

عمر معدن »Copper Mountain« برای این شرکت 

بـه 32 سـال افزایـش یافـت و از ایـن پـس می توانـد بـا 

افزایـش حجـم برداشـت تـا 65 هـزار تـن در روز کار 

استخراج معدن را تا سال 2028 ادامه دهد. همچنین 

مقـدار تولیـد سـاالنه ایـن شـرکت حـدود 114 میلیـون 

پونـد مـس، 54 هـزار اونس طال و 367 هزار اونس نقره 

پیش بینی شده است.

بازنگـری طـول عمـر معـدن ایـن شـرکت منجـر به 

سـود 1.24 یـک میلیـارد و 240 میلیـون دالری خالـص 

پس از کسر مالیات با تخفیف 8 درصد می شود که 

از برآورد سود قبلی آن که برابر با یک میلیارد دالر بود 

بیشـتر اسـت. هزینـه سـرمایه اولیـه مـورد نیـاز بـرای 

افزایش توان بهره برداری به 65 هزار تن در روز حدود 

237 میلیون دالر برآورد شده است.

گیـل کالوزن، رئیـس و مدیـر عامـل شـرکت 

»Copper Mountain« بیان می کند که این نتایج، 

حجم و مقیاس این معدن را نشان می دهد.

وی در ادامـه مطـرح کـرد: مرکـز بـزرگ ذخایـر 

معدنی این شـرکت، زیربنای مطالعاتی به  روز شـده 

برای توان بهره برداری 65 هزار تن در روز است که بر 

این اسـاس، حجم کل تولید بیش از 4.1 میلیارد پوند 

مس طی زمان بهره برداری معدن که بیش از 30 سال 

است تخمین می زند.

افزایـش ظرفیـت طـرح توسـعه این شـرکت بـه 65 

هـزار تـن در روز فقـط به سـرمایه اولیه توسـعه اندکی 

شـرکت  گـردش  در  وجـوه  توسـط  کـه  دارد  نیـاز 

»Copper Mountain« تامیـن می شـود. در واقـع، 

این شرکت نه تنها قادر به تامین سرمایه مورد نیاز در 

زمـان حـق بهره بـرداری ایـن معـدن اسـت بلکـه انتظار 

می رود که وجوه در گردش آزاد قابل توجهی فراتر از 

این الزامات را ایجاد کند.

عالوه برایـن مـوارد، ایـن شـرکت تاکیـد کـرد کـه 

اکتشاف فلزات با عیار باالتر به ویژه در عمق بیشتر 

زمین هنوز انجام نشده است و پتانسیل باالیی برای 

چنین ذخیره ای برآورد می شود.

ذخایـر  کل  به روز رسـانی ها،  جدیدتریـن  طبـق 

معدنـی ایـن شـرکت از جملـه پـروژه مـس »Eva« در 

اسـترالیا، اکنـون بـه 5.4 میلیـارد پونـد مس و بیـش از 

2.6 میلیون اونس طال رسیده است.

پـروژه »Copper Mountain« در 20 کیلومتـری 

جنوب شـهر پرینسـتون در استان بریتیش کلمبیای 

شـرکت  کـه  اسـت  گفتنـی  دارد.  قـرار  کانـادا 

»Mitsubishi Materials« مالکیت حق استفاده از 

25 درصد باقی مانده از این معدن را دارا است.
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افزایش قدرت خرید بازرگانان چینی 
با کاهش قیمت مس

در حالـی کـه سـایر کشـورهای جهـان درگیر رکـود اقتصادی هسـتند، چیـن به  طور پیوسـته 
واردات مس خود از بازار فیزیکی را افزایش می دهد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از »Reuters«، حجـم واردات خالص مس 

تصفیـه شـده چیـن از دیگـر کشـورهای جهـان در 

هشت ماهه اول امسال، 9.8 درصد افزایش داشت. 

مقـدار حجـم واردات از ابتـدای سـال جـاری تـا بـه 

امـروز، نشـان از ثبـت رکـورد ایـن کشـور در بحـث 

واردات فلزات از سال 2020 به بعد است.

و  مـــس  ضایعـــات  واردات  چیـــن  همزمــــان، 

کنسـانتره های معدنـی را افزایـش داد کـه البتـه ایـن 

اتفــــاق نشان دهنــــده آن اســــت کــــه اشتیــــاق 

پاالیشگاه های این کشور به دلیل کمبود مواد اولیه 

کاهش نیافته است. در مقابل روند قدرتمند حجم 

واردات، می توان به ضعف گسـترده در بخش پر از 

بدهـــی امـالک چیــــن و همچنیــــن مشـکالت بـه 

خصـوص در گـروه تجـاری »Maike« کـه یکـی از 

توزیع کنندگان و وارد کنندگان مطرح فلزات به ویژه 

مس در چین است، اشاره کرد.

موضوعـی کـه می تـوان از ایـن مبحث برداشـت 

ذخیره سـازی  از  سـخن  اسـت  ممکـن  اینکـه  کـرد، 

مجـدد در انبـار کاالهـا مطـرح شـود اما آیـا در همین 

راستا ممکن است عمل دیگری در کار باشد؟

زیاده روی در خرید مس  
حجم واردات خالص مس تصفیه شده چین در 
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حـدود  میـالدی،  جـاری  سـال  اول  ماهـه  هشـت 

2.31میلیـون تـن بوده اسـت که 200 هـزار تن افزایش 

نسبت به مدت مشابه سال 2021 را نشان می دهد. 

بـا ایـن حـال، این میـزان زیـاده روی در خرید مس که 

در حـال حاضـر نیـز در حال انجام اسـت، دسـت کم 

گرفتـه شـده اسـت؛ چراکـه حجـم واردات تـا ماه می 

امسـال، کمتـر از متوسـط حجـم سـال 2021 بـود. این 

سـرعت در مـاه ژوئـن بـه شـدت افزایـش یافـت؛ بـه 

طـوری کـه حجـم گـزارش شـده در سـه مـاه اخیـر بـر 

حسب سال، 3.87 میلیون تن بوده است.

حجـم واردات سـاالنه تنهـا در سـال 2020 از ایـن 

سـطح فراتـر رفـت. در ایـن سـال، قیمـت مـس در 

بـورس فلـزات لنـدن بـه زیـر پنـج هـزار دالر در هر تن 

باعـث  سـقوط کـرد؛ چراکـه شـیوع ویـروس کرونـا 

و دیگـر  تولیدکننـدگان در چیـن  فعالیـت  کاهـش 

کشـورها شـد. بایـد بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرد کـه 

خریـداران چینـی از کاهـش شـدید قیمـت مـس از 

10هـزار دالر در هـر تـن در مـاه مارس به هفت هزار و 

425 دالر فعلی سود می برند.

این موضوع در بسـیاری از جهات به یک نوع از 

تمایل به ذخیره کاال در انبار اشاره دارد. قیمت مس 

بیـن سـال های 2020 تـا 2021 دو برابـر و باعـث ایجـاد 

مشـکالت مالـی بـرای خریـداران خـرد شـد. به همین 

دلیـل، دولـت چین تصمیم گرفت حـدود 110هـزار تن 

فلز از ذخایر انباشته دولتی را عرضه کند.

اگر دولت مجبور می شـد این ذخایر انباشـته را با 

حداکثر قیمت  عرضه کند، در آن صورت می توانست 

گفت که عرضه کنندگان داخلی چین نیز محصوالت 

خود را با حداکثر قیمت عرضه می کنند.

افزایش واردات ضایعات و کنسانتره ها  
مجـدد  ذخیره سـازی  سـوق  حاضـر  حـال  در 

کاالهـا بـه سـمت مـواد اولیـه مـس وارداتـی اسـت. 

واردات قراضه مس در دوره مشـابه سـال گذشـته، 

8.2درصـد نسـبت بـه سـال 2020 افزایـش یافت؛ در 

حالـی کـه ایـن افزایـش پس از لغو شـدن ممنوعیت 

جهـت  مـس  قراضه هـای  انـواع  از  برخـی  واردات 

واردات در سال 2020 اتفاق افتاد.

با این حال، حجم واردات یک میلیون و 190هزار 

تنـی در سـال جـاری تـا مـاه آگوسـت در مقایسـه بـا 

سـال های گذشـته کمتـر بـه نظـر می رسـد امـا آنچـه 

اکنـون وارد چیـن می شـود، مـواد بـا خلـوص بسـیار 

باالتـر اسـت کـه طبـق طبقه بنـدی مجـدد سـازمان 

نظارتی،بتـوان آن ضایعـات را بـه  جـای باطلـه تحـت 

عنوان منبع مس دسته بندی کرد.

ایاالت متحده آمریکا با ارسال 214 هزار تن مس 

قابـل بازیافـت بـه چیـن، تاکنـون در سـال جـاری بـه 

جایـگاه اول عرضه کننـدگان در جهـان دسـت یافتـه 

اسـت کـه نسـبت بـه سـال 2021، حـدود 48 درصـد 

افزایش را نشان می دهد.

شایان ذکر است که برخی از این مواد مستقیما 

بـه سـمت کارخانه هـا فرسـتاده می شـوند تـا بـه طور 

مستقیم در فرایند ذوب مرتبط با تولید محصوالت 

مورد استفاده قرار گیرند. استفاده از حجم باالیی از 

قراضه هـا بـه معنـای نیاز کمتر به فلز خالص تصفیه 

اتفـاق  ایـن  شـده اسـت؛ هـر چنـد در حـال حاضـر 

نیفتاده است.

صعـودی  واردات  حجـم  سـاده تر،  بیـان  بـه 

کنسـانتره های معدنـی حـدود 9.1 درصد نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال گذشـته تـا قبـل از مـاه آگوسـت 

افزایـش داشـته کـه این امر بـه واحدهای ذوب چین 

ایـن اجـازه را داده اسـت تـا حجـم تولیـد خـود را تـا 

2.6درصـد در سـال جـاری افزایـش دهنـد. البتـه این 

اتفـاق باعـث کاهـش تقاضـای مصـرف فلـز در سـایر 

نقاط جهان نشده است.

عامل موثر در تقاضا ناشی از انرژی های   
تجدیدپذیر

بـرای  چیـن  کشـور  اشـتیاق  می رسـد  نظـر  بـه 

بنابرایـن حجـم  باشـد.  سـیری ناپذیر  مـس  واردات 

واردات بیشـتر در ماه هـای ژوئـن تـا آگوسـت هیـچ 

تاثیـری بـر موجـودی مـس در بـورس آتـی شـانگهای 

نداشـته و در همـان سـطح بسـیار پاییـن 36 هـزار 

897تن باقی مانده است. بر همین اساس، منحنی 

اختالف قیمت قراردادهای بورس آتی شـانگهای تا 

ماه ژوئن 2023 شرایط بکواردیشن را نشان می دهد.

ایاالت متحده آمریکا با 
ارسال ۲۱4 هزار تن مس 

قابل بازیافت به چین، 
تاکنون در سال جاری به 

جایگاه اول عرضه کنندگان 
در جهان دست یافته است 
که نسبت به سال ۲۰۲۱، 
حدود 4۸ درصد افزایش را 

نشان می دهد
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پریمیـوم مـس بنـدر یانگشـان چیـن کـه بیشـتر 

واردات مـس از ایـن طریق صورت می پذیـرد، در حال 

حاضـر توسـط موسسـه »SMM« ارزیابـی می شـود 

98دالر در هـر تـن نسـبت بـه قیمـت نقـدی بـورس 

فلزات لندن گزارش می شود که 6.5 دالر به  ازای هر 

تن را نسبت به ماه مارس افزایش داشته است.

تمـام ایـن مـوارد ایـن سـوال را در ذهـن بـه  وجـود 

مـی آورد کـه آیا انگیزه افزایش حجـم واردات کنونی 

بیـش از یـک عامل انگیزشـی برای ذخیره مجـدد در 

انبـار اسـت؟ بـه نظـر می رسـد یـک پاسـخ بـرای ایـن 

سـوال این باشـد که هرچند سـاختار قدیمی اقتصاد 

چیـن در حـال از بیـن رفتـن اسـت اما سـاختار جدید 

در  را  مـس  کـه  اسـت  گونـه ای  بـه   آن  اقتصـاد 

کاربردهای متفاوتی مصرف می کند؛ به  شکلی که 

مقـدار تقاضـای مـس در سـاختار اقتصـادی جدیـد 

مشابه با ساختار قدیم باشد.

شـاخص های اصلـی تولیـد نشـان می دهنـد کـه 

فعالیت کارخانه های چین به دلیل محدودیت های 

اعمـال شـده ناشـی از ویـروس کرونـا و ضعـف در 

بخش امالک مسکونی انقباضی بوده است. بخش 

ساخت وسـاز یکی از پایه های اصلی رشـد اقتصادی 

چیـن در سـال های اخیـر بـوده و یـک عامـل مهـم در 

تقاضـای مـس اسـت؛ به  ویـژه در مراحل آخر توسـعه 

پروژه هـا کـه در آن سیم کشـی و نصـب لوازم خانگی 

انجام می شوند.

