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نزدیـک بـه هشـت سـال پیـش و در بهمـن مـاه سـال 1393، از طـرح جامع 

فوالد کشور رونمایی شد. طرحی که به سبک و سیاق نوین نگاشته شده و 

مقـرر بـود در راسـتای توسـعه هرچـه بهتـر زنجیـره آهـن و فـوالد که مهم ترین 

زنجیره معدنی کشور به شمار می رفت و می رود، قدم بردارد. 

در اسـفند مـاه همـان سـال و در شـماره 60 ماهنامـه اخبـار فلـزات، 

یادداشـتی تحـت عنـوان »چالش هـای دسـتیابی بـه تولیـد 55 میلیـون تـن 

فـوالد« منتشـر شـد. در ایـن یادداشـت، تیـم کارشناسـی ماهنامـه اخبـار 

فلـزات بـه چالش هـای مهمی کـه در طرح جامع فـوالد به آن ها توجه کافی 

نشده بود، پرداخته بودند که ضمن به چالش کشیدن نحوه هدف گذاری 

تولیـد 55 میلیـون تنـی فـوالد، شـامل مـواردی همچـون عـدم توجـه بـه 

وضعیـت ذخایـر معدنـی سـنگ آهن کشـور، دقـت پاییـن پیش بینی هـای 

مربـوط بـه رونـد آتـی تقاضـای داخلی، کلی گویـی و نپرداختن بـه بازارهای 

صادراتی هدف و همچنین عدم تعیین نحوه مواجهه با چالش های تامین 

مالی و زیرساخت های صنعت بود.

جزئیات موارد به چالش کشیده شده توسط کارشناسان ماهنامه اخبار 

فلـزات را می تـوان بـه ایـن شـکل خالصه کرد که بر اسـاس چه مبنایی هدف 

تولیـد 55 میلیـون تـن فـوالد در کشـور تعییـن شـده اسـت. بـا توجـه بـه 

محدودیت ذخایر معدنی سنگ آهن، چرا به این محدودیت ها توجه نشده 

و ذخایـر سـنگ آهن دنیـا، مبنـای برنامه ریزی هـا در طـرح قـرار گرفته اسـت. 

مدل مورد استفاده برای پیش بینی رشد تقاضای داخلی فوالد به 41 میلیون 

تن و سـرانه مصرف 416 کیلوگرم به ازای هر نفر در سـال 1404 دقیق نبوده 

است و در خوش بینانه ترین حالت، این شاخص از 300 کیلوگرم به ازای هر 

نفر فراتر نخواهد رفت )مصرف کمتر از 30 میلیون تن فوالد در سال(. چرا با 

توجـه بـه حجـم بـاالی صـادرات پیش بینـی شـده، بـه بازارهـای هـدف و 

پتانسیل های صادراتی توجه کافی نشده است و در نهایت اینکه با توجه به 

تحریم های خارجی، از کدام محل سرمایه گذاری 24 میلیارد یورویی مورد 

نیاز برای توسعه صنعت و زیرساخت های آن تامین خواهد شد.

شـرکت مشـاور تهیه کننـده طرح در پاسـخی مکتـوب، اقـدام به توجیه 

نتایـج ارائـه شـده در طـرح کـرد کـه ایـن پاسـخ، در شـماره 61 ماهنامـه اخبـار 

فلزات و در فروردین 1394 به چاپ رسید. در پاسخ ارسالی، هدف دستیابی 

به سـهم 3.5 درصدی تولید و 4 درصدی تجارت بین المللی فوالد در دنیا، 

مبنای معرفی شده برای اهداف تولیدی و صادراتی عنوان شد و این شرکت 

اعـالم کـرد کـه طـرح جامـع فـوالد، در حقیقـت چگونگـی رسـیدن بـه الـزام 

حکومتی تولید 55 میلیون تن فوالد را ترسیم کرده است. در خصوص عدم 

توجـه بـه محدودیـت ذخایـر معدنـی در کشـور نیـز ایـن شـرکت موضـوع را 

تصدیـق و اعـالم کـرد کـه ظرفیـت تولیـد فـوالد کشـور بـر مبنـای ذخایـر 

سنگ آهن کشور محاسبه نشده است. در خصوص مدل مورد استفاده برای 

پیش بینـی تقاضـای داخلـی نیـز ایـن شـرکت از دقـت و کیفیـت مـدل مـورد 

استفاده سخن گفت و تاکید کرد که کشور در سال 1404، به مصرف داخلی 

41 میلیون تن و سرانه مصرف 416 کیلوگرم به ازای هر نفر خواهد رسید.

سـال ها گذشـت و اگرچـه بـا پررنگ تـر شـدن کاسـتی ها و چالش هـای 

صنعت، در پایش های بعدی طرح جامع فوالد ضمن بازنگری و کاهش سطح 

تقاضـای آتـی فـوالد در داخـل کشـور، توجـه بیشـتری بـه چالـش محدودیت 

ذخایـر معدنـی سـنگ آهن و تامیـن زیرسـاخت ها شـد امـا کمـاکان ایـن طرح 

هنوز نتوانسته است برای بزرگ ترین نقطه ضعف خود راهکاری ارائه دهد.

حداقـل انتظـاری کـه از طرح هـای جامع مـی رود، این اسـت که عالوه بر 

پایـش و شفاف سـازی وضعیـت موجـود، بتواند اهدافی بهینه برای صنعت 

تدوین کرده و استراتژی و برنامه های عملیاتی الزم را برای دستیابی به این 

اهداف تبیین کند. این خالء هم در نسخه اولیه طرح جامع فوالد در سال 

1393 وجود دارد و هم در نسخه های بعدی آن!

برای فعاالن و آگاهان صنعت به طور کامل آشـکار اسـت که هدف 55 

میلیون تن تولید فوالد، در جلسه ای با حضور وزیر صمت و مدیران دولتی 

وقت و بر اساس ظرفیت های موجود و ظرفیت های در حال ساخت تعیین  

شـده و سـهم 3.5 درصـدی از تولیـد جهانـی، دلیـل اصلـی آن نبـوده اسـت.  

هدف گذاری بی ضابطه، پاشنه آشیل 
حکمرانی دولتی در صنعت و اقتصاد

فرشید سلطان زاده
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اشـاره به این موضوع کافی اسـت که در حال حاضر، سـهم 3.5 درصدی از 

تولیـد جهانـی در سـال 2021 معـادل 66.7 میلیـون تـن اسـت که تا سـال 2025 

میالدی )معادل 1404 شمسی(، به بیشتر از این رقم نیز خواهد رسید.

در سال 1400 صنعت فوالد، تولید 28 میلیون تنی فوالد خام و مصرف 

20 و 17 میلیـون تنـی فـوالد خـام و محصـوالت فـوالدی را تجربـه کـرد کـه با 

اهـداف تعییـن  شـده در طـرح جامـع فـوالد اختـالف چشـمگیری دارنـد. 

بحران کمبود مواد اولیه خودنمایی کرده است و قطعی برق و گاز، نفس 

این صنعت را در برخی از روزهای تابستان و زمستان گرفت. دلیل چنین 

اختالف هایـی بیـن اهـداف تعییـن شـده و عملکـرد صنعـت را می تـوان بـه 

عـدم توجـه بـه واقعیـات صنعـت و اقتصـاد کشـور و تبعیـت از یـک الـزام 

حکومتی در تعیین اهداف صنعت مرتبط دانست. موضوعی که می توان 

از آن به عنوان پاشنه آشیل حکمرانی دولتی در صنعت و اقتصاد کشور یاد 

کرد؛ هدف گذاری های بی ضابطه!