ایـن موضـوع که ضعف در بخـش امالک باعث 

کاهـش تقاضـا بـرای مـس می شـود، تصور نادرسـتی 

اسـت. بـه همیـن دلیـل در سـاختار جدیـد اقتصـاد 

چیـن، امـکان ایجـاد تعـادل در صنایـع مختلـف از 

وسـایل نقلیه الکتریکی تا هزینه های شـبکه، فراهم 

شده است.

فروش وسـایل نقلیه با انرژی نو در ماه آگوسـت 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل دو برابـر شـده 

اسـت کـه همیـن موضـوع باعـث بهبـود در مقـدار 

تولید صنایع خودروسازی در چین شد.

بانـک  و  مالــی  خدمــات  شـرکت  گفتــــه  بـــه 

سرمایه گذاری سیتی، هزینه های توسعه و نوسازی 

شـبکه بـرق کـه در نیمـه دوم دهـه گذشـته کاهـش 

یافته بود، دوباره در حال افزایش است و در هشت 

ماهـه اول سـال 2022 نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

قبل، 11 درصد افزایش را نشان می دهد. طبق گفته 

افزایـش  از  ایـن موسسـه، نشـانه هایی  تحلیل گـران 

جـاری  سـال  سـپتامبر  مـاه  در  شـبکه  هزینه هـای 

میالدی مشاهده می شود.

تحلیل گـران شـرکت خدمـات مالی و بانکـداری 

گلدمـن سـاکس پیش بینـی می کننـد کـه افزایـش 

تقاضا برای انرژی های تجدیدپذیر می تواند به طور 

کامـل کاهـش حجـم فـروش در صنایع ساخت وسـاز 

مبتنی بر ساختار قدیم اقتصاد چین را جبران  کند. 

دولـت چیـن افزایـش 25 درصـد نفـوذ وسـایل 

نقلیه الکتریکی را تا سـال 2025 هدف گذاری کرده 

اسـت و متعهـد شـده کـه پرداختی هـای توسـعه و 

نوسـازی شـبکه بـرق را در دوره پنـج سـاله آینـده دو 

برابـر کنـد. افزایـش سـرمایه گذاری دولـت چیـن در 

طـرح کربن زدایـی، می توانـد دلیـل اصلـی بـرای 

تـا نسـبت بـه ذخیـره  خریـداران مـس چیـن باشـد 

مجـدد در انبـار واحدهای فیزیکی در سـطح قیمت 

فعلی اطمینان حاصل کنند.

استفاده از مس در انتقال انرژی در حال حاضر 

در چیـن شـکل ملموسـی بـه خـود گرفتـه اسـت و 

دیگـر  بـرای  امیدوارکننـده  اتفـاق  یـک  می توانـد 

کشورهای جهان تلقی شود.
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پریمیوم بازار فیزیکی مس چین بر مدار صعود

تحلیل گـران و معامله گـران اعـالم کردنـد با توجه بـه اینکه تقاضا بـرای فلز مس به پشـتوانه 
برنامـه محرک هـای اقتصـادی دولتـی بهبـود یافتـه اسـت، پریمیـوم بـازار فیزیکی مـس برای 

مصرف کننده نهایی چین ممکن است در چند ماه آینده روند افزایشی خود را ادامه دهد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از »Reuters«، پریمیوم بازار فیزیکی برای 

مس تصفیه شـده حدود 605 یوان )85.36 دالر( در 

هر تن در روز 22 سپتامبر اعالم شد که 50 یوان در 

هـر تـن بـه نسـبت پریمیـوم اعالمـی در پایـان سـال 

مـاه  اوایـل  می دهـد.  نشـان  را  افزایـش  گذشـته 

سـپتامبر ایـن پریمیـوم بـه 825یـوان رسـیده بـود 

که باالترین رقم اعالم شده از ماه نوامبر 2021 بود. 

ایـن پریمیـوم کـه بـر طبـق قیمت هـای مـس اعـالم 

شـده در معامـالت تعییـن و پرداخـت می شـود، از 

باالنـس عرضـه و تقاضـا در بـازار فیزیکـی مـس چیـن 

تاثیر می گیرد.

چین در چند ماه گذشته، میلیارد ها یوان برای 

توسـعه زیرسـاخت های خـود صـرف کـرده اسـت؛ 

چراکـه ایـن کشـور بـه دنبـال احیـای اقتصـاد آسـیب 

دیده خود متاثر از شیوع ویروس کرونا و روند کند 

اقتصاد جهانی است.

تیانیـو، تحلیل گـر مـس چیـن در شـرکت  هـی 

امـالک  بـازار  کـه  کـرد  بیـان   »CRU« مشـاوره ای 

آسـیب های  امسـال  بـرای  ویـژه  بـه   چیـن  تجـاری 

اوضـاع سـایر  امـا  فراوانـی را متحمـل شـده اسـت 

بخش هـا بهتـر ارزیابـی می شـود. به عـالوه پریمیوم 

مس همچنان در سطح نسبتا باالیی قرار دارد.

وی در ادامـه افـزود کـه تقاضـای مـس پاالیـش 

شـده در چیـن در سـه ماهـه سـوم امسـال، 5 درصـد 

افزایـش  گذشـته  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت 

داشـت کـه نشـانگر شـتاب رشـد 9 درصـدی در بـازه 

سـال های  بـه  نسـبت  دسـامبر  تـا  اکتبـر  ماه هـای 

گذشته است.

نـرخ  میانگیـن  کـه  گفـت  تیانیـو  همچنیـن 
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مـس وارداتـی چیـن، در مجمـوع بـه پایین تریـن حـد 

خود یعنی 118 هزار و 697 تن رسید.

به عالوه ذخیره انباشته در انبارهای بورس آتی 

شانگهای و بورس فلزات لندن، در مجموع 171هزار 

797 تـن بـود کـه معـادل فقـط سـه روز از مصـرف 

جهانی است. در نهایت این تاجر فلزات اعالم کرد 

کـه پریمیـوم بـازار فیزیکـی بـه ایـن زودی هـا کاهـش 

نخواهـد یافـت زیرا روند عرضـه در بازارهای داخلی 

چین و دیگر کشورها نزولی است.

موسســـه تحقیقـــاتی و تحـت حمایـــت دولـت 

»Antaike« در گزارشـی در روز 9 سـپتامبر اعـالم 

کـرد کـه در مـاه آگوسـت، تولیـد کاتـد مـس چین به 

اسـتان های  در  بـرق  سـهمیه  بندی های  دلیـل 

بهره بـرداری در کارخانه هـای تولیـد مفتـول مسـی 

در چیـن، از 62 درصـد در ابتـدای مـاه آگوسـت بـه 

70 درصـد در حـال حاضـر افزایـش یافتـه و همیـن 

از  مسـی،  لوله هـای  تولیـد  کارخانه هـای  در  نـرخ 

64درصد در مدت مشـابه به 67 درصد رشـد پیدا 

کرده است.

برخی از داده های رسمی نشان می دهد که در 

صنعـت، یکـی دیگـر از مصرف کننـدگان بـزرگ مس 

که فعالیت کارخانه تولیدی  آن در ماه سـپتامبر به  

طـور غیـر منتظـره ای بـا رکـود مواجـه بـود، توانسـت 

پـس از دو مـاه فعالیـت، رشـد اقتصـادی مطلوبـی را 

تجربه کند.

یـک تاجـر فلز مسـتقر در چین اعـالم کرد بازار 

چیـن، بهبـود در رونـد تقاضـا را تجربه می کند که 

دیگـر  در  ضعیـف  تقاضـای  رونـد  بـا  تضـاد  در 

بازارهـای جهـان اسـت و ایـن امـر فرصـت را بـرای 

تجـارت در بـازار بـه منظـور سـود بـردن از پنجـره 

واردات ایجاد می کند.

رونـد  منعکس کننـده  کـه  یانگشـان  پریمیـوم 

تقاضـا بـرای مـس وارداتـی بـه چیـن اسـت، در روز 

22سـپتامبر به 108 دالر در هر تن رسـید و نزدیک به 

پریمیـوم 112 دالر و 50 سـنتی ثبـت شـده در 19 مـاه 

آگوسـت بود که باالترین مقدار اعالم شـده از زمان 

اکتبر سال گذشته را نشان می دهد.

داده هـای رسـمی نشـان می دهـد کـه چیـن در 

هشـت ماهـه اول سـال 2022، حـدود  دو میلیـون و 

370 هزار تن مس تصفیه شـده وارد کرده اسـت که 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، 7.4 درصـد 

افزایش را نشان می دهد.

یکی از تولیدکنندگان لوله مسی در چین پس از 

تعطیـالت روز ملـی چیـن کـه از اول تـا هفتـم اکتبـر 

ادامـه دارد، اعـالم کـرد کـه انتظـار دارد حجم خرید 

پس از این تعطیالت افزایش یابد.

کاهش عرضه  
محـدود  عرضـه  رونـد  کـه  کـرد  عنـوان  بایـد 

می توانـد بـر پریمیـوم تاثیرگـذار باشـد. همچنیـن 

موجودی هـای انبـار قابـل رویت و پیگیـری در چین، 

از جمله فلزات در بورس آتی شـانگهای و موجودی 

چجیانگ و آن هوئی، قرنطینه های ایجاد شده ناشی 

از شـیوع ویـروس کرونـا و عرضـه محـدود ضایعـات 

کمتر از حد انتظار بود.

ایـن موسسـه در ادامـه افـزود که وقفه های ایجاد 

شده در روند عرضه به دلیل مشکالت نقدینگی در 

شـرکت »Maike« بـه عنـوان بزرگ تریـن واردکننـده 

مس چین، باعث کمبود در بازار شده است.

یکـی دیگـر از تاجـران فلـزات در پایـان بیـان کـرد 

کـه وجـود بی ثباتـی در بـازار بـه دلیـل افزایـش ارزش 

پولـی  سیاسـت های  تشـدید  از  ناشـی  کـه  دالر 

شـده  ایجـاد  آمریـکا  متحـده  ایـاالت  در  انقباضـی 

است، می تواند موجب افزایش هزینه واردات مس 

و پریمیوم های آن شود.
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سـهام شـرکت »Ero Copper« در روزهای پایانی ماه سـپتامبر با انتشـار خبر کشـف معدن 
سولفید نیکل در دره شهر کوراچا در شمال شرقی برزیل، 9.4 درصد افزایش یافت.

 »Ero Copper« افزایش ارزش سهام شرکت
با کشف معدن نیکل

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از وب سـایت »Mining«، اکتشـاف ایـن 

کانسار که به سیستم آمبورانا معروف است، تا کنون 

به شـعاع پنج کیلومتر ارزیابی شـده اسـت و در تمام 

از  یکـی  دارد.  را  روبـاز  اسـتخراج  قابلیـت  جهـات 

معدنچیـان این شـرکت مسـتقر در ونکـوور کانـادا در 

یک بیانیه خبری گفت که این معدن شامل چندین 

الیه مواد معدنی نیکل است.

نتایـج اولیـه از 48 نقطـه حفـاری شـده در دو 

در  واقـع  معـدن  ایـن  در  منطقـه شناسـایی شـده 

شـرکت  فـرآوری  تاسیسـات  20کیلومتـری  حـدود 

»Ero's Caraíba« در ایالـت شـمال شـرقی باهیـا، 

چندین کانی با ارزش را نشان داد که در عمق حدود 

300متری قرار دارند.

حفـاری در عمـق 16.5 متـری منطقـه VB حـدود 

1.22 درصـد نیـکل، 0.17 درصـد مـس و 0.03 درصـد 

کبالـت و در عمـق 3.8 متـری، 3.6 درصـد نیـکل، 

0.22درصد مس و 0.09 درصد کبالت را نشان داد.

بـه عـالوه بـه شـعاع 1.5 متـر از ایـن عمـق شـامل 

کانسـنگ های سـولفیدی بـا بافـت حجیـم بـا عیـار 

6.59درصـد نیـکل، 0.26 درصـد مـس و 0.17 درصـد 

کبالت یافت شد.

در منطقـه الزارو، گودالـی بـه عمـق 24.1 متـر بـا 

شـامل  کـه  شـد  حفـر   LZ03 دسـتگاه  از  اسـتفاده 

0.81درصـد نیـکل، 0.18 درصـد مـس و 0.04 درصـد 

کبالـت بـود. عمـق 13 متـری ایـن گـودال نیـز حـاوی 

1.11 درصـد نیـکل، 0.25 درصـد مـس و 0.05 درصـد 

کبالت بود.

گودالـی بـه عمـق 22.5 متـر نیـز بـا اسـتفاده از 

دستگاه LZ03 حفر شد که شامل 0.84 درصد نیکل، 

0.15 درصـد مـس و 0.05 درصـد کبالت بود. به عالوه 

عمق هشت متری این گودال نیز حاوی 1.34 درصد 

نیکل، 0.25 درصد مس و 0.07 درصد کبالت بود.

ایـن معدنچـی در ادامـه افـزود کـه ایـن معدن که 

به سیستم آمبورانا معروف است، در طول برنامه های 

بـا  اکتشـافی سـال های 2021 و 2022 ایـن شـرکت و 

استفاده از نقشه برداری دقیق میدانی و زمین  شیمی 

خـاک و همچنیـن بررسـی الکترومغناطیسـی هوایی 

کشف شد.

دیوید اسـترنگ، مدیر عامل »Ero« در مورد این 

کشف گفت که سیستم آمبورانا یک دستاورد مهم 

برای این شرکت و این منطقه محسوب می شود.

وی تاکیـد کـرد که اکتشـاف معـدن مـس در دره 

کوراچا برای اولین بار در اواخر دهه 1700 میالدی به 

ثبت رسید و اکنون که کشف مواد معدنی سولفید 

نیـکل در فاصلـه ای نـه چنـدان دور از مکانـی کـه در 

اسـت،  شـده  اسـتخراج  آن  از  مـس  سـال  طـول 40 

می تواند یک دستاورد بزرگ تلقی شود و بسیار قابل 

توجه است.

ایـن فعـال معدنـی تصریـح کـرد کـه بـا مجموعـه 

داده هـای اخیـرا گـردآوری  شـده، منابـع اختصاصـی 

متمرکز بر یافتن معادن نیکل و بازنگری کامل چندین 

مجموعـه داده تاریخـی در سـال گذشـته، همگـی از 

نتایج تالش ها و پشتکار این شرکت بوده است.

آمـده،  به دسـت  نتایـج  اسـترنگ معتقـد اسـت 

پتانسـیل دره کوراچـا را بـرای تبدیـل شـدن بـه قطبـی 

همچون یک منطقه سـولفید ماگمایی )مواد مذاب 

زیر پوسته کره زمین( مهم در سطح جهانی برای مس 

و نیکل تایید می کند.

در یادداشتی تحقیقاتی، دالتون بارتو، تحلیلگر 

 Canaccord« مالـی  خدمـات  شـرکت  از  معـدن 

Genuity« گفـت بـا توجـه بـه نتایـج اولیـه قبلـی از 

این منطقه و تشـکیل یک تیم اختصاصی اکتشـاف 

نیـکل در اوایـل سـال جـاری، این کشـف را نمی توان 

یک اکتشاف حیرت برانگیز نامید.

وی معتقد اسـت که این اکتشـاف در زمانی رخ 

می دهد که مدیریت شرکت »Ero« در مراحل اولیه 

تصمیم گیـری بـرای ایجاد یک کارخانه جدیـد در دره 

کوراچا است و این نمی تواند اتفاقی باشد.

بارتـو در ادامـه افـزود کـه ایـن خبـر منجـر بـه ایـن 

خواهـد شـد کـه سـهام شـرکت »Ero« کـه پتانسـیل 

اکتشـافی آن از اواخـر سـال 2019 از بیـن رفتـه بـود را 

منعکس کند و بر آن تاثیر می گذارد.

بـا توجـه بـه اینکـه هنـوز چهـار دسـتگاه مجهـز 

حفاری در منطقه مسـتقر اسـت، انتظار می رود در 

به روزرسـانی های آینـده کـه بـرای اوایـل نوامبـر 

مثبـت  نتایـج  منتظـر  اسـت،  شـده  برنامه ریـزی 

بیشتری بود.

ایـن اکتشـاف در دره کوراچـا را می تـوان در کنـار 

استخراج معادن زیرزمینی پیالر و ورملوس و معدن 

روباز سوروبیم در نظر گرفت.
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هفت خان واردات باتری فرسوده
مدیرعامل شـرکت صنایع آذران آشـتیان گفت: عدم صدور مجوز واردات موقت باتری فرسـوده 
طی هفت ماهه سـال جاری باعث شـده اسـت با کاهش شـدید ماده اولیه در داخل مواجه شـویم 
و کمبـود عرضـه و افزایـش تقاضـا منجر به ایجـاد رقابـت و افزایش قیمـت سـرب در بازارهای 

داخلی شده است.

اکبـر ایران نـژاد در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: از آنجایی 

که عمده ماده اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان شمش 

سـرب باتـری فرسـوده اسـت و ایـن محصـول از طریـق 

واردات تامیـن می شـود، عـدم صـدور مجـوز ورود 

موقـت باتـری فرسـوده طـی هفـت ماهـه سـال جـاری 

باعث شـده اسـت با کاهش شـدید ماده اولیه مواجه 

شـویم. رفع تعهد ارزی، مهم ترین چالشـی اسـت که 

در حـال حاضـر بـا آن دسـت و پنجـه نـرم می کنیـم و 

همیـن مسـئله باعـث شـده اسـت کـه نتوانیـم باتـری 

فرسوده را وارد کنیم؛ اگرچه مدارک الزم را به منظور 

رفـع ایـن مشـکل بـه بانـک مرکـزی ارائـه داده ایـم امـا 

متاسفانه همچنان درگیر این مشکل هستیم.

افزایش بی رویه قیمت حامل های انرژی  
وی در خصـوص شـرایط تولیـد در سـال جـاری، 

هیـچ نظارتـی بـا دور زدن قانـون در حـال فعالیـت 

هسـتند. تعـداد واحدهـای غیـر مجـاز تولیـدی بـه 

قـدری افزایـش یافتـه اسـت کـه مـا توانایـی رقابت با 

آن هـا را نداریـم و پرداخـت هزینه گاز و برق مصرفی 

صـورت  بسـیاری  تخلفـات  بـا  نیـز  واحدهـا  ایـن 

می پذیرد. ما چندین بار این معضل را به سازمان های 

مربوطه اعالم کرده ایم اما متاسفانه اقداماتی برای 

مقابلـه بـا آن هـا انجام نشـده اسـت. در حالـی که ما 

باید به صورت ورود موقت فعالیت کرده و نمی توانیم 

در بازارهـای داخلـی رقابـت کنیـم، بنابرایـن عـدم 

بـا ایـن واحدهـای غیـر مجـاز بـه شـرایط و  مقابلـه 

و  زد  خواهـد  آسـیب  قانونـی  واحدهـای  عملکـرد 

امیدوار هستیم مسئوالن ذی ربط توجه بیشتری به 

این معضل داشته باشند.

ایران نژاد در ادامه به ضروت تامین باتری فرسوده 

در بازارهـای داخلـی اشـاره کـرد و گفـت: در حالـی 

عنـوان کـرد: بـا وجـود افزایـش هزینه هـا  و کاهـش 

میزان تولید، تمام تالش خود را جهت حفظ نیروی 

انسانی شاغل در مجموعه به کار گرفته ایم. هزینه 

گاز مصرفی مجموعه از اواسط سال گذشته و بدون 

اطالع رسـانی قبلـی بـه شـدت رشـد پیـدا کـرد و از 

حدود 6 تا هفت میلیون تومان، به 120 تا 130میلیون 

بـرق  هزینـه  اینکـه  ضمـن  یافـت.  افزایـش  تومـان 

مصرفـی نیـز از یـک تـا دو میلیـون تومان، بـه چهار تا 

پنـج میلیـون تومـان رشـد پیـدا کـرد و ایـن افزایـش 

هزینه هـا در حالـی اتفـاق افتـاد کـه 15 تـا 20 نیـروی 

انسـانی مشـغول فعالیـت در یـک کارگاه کوچـک 

ریخته گری در راستای امرار معاش خود هستند.

 مدیرعامـل شـرکت صنایـع آذران آشـتیان ادامـه 

داد: ما در حالی به صورت قانونمند مشغول تولید 

شـمش سرب هستیم که متاسـفانه کارگاه های غیر 

مجاز تولیدی در اطراف شـهرک های صنعتی بدون 
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گفت اقدامات کافی در راسـتای کاهش معضالت 

زیست محیطی انجام شده است.

اخذ مالیات از صادرکنندگان خالف   
قانون است

ایران نـژاد در خصـوص اهمیـت صنعـت سـرب، 

خاطرنشـان کـرد: سـرب، صنعـت بـزرگ و پر اهمیتی 

اسـت که باید شـرایط الزم برای توسـعه تولید شـمش 

در آن فراهـم شـود. تولیدکننـدگان شـمش سـرب کـه 

اقـدام بـه ورود موقـت باتـری می کننـد، موظـف بـه 

صادرات 60 درصدی شمش تولیدی خود هستند که 

در اصل کاالی وارد شـده موقتی اسـت و باید پس از 

ایجاد ارزش افزوده به فروشـنده بازگردانده شـود. در 

اسـاس  بـر  صنعـت  ایـن  تولیدکننـدگان  کـه  حالـی 

بخشنامه سال 1397 گمرک از بازگشت ارز صادراتی 

معـاف شـده بودنـد، متاسـفانه بانـک مرکزی در سـال 

1399 آن هـا را ملـزم بـه برگشـت ارز صادراتـی کـرد که 

ایـن موضـوع خـالف قانـون اسـت و باعـث شـده کـه 

صادرکننـدگان سـرب بـه علـت بالتکلیفـی و مواجـه 

شدن با معضالت فراوان، تمایل کمتری به صادرات 

نشـان دهنـد. متاسـفانه در حـال حاضـر مـا شـاهد از 

دست دادن بازارهای صادراتی و بین المللی هستیم 

که این مسئله، ضربه مهلکی به اعتبار صادرکنندگان 

داخلی وارد کرده است.

وی در ارتبـاط بـا نقـش دولـت در توسـعه تولیـد، 

عنوان کرد: بدون شک حمایت دولت در این زمینه 

وعده هـای  متاسـفانه  امـا  بـود  خواهـد  تاثیرگـذار 

امیـدوار هسـتیم  مسـئوالن در حـد شـعار اسـت و 

مشـکالت واحدهایـی که بـه صـورت ورود موقت در 

حـال فعالیـت هسـتند، بـه زودی مرتفع شـود. حدود 

سـه سـال اسـت که ما درگیر مسائل مالیاتی به دلیل 

رفـع تعهـد ارزی هسـتیم و ایـن در حالـی اسـت کـه 

صادرکننـدگان از پرداخـت مالیـات بـر ارزش افـزوده 

معاف هستند.

ایـن فعـال صنعـت سـرب در پایـان یـادآور شـد: 

چالش هـای موجـود در زمینـه تامیـن باتـری فرسـوده، 

شرایط تولید شمش سرب را برای فعاالن این صنعت 

به شـدت دشـوار ساخته اسـت و امیدوار هستیم در 

ادامه کاهش معضالت موجود در این زمینه باشیم.

تولیدکنندگان شمش سرب با کمبود باتری فرسوده 

مواجـه هسـتند کـه شـرکت های تولیـدی باتـری نـو، 

اقـدام بـه جمـع آوری و ذوب باتری هـای فرسـوده از 

سطح بازار می کنند. در ادامه ما ناچار هستیم باتری 

مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنیم که متاسفانه 

بـا جـوالن واحدهـای ریخته گـری غیـر مجـاز مواجـه 

هسـتیم و از سـوی دیگر، قادر به واردات باتری مورد 

نیاز به دلیل تفاوت در کیل مصرف نیستیم. واردات 

باتـری فرسـوده طـی چنـد ماهـه اخیـر ممنـوع و بـه 

شـدت دشـوار شـده اسـت و ما به هر طریق ممکن به 

دنبال رفع این معضل هستیم که متاسفانه به نتیجه 

مطلوب دست پیدا نکرده ایم.

افزایش قیمت سرب در بازار داخلی  
وی در ارتباط با نوسان قیمت سرب در بازارهای 

جهانـی، اذعـان کـرد: قیمـت اکثـر فلـزات در بـورس 

فلـزات لنـدن طـی چنـد مـاه اخیـر بـا کاهـش مواجـه 

شـده اسـت امـا از آنجایـی کـه مـا بـا کمبـود عرضه و 

بازارهـای  در  فرسـوده  باتـری  بـرای  تقاضـا  افزایـش 

داخلـی مواجـه هسـتیم، بنابرایـن قیمـت سـرب در 

داخـل از بازارهـای جهانـی نیـز بیشـتر شـده و در 

حدود 65 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است. در 

حالی که اگر واردات باتری فرسـوده صورت پذیرد، 

منجر به ایجاد یک تعادل نسبی در بازار و به دنبال 

آن کاهش رقابت و قیمت سرب خواهد شد.

در  آشـتیان  آذران  صنایـع  شـرکت  مدیرعامـل 

پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنی بر 

سـرب  صنعـت  آالیندگـی  از  شـما  تحلیـل  اینکـه 

چیسـت، گفـت: نـه تنهـا تولیـد شـمش سـرب بلکه 

آالیندگـی همـراه  بـا  کلیـه واحدهـای ریخته گـری 

هسـتند و بـر همین اسـاس ضـرورت دارد اقدامات 

الزم جهـت کاهـش میزان آالینده ها صورت پذیرد. 