دهه هاسـت کـه صنعـت و اقتصـاد کشـور بـا چالـش ارائـه و دریافـت 

خدمات مشـاوره جامع، دقیق و کارشناسـی روبه رو اسـت. اغلب نه مدیران 

دولتی حوصله، تمایل و زمان کافی برای طلب و دریافت نظرات کارشناسی 

شـده و دقیـق را دارنـد و نـه مشـاوران از کیفیـت، تخصـص و دقـت الزم 

برخوردارنـد. متاسـفانه عمـوم مشـاوران بـه تدریـج بـه سـمتی سـوق داده 

شـده اند که تحلیل های خود را با خوشـایند و بدآیند مدیران دولتی و نه بر 

اساس رهیافت های کارشناسی تنظیم کنند.

ایـن در حالـی اسـت کـه بـازار و اقتصاد کشـور، راه خـود را طی می کند و 

نـه راه تعییـن  شـده توسـط دولتمـردان را. عـدم ثبـات در شـرایط اقتصـادی و 

سیاسـی کشـور نیـز بـه ایـن اوضـاع دامـن زده اسـت و در چنیـن شـرایطی، نه 

می توان صحبت از توسعه پایدار کرد و نه امکان استفاده از اغلب راهکارهای 

تجربه شده در دیگر کشورها وجود دارد. اوضاع وقتی بغرنج تر می شود که 

می بینیم مسئوالن دولتی و دیگر قوا، حتی متعهد به چارچوب ها و خطوط 

قرمـز تعییـن شـده در طرح هـای جامـع و بـه عنـوان نمونـه طـرح جامـع فوالد 

نیستند و با وجود اینکه می دانیم ذخایر معدنی کشور عمر کوتاهی دارند 

و محدودیت هـای شـدیدی در دسترسـی بـه آب و بـرق و گاز وجـود دارد، 

کمـاکان بـر طبـل توسـعه فوالدسـازی در مناطـق مرکـزی و خشـک کشـور 

می کوبیم. به راستی چاره چیست؟ 

اینکه طی دهه های گذشـته کشـور از تحریم های شـدیدی رنج می برده 

و تمامـی ارکان اقتصـادی و صنعتـی آن تحـت تاثیـر این تحریم ها و بی ثباتی 

ناشی از این تحریم ها بوده است، صحیح اما آیا نمی توانیم برنامه ریزی های 

مبتنـی بـرای شـرایط خـاص کشـور داشـته باشـیم. آیـا نمی توانیـم بـه جـای 

تخریب سیاست ها و سیاست گذاران پیشین، به اصالح و تکمیل آن ها فکر 

کنیـم. آیـا نمی توانیـم خـود را مکلـف بـه بهره گیـری از هدف گذاری هـا و 

سیاست گذاری های کارشناسی شده کنیم و از آن ها عدول نکرده و اجرای 

آن ها را به افراد متخصص و مجرب بسپاریم.

علی رغم تمامی کاستی های موجود در طرح جامع فوالد کشور، تهیه 

ایـن طـرح و تـدوام پایش هـای سـاالنه آن را می تـوان از نمونـه تجـارب موفـق 

صنعـت کشـور در ایجـاد زیربنایـی مناسـب بـرای پایـش و شـفافیت آمـار و 

تـالش بـرای بهبـود سیاسـت گذاری های صنعتـی دانسـت. طـی سـالیان 

گذشـته، بـه تدریـج این طرح به ترمیم کاسـتی های خود پرداختـه و عالوه 

بـر ارائـه تصویـری شـفاف تر از وضعیـت صنعـت، حداقـل زیرسـاخت های 

اطالعاتی الزم را برای سیاست گذاران مهیا کرده است. در شرایطی که در 

دیگر صنایع معدنی کشور هنوز این حداقل ها نیز مهیا نشده است. البته 

اقدامات مثبتی توسط وزارت صمت و سازمان ایمیدرو در خصوص تهیه 

طرح هـای جامـع زغال سـنگ، سـرب و روی، آلومینیـوم، مـس و همین طـور 

طال انجام پذیرفته است که در سه مورد اخیر آن، چارچوب بسیار جامعی 

به منظور بررسی وضعیت این صنایع در دنیا، کشورهای منتخب و ایران 

و همچنین شناسایی بهینه اهداف این صنایع تحت سناریوهای مختلف، 

مدنظـر بـوده اسـت کـه پیشـرفتی قابـل توجـه در تهیـه و تدویـن طرح هـای 

جامع کشوری به شمار می رود.

پرداختن به چالش های دیگری مانند لزوم بازنگری اهداف تعیین شده 

در طرح هایی همچون طرح جامع فوالد و لزوم تعهد مدیران و سیاست گذاران 

بـه اهـدف و خطـوط قرمـز تعییـن شـده در طرح هـا، بیشـتر از همـه نیازمنـد 

همت و تعهد مدیران دولتی و فرادولتی در قوای مقننه و قضائیه است. به 

عبارتی اگر قرار بر عدم پایبندی و تقید مدیران و مسئوالن نسبت به نتایج 

طرح های جامع باشد، در کماکان بر همان پاشنه خواهد چرخید و حتی در 

صـورت تدویـن و نـگارش بهتریـن طرح هـای مبتنـی بـر شـرایط ویـژه و خاص 

کشور، هیچ امیدی به بهبود شرایط نمی توان داشت.

بیـش از چهـار دهـه از عمـر سیاسـت گذاری های مختلف توسـعه ای در 

دوران پـس از انقـالب گذشـته اسـت و دولتمـردان و سیاسـت گذاران، انـواع 

مختلف استراتژی ها و برنامه ریزی ها را روی صنعت و اقتصاد کشور آزمایش 

کرده انـد و اکنـون دیگـر زمـان بهـره گرفتـن از ایـن تجربیـات اغلـب شکسـت 

منابـع،  حیـث  از  مختلـف  بحران هـای  بـا  کشـور  صنایـع  اسـت.  خـورده 

زیرسـاخت ها، محدودیت بازارهای داخلی، محیط کسـب وکار نامناسـب و 

شـرایط اقتصادی بی ثبات روبه رو اسـت. هر روزی که به روال گذشـته و در 

مسیر اشتباهات گذشته قدم برمی داریم، صنعت و اقتصاد کشور را بیش 

از پیـش بـه لبـه پرتـگاه نزدیـک می کنیـم. وقـت آن اسـت کـه تـا دیـر نشـده، 

پاشنه آشـیل صنعـت و اقتصـاد را دریابیـم. بایـد حوصلـه و جسـارت مطالبه، 

دریافت و اجرای کار کارشناسـی شـده را داشـته باشـیم و همچنین آن را از 

کارشناس متخصص و متعهد طلب کنیم.
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www.aturpatconsulting.ir

مشاور طرح جامع مس کشور

مشاور طرح جامع طالى کشور

بهترین روش پیش بینى آینده، خلق آن است...