مـا اقدامـات الزم را جهـت فیلتراسـیون بـا تاییـد 

سـازمان محیـط زیسـت انجـام داده ایـم و واحدهای 

رعایـت  بـه  ملـزم  شـهرک های صنعتـی،  در  فعـال 

جهـت  زیسـت محیطی  اسـتانداردهای  و  اصـول 

ادامه فعالیت خود هسـتند. تسـت های دوره ای به 

منظـور بررسـی میـزان آالینده ها توسـط کارشناسـان 

ذی ربـط انجـام می شـود و بـر همیـن اسـاس می توان 

در حالی که تولیدکنندگان 
این صنعت بر اساس 
بخشنامه سال ۱۳9۷ 
گمرک از بازگشت ارز 

صادراتی معاف شده بودند، 
متاسفانه بانک مرکزی در 
سال ۱۳99 آن ها را ملزم 
به برگشت ارز صادراتی 

کرد که این موضوع خالف 

قانون است



شماره  238          مهر ماه  1401 60

معــدن
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی



61         مهر ماه  1401        شماره  238

معــدن
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

معــدنمعــدن
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رشد 50 درصدی درآمد شمش فوالدی »کچاد«

در 6 ماهه ابتدایی امسال رخ داد؛

جمـع درآمـد »کچـاد« در ۶ ماه ابتدایی سـال جاری بابـت فروش شـمش در بازارهـای داخلی و 
صادراتـی، بـه ۸۰ هـزار و ۶4 میلیـارد و ۵4۷ میلیون ریال رسـید کـه این میزان در مقایسـه با مدت 
مشـابه سـال پیـش، ۵۰ درصـد رشـد یافته اسـت. ایـن شـرکت در ۶ ماه ابتدایی سـال گذشـته، 
توانسـته بود درآمد ۵۳ هزار و ۲۰۷ میلیارد و ۵۷۱ میلیون ریالی از فروش شـمش در بازارهای داخلی 

و صادراتی کسب کند.

تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 

»فلزات آنالین«، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

طی 6 ماه نخست امسال توانست با عملکرد بسیار 

خوب خود، بسیاری از کاستی های تولید که یکی از 

آن ها قطعی برق در فصل تابستان بود را جبران کند. 

بـه ایـن صورت که در تولید شـمش فـوالدی و گندله، 

این شرکت رکوردهای خوبی از خود برجای گذاشت 

و موفق عمل کرد.

رشد ۶ درصدی تولید گندله »کچاد«  
نمـودار 1 نشـان می دهـد کـه شـرکت معدنـی و 

گندلـه تولیـد شـد که ایـن میزان در مقایسـه با مدت 

مشابه سال قبل، حاکی از رشد 6 درصدی است. این 

شـرکت در 6 ماه سـال قبل، یک میلیون و 713 هزار و 

894 تن گندله تولید کرده بود.

»کچاد« در 6 ماه ابتدایی سـال 1401، 922 هزار و 

816 تـن آهـن اسـفنجی تولیـد کـرد کـه ایـن میـزان در 

هم سنجی با مدت مشابه پارسال، 13 درصد افزایش 

یافته اسـت. این شـرکت در 6 ماه ابتدایی سـال قبل، 

موفـق شـده بـود 814 هـزار و 607 تـن آهـن اسـفنجی 

تولید کند.

تولیـد شـمش فـوالدی شـرکت معدنی و صنعتی 

صنعتـی چادرملـو توانسـته اسـت در 6 مـاه ابتدایـی 

تـن  پنـج  و  هـزار  و 893  میلیـون  چهـار  سـال 1401، 

کنسـانتره تولیـد کنـد. ایـن شـرکت در مـدت مشـابه 

سـال قبـل، توانسـته بـود پنـج میلیـون و 622 هـزار و 

627 تن کنسانتره تولید کند.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 6 مـاه 

ابتدایـی امسـال، موفـق بـه تولیـد 26 هـزار و 206 تـن 

آپاتیـت شـد. ایـن شـرکت طـی همیـن مـدت در سـال 

1400، توانسته بود 36 هزار و 187 تن آپاتیت تولید کند.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 6 ماه 

ابتدایی سال جاری، یک میلیون و 829 هزار و 927 تن 
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ابتدایی سال 1401، موفق به فروش 420 هزار و 422 تن 

شـمش فـوالدی در بـازار داخلـی شـد کـه ایـن میـزان 

رشـد  از  پیـش،  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت 

59درصدی برخوردار بوده اسـت. این شـرکت طی 6 

ماه سال 1400، توانسته بود 263 هزار و 600 تن شمش 

فوالدی را در بازار داخلی بفروشد.

چادرملـو در 6 مـاه ابتدایـی سـال جاری توانسـت 

هفت هزار و 229 تن نرمه گندله را در بازار داخلی به 

فروش برساند.

چادرملو در 6 ماه ابتدایی امسال توانسته است 

127 هـزار و 300 تـن شـمش فـوالدی را در بازارهـای 

صادراتـی بـه فـروش برسـاند. ایـن شـرکت در مـدت 

فـروش صادراتـی  بـه  موفـق  سـال گذشـته،  مشـابه 

172هزار و 465 تنی شمش فوالدی شده بود.

مجموع فروش شمش فوالدی »کچاد« در 6 ماه 

بـه 547 هـزار و 722 تـن در  ابتدایـی سـال جـاری، 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی رسـید که این میـزان در 

هم سـنجی بـا مـدت مشـابه پارسـال، حاکـی از رشـد 

25درصدی اسـت. این شـرکت در مدت مشابه سال 

پیـش، موفـق بـه فـروش 436 هـزار و 65 تـن شـمش 

فوالدی در بازارهای داخلی و صادراتی شده بود.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی چادرملـو در 

6ماه ابتدایی سـال 1401، به چهار میلیون و 668 هزار 

و 587 تن رسـید. این شـرکت در 6 ماه ابتدایی سـال 

1400، توانسـته بـود پنـج میلیـون و 535 هـزار و 67 تن 

محصول بفروشد.

رشد ۵۰ درصدی درآمد شمش فوالدی   
چادرملو در ۶ ماه

همان طـور کـه در نمـودار 3 مشـاهده می شـود، 

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانسته در 6 ماه 

ابتدایی سال 1401 از محل فروش کنسانتره، 93 هزار 

و 430 میلیارد و 169 میلیون ریال درآمد کسب کند. 

چادرملو در 6 ماه ابتدایی سـال 1400 موفق شـده بود 

از محـل فـروش کنسـانتره، 124 هـزار و 194 میلیـارد و 

101میلیون ریال درآمد داشته باشد.

چادرملـو طـی 6 مـاه ابتدایی سـال 1401، موفق به 

کسـب درآمـد یـک هـزار و 45 میلیـارد و 522 میلیـون 

ریالی از آپاتیت شـده اسـت که این میزان نسـبت به 

چادرملـو طـی 6 مـاه ابتدایـی امسـال، بـه 591 هـزار و 

518 تـن رسـید کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشابه پارسال، 29 درصد رشد داشته است. چادرملو 

طـی 6 مـاه سـال قبـل، 456 هـزار و 261 تـن شـمش 

فوالدی تولید کرده بود.

چادرملو در 6 ماه ابتدایی سال جاری توانست 

و  هـزار   715 و  میلیـون  یـک  خـود،  نیـروگاه  در 

321مگاوات ساعت برق تولید کند.

مجموع تولید چادرملو در 6 ماه ابتدایی سال 

تـن  بـه هشـت میلیـون و 263 هـزار و 472   ،1401

رسـید. ایـن شـرکت در 6 مـاه ابتدایـی سـال قبـل، 

توانسـته بود هشـت میلیون و 643 هزار و 576 تن 

محصول تولید کند.

مجموع فروش شمش چادرملو ۲۵ درصد   
افزایش یافت

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه سـه میلیـون و 

و  معدنـی  شـرکت  کنسـانتره  تـن  و 897  274هـزار 

صنعتـی چادرملـو در 6 مـاه ابتدایـی سـال 1401 بـه 

فروش رسـیده اسـت. چادرملو در مدت مشـابه سال 

قبل، توانسته بود چهار میلیون و 279 هزار و 459 تن 

کنسانتره به فروش برساند.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 6 مـاه 

ابتدایی سـال 1401، موفق به فروش 46 هزار و 113 تن 

آپاتیـت شـد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال قبل، 30 درصد افزایش یافته اسـت. این شرکت 

طـی همیـن مـدت در سـال پیـش، 35 هـزار و 280 تـن 

آپاتیت فروخته بود.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 6ماه 

ابتدایی امسال، 746 هزار و 974 تن گندله فروخته 

شـد کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه، 

حاکـی از رشـد 28 درصـدی اسـت. ایـن شـرکت در 

6مـاه ابتدایـی سـال قبـل، 582 هـزار و 207تن گندله 

فروخته بود.

»کچاد« در 6 ماه ابتدایی سال جاری، موفق شد 

45 هـزار و 652 تـن آهـن اسـفنجی بـه فروش برسـاند. 

این شـرکت در 6 ماه ابتدایی سـال 1400، موفق شـده 

بود حدود 111 هزار و 484 تن آهن اسفنجی بفروشد.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 6 مـاه 

مجموع فروش شمش 
فوالدی »کچاد« در ۶ ماه 
ابتدایی سال جاری، به 

۵4۷ هزار و ۷۲۲ تن در 
بازارهای داخلی و صادراتی 

رسید که این میزان در 
هم سنجی با مدت مشابه 
پارسال، حاکی از رشد 

۲۵درصدی است
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مـدت مشـابه سـال پیـش، 47 درصـد رشـد داشـته 

اسـت. ایـن شـرکت طـی همیـن مـدت در سـال قبـل، 

709 میلیـارد و 59 میلیـون ریـال درآمـد از آپاتیـت بـه 

دست آورده بود.

در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 6 

مـاه ابتدایـی سـال 1401 از فروش گندلـه، 25 هزار و 

711میلیـارد و 57 میلیـون ریـال درآمـد حاصـل شـد 

کـه ایـن میـزان نسـبت بـه همیـن مـدت در سـال 

پیش، 5 درصد رشـد داشـته اسـت. این شـرکت در 

6 مـاه ابتدایـی سـال قبـل از فروش گندلـه، 24 هزار 

کسـب  درآمـد  ریـال  و 58میلیـون  و 321میلیـارد 

کرده بود.

»کچاد« در 6 ماه ابتدایی سال جاری، موفق شد 

سـه هـزار و 823 میلیـارد و 37 میلیـون ریـال آهـن 

اسـفنجی بـه فـروش رسـاند. ایـن شـرکت در 6 مـاه 

ابتدایـی پارسـال ، 9 هـزار و 115 میلیـارد و 116 میلیـون 

ریال آهن اسفنجی فروخته بود.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 6 مـاه 

ابتدایی سـال 1401، موفق به کسـب درآمد 60 هزار و 

791 میلیـارد و 395 میلیـون ریالـی از محـل فـروش 

شـمش فوالدی در بازار داخلی شـد که این میزان در 

مقایسـه با مدت مشـابه سال قبل، رشـد 92 درصدی 

را نشـان می دهد. این شـرکت در 6 ماه ابتدایی سـال 

گذشته، توانسته بود درآمد 31 هزار و 651 میلیارد و 

321 میلیون ریالی از محل فروش شمش در بازارهای 

داخلی کسب کند.

گفتنی است که »کچاد« در 6 ماه ابتدایی سال 

1401، توانسـته اسـت 150 میلیارد و 812 میلیون ریال 

درآمـد از فـروش نرمـه گندلـه در بازارهـای داخلـی 

کسب کند.

چادرملـو در 6 مـاه ابتدایـی امسـال، توانسـت بـه 

درآمـد 19 هـزار و 273 میلیـارد و 152 میلیون ریالی از 

فـروش شـمش فـوالدی در بازارهـای صادراتـی دسـت 

یابـد. ایـن شـرکت در 6 مـاه ابتدایـی سـال گذشـته 

توانسته بود از محل صادرات شمش، درآمد 21 هزار 

و 556 میلیارد و 250 میلیون ریالی داشته باشد.

جمـع درآمـد »کچـاد« در 6 مـاه ابتدایـی سـال 

جـاری بابـت فـروش شـمش در بازارهـای داخلـی و 

صادراتی، به 80 هزار و 64 میلیارد و 547 میلیون ریال 

رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 

پیـش، 50 درصـد رشـد یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در 

6مـاه ابتدایـی سـال گذشـته، توانسـته بـود درآمـد 

53هزار و 207 میلیارد و 571 میلیون ریالی از فروش 

شمش در بازارهای داخلی و صادراتی کسب کند.