شرکت مشاوره اقتصادى فلزات و مواد آرمان آتورپات 

شر کـت مشـاوره اقتصـادى فلـزات و مـواد آرمـان
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فوالد
معــدن

فلزات غیر آهنی
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به دنبال سودآوری و برنامه محوری در تولید 
محصوالت فوالدی هستیم

حسین کهزاد، مدیرعامل شرکت صنعت فوالد شادگان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

شـرکت صنعت فـوالد شـادگان یکـی از طرح هـای فـوالدی بـزرگ ایـران در سـال های اخیر 
محسـوب می شـود که در منطقه شادگان و استان خوزسـتان واقع شده اسـت. این شرکت در حال 
حاضـر با برخـورداری از ظرفیت تولید 800 هزار تن آهن اسـفنجی در سـال، در حال احـداث پروژه 
فوالدسـازی بـه ظرفیت سـالیانه 800 هزار تن اسـت کـه بهره بـرداری از آن، گام بلندی در مسـیر 
تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد اشـتغال پایدار در این ناحیه به شـمار می آید. چشـم انداز و هدف گذاری 
این شـرکت، کسـب سـهم 15 درصدی از سند چشم انداز توسـعه فوالد خوزسـتان در افق 1410 
اسـت. بدون شـک این شـرکت در آینده به یکی از قطب های تولید فوالد کشـور تبدیل خواهد شـد 
و آینده بسـیار روشـنی را برای مردم شهرسـتان شـادگان رقم خواهد زد. در همین راسـتا، خبرنگار 
پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین« با حسـین کهـزاد، مدیرعامل این شـرکت بـه گفت وگو 

پرداخته است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند: 
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محصول تولیدی در این کوره نوسـان کمتری دارد. 

همچنیـن مـا توانایـی تولیـد بریکـت آهـن اسـفنجی 

سـرد را داریـم کـه ایـن محصـول قابلیـت نگهـداری 

بهتـری نسـبت بـه آهـن اسـفنجی دارد و یکـی از 

مزیت های صادراتی ما محسوب می شود. گفتنی 

اسـت طراحـی کوره هـای فوالدسـازی شـرکت فـوالد 

شـادگان نیـز مبتنـی بر تکنولوژی قـوس الکتریکی و 

مطابق با آخرین فناوری های  روز انجام شده است.

عملکـرد تولیـد شـرکت صنعـت فوالد   
چگونـه  اخیـر  سـال های  در  را  شـادگان 

ارزیابی می کنید؟
یکـی از اهـداف اصلـی شـرکت فوالد شـادگان، 

بهبـود مسـتمر عملکـرد خـود و افزایـش مشـارکت 

در توسـعه صنعتـی ایـران به شـمار مـی رود. از این 

رو، ایـن شـرکت همـواره در تـالش بـوده اسـت تـا 

بـه  دسـتیابی  بـرای  را  مطلوبـی  سیاسـت های 

خـود  تعریـف  شـده  چشـم اندازهای  و  اهـداف 

متمـادی،  سـال های  در  بتوانـد  تـا  کنـد  تدویـن 

رکـورد هـای جدیـدی را در تولیـدات خـود به ثبت 

برسـاند. شـرکت صنعـت فـوالد شـادگان، توانسـت 

در سـال 1400 از ظرفیـت اسـمی کارخانـه تولیـد 

بـه  را  خـود  تولیـد  و  کنـد  عبـور  اسـفنجی  آهـن 

807هـزار و 33 تـن برسـاند. ثبـت رکـورد تولیـد در 

شـرکت صنعـت فـوالد شـادگان در سـال گذشـته، 

بـا  فـوالدی  کـه صنایـع  افتـاد  اتفـاق  در شـرایطی 

چالش هـای متعـددی در زمینـه تامیـن پایـدار برق 

فـوالد  صنعـت  شـرکت  بودنـد.  روبـه رو  گاز  و 

شـادگان عـالوه  بـر توجـه به افزایش کمیـت تولید، 

در زمینـه کیفیـت تولیـدات خـود نیـز تالش هـای 

بسـیاری داشـته اسـت؛ بـه طـوری کـه ایـن شـرکت 

توانسـته بـا حـذف نوسـانات موجـود در کیفیـت، 

محصولـی بـا کیفیت پایـدار تولید کند. همچنین 

اصلـی  هـدف  بـا  اسـت  صـدد  در  شـرکت  ایـن 

رضایتمندی مشتریان و بهبود مستمر و در راستای 

هـای  نظـام   ایـران،  توسـعه صنعتـی  در  مشـارکت 

مدیریت یکپارچه کیفیت، محیط  زیست و ایمنی و 

بهداشـت شـغلی و انـرژی را براسـاس اسـتانداردهای 

 ،ISO14001:2015  ،ISO9001:2015 بین المللـی 

لطفـا توضیحاتی پیرامون حـوزه فعالیت   
شـرکت فـوالد شـادگان و مزیت هـای این 

شرکت ارائه بفرمایید.
شـرکت صنعـت فـوالد شـادگان در حـوزه تولیـد 

محصوالت نیمه نهایی فوالد یعنی بیلت و اسـلب 

فعالیت دارد که البته در حال حاضر واحد احیای 

مسـتقیم آهـن ایـن شـرکت بـا ظرفیـت تولیـد 800 

هـزار تـن آهـن اسـفنجی در سـال راه انـدازی شـده 

ظرفیـت  بـا  آن  بیلـت  فوالدسـازی  واحـد  و  اسـت 

سـاالنه  800 هـزار تـن در سـال آینـده بـه بهره برداری 

خواهد رسید. گفتنی است شرکت فوالد خوزستان، 

شـادگان  فـوالد  صنعـت  شـرکت  عمـده  سـهامدار 

محسـوب می شـود. بنابراین بخشـی از چشـم انداز 

شـرکت  ایـن  بـه  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  توسـعه 

واگـذار شـده اسـت؛ بـه گونـه ای کـه 15 درصـد از 

سـند چشـم انداز توسـعه فـوالد خوزسـتان تـا سـال 

1410 در شرکت صنعت فوالد شادگان هدف گذاری 

شده است. شرکت صنعت فوالد شادگان به دلیل 

نزدیکـی بـه آب هـای آزاد، از مزیت هـای ویـژه ای در 

اسـت.  برخـوردار  محصـوالت  صـادرات  خصـوص 

همچنیـن بـا توجـه بـه افـول ذخایـر سـنگ آهن در 

ایـران، نزدیکـی شـرکت صنعـت فـوالد شـادگان بـه 

بنـدر بـرای واردات سـنگ آهن و گندلـه یـک مزیـت 

به شمار می آید.

تکنولوژی  و فرایندهای تولید محصوالت   
این شـرکت چیسـت و این تکنولوژی ها چه 
مزیت هایـی را از لحـاظ کیفیت محصوالت و 
بهـای تمـام شـده بـرای شـرکت فـوالد 

شادگان ایجاد می کند؟
تکنولـوژی واحـد احیـای شـرکت صنعـت فـوالد 

یـک  کـه  اسـت   »PERED« تکنولـوژی   شـادگان، 

مصـرف  می آیـد.   شـمار  بـه  ایرانـی  تکنولـوژی 

حامل هـای انـرژی )گاز ، بـرق و آب( ایـن تکنولـوژی 

  »MIDREX « نسبت به تکنولوژی های دیگر مانند

و » HYL« کمتر است که این موضوع تاثیر و نقش 

قابل توجهی را در قیمت تمام شـده آهن اسـفنجی 

تولیـدی دارد. از سـوی دیگـر، دماهـای بسـتر کـوره  

»PRED« یکنواخت تر است و بدین ترتیب کیفیت 

این شرکت همواره 
در تالش بوده است تا 
سیاست های مطلوبی را 

برای دستیابی به اهداف و 
چشم اندازهای تعریف  شده 
خود تدوین کند تا بتواند در 
سال های متمادی، رکورد 

های جدیدی را در تولیدات 
خود به ثبت برساند
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OHSas18001:2007 و ISO 50001:2011 بـه 

عنوان الگو انتخاب  و استقرار دهد. 

در خصوص طرح های توسـعه ای شرکت   
صنعـت فـوالد شـادگان توضیحاتـی ارائـه 
بفرماییـد. تامین مالـی پروژه های یاد شـده 

به چه نحوی انجام می شود؟
راسـتای  در  شـادگان  فـوالد  صنعـت  شـرکت 

هدف گذاری هـای خـود، مبتنـی بـر تکمیـل زنجیـره 

صنعـت  در  پررنگ تـر  نقش آفرینـی  و  فـوالد  ارزش 

حاضـر  حـال  در  آتـی،  سـال های  در  کشـور  فـوالد 

کار  دسـتور  در  را  متعـددی  توسـعه ای  طرح هـای 

دارد. کارخانـه تولیـد اسـلب عریـض به ظرفیت یک 

میلیون و 200 هزار تن در سال، واحد مگا مدول احیا 

با ظرفیت تولید یک میلیون و 760 هزار تن در سال 

و واحد تولید آهک با ظرفیت تولید 200 هزار تن در 

سال، از جمله مهم ترین طرح های توسعه ای شرکت 

صنعت فوالد شـادگان محسـوب می شوند. گفتنی 

اسـت بخشـی از تامیـن مالـی ایـن طرح هـا از محـل 

اوراق  فـروش  از طریـق  فاینانـس خارجـی، بخشـی 

مشارکت و جذب تسهیالت و بخشی از محل سود 

شرکت صورت می گیرد. با طرح های توسعه ای که 

در ایـن شـرکت در نظـر گرفتـه شـده اسـت، شـرکت 

صنعـت فـوالد شـادگان در آینـده نـه چنـدان دوری 

یکـی از قطب هـای تولیـد فوالد کشـور خواهد بـود و 

آینده بسیار روشنی را برای مردم شهرستان شادگان 

رقـم خواهـد زد. شـرکت فـوالد شـادگان، چشـم انداز 

معتبـر،  شـرکتی  بـه  شـدن  تبدیـل  را  خـود  اصلـی 

سـودآور و برنامه محور در تولید محصوالت فوالدی 

طریـق  از  تـا  اسـت  تـالش  در  و  اسـت  داده  قـرار 

مدیریـت اثربخـش، بهـای تمـام شـده محصـوالت، 

مدیریـت موثـر هزینه هـای توسـعه، فـروش بهینـه 

محصـوالت و همچنیـن ارائـه و عرضه محصـوالت با 

پایـدار،  و  مطلـوب  کیفیـت  و  رقابتـی  قیمـت 

پایـدار  موقـع  بـه  تحویـل  و  موثـر  پاسـخگویی 

محصـوالت، افزایـش سـودآوری و افزایـش رضایـت 

مشـتریان و  بـه اهـداف خـود در زمینـه رشـد پایدار، 

دست یابد. 

شـرکت صنعـت فـوالد شـادگان چـه   
مسـئولیت های  راسـتای  در  را  اقداماتـی 
اجتماعـی و کمـک به توسـعه منطقـه ای در 

دستور کار دارد؟
یکی از رسالت های اصلی شرکت صنعت فوالد 

شـادگان، بهبـود زندگـی و رفـاه اجتماعی در منطقه 

فـوالد  راسـتا  همیـن  در  و  اسـت  شـادگان  محـروم 

شـادگان هر سـاله بخشـی از سـود سـاالنه خود را در 

زمینه بهبود وضعیت بهداشتی، فرهنگی، آموزشی 

و عمرانـی در ایـن شهرسـتان هزینـه می کنـد. ایـن 

شـرکت در سـال های گذشـته، در کنـار طرح هـای 

توسـعه ای خـود در زمینـه ارتقـای کمـی و کیفـی 

ظرفیت هـای تولیـد، گام هایـی اجرایی دیگری نظیر 

امضای قرارداد پانزده هکتار فضای سبز در خصوص 

مسائل مربوط به محیط زیست، تصفیه خانه پساب 

صنعتی و احداث ساختمان اداری برداشته است.
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فــوالدفــوالد

استراتژی توسعه محور فوالد خوزستان در صنعت فوالد

فوالد سـنگان در مسیر توسعه و بهره وری تولید

چین، غول صادرات لوله و پروفیل درزدار فوالدی
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آنچـه امـروز فـوالد را به کاالیی اسـتراتژیک و اساسـی در بازارهـای جهانی تبدیل کـرده، این 
اسـت که این فلز، ماده اولیه اساسـی و نخسـت بسـیاری از فعالیت های اقتصادی بزرگ و کوچک 
در دنیـا از جملـه ساخت وسـاز، خودروسـازی، لـوازم خانگی، ماشـین آالت و تجهیزات محسـوب 
می شـود. همیـن امر موجب شـده اسـت تا امـروز از تولیـد و مصرف فـوالد به عنوان شـاخصه ای 
بـرای سـنجش میزان توسـعه یافتگی و رونق صنعتی کشـورها یاد شـود. رشـد روزافـزون قیمت 
فـوالد در بازارهـای جهانـی علی رغم افزایـش ظرفیت ها و آمار تولیـد جهانی در سـال های اخیر را 
می تـوان گواهـی بـر این مدعا دانسـت کـه تقاضای این فلز افزایشـی چشـمگیر یافته اسـت. با 
ایـن وجود، فوالدسـازان بزرگ کشـور طـی ماه های اخیر بـا مشـکالت فراوانی به ویـژه در تامین 
مـواد اولیـه و همچنیـن حامل هـای انرژی مـورد نیـاز مواجه شـده اند که عملکـرد آن هـا در تولید، 
فـروش و حضـور در بازارهـای جهانـی را تحـت تاثیر قـرار داده اسـت. در همین راسـتا، خبرنگار 
پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« گفت وگویـی را با امیـن ابراهیمی، مدیرعامل شـرکت 

فوالد خوزستان ترتیب داده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

استراتژی توسعه محور فوالد خوزستان در صنعت فوالد
ضرورت تامین انرژی صنایع فوالدی  

امین ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

توضیحاتی در خصوص طرح های توسعه   
در دسـت اقـدام شـرکت فـوالد خوزسـتان 

بفرمایید.
شـرکت فـوالد خوزسـتان رتبـه دوم تولید فـوالد را 

در کشـور در اختیار دارد. این شـرکت در گذشـته نه 

تولیـد  را  کشـور  فـوالد  از  درصـد  دور، 25  چنـدان 

می کـرد و سـهم قابـل توجهی در صنعـت فـوالد ایران 

داشت اما سهم این شرکت به 10 تا 12 درصد رسیده 

است. برای اینکه سهم شرکت فوالد خوزستان را در 

کشور احیا کنیم، چندین طرح توسعه در حوزه های 

باالدسـت، پایین دسـت و همچنیـن بـرای تثبیـت و 

ارتقـای تولیـد و در نهایـت برای احداث نیـروگاه برق، 

صنایع نسوز و... تعریف کرده ایم.