مجمـوع درآمـد چادرملـو در 6 ماه ابتدایی سـال 

1401، بـه 206 هـزار و 603 میلیـارد و 928 میلیـون ریـال 

رسـید. ایـن شـرکت در 6 مـاه ابتدایـی سـال 1400، 

توانسـته بـود 214 هـزار و 460 میلیـارد و 289 میلیـون 

ریال درآمد به دست آورد.
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وزیـر دارایـی زامبیـا اعالم کـرد که قصد دارد کسـری بودجه این کشـور را در سـال آینده حتی 
با کاهش بیشتر بهره مالکانه معدنچیان مس کاهش دهد.

برنامه ریزی زامبیا در ارائه امتیاز برای پرداخت مالیات معادن

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از »Bloomberg«، سیتومبکو موسوکوتوان 

بـه  زامبیـا،  پایتخـت  لـوزاکا  در  سـپتامبر   23 روز 

قانون گـذاران گفـت کـه کسـری بودجـه از میـزان 

بـه  بـرای سـال جـاری،  پیش بینـی 9.8 درصـدی 

7.7درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی در سـال 2023 

کاهش می یابد.

وی افـزود کـه بازسـازی سیسـتم بهـره مالکانـه 

معدنچیان در دومین کشـور تولیدکننده بزرگ مس 

آفریقا، 2.8 میلیارد کواچا )178 میلیون دالر( از درآمد 

دولت در سال آینده خواهد کاست.

شـرکت »First Quantum Minerals Ltd« که 

بیش از نیمی از تولید مس زامبیا را به خود اختصاص 

داده اسـت، بیشـترین سـود را از ایـن تغییـر در بهـره 

تـا  تـا جایـی کـه سـهام آن در تورنتـو  مالکانـه  بـرد؛ 

4.9درصد افزایش یافت.

رئیـس جمهور هاکاینده هیچیلما، از زمـان روی 

کار آمـدن خـود در زامبیـا در سـال گذشـته، رویکـرد 

خـود  پیشـینیان  بـه  نسـبت  تجـاری دوسـتانه تری 

اتخاذ کرده اسـت و دولت برای ایجاد انگیزه و ارائه 

اساسـی  نقـش  معدنـی  صنایـع  تولیـد  برنامه هـای 

داشته است.

زامبیـا در سـال 2020، اولیـن کشـور در قـاره آفریقا 

بـود کـه در دوره همه گیـری کرونـا دچـار آسـیب در 

اقتصـاد شـد. ارائـه بودجـه دولـت زامبیـا در روز 23 

سپتامبر، اولین برنامه مالی دولت برای قانون گذاران 

بـود. ایـن کشـور در مـاه آگوسـت، کمـک مالـی یـک 

میلیـارد و 300 میلیـون دالری از صنـدوق بین المللـی 

پول دریافت کرد و از مقامات رسمی آن تضمین هایی 

دریافـت کـرد کـه حاکـی از تمایـل هـر دو طـرف بـه 

مذاکره در مورد بازپرداخت این بدهی ها است.

رئیـس جمهـور این کشـور افـزود کـه دولت قصد 

دارد در سـال 2023، حـدود 167.3 میلیـارد کواچـا 

هزینه کند. بنابراین حدود 111.6 میلیارد کواچا از آن 

از محـل درآمـد دولـت و مابقـی از طریـق کمک هـای 

بالعوض و استقراض حاصل می شود.

وی در ادامـه بیـان کـرد کـه 18.2 میلیـارد کواچـا 

بـه بازپرداخـت وام هـای خارجـی اختصـاص داده 

اسـت که در بررسـی جدید بدهی ها لحاظ نشـده و 

پـس از موافقـت بـا وام دهندگان، تغییـرات آن لحاظ 

خواهد شد.

چارچوب مشترک  
زامبیـا تاکنـون پیشـرفت اندکـی در تـالش بـرای 

بازنگـری پرداخـت بدهی هـای خارجـی خـود داشـته 

اسـت که در سـال گذشـته، بالغ بر 17.3 میلیارد دالر 

بـود. بـه عـالوه دولـت از الگـوی چارچوب مشـترک با 

گـروه اقتصـادی 20 بـرای تعامـل بـا مقامـات صنـدوق 

بین المللـی پـول اسـتفاده می کنـد؛ الگویـی کـه ایـن 

کشـور را ملـزم می کنـد از صنـدوق بین المللـی پـول 

درخواست کمک مالی داشته باشد. در همین راستا، 

کمیته ای رسمی از صندوق بین المللی پول به دولت 

زامبیـا تضمیـن داده کـه آمـاده مذاکـره بـا دولـت ایـن 

و  میلیـارد  یـک  مالـی  کمـک  ارائـه  جهـت  کشـور 

300میلیون دالری از سوی این صندوق است.

اکنون دولت باید با مقامات صندوق بین المللی 

پول درباره یک یادداشت تفاهم برای تجدید ساختار 

پرداخـت بدهی هـا مذاکـره کنـد و بـه دنبـال رفتـاری 

مشـابه از سـوی وام دهنـدگان تجـاری از جملـه 

ارائه دهنـدگان سـه میلیـارد دالر اوراق قرضـه اروپایـی 

باشد. به گفته صندوق بین المللی پول، زامبیا تا سال 

2025 به 8.4 میلیارد دالر تسـهیالت مالی نیاز دارد. 

بانـک جهانـی اعـالم کـرد کـه ایـن رقم معـادل کاهش 

45 درصدی ارزش خالص فعلی صندوق بین المللی 

پول است.

بـا توجـه بـه کاهش نزدیک به یک سـوم قیمت ها 

نسبت به زمان اوج خرید و فروش مس در ماه مارس 

کـه کشـور زامبیـا بـرای بیشـتر درآمدهـای صادراتـی 

خـود بـه آن متکـی اسـت، می توانـد چالش هـای 

بیشتری را برای دولت این کشور ایجاد کند. دولت 

زامبیـا در مـاه جـوالی متوسـط قیمت هـا را 9 هـزار و 

374 دالر در هر تن در سال آینده پیش بینی کرد. در 

همیـن راسـتا، فلـز مـس بـا زمـان تحویل سـه ماهـه در 

29سپتامبر به قیمت هفت هزار و 452 دالر در هر تن 

فروخته شد.

همچنین زامبیا از سیستم بهره مالکانه متغیر بر 

اساس قیمت مس برای معدن کاران استفاده می کند. 

رئیس جمهور این کشـور در پایان اذعان کرد که طبق 

تغییـرات برنامه ریـزی شـده، مالیـات بـر خـالف ارزش 

تجمعی در گذشته، بر میزان افزایش ارزش نسبت به 

باند قیمتی تعدیل شده اعمال خواهد شد.
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فلزات آلیاژی و آلیاژها

افزایش ناگهانی تولید نیکل اندونزی

کره جنوبی، برنده نبرد تجارت جهانی فرومولیبدن

یکه تازی آفریقای جنوبی در تولید کروم
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تولیـد نیکل اندونزی در راسـتای ایجاد ظرفیت های جدید برای پاسـخگویی به تقاضای روبه رشـد 
بخش باتری خودروهای الکتریکی در حال افزایش است.

افزایش ناگهانی تولید نیکل اندونزی

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از »Reuters«، بـر اسـاس گـزارش گـروه 

بین المللی مطالعات نیکل، معادن کشور اندونزی در 

هفـت ماهـه اول سـال 2022، تولیـد خـود را 41 درصـد 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دادند. 

مقـدار تولیـد ایـن کشـور از اول سـال تاکنـون، بالـغ بر 

814 هـزار تـن بـوده کـه 47 درصد از کل تولید جهانی 

را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که این رقم 

در سال 2021، حدود 38 درصد بود.

اندونـزی در افزایـش 14 درصـدی تولیـد جهانـی 

مـواد معدنـی در ماه هـای ژانویـه تـا جـوالی تاثیرگـذار 

بـوده اسـت کـه همیـن امـر بـرای تغییـر موازنـه تـراز 

عرضه و تقاضا، از کسری 146 هزار تنی به 29 هزار تن 

حجم مازاد در سال قبل کافی بود.

این موضوع می تواند خبری بد برای تحلیل گرانی 

باشـد کـه بـازار را صعـودی در نظـر دارنـد زیـرا قیمت 

سه ماهه بورس فلزات لندن »LME« در حال حاضر 

بـا قیمتـی حـدود 23 هـزار دالر در هـر تـن معاملـه 

می شود که تقریبا به نصف باالترین قیمت خود در 

ماه مارس یعنی 55 هزار دالر کاهش یافته اسـت. 

بانکـی  آخریـن  سـاکس  گلدمـن  راسـتا،  همیـن  در 

محسـوب می شـود کـه پیش بینـی قیمتـی خـود را 

کاهش داده است.

با این حال، این یک خبر بد جهت قیمت گذاری 

فلـز نیـکل اسـت زیـرا رونـد عرضه فلـزات اندونـزی به  

گونه ای است که در بورس فلزات لندن و بورس آتی 

شانگهای ممکن است معامله نشوند.

تقویت عرضه  
افزایـش تولیـد نیـکل اندونـزی، منعکـس  کننـده 

منابـع معدنـی غنـی ایـن کشـور و تـالش دولـت در 

جهـت تنـزل جایگاه معدنچیـان ایـن کشـور در ارزش 

افزوده زنجیره تامین است.

نیکل که زمانی به عنوان سنگ معدنی کم عیار 

ارسـال  چیـن  زنگ نـزن  فـوالد  تولیـد  واحدهـای  بـه 

می شد، پس از ممنوعیت صادرات سنگ معدن در 

سـال 2020 توسـط دولـت اندونـزی، جـای خـود را بـه 

راسـتا،  همیـن  در  داد.   »Pig Iron« نیـکل  چـدن 

صـادرات چـدن نیـکل و فرونیـکل نیـز ممکـن اسـت 

ممنـوع شـود زیـرا دولـت اندونـزی اکنـون بـه دنبـال 

باتـری  دهنـده  تشـکیل   مـواد  در  سـرمایه گذاری 

خودروهای برقی است.
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اشـتیاق چین برای فلزات تصفیه شـده با خلوص باال 

شـده اسـت. در این راسـتا حجم واردات خالص چین 

با 33 درصد کاهش، به 90 هزار تن در بازه زمانی ماه 

ژانویه تا آگوست رسید.

نیکل کالس یک یا همان نیکل با عیار 99.8درصد 

یا باالتر، یک ترکیب مطلوب برای تبدیل به سولفات 

نیکل گرید باتری به شمار می آید که اکنون در بازار 

چین جایگزین شده است.

روند کاهشی قیمت ها  
در  عرضـه  رونـد  در  افزایـش  انتظـار  اگرچـه 

اندونـزی می رفـت امـا زمان دقیق تحقـق آن با توجه 

به تعداد مسیرهای متعدد جدیدی که برای تبدیل 

اسـتفاده  باتـری  نیـکل گریـد  بـه  کانسـنگ معـدن 

می شـد، مبهـم بـود. ایـن موضـوع اکنـون غیـر قابـل 

انـکار اسـت و بـه گفتـه شـرکت خدمـات مالـی و 

بانکداری »Macquarie« بازار را به سـمت سـاختار 

مازاد عرضه که می تواند چندین سال ادامه داشته 

باشد، سوق می دهد.

حتـی گلدمن سـاکس که تحلیل هـای آن پیش تر 

آینده بازار را صعودی نشـان می داد نیز اکنون با این 

موضوع موافق است. این شرکت به تازگی پیش بینی 

میانگیـن قیمت سـه ماهـه خـود را از 26 هـزار دالر در 

هر تن، به 16 هزار دالر و قیمت میانگین 12 ماهه خود 

را از 28 هـزار دالر در هـر تـن، بـه 20 هـزار دالر در هر تن 

کاهش داده است.

شـوک تقاضـای اروپـا توامـان بـا افزایـش تولیـد در 

اندونـزی و از بیـن رفتـن کسـری عرضـه نیـکل در بین 

تولیدکننـدگان فـوالد زنگ نـزن و باتـری بدیـن معنـی 

اسـت کـه قیمـت نیـکل در پایـان سـال، نزدیـک بـه 30 

درصد کاهش خواهد یافت. در همین راستا می توان 

به موضوع یادداشـت تحقیقاتی گلدمن سـاکس در 

26 سپتامبر با عنوان »نیکل: قیمت گذاری نادرست 

بـرای عرضـه مـازاد نیـکل کالس II« اشـاره کـرد کـه 

تقریبا گویای همه چیز است.

مشکالت در روش های قیمت گذاری  
در اینجـا می تـوان بـه یـک پیچیدگـی در تحلیـل 

رونـد نزولـی بـازار اشـاره کـرد؛ اگرچـه تولیدکننـدگان 

آزمایـش  یـک  اندونـزی در حـال حاضـر میزبـان 

شـیمی در مقیـاس صنعتـی در مـورد آن اسـت تـا از 

مصرف مسـتقیم کانسـنگ نیکل، بتوان کاتد باتری 

تولید کرد که در صورت اجرایی شـدن آن، کانسـنگ 

نیـکل بـه  جای مصرف در مـذاب فوالدهای زنگ نزن، 

بـه  عنـوان مـاده اولیه بـرای تولید کاتد نیکل باتری ها 

استفاده خواهد شد.

مات نیکل و رسوبات مخلوط هیدروکسیدی، از 

محصـوالت اصلـی ایـن پـروژه اسـت کـه در ادامـه 

فراینـد می تواند به سـولفات نیکل بـرای تولید کاتد 

باتـری تبدیـل شـود. این بخـش در حال حاضر تحت 

سـلطه تولیدگننـدگان چینـی اسـت. بنابرایـن جـای 

تعجـب نـدارد کـه این همه نیکل از اندونزی به کجا 

صادر می شود.

سـاختار واردات نیـکل چیـن بـه سـرعت در حـال 

تغییر است. بنابراین این موضوع می تواند منعکس  

کـه  باشـد  محصوالتـی  جدیـد  جریان هـای  کننـده 

اندونـزی به این کشـور صـادر می کنـد. واردات مات 

نیـکل از اندونـزی از مقـدار صفر در سـال گذشـته، به 

74 هزار تن در هشت ماهه اول سال جاری رسید.

به عالوه واردات رسوبات مخلوط هیدروکسیدی 

نیکل اندونزی از 15 هزار تن در سال 2021 به 251 هزار 

تن افزایش یافته است. این مواد از کارخانه های جدید 

 »PT Huayue« لیچینگ تحت فشار مانند کارخانه

که اولین محموله خود را به بندر نینگبو چین در ماه 

فوریه ارسال کرد، تامین می شود.

در مـاه آگوسـت، حجـم واردات چـدن نیـکل و 

فرونیـکل چیـن از اندونـزی بـه باالتریـن سـطح ماهانـه 

خـود یعنـی 583 هـزار تـن رسـید. آن سـوی قضیـه، 

اولیـه وجـود دارد کـه سـبب کاهـش  مـواد  جریـان 
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باتری و خودروسازان کشورهای غربی در حال نشان 

دادن عالقه به نیکل اندونزی هستند که به سرعت 

در حـال گسـترش در بـازار اسـت امـا کشـور چیـن 

همچنان بزرگ ترین و بیشـترین سـهم را از بازار نیکل 

وارداتی دارد.

دیگـر کشـور های جهان نیز همچنان بـرای تولید 

سـولفات گریـد باتـری، بـه عرضـه نیـکل تصفیه شـده 

متکـی هسـتند. به همیـن دلیل اسـت که موجـودی 

انبار بورس فلزات لندن که عمدتا از نیکل کالس I یا 

همان نیکل با عیار 99.8 درصد یا باالتر است، به طور 

ایـن  اسـت.  گرفتـه  خـود  بـه  نزولـی  رونـد  پیوسـته 

بـا کاهـش 49 درصـدی در  اکنـون  انبـار  موجـودی 

ابتدای سال، به 51 هزار و 816 تن رسیده است.

بـازار نیـکل با عیـار 99.8 درصد یا باالتر، در حال 

حاضر متکی به سرنوشـت فلزات روسـیه اسـت که 

بـه طـور رسـمی مـورد تحریـم قـرار نگرفته انـد امـا 

احتمـاال در قراردادهـای سـال 2023 خـود تحریمـی 

)منع صادرات( قابل توجهی را از سوی خود روسیه 

تجربه خواهد کرد.

بانکـداری  و  مالـی  گفتـه شـرکت خدمـات  بـه 

»Macquarie«، عرضه سـاالنه 200 هزار تنی نیکل با 

عیـار 99.8 درصـد یـا باالتـر توسـط شـرکت نورنیـکل، 

می تواند عاملی کلیدی برای قیمت ها باشد.

حال سـوالی که اینجا مطرح می شـود این اسـت 

کـه ایـن عامـل، کـدام از انـواع نیـکل در کـدام بـازار را 

تحت تاثیر قرار می دهد. آیا نیکل داد و ستد شده در 

بورس فلزات لندن که از نوع کالس I است یا اینکه 

می توان این عامل را برای حجم روبه رشد محصوالت 

میانـی کـه بیـن اندونـزی و چیـن مبادلـه می شـود در 

نظر گرفت.

بـورس فلـزات لنـدن و بـورس آتـی شـانگهای کـه 

موجودی انبار هر دوی آن ها کاهش یافته اسـت، در 

تـالش برای تحت پوشـش گرفتن همزمـان موجودی 

در حـال رشـد بـازار نیـکل از مـازاد جهانـی و کمبـود 

نیکل کالس I زنجیره تامین هستند.

ایـن عـدم تطابـق بیـن موجـودی بـازار و میـزان 

فـروش نیـکل، یکـی از دالیلـی اسـت کـه باعـث عـدم 

ثبـت قـرارداد نیـکل بورس فلزات لندن در مـاه مارس 

2022 شـد. از آن زمـان تاکنـون، معامـالت نیـکل در 

بـورس بـا نقدینگـی پایین و تغییرات ناگهانی قیمت 

تعیین شده است.

اختالف قیمت سه ماهه و نقدی نیکل در بورس 

فلزات لندن طی اوایل هفته پایانی سپتامبر کاهش 

یافت و در شـرایط کانتنگو، به میزان 167 دالر در هر 

تـن معاملـه شـد زیـرا بـازار محـدود بیـش از حـد، بـه 

تغییـرات در هزینه هـای تامیـن مالـی دالر واکنـش 

نشان داد.

همیـن اختالف قیمت هـا، درسـت قبل از تعلیق 

معامـالت بـورس فلزات لندن در شـرایط بکواردیشـن 

840 دالر در هـر تـن معاملـه می شـد. بنابرایـن 

محدودیت هـای عرضـه تنهـا از طیـف معـدودی از 

دالیـل  مهم تریـن  از  یکـی  بـورس،  در  نیـکل  انـواع 

نوسانات شدید قیمت نیکل بوده است.

این مهم مصرف کنندگان و به  ویژه تولیدکنندگان 

مختلـف  روش هـای  سـمت  بـه  را  چینـی  باتـری 

قیمت گذاری مانند مبنا قرار دادن ارزش رسوب های 

مخلـوط هیدروکسـیدی یـا سـولفات نیـکل بـه جـای 

قیمـت بـورس فلزات لنـدن برای انجـام تراکنش های 

خود سوق می دهد.

شـرکت »Macquarie« اکنـون سـه پیش بینـی 

قیمتی نیکل مختلف از جمله فلز تصفیه شده بورس 

فلزات لندن، چدن نیکل چین و سولفات نیکل چین 

را ارائه می کند.

این موضوع نشـان  دهنده این اسـت که با وجود 

اینکـه تفـاوت در روش هـای فنـی فـرآوری سـنتی و 

جدید برای مصرف نیکل و تبدیل آن به کاتد باتری ها 

وجود دارد اما محرک های آن ها برای تعیین تقاضای 

نیکل نزدیک به هم است )مقدار تقاضای مشابهی را 

ایجـاد می کننـد( امـا سـبب اختـالف عظیمـی در 

روش هـای قیمت گذاری برای محصوالت مبتنی بر 

نیکل می شوند.
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فرومولیبـدن در بیـن فروآلیاژهـا کمتـر در سـطح جهان مـورد تجارت قـرار می گیرد و سـاالنه 
به طـور متوسـط تنهـا حدود ۱۰۰ هـزار تن در سـطح جهان تجارت می شـود. گفتنی اسـت حدود 
یـک چهارم صادرات این محصول توسـط کره  جنوبی انجام می شـود. این کشـور از سـال ۲۰۱۸ 
لقـب بزرگ تریـن صادرکننده فرومولیبـدن جهـان را از آن خود کرده اسـت؛ اگرچه انتظـار می رود 
کـه بزرگ تریـن صادرکننـده فرومولیبـدن دارای ذخایـر قابل توجه مولیبدن باشـد امـا کره جنوبی 
مولیبـدن موردنیـاز خـود جهت تولید ایـن محصول را از شـیلی تامیـن می کند و در واقـع به خوبی 
توانسـته اسـت در زمینه تولید و صادرات فرومولیبدن سـایر کشورها را شکسـت دهد و در جایگاه 
نخسـت تجـارت فرومولیبدن بایسـتد. بزرگ ترین واردکننـدگان فرومولیبدن نیز مطابـق با انتظار 

کشورهای صنعتی با تولیدات فوالد باال هستند و آمریکا در صدر این فهرست قرار دارد.

کره جنوبی، برنده نبرد تجارت جهانی فرومولیبدنکره جنوبی، برنده نبرد تجارت جهانی فرومولیبدن

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« و 

بـه نقـل از روابـط عمومـی شـرکت مشـاوره اقتصـادی 

آرمان آتورپات، فرومولیبدن از آلیاژهای آهن به  شمار 

می رود که این آلیاژ مقاومت و سختی باالتری نسبت 

بـه فلـزات آهنـی دارد. عالوه برایـن، در فراینـد تولیـد 

فرومولیبدن خواصی نظیر مقاومت در برابر خوردگی، 

سایش، جوش پذیری و خزش نیز بهبود پیدا می کند. 

آلیاژ فرومولیبدن متشکل از 55 تا 75 درصد مولیبدن 

اسـت. از فرومولیبـدن عمومـا بـرای تولیـد فوالدهـای 

آلیـاژی و عملیـات حرارت پذیـر اسـتفاده می شـود و 

افـزودن مولیبـدن بـه فـوالد باعـث افزایـش سـختی آن 

شـده و اسـتحکام فریـت آن را افزایـش می دهـد و در 

نهایت این ویژگی مانع خوردگی فوالد شده و قابلیت 

جوشکاری آن را افزایش می دهد.

بیشـترین کاربرد فرومولیبدن در سـاخت ابزار و 

ماشین آالت، تجهیزات نظامی، لوله های پاالیشگاهی، 

قطعـات تحـت فشـار باال و بعضی قطعـات مربوط به 

خودروها ، کامیون ها، لوکوموتیوها و کشتی ها است. 

همچنیـن از فرومولیبـدن در سـاخت ابـزار قطعـات 

ماشـین کاری بـا سـرعت بـاال، ابـزار کار سـرد، انـواع 

مته های دریل و انواع پیچ گوشتی استفاده می شود. 

عالوه براین، فرومولیبدن در ریخته گری های سنگین 

نیز به کار می رود. به  طور کلی در مواقعی که فوالد 

نیاز به مقاومت حرارتی باال دارد، این آلیاژ آهن مورد 

استفاده قرار می گیرد.

بـا توجـه بـه گسـتردگی کاربردهای فرومولیبـدن، 

مشخص شد که این آلیاژ به  صورت ویژه در فوالدسازی 

مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. بنابراین می تـوان گفت 

کشورهایی که صنعت فوالدسازی قوی دارند، عمدتا 

در زمره متقاضیان و مصرف کنندگان فرومولیبدن قرار 

دارند. عالوه براین، از آنجایی که بخش قابل  توجهی از 

مولیبدن معدنی به  عنوان محصول جانبی در فرایند 

تولید مس معدنی تولید می شـود، انتظار می رود 

از  تولیـد مـس معدنـی،  کشـورهای مطـرح در  کـه 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان مطرح مولیبدن معدنی 

نیز به  شمار روند.

بـا توجـه بـه بررسـی های صـورت گرفتـه می تـوان 

عنـوان کـرد که فرومولیبـدن، فروآلیاژی اسـت که در 

قیاس با سایر فروآلیاژها در حجم بسیار کم در جهان 

تجـارت می شـود. سـهم تجـارت فرومولیبـدن از کل 

فروآلیاژها، تنها حدود 2 درصد است. فرومولیبدن از 

نظـر تجـارت در جایـگاه یـک هـزار و 711 بیـن سـایر 

کاالهای تجارت شده در جهان قرار دارد که نشان از 

میـزان نسـبتا کـم تجـارت آن دارد. از آنجایـی کـه این 

محصول ماده ای با ارزش است و مصارف ویژه ای نیز 

دارد، قیمت این فروآلیاژ نیز نسبت به سایر فروآلیاژها 

باالتـر اسـت و همیـن امـر اهمیـت بررسـی تجـارت 

جهانی این محصول را بیش از پیش روشن می سازد. 

در ایـن گـزارش بـه بررسـی تجـارت فرومولیبـدن در 

جهـان در بـازه زمانـی سـال های 2012 تـا 2021 پرداختـه 

شده است.