و  کوچـک  پـروژه   144 حـدود  حاضـر  حـال  در 

اقـدام  یـاد شـده در دسـت  زمینه هـای  در  بـزرگ 

داریم که ارزش روز این پروژه ها به بیش از 30هزار 

میلیـارد تومـان می رسـد. ایـن پروژه هـا عمدتـا برای 

تکمیـل ظرفیـت تولیـد طراحـی شـده اند و باعـث 

آینـده  تثبیـت تولیـد شـرکت فـوالد خوزسـتان در 

اقـدام  در دسـت  پـروژه  مهم تریـن  شـد.  خواهنـد 

شـرکت، پروژه اسـلب عریض اسـت که اجرای آن از 

سـال گذشـته آغاز شـد و با اتمام آن، شـرکت فوالد 

خوزسـتان قـادر خواهـد بـود انواع اسـلب عریـض را 

بـرای صنایـع حیاتـی کشـور تولیـد کنـد. قابـل ذکـر 

اسـت کـه اسـلب تولیـد شـده بـا اجـرای ایـن پـروژه، 

دارای عرض دو هزار و 200 و ضخامت 300میلی متر 

خواهـد بـود و همچنیـن بـه تـوان تولیـد گریدهـای 

خواهیـم  دسـت   »X85« ویـژه  بـه  اسـلب  بـاالی 

یافـت. اجـرای پـروژه اسـلب عریـض بـرای شـرکت 

از دو جنبـه بسـیار مهـم اسـت؛  فـوالد خوزسـتان 

نخسـت اینکـه قصـد نوسـازی خـط تولیـد را داریـم 

زیرا خط ریخته گری کنونی شرکت، قدیمی است 

بـر 40 سـال دارد. دوم اینکـه خـط  بالـغ  و عمـری 

جدیـد فـوالد خوزسـتان را وارد تولیـد محصـوالت 

دارای ارزش افـزوده می کند.

در شـرکت صنعـت فـوالد شـادگان نیـز اجـرای 
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چندیـن پـروژه را در دسـتور کار قـرار داده ایـم کـه 

اجـرای پـروژه فوالدسـازی ایـن مجموعـه بـا ظرفیـت 

800 هـزار تـن در اولویـت اسـت. خوشـبختانه ایـن 

پـروژه در حـال حاضـر 75 درصـد پیشـرفت فیزیکـی 

دارد کـه امیـدوار هسـتیم تـا ابتـدای سـال 1402 بـه 

بهره بـرداری برسـد. در کنـار آن، طـرح یـک میلیون و 

200 هـزار تنـی تولیـد اسـلب را بـرای فـوالد شـادگان 

محـل  از  آن  مالـی  منابـع  کـه  کرده ایـم  تعریـف 

طرح هـای هفت گانـه فـوالدی تعییـن شـده بـود. در 

ایـن پـروژه نیز محصول نهایی اسـلب عریض اسـت. 

در نهایـت اینکـه بـا اصالحاتـی کـه در فراینـد تولیـد 

شرکت فوالد خوزستان اتفاق خواهد افتاد، مجموع 

ظرفیت تولید فوالد شـرکت به همراه فوالد شـادگان 

به 6 میلیون تن خواهد رسید.

بـرای تامیـن مـواد اولیـه پروژه هـای فوالدسـازی، 

پـروژه زمـزم 2 را تعریـف کرده ایـم کـه ظرفیت تولید 

یـک میلیـون و 750 هـزار تـن آهـن اسـفنجی خواهـد 

داشـت. ایـن پـروژه نیـز در حـال حاضـر حـدود 75 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدوار هستیم این 

پروژه نیز تا اواسـط سـال جاری وارد مدار تولید شـود 

تا بتوانیم کمبود آهن اسـفنجی را برای تامین مواد 

اولیه پروژه های فوالدسازی جبران کنیم. 

با توجه محدودیت های تامین برق در سال های 

وارد  نیـروگاه  حـوزه  در  سـرمایه گذاری  بـه  اخیـر، 

شده ایم. در این رابطه قرارداد احداث نیروگاه را نیز 

آینـده  سـال  در  داریـم  انتظـار  و  کرده ایـم  منعقـد 

بتوانیم فاز نخست این نیروگاه را وارد مدار کنیم تا 

کسـری ناشـی از بـرق تـا حـدودی جبـران شـود. در 

رابطه با فعالیت های معدنی نیز اقداماتی را صورت 

داده ایـم و چندیـن پـروژه تعریـف کرده ایم که شـامل 

خرید معدن و عملیات اکتشـافی می شـود. در این 

حوزه نیز هدف گذاری مناسبی انجام شده است و 

اولیـه را  نتایـج  اقدامـات  ایـن  از  اینکـه  بـه محـض 

گرفتیم، به اطالع سهامداران خواهیم رساند.

در زمینـه اجـرای طرح هـای توسـعه با   
چه چالش هایی مواجه هستید؟

تولید 55 میلیون تن فوالد در افق 1404 برای این 

صنعـت در نظـر گرفتـه شـده اسـت و در حـال حاضـر 

ظرفیت نصب شده برای صنعت فوالد، به حدود 45 

میلیـون تـن می رسـد. بنابرایـن به نظـر می آید نیل به 

هـدف یـاد شـده، دور از دسـترس نباشـد. همچنیـن 

انتظار می رود در مدت باقی مانده، ظرفیت های در 

دست اقدام کنونی بتوانند ظرفیت تولید فوالد را به 

55 میلیون تن برسانند. برای رسیدن به این میزان، با 

چند مشکل مواجه هستیم.

یکـی از چالش هـای بسـیار مهم توسـعه صنعت 

فـوالد، کمبـود مـواد اولیـه اسـت. در حـال حاضـر 

ذخیـره سـنگ آهن کشـور حـدود سـه میلیـارد و 300 

میلیـون تـن بـرآورد می شـود کـه در صورت رسـیدن 

تولیـد فـوالد بـه 55 میلیـون تن هدف گذاری شـده، 

احتمـاال ذخایـر کنونـی 10 تـا 15 سـال بـرای تولیـد 

فـوالد کشـور کافـی خواهـد بـود زیـرا در آن زمـان 

مصـرف سـنگ آهن کشـور سـاالنه بـه بیـش از 160 

میلیون تن خواهد رسید. بنابراین ذخایر سنگ آهن 

کشـور بـا فـرض عـدم اکتشـاف جدید تـا سـال 1420، 

جوابگوی صنعت فوالد خواهد بود. با اینکه ذخایر 

سـنگ آهن مناسـبی در داخل کشـور وجود دارد اما 

متاسفانه فعالیت اکتشافی به صورت سیستماتیک 

فـوالد  زنجیـره  اینکـه  ضمـن  اسـت.  نشـده  انجـام 

جهت درستی نداشته است و شرکت های معدنی 

و تامین کنندگان سـنگ آهن، خود به سـمت تکمیل 

فـوالدی  کارخانه هـای  احـداث  و  فـوالد  زنجیـره 

رفته انـد و بنابرایـن بخشـی از سـنگ آهن بـه مصرف 

آن ها می رسد.

چالش تامین مواد اولیه طی چند سال اخیر با 

معضـالت  بـا  فـوالد  صنعـت  اینکـه  بـه  توجـه 

جدیدتری مواجه شده است، در اولویت دوم قرار 

می گیـرد زیـرا یکـی از مهم ترین معضالتی که تمام 

صنایع را تحت تاثیر قرار داده است، کمبود انرژی 

برق و گاز محسوب می شود. محدودیت های برق 

هم اکنون مهم ترین چالش صنعت فوالد کشـور به 

شـمار می رود. در تابسـتان امسال و همچنین سال 

گذشـته بـا کمبـود بـرق مواجـه بودیـم و زیان هـای 



شماره  241          آبان ماه  1401 22

فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

قابـل توجهـی از جانـب کمبـود بـرق متوجـه صنایع 

محدودیت هـای  متاسـفانه  اسـت.  شـده  فـوالدی 

بـرق همچنـان بـرای صنعـت فـوالد ادامـه دارد. در 

بـا  متناسـب  سـرمایه گذاری  گذشـته  سـال های 

افزایـش مصـرف اتفـاق نیفتـاد و بـه همیـن دلیـل بـا 

اسـاس  همیـن  بـر  هسـتیم.  مواجـه  بـرق  کمبـود 

شـرکت های فوالدی و معدنی، پیشـگام احداث 10 

هزار مگاوات نیروگاه برق جدید شده اند. امیدوار 

هسـتیم نیروگاه هایـی کـه مقـرر شـد شـرکت های 

فـوالدی احـداث کننـد، طـی چنـد سـال آینـده در 

مدار تولید قرار گیرد و کمبود برق را جبران کند. از 

آنجایـی کـه تولیـد فـوالد کشـور نسـبت بـه اهـداف 

اسـت،  شـده  کمتـر  چشـم انداز  در  شـده  تعییـن 

بنابرایـن کمبـود مـواد اولیـه بـرای صنعـت فـوالد بـه 

حاشـیه رفـت و هم  اکنـون کمبـود انـرژی مهم تریـن 

چالش محسوب می شود.

کمبود گاز، یکی دیگر از مشکالت صنعت فوالد 

بـه شـمار مـی رود. در سـال  های گذشـته گاز یکـی از 

فـوالد کشـور محسـوب  مزیت هـای مهـم صنعـت 

می شـد؛ بـه طـوری کـه یکـی از اصلی تریـن عوامـل 

سرمایه گذاری در صنعت فوالد کشور همین مزیت 

گاز بـوده اسـت. در مقابـل، از یـک سـو طی سـال های 

گاز،  از  بهره بـرداری  و  اسـتخراج  گذشـته در حـوزه 

سـرمایه گذاری قابـل توجهـی صـورت نگرفـت و از 

سـوی دیگـر، مصـرف گاز در کشـور در حوزه هـای 

مختلـف افزایـش یافـت. بنابرایـن در زمسـتان نیـز بـا 

کمبود گاز مواجه هستیم.

الزم به ذکر است که علت عدم سرمایه گذاری 

در حـوزه انـرژی، نـوع قیمت گذاری دسـتوری در این 

بخش بوده اسـت. مزیت رقابتی انرژی در کشـور ما 

به بزرگ ترین چالش فوالدسازان تبدیل شده است. به 

عبارت دیگر انرژی، چالش کمبود مواد اولیه را برای 

فوالدسازان کنار زده و دغدغه  فعاالن این صنعت، در 

حال حاضر تامین انرژی در کوتاه مدت است.

و  لجسـتیک  فـوالد،  صنعـت  دیگـر  چالـش 

حمل ونقـل محسـوب می شـود. البتـه بـا توجـه بـه 

فـوالد،  صنعـت  کنونـی  ظرفیـت  و  تولیـد  میـزان 

حـاد  صنعـت  ایـن  بـرای  هنـوز  لجسـتیک  چالـش 

نشده است. در حوزه لجستیک، به افزایش ظرفیت 

حمـل ریلـی و جـاده ای نیـاز داریـم و اگـر قرار باشـد 

بـه اهـداف تعییـن شـده در سـند چشـم انداز 1404 

برسـیم، بـه طـور حتـم در ایـن حـوزه نیـز بـا مشـکل 

مواجه خواهیم شد.

یکی از مهم ترین مشکالتی که فوالدسازان را در 

سـال جـاری درگیـر خـود کـرد، در حـوزه قوانیـن و 

و  دولتمـردان  بـاره  یـک  تصمیم هـای  و  مقـررات 

سـال  ابتـدای  در  اسـت.  بـوده  ذی ربـط  مسـئوالن 

جاری یک بخشـنامه خلق السـاعه در خصوص وضع 

عوارض بر صادرات فوالد ایران وضع شـد که برنامه 

صادراتـی فوالدسـازان را بـا مشـکل مواجـه کـرد؛ بـه 

طوری که ممکن است از این بخشنامه در سال های 

نادرسـت  بخشـنامه  نمونـه  یـک  عنـوان  بـه  آینـده 

همچون ارز 4200 تومانی یاد شود. بخشنامه اعمال 

عـوارض صادراتـی، آسـیب های بسـیار قابـل توجهی 

بـه صنعـت فـوالد کشـور وارد کـرد. ایـن بخشـنامه 

در  خصوصـی  بخـش  سـرمایه گذاری  جذابیـت 

صنعت فوالد کشـور را کاهش داد. بر همین اسـاس 

سـطح  در  هـم  مثبتـی  اتفاقـات  هسـتیم  امیـدوار 

وزارت صمـت و هـم در حاکمیـت به ویژه برای نگاه 

بـه صنعـت فـوالد رخ دهـد زیـرا مطالعـات نشـان 

می دهـد دنیـا حداقـل 40 تـا 50 سـال آینـده بـه تولید 

فوالد با روش کنونی ادامه خواهد داد و نیاز دنیا به 

از  سـادگی  بـه  نبایـد  بنابرایـن  دارد.  تـداوم  فـوالد 

بازارهای جهانی خارج شویم.

بـا توجه به تاکید شـما بر مقولـه انرژی،   
راهکار پیشـنهادی جهت مقابله فوالدسازان 

با این معضل چیست؟
موافـق  فوالدسـازان  از  بسـیاری  شـک  بـدون 

احـداث نیـروگاه در شـرایط عـادی نیسـتند. میـزان 

مصـرف بـرق صنعـت فـوالد بـه طور تقریبـی در کل 

بـرق در  ایـن حـال مصـرف  بـا  اسـت.  ثابـت  سـال 

کشور در تابستان افزایش می یابد که این موضوع 

بـه دلیـل افزایـش 10درصدی مصـرف بخش خانگی 

اسـت. بی شـک بـا توجـه بـه رشـد جمعیـت، تغییـر 

سالیق و عدم کنترل دقیق در حوزه مصرف، رشد 

شـاهد  خانگـی  بـرق  مصـرف  در  را  توجهـی  قابـل 

صـورت  بـه  بـرق  قیمـت  کـه  آنجایـی  از  بودیـم. 

دستوری بوده، سرمایه گذاری متناسب با مصرف 

انجام نشده است.