نمودار 1 بیانگر صادرات جهانی فرومولیبدن در 

بـازه زمانـی مـورد بررسـی و کشـورهای برجسـته در 

حـوزه صـادرات ایـن محصـول اسـت. چنانچـه در این 
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رشـد قابـل توجهـی را تجربـه کـرده اسـت، البتـه ایـن 

نکتـه در مـورد چیـن نیـز صـادق اسـت. ایـن نکتـه 

انتظـارات، کـره  جالـب توجـه اسـت کـه علی رغـم 

جنوبـی در فهرسـت بزرگ تریـن کشـورهای دارای 

ذخایر مولیبدن نیسـت و این کشـور مولیبدن مورد 

از طریـق  را  فرومولیبـدن  تولیـد  نیـاز خـود جهـت 

واردات از شـیلی تامین می کند. در واقع با بررسـی 

ایـن بـازه زمانـی مشـخص می شـود کـه کـره جنوبی، 

کشـورهای بلژیـک و شـیلی را کـه از تامین کننـدگان 

مـاده اولیـه فرومولیبـدن ایـن کشـور نیز هسـتند، به 

حاشـیه رانـده و از سـال 2018، نـام خـود را بـه عنـوان 

بزرگ ترین صادرکننده فرومولیبدن در جهان تثبیت 

کرده است.

یکی از علل موفقیت کره جنوبی در تسخیر بازار 

تجارت جهانی را می توان قیمت پایین تر عرضه آن ها 

نسبت به سایر رقبا دانست. به  عنوان مثال، متوسط 

قیمت »FOB« صادراتی فرومولیبدن کره جنوبی در 

سـال 2021، حـدود 22 هـزار و 701 دالر بـه ازای هـر تـن 

فرومولیبدن بوده است؛ در صورتی که این رقم برای 

شـیلی که تامین کننـده اصلی مولیبـدن کره جنوبی 

اسـت، در ایـن سـال برابـر بـا 24 هـزار و 90 دالر بـه ازای 

هر تن فرومولیبدن است.

بزرگ ترین مشتریان فرومولیبدن در   
جهان

واردکننـده  کشـورهای  بزرگ تریـن  ادامـه  در 

فرومولیبدن و حجم واردات کلی این محصول در بازه 

زمانی سال های 2012 تا 2021 مورد بررسی قرار گرفته و 

در نمودار 2 به نمایش گذاشته شده است. همان  طور 

کـه ایـن نمـودار نشـان می دهـد، رونـد کلـی واردات 

فرومولیبدن در بازه زمانی مورد بررسی افزایشی بوده 

اسـت و سـالیانه به  طور متوسـط، حدود 0.6 درصد بر 

واردات سـالیانه ایـن محصـول در سـطح جهـان افـزوده 

شـده اسـت. البتـه در سـال 2020 بـه دلیـل همه گیـری 

ویـروس کرونـا، تجـارت ایـن محصـول نیـز مانند سـایر 

کاالهـای معدنـی بـا افت قابـل توجهی مواجه شـد اما 

پس از گذر از این بحران، مجددا در سال 2021 واردات 

ایـن محصـول سـیر صعـودی خـود را در پیـش گرفـت. 

پیشـرفت صنعـت فوالدسـازی اندونـزی و پدیـد آمدن 

حجـم قابـل توجهـی از تقاضـای فـوالد در ایـن کشـور، 

واردات  جهـت  بسـتری  آمـدن  وجـود  بـه  موجـب 

فرومولیبدن از سال 2018 به بعد شد. همان طور که در 

نمودار 2 مشخص شده است، واردات این محصول در 

اندونـزی از سـال 2018 تـا سـال 2021، بـه  طـور متوسـط 

ساالنه حدود 114 درصد رشد داشته است.

بزرگ تریـن  مـی رود،  انتظـار  کـه  طـور  همـان  

واردکننـدگان فرومولیبـدن در جهـان جـزو بزرگ تریـن 

فوالدسـازان و کشـورهایی بـا تولیـدات صنعتـی قابـل 

توجـه هسـتند. هم اکنـون بهتریـن مقصـد صادراتـی 

بـرای عرضـه فرومولیبـدن، آمریـکا بـه  شـمار مـی رود؛ 

چراکـه سـالیانه بالـغ  بـر 12 درصـد کل فرومولیبـدن 

تجـارت شـده در سـطح جهـان بـه ایـن کشـور وارد 

می شـود و این کشـور در سـالیان اخیر توانسته است 

سـهم واردات فرومولیبـدن خـود را افزایـش دهد. این 

افزایـش واردات در پـی رشـد صنعـت فوالدسـازی در 

این کشور بوده است.

واردات  اگرچـه  اسـت،  شـده  داده  نشـان  نمـودار 

فرومولیبدن در طی بازه زمانی مورد بررسی با فراز و 

فرودهایـی همـراه بـوده اسـت امـا رونـد کلـی واردات 

جهانی این محصول افزایشی بوده و در طی این بازه 

زمانـی از حـدود 101 هـزار تـن، بـه بیـش از 108 هـزار تـن 

رسـیده اسـت. بـه عبارتی دیگـر در ایـن بازه زمانـی 10 

سـاله، سـالیانه بـه  طـور متوسـط حـدود 0.7 درصـد بر 

حجم صادرات این محصول افزوده شده است.

کره جنوبی؛ قدرت نوظهور بازار جهانی   
فرومولیبدن

ایـن  صادرکننـده  بزرگ تریـن   ،2018 سـال  از 

محصـول در سـطح جهـان کـره  جنوبـی بوده اسـت و 

در سـال 2021، حـدود 34 درصـد از صـادرات جهانی 

این محصول را به خود اختصاص داده اسـت. نکته 

از  جنوبـی  کـره  سـهم  کـه  اسـت  ایـن  توجـه  قابـل 

صادرات جهانی این محصول در طی دهه گذشته، 
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تولیـد جهانـی کـروم در پنج سـال گذشـته، رونـد صعـودی را طی کرده  اسـت. میانگیـن تولید 
جهانـی کـروم در سـال های ۲۰۱۷ تـا ۲۰۲۱، حـدود ۳۸ میلیـون و 4۰۰ هـزار تـن بـوده و به  طور 
میانگین سـاالنه ۷ درصد رشـد داشـته  اسـت. کروم در سـاخت فوالد ضد زنگ بسـیار مهم اسـت. 
اکثـر فوالدهـای ضـد زنـگ حـاوی حـدود ۱۸ درصـد کـروم هسـتند. در سـال ۲۰۲۱، بزرگ ترین 
تولیدکننـدگان کـروم آفریقای جنوبی بـا ۱۸ میلیون تن، ترکیه و قزاقسـتان هفت میلیـون تن، هند 
سـه میلیـون تن و فنالند دو میلیـون و ۳۰۰ هزار تن بودند و چین به عنـوان بزرگ ترین مصرف کننده 

کروم، بیشترین میزان کروم را از آفریقای جنوبی وارد کرده  است.

یکه تازی آفریقای جنوبی در تولید کروم

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، کروم عنصر شیمیایی شکننده، براق 

و سختی است. کرومیت که یک اکسید کروم آهن 

»FeCr2O4« اسـت، تنهـا سـنگ معدنـی بـه شـمار 

می آیـد کـه عنصـر کـروم را تولیـد می کنـد. کـروم، 

افزودنـی اصلـی در تولیـد فـوالد ضـد زنـگ اسـت کـه 

باعث خاصیت ضد خوردگی آن می شود. همچنین 

کـروم بـه عنوان فلزی کـه دارای خاصیت جالپذیری 

بـاال بـوده، در مقابـل کـدر شـدن نیـز مقاومـت بسـیار 

خوبی دارد و از اهمیت فراوانی برخوردار است.

در نمودار 1، میزان تولید کروم در سال های 2017 

تـا 2021 مـورد بررسـی قـرار گرفتـه  اسـت. میزان تولید 

جهانی کروم در سال 2021، حدود 41 میلیون تن بوده 

کـه نسـبت بـه سـال 2017 بـا تولیـد حـدود 31 میلیون 

تـن، افزایـش 10 میلیـون تنی رقم خورده  اسـت. تولید 

کـروم در سـال 2020، 40 میلیـون تـن بـوده  اسـت کـه 

کاهش چهار میلیون تنی نسبت به سال قبل داشته  

است که این کاهش ناشی از بیماری کرونا بود.

در سـال 2019، بـا افزایـش تولیـد ترکیـه و فنالنـد، 

بیشـترین میـزان تولیـد جهانی کـروم طی بـازه مورد 

بررسی در این سال اتفاق افتاد و به میزان 44میلیون 

تن رسـید که حدود 22 درصد نسـبت به سـال 2018 

با مقدار تولید 36 میلیون تن رشد داشت. کمترین 

میـزان تولیـد نیـز در سـال 2017 به  عنوان اولین سـال 

در بـازه مـورد بررسـی بـه ثبـت رسـیده  کـه حـدود 

31میلیون تن بوده  است.

تولیـد و مصـرف جهانـی کـروم، هم راسـتا بـا روند 

افزایـش تقاضـا برای تمامی محصوالت معدنـی روند 

افزایشی را طی کرده  است. کروم در بازار جهانی به 

شـکل فروکـروم، آلیـاژ آهـن و کـروم خالـص معاملـه 

می شود. چین تولیدکننده بزرگ فروکروم و همچنین 

بزرگ ترین تولیدکننده فوالد ضد زنگ  در جهان است 

امـا فلـز کـروم تولیـد نمی کنـد. این کشـور به  واسـطه 

بزرگ تریـن  زنـگ،  ضـد  فـوالد  زیـاد  بسـیار  تولیـد 

بـا  بـوده و همچنیـن  مصرف کننـده جهانـی کـروم 

واردات حـدود 14 میلیـون و 900 هـزار تنـی در سـال 

شـمار  بـه   نیـز  کـروم  واردکننـده  بزرگ تریـن   ،2021

مـی رود. بـا توسـعه صنعـت فـوالد ضـد زنـگ در چین 

هم راستا با رشد صنایع مصرف کننده فوالد، مصرف 

کروم این کشو  ر نیز با رشد رو   به رو شده است.

در سـال 2021، آمارهای واردات کروم کشـورهای 

اندونـزی حـدود 501 هـزار تـن، روسـیه 442 هـزار تـن، 

هند 252 هزار تن و امارات متحده عربی با 167 هزار 

تـن نشـان از مصـرف و تقاضـای روزافـزون کـروم و 

افزایـش تولیـد فـوالد ضـد زنـگ اسـت. طبـق گـزارش 

انجمـن بین المللـی فـوالد، تولیـد فـوالد ضـد زنـگ در 

سال 2018 با 5.5 درصد افزایش نسبت به سال 2017، 

بـه 50 میلیـون و 700 هـزار تـن رسـید. آمار کشـورهای 

نوعـی  بـه   جهـان،  در  کـروم  واردکننـده  بـزرگ 

فلـز  ایـن  نشـان دهنده بزرگ تریـن مصرف کننـدگان 
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اسـت؛ چراکـه بسـیاری از ایـن کشـورها تولیدکننـده 

داخلـی کـروم به  شـمار نمی رونـد. این آمار همچنین 

گویای اختالف بسـیار زیاد مصرف در چین با سـایر 

کشـورهای بزرگ مصرف کننده است.

در سال 2022، پیش بینی می شود قیمت کروم به 

دلیـل افزایـش هزینه هـای انـرژی افزایش یابد. در سـال 

2021، تولیـد سـنگ معـدن کـروم بـا 3 درصـد افزایـش 

نسبت به سال قبل، به 41 میلیون تن رسید؛ بهبود بازار 

پـس از همه گیـری کرونـا، مهم تریـن دلیـل ایـن رشـد 

اسـت. نکتـه حائز اهمیت در خصـوص روند آتی بـازار 

جهانی کـروم، اعمال اسـتانداردهای سـخت گیرانه تر 

زیسـت محیطی طی سـال های آتی در چین به  عنوان 

بزرگ ترین مصرف کننده اسـت که می تواند بر تولید 

فروکـروم و فـوالد ضـد زنـگ تاثیـر بگـذارد و منجـر بـه 

کاهـش تولیـد آلیـاژ یـا افزایـش قیمـت تولیـد شـود کـه 

ممکن است رشد بازار کروم را مختل کند.

رشد چشمگیر ترکیه در تولید کروم  
در نمودار 2، بزرگ ترین کشـورهای تولیدکننده 

کـروم در پنـج سـال اخیـر قابـل مشـاهده  هسـتند. 

درصـد،   42 معـادل  سـهمی  بـا  جنوبـی  آفریقـای 

بیشـترین میـزان تولیـد کـروم را بـه خـود اختصـاص 

داده  اسـت. در رده هـای بعـدی ترکیـه بـا 17 درصـد، 

بـا  و فنالنـد  قزاقسـتان 16 درصـد، هنـد 9 درصـد 

6درصد قرار گرفته اند.

همـان  طـور کـه اشـاره شـد، آفریقـای جنوبـی بـا 

تولیدکننـده  بزرگ تریـن  اختـالف کامـال محسـوس 

جهانی کروم است. میانگین تولید این کشور در بازه 

مـورد بررسـی، حـدود 16 میلیـون و 400 هـزار تـن بـوده  

اسـت. میـزان تولیـد ایـن کشـور در سـال های 2018 و 

2020 یکسان بوده و حدود 16 میلیون تن کروم تولید 

کرده  است. تولیدات این کشور در سال های 2017 تا 

2021، رونـد صعـودی را طـی کـرده  و کمتریـن میـزان 

تولید را در سال 2017 با مقدار 15 میلیون تن به ثبت 

رسانده  است.