فوالدسـازان بـرای تامیـن بـرق خـود در پیـک سـه 

ماهـه مصـرف، ناچـار بـه احـداث نیـروگاه شـده اند. 

البته وزارت صمت قول تامین برق را به فوالدسازان 

داده اسـت کـه بـا احـداث نیروگاه هـای جدیـد، بـا 

مـازاد تولیـد بـرق مواجـه خواهیم شـد. با ایـن وجود، 

مناسب ترین راه حل برای پایان یافتن این وضعیت، 

پرداخت و سامان دادن به نظام مصرف است و باید 

در این رابطه، الگوسازی و فرهنگ سازی مناسبی را 

بـرای مصرف کننـدگان انجـام داد. در حـال حاضـر 

نظـام حاکـم بـر مصـرف خانگـی بـه صـورت تنبیهـی 

اسـت و در صـورت افزایـش مصرف، قیمت برق نیز 

رشـد پیدا خواهد کرد. تجربه ثابت کرده اسـت که 

ایـن الگـو کارایـی چندانـی نـدارد. در مقابـل، نظـام 

تشـویقی بهتـر از نظام تنبیهی جواب می دهـد. در 

صورتی که می توانیم با هوشمندسـازی کنتور برق 

خانگـی، مصـارف پنـج سـاله یک خانـوار را بـه عنوان 

الگـو در نظـر بگیریم و مصرف کننـده ای که کمتر از 

الگـو بـرق مصـرف کنـد را تشـویق بـه فـروش بـرق بـه 

فوالدسـازان بـه قیمت هـای جهانـی کنیـم. بـه ایـن 

ترتیب سیر انرژی که به فوالدسازان خواهد رسید و 

منافعی که بخش خانگی از کاهش مصرف خواهد 

وجـود  بـه  نظـام مصـرف  در  تحـول عظیمـی  بـرد، 

خواهـد آورد و باعـث یـک فرهنگ سـازی جدیـد در 

بخش خانگی خواهد شـد. ضمن اینکه فوالدسـازان 

یکی از مهم ترین 
مشکالتی که فوالدسازان 
را در سال جاری درگیر 

خود کرد، در حوزه قوانین و 
مقررات و تصمیم های یک 
باره دولتمردان و مسئوالن 

ذی ربط بوده است
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در  سـنگین  سـرمایه گذاری های  بـه  دیگـر مجبـور 

نیـروگاه بـرق نخواهنـد بود. با ایـن حال این فرایندها 

در بروکراسی های اداری وزارتخانه ها پیش نمی رود.

اخیرا شـرکت فوالد خوزسـتان به عنوان   
صادرکننده برتر کشـور شـناخته شده است. 
اسـتراتژی این قطـب صنعتی فوالد کشـور 

در حوزه صادرات چیست؟
شـرکت فـوالد خوزسـتان عـالوه بـر تامیـن نیـاز 

داخلـی، همـواره نـگاه ویـژه ای بـه حضـور موفـق در 

بازارهای صادراتی داشـته اسـت. ارزش صادراتی این 

شرکت طی چهار سال گذشته ) از سال 1396 تا 1400( 

با رشد  10.8 درصدی در فروش همراه بوده است که 

حاکـی از برنامه ریـزی مـدون و کارشناسـانه شـرکت 

فوالد خوزستان در حوزه صادرات است. محصوالت 

شـرکت در حالـی بـه 21 کشـور جهـان صـادر شـده که 

میـزان تنـاژ آن، بـه 10 میلیـون و 430 هـزار و 579 تـن و 

همچنیـن ارزش دالری حـدود پنـج میلیـارد دالری 

اسـت. جـذب مشـتریان جدیـد در سـطح  رسـیده 

بین المللـی و حفـظ آن هـا طـی سـال های متمـادی در 

شرایط تحریم های ظالمانه، از افتخارات شرکت فوالد 

خوزسـتان در حوزه صادرات اسـت. همچنین تامین 

مسـتمر بخشـی از نیازهـای ارزی کشـور از طریـق 

صـادرات محصـوالت فوالدی، نشـان از نقش کلیدی 

شرکت فوالد خوزستان در برگشت موفقیت آمیز ارز 

حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و کم اثر شدن 

تحریم هـای ظالمانـه در تعامـالت بین المللـی مالـی 

صـادرات محصـوالت  اسـتمرار  اینکـه  دارد. ضمـن 

شـرکت فـوالد خوزسـتان، نشـان از حضـور قدرتمنـد و 

پایـدار در بازارهـای جهانـی اسـت. از طرفـی، حضـور 

دائمـی شـرکت فـوالد خوزسـتان در بازارهای جهانی، 

نشـان از تعهـد تحویـل بـه موقـع، فـروش بـه قیمـت 

کیفیـت  و  تنـوع  ارتقـای  در  توانمنـدی  رقابتـی، 

محصـوالت و انعظاف پذیـری در برابـر خواسـته ها و 

انتظـارات مشـتریان و تـالش بـرای جـذب رضایـت 

کلـی،  نـگاه  یـک  در  دارد.  بین المللـی  مشـتریان 

خوزسـتان،  فـوالد  شـرکت  صـادرات  موفقیت هـای 

مرهون ایجاد و به روزآوری فرهنگ صادراتی و همدلی 

در میان ذی نفعان و سازمان ها است؛ اگرچه مسائلی 

همچـون ضـرورت تجمیـع و تمرکـز بخشـنامه های 

برنامه ریـزی  سـاله،  پنـج  افق هـای  بـرای  صادراتـی 

بلندمـدت در حـوزه صـادرات بـر اسـاس طـرح جامـع 

فوالد به خصوص در حوزه حمل ونقل ریلی و جاده ای، 

توسعه و افزایش ظرفیت مبادی صادراتی، مشارکت 

در طرح های توسعه فوالد در خارج از کشور با هدف 

حفـظ و توسـعه بازارهـای صادراتـی، تقویـت صندوق 

ضمانـت صـادرات بـرای حمایـت از صادرکننـدگان و 

ایجـاد مشـوق های مالیاتی برای صادرکننـدگان، باید 

در راسـتای توسـعه هرچه بیشـتر صادرات در دستور 

کار صادرکنندگان فوالدی قرار بگیرد.

و    جـاری  سـال  در  خوزسـتان  فـوالد 
سـال های آتـی چـه چشـم اندازی را بـرای 

خود ترسیم کرده است؟
شـرکت فـوالد خوزسـتان برنامه ریـزی خـود را بـر 

اساس تولید سه میلیون و 800 هزار تن فوالد مطابق 

بـا ظرفیـت اسـمی لحـاظ کـرده اسـت. بایـد توجـه 

داشـت که در سـال جاری با افزایش 10 هزار میلیارد 

تومانی هزینه ها مواجه شده ایم اما در طرف مقابل 

درآمـد افزایـش نیافتـه اسـت کـه علـت آن کاهـش 

قیمـت فـوالد در بازارهـا بـه دلیـل فضای ایجاد شـده 

ناشـی از جنگ روسـیه و اوکراین و دامپینگ روسـیه 

در بازارهـای جهانـی بـود. از ایـن رو عـوارض ایـن امر 

بـه بـازار داخلـی نیز کشـیده شـده اسـت و قیمت ها 

رونـد نزولـی پیـدا کرده انـد. در حالی که هزینه های 

مختلـف همچـون حامل هـای انـرژی و قیمـت تمـام 

شـده افزایـش چشـمگیری داشـت. الزم بـه یـادآوری 

اسـت کـه قیمـت تمـام شـده تولید فـوالد خوزسـتان 

در سـال گذشـته، به طور متوسط هشـت هزار و 800 

تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم محصول بـود؛ در حالی 

کـه ایـن میـزان اکنـون به حـدود 11 هـزار و 800 تومان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم رسـیده اسـت. ایـن اتفاقـات 

باعث شد هیچ یک از فوالدسازان نتوانند در ابتدای 

سـال جـاری بودجه هـای خـود را بـه موقـع بـه بـورس 

اطـالع دهنـد و عـوارض صادراتـی موقتـی نیـز بـه 

عدم چشـم انداز روشـن برای سـال جاری دامن زد. 