از جملـه ذخایـر بـزرگ آفریقـای جنوبـی کـه تاثیر 

محسوسـی در میـزان تولیـد ایـن کشـور داشـته اند، 

می توان به معدن »Dwarsrivier« بزرگ ترین معدن 

در شـمال شـرق آفریقـای جنوبـی بـا ذخایـر تخمینـی 

55میلیون تن سنگ معدن و 21 میلیون تن فلز کروم 

و همین طـور معـدن »THABA« بـا ذخیـره بالـغ بـر 

23میلیون و 600 هزار تن کرومیت اشاره کرد. معدن 

»THABA« از معـادن روبـاز آفریقـای جنوبـی بـوده 

است و این دو معدن بخش قابل توجهی از تولید این 

کشور را پوشش می دهند.

دومین کشور تولیدکننده برتر کروم ترکیه است. 

ترکیه به طور متوسط با نرخ رشد 28 درصدی، از دو 

میلیون و 800 هزار تن در سال 2017، به هفت میلیون 

تـن در سـال 2021 رسـیده اسـت و بـه  طـور فزاینـده ای 

حجـم تولیـدات کـروم را در ایـن سـال ها افزایـش داده  

اسـت. معـدن »Etikrom« بزرگ تریـن تولیدکننـده 

سنگ معدن کروم در ترکیه و »Yildirim« همچنین 

یکـی دیگـر از معـادن بـزرگ ترکیـه اسـت. ترکیـه 10 

میلیـون تـن کـروم در سـال 2019 تولیـد کـرده  اسـت. 

تقویت بازار فوالد ترکیه می تواند از مهم ترین عوامل 

تمرکز این کشور بر تولید کروم برای تولید فوالد ضد 

زنگ به  شمار رود.

میزان تولید کروم در سال های اخیر در قزاقستان 

سـیر صعـودی را طـی کـرد ه  اسـت. بزرگ تریـن معدن 

قزاقستان »Vokshod« است که 6 میلیون و 700هزار 

تن کروم تولید می کند. کارخانه استخراج و فرآوری 

فروآلیـاژ  کارخانـه   ،»Donskoy« معـدن  سـنگ 

شـرکت  و   »aksu« فروآلیـاژ  کارخانـه   ،»Aktob«

معدنـی »Kazmarganets«، چهـار قطـب معدنـی 

کـروم  معـدن  سـنگ  عمـده  بخـش  کـه  هسـتند 

قزاقستان را تامین می کنند. هند روند مثبتی را در 

این سـال ها طی نکرده اسـت و با کاهش 2 درصدی 

از سـه میلیـون و 200 هـزار تـن در سـال 2017، بـه سـه 

میلیون تن در سـال 2021 رسـیده  و بیشـترین میزان 

تولید کروم هند در سال 2019، حدود چهار میلیون 

و 100 هزار تن بوده  است.
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 »NIO« در مقایسـه با سرعت تثبیت موقعیت بسیاری از شـرکت های خودروسازی معتبر، شرکت
در حـال حاضـر در تـالش اسـت تا بـه عنوان یک شـرکت تـازه وارد پا بـه این عرصه بگـذارد. این 
شـرکت بـه عنوان یک تـازه وارد درصنعت خودروسـازی چین، بـه عرصه رقابت بـرای تامین منابع 

لیتیوم پیوست و هم اکنون نیز در این زمینه پیشگام است.

شرکت »NIO« رسما به رقابت در تامین 
منابع لیتیوم پیوست

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات  بـه گـزارش 

آنالیـن«، در روز 26 سـپتامبر سـال جـاری میـالدی، 

نـام  بـا  اسـترالیایی  لیتیـوم  اسـتخراج  شـرکت 

»Greenwing Resources« اعالم کرد که بر سـر 

شـرکت  بـا  اسـتراتژیک  سـرمایه  تامیـن   قـرارداد 

»Blue Northstar Limited« بـه عنـوان شـرکت 

پـروژه  بـرای تسـریع   »NIO« زیرمجموعـه شـرکت

دریاچـه نمـک »San Jorge« خـود در آرژانتیـن بـه 

توافـق رسـیده اسـت. بـه عـالوه شـرکت »NIO« بـه 

عنوان شـریک بالقـوه و ضمانت کننده فـروش اوراق 

بهـادار ایـن شـرکت خواهـد بود. گزارش شـده اسـت 

که پروژه »San Jorge« در منطقه ای مثلثی شکل با 

منابـع لیتیـوم و دارای حـق اکتشـاف و مسـاحت 

حدود 360 کیلومتر مربع واقع شده است.

این قرارداد را می توان به دو بخش تقسیم کرد. 

  »NIO«نخسـت، اشـتراک سـهام اسـت کـه شـرکت

شـرکت  بـه  اسـترالیا  دالر  میلیـون   12 حـدود 

»Greenwing Resources« پرداخـت می کنـد تـا 

بـرای 21.818.182 سـهم ایـن شـرکت بـا قیمت عرضه 

پرداخـت  سـهم،  هـر  ازای  بـه  اسـترالیا  دالر   0.55

 »NIO« اشتراک داشته باشد و در عین حال شرکت

پـس از تکمیـل پـروژه، حـدود 12.16 درصـد از سـهام 

خود را در اختیار بگیرد.

شـرکت  کـه  اسـت  درخواسـت  گزینـه  دوم، 

»NIO« همچنیـن می توانـد یـک گزینه درخواسـت 

بـرای اشـتراک 20 درصـد تـا 40 درصـدی در پـروژه 

دریاچه نمک »San Jorge« ارائه کند. این گزینه را 

گـزارش  انتشـار  از  پـس  روز   365 ظـرف  می تـوان 

»JORC« بـرای پـروژه دریاچه نمـک »San Jorge« یا 

در صـورت دسـتیابی بـه قـرارداد بـا قیمـت 40 تـا 

80میلیون دالر اعمال کرد.

 »Greenwing Resources« در همین حال، شرکت

اطمینـان حاصـل می کنـد کـه گـزارش »JORC« تـا 

روز 31 دسـامبر 2023 منتشـر خواهـد شـد و پـس از 

صـورت  بـه   »NIO« شـرکت  گزینـه،  ایـن  اعمـال 

مستقیم محصوالت پروژه دریاچه نمک را بر اساس 

 »Andes Litio« سود سهام مالکانه خود در شرکت

خریداری خواهد کرد.

عدم تعادل بین عرضه و تقاضا ناشی از کمبود 
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منابـع لیتیـوم، بـه یـک توافـق عمومـی در صنعـت 

بـرای  جدیـد  رونـد  یـک  ایـن  اسـت.  شـده  تبدیـل 

بـه  کـه  اسـت  بـوده  نهایـی  زنجیـره  صنعتگـران 

عرصه هـای صنایـع باالدسـتی ورود کننـد تـا یـک 

سیسـتم زنجیـره تامین لیتیـوم پایدار ایجاد شـود و 

بـر همیـن اسـاس، هزینه های تولیـد را کاهـش داده 

صنایـع  منابـع  یکپارچه سـازی  طریـق  از  بتـوان  تـا 

باالدسـتی، تامیـن منابـع مالـی را تضمیـن کـرد. در 

 »NIO« این نبرد برای تامین منابع لیتیوم، شرکت

تـالش  کـه  نیسـت  خودروسـازی  شـرکت  اولیـن 

می کنـد تامیـن لیتیـوم را تضمیـن کنـد. مدت هـا 

خودروسـازی  شـرکت های  شـرکت،  ایـن  از  قبـل 

 BYD« ،تسـال چـون  دیگـری  بین المللـی  پیشـرو 

 ،»Renault« و »BMW«، »Great Wall Motor

موقعیـت خـود را در تامیـن منابـع لیتیـوم تثبیـت 

ایـن  از  بـه بخشـی  ادامـه می تـوان  کرده انـد و در 

موارد اشاره کرد.

 »Ganfeng Lithium« شرکت تسال، با شرکت های

و »Yahua Group« برای ایجاد یک همکاری تامین 

وارد  لیتیـوم  هیدروکسـید  عرضـه  بـرای  پایـدار 

شـراکت شـد و عالوه برایـن، قـراردادی پنـج سـاله بـا 

تـن  700هـزار  خریـد  بـرای   »Liontown« شـرکت 

کنسـانتره اسـپودومن از سـال 2024 بـه بعـد امضـا 

کـرد. همچنیـن شـرکت تسـال یـک قـرارداد تعهـد 

خریـد چهـار سـاله بـا شـرکت »Core« بـرای تامیـن 

کنسانتره اسپودومن با عرضه تجمعی 110 هزار تن 

بـه امضـا رسـاند. ایـن شـرکت یـک قـرارداد تعهـد 

شـرکت  بـا  نیـز  دیگـری  سـاله  پنـج  خریـد 

»Piedmont« به امضا رساند.

شـرکت»BYD«  بـه طـور راهبـردی در شـرکت 

»Chengxin Lithium Energy« سـرمایه گذاری 

شـرکت  بـا  همـکاری  قـرارداد  یـک  و  کـرد 

»Youngy Group« بـه امضـا رسـاند. همچنیـن 

 Zabuye« این شرکت در 18 درصد از سهام شرکت

Lithium« سـرمایه گـذاری کـرد. ایـن شـرکت یـک 

 Lanke« شـرکت  بـا  مشـترک  سـرمایه گذاری 

Lithium« انجـام داد تـا بـه طور مشـترک یک پروژه 

دریاچه نمک با قابلیت برداشت 30 هزار تن لیتیوم 

را اسـتخراج کننـد. بـه عـالوه، شـرکت »BYD« در 6 

معـدن اسـپودومن در قـاره آفریقـا و در پروژه توسـعه 

منابع شهر »Yichun« سرمایه گذاری کرد.

شـرکت »BMW« یـک تفاهم نامـه شـراکتی بـا 

شـرکت های »Ganfeng Lithium« و »Livent« و 

 »European Lithium« یک یادداشت تفاهم با شرکت

تولیـد  مقـدار  درصـد   100 آوردن  دسـت  بـه  بـرای 

هیدروکسـید لیتیـوم بـرای پـروژه یکپارچـه خـود بـه 

امضا رساند.

طریـق  از   »Great Wall Motor« شـرکت 

 ،»pilbara« سرمایه گذاری در سهام سرمایه با شرکت

یک یادداشت تفاهم و همکاری و یک قرارداد 6ساله 

عرضـه  بـا  اسـپودومن  کنسـانتره  خریـد  تعهـد 

تضمینی ساالنه 20 هزار تن به امضا رساند. به عالوه 

 ،»SVOLT Energy« شـرکت زیرمجموعـه آن یعنـی

شـرکت  بـا  راهبـردی  همـکاری  قـرارداد  یـک 

همـکاری  انجـام  بـرای   »Ganfeng Lithium«

و  لیتیـوم  نمـک  فـروش  و  تامیـن  در  چندجانبـه 

همچنین توسعه منابع امضا کرد.

 6 خریـد  تعهـد  قـرارداد   »Renault« شـرکت 

سـاله بـا شـرکت »Vulcan« بـرای عرضـه 26 هزار تا 

32 هـزار تـن محصـوالت لیتیومـی از سـال 2026 بـه 

بعد امضا کرد.

در مقایسه با سرعت تثبیت موقعیت بسیاری 

 »NIO« از شرکت های خودروسازی معتبر، شرکت

در حـال حاضـر در تـالش اسـت تـا بـه عنـوان یـک 

شرکت تازه وارد پا به این عرصه بگذارد. این شرکت 

وارد درصنعـت خودروسـازی  تـازه  یـک  عنـوان  بـه 

چین، به عرصه رقابت برای استخراج منابع لیتیوم 

ایـن زمینـه پیشـگام  نیـز در  پیوسـت و هم اکنـون 

اسـت. تاکنـون، رونـد تثبیـت موقعیـت رو به رشـد 

نیروهـای کار جدیـد خودروسـازی در زمینـه باتـری 

ثابت مانده است و تنها تعداد کمی از نیروهای کار 

جدیـد توانسـته اند فعالیـت خـود در زمینـه منابـع 

معدنی را آغاز کنند.

بـا ادامـه افزایـش قیمـت لیتیـوم در نیمـه دوم 

لیتیـوم  منابـع  تامیـن  بـرای  رقابـت  جـاری،  سـال 

همچنـان داغ اسـت. حـال سـوالی کـه در ایـن حیـن 

مطـرح می شـود، ایـن اسـت کـه ایـن رقابـت تـا چـه 

زمانی ادامه خواهد داشت؟

در مقایسه با سرعت 
تثبیت موقعیت بسیاری از 
شرکت های خودروسازی 
معتبر، شرکت »NIO« در 
حال حاضر در تالش است 

تا به عنوان یک شرکت 
تازه وارد پا به این عرصه 

بگذارد

»

«
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