تمام تالش ما در شرکت فوالد خوزستان این است 

که بتوانیم بخشی از سود سال گذشته را کسب و  

امیدوار هستیم تعهداتی که نسبت به سهامداران 

داریم، برطرف کنیم. همچنین در اجرای پروژه های 

توسـعه ای ، با توجه به اینکه فوالد خوزسـتان قطب 

دوم تولیـد فـوالد در کشـور اسـت، ایـن شـرکت در 

چند سال گذشته فعال نبوده است. بنابراین شدت 

پروژه هـای  ویـژه  بـه  توسـعه ای   پروژه هـای  اجـرای 

بـه  هـم  کـه  داد  خواهیـم  افزایـش  را  تمـام  نیمـه 

درآمدزایـی بیشـتر مجموعـه و هـم به تـداوم تولید 

کمک خواهند کرد.
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صنعـت فـوالد از شـاخصه های اصلـی رشـد اقتصادی در کشـورهای توسـعه یافته محسـوب 
می شـود و بـا توجه به پتانسـیل های معدنی کشـور، فـوالد به عنـوان یک صنعت پیشـران، نقش 
بسـزایی در ارزآوری و اشـتغال زایی دارد. هدف گـذاری و پیش بینـی چشـم انداز تولیـد 55 میلیون 
تـن فـوالد در سـال 1404، نشـان از توسـعه سـرمایه گذاری ها در ایـن صنعـت و نقش آفرینـی 
پررنگ تـر صنعت فوالد در اقتصاد ایران اسـت. در همین راسـتا، فوالدسـازان بزرگ کشـور تامین 
مـواد اولیـه مورد نیاز خود را به منظور توسـعه تولیـد در بلندمدت در دسـتور کار خود قـرار داده اند. 
شـرکت صنایع معدنی فوالد سـنگان با هـدف تولید پایدار بخشـی از مواد اولیه مورد نیاز شـرکت 
فـوالد مبارکـه اصفهـان و همچنیـن بـه عنـوان بزرگ ترین واحـد تولید صنعتی در شـمال شـرق 
کشـور، به خوبی توانسـته اسـت در راسـتای تحقق این مهم حرکت کند. به همین دلیل، خبرنگار 
پایـگاه خبری و تحلیلـی »فلزات آنالین« گفت وگویـی را با علی امرایی، مدیرعامل شـرکت صنایع 

معدنی فوالد سنگان تدارک دیده است که متن کامل آن را در زیر خواهید خواند:

فوالد سنگان در مسیر توسعه و بهره وری تولید
علی امرایی، مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

لطفـا توضیحاتی در خصـوص تاریخچه   
فعالیت شـرکت صنایع معدنی فوالد سنگان 

بفرمایید.
شـرکت صنایـع معدنـی فـوالد سـنگان در سـال 

از  بهره بـرداری  بـا  و در سـال 1396  تاسـیس   1394

ایـن  کارخانـه گندله سـازی وارد مـدار تولیـد شـد. 

اتفـاق در حالـی رخ داد کـه تامیـن مـواد اولیـه بـرای 

شـرکت فـوالد مبارکـه طـی مدت هـای طوالنـی یـک 

و  مطالعـات  می آمـد.  شـمار  بـه  جـدی  دغدغـه 

تحقیقـات گسـترده، مدیـران شـرکت را بـه سـمت 

تاسـیس یـک شـرکت تامین کننـده مـواد اولیه سـوق 

داد و در نهایـت طـی پژوهش هـای مختلف، منطقه 

سـنگان بـه دلیـل مزیت هایـی کـه داشـت، انتخـاب 

شد. هدف از تاسیس کارخانه فوالد سنگان، تامین 

گندله مورد نیاز شـرکت فوالد مبارکه اصفهان و در 

ایـن  و  اسـت  ایـن هلدینـگ  پایـدار  تولیـد  راسـتای 

شـرکت بـه عنـوان حلقـه اول زنجیـره فـوالد شـرکت 

مبارکـه، نقـش مهمی در تولیـد دارد. در حال حاضر 

شـرکت فوالد سـنگان دارای خطوط تولید کنسـانتره 

سنگ آهن و گندله هر کدام به ظرفیت پنج میلیون 

تـن در سـال اسـت و بزرگ تریـن واحد تولید صنعتی 

در شمال شرق کشور محسوب می شود.

ظرفیـت تولیـد شـرکت صنایـع معدنی   
فوالد سنگان چه میزان است؟

فـوالد  معدنـی  صنایـع  شـرکت  تولیـد  ظرفیـت 

سـنگان، پنج میلیون تن کنسـانتره و پنج میلیون تن 

گندلـه در سـال اسـت. بـا توجـه به نوپا بودن شـرکت، 

تولید در سال های نخست مطابق برنامه ریزی انجام 

شـده بـه خوبـی صـورت پذیرفـت و در حـال حاضـر، 

تولیـد پنـج میلیـون تـن گندله و حتـی باالتـر از آن نیز 

بـرای شـرکت بـه صـورت کامـل در دسـترس اسـت. 

تولید کارخانه کنسـانتره با توجه به اینکه دو سـال از 

تاسیس آن می گذرد، مطابق برنامه ریزی انجام شده 

صـورت می گیـرد و ایـن شـرکت می توانـد در آینـده 

بسیار نزدیک با ظرفیت کامل تولید کند.

عملکـرد شـرکت صنایـع معدنـی فوالد   
سـنگان در نیمـه نخسـت سـال جـاری را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
در 6 ماه ابتدایی سال جاری با وجود قطعی برق 

و چالش هـای ناشـی از آن، موفـق بـه تولید بیـش از دو 

میلیـون و 300 هـزار تـن گندلـه شـدیم کـه ایـن میـزان 

نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل، بیش از 14درصد 

رشـد داشـته اسـت. در ایـن مـدت در سـه مقطـع 

زمانـی، شـرکت فـوالد سـنگان موفـق بـه ثبـت رکـورد 

ماهیانـه تولیـد گندله شـد کـه این میزان در شـهریور 

ماه به بیش از 580 هزار تن رسـیده اسـت. بیشـترین 

رشـد تولیـد در 6 مـاه اول امسـال، در تیـر مـاه رخ داد 

کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، 102 درصـد 

رشـد داشـته اسـت. رکـورد تولیـد روزانـه گندلـه بـه 
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20هـزار و 400 تـن رسـیده اسـت و در حـال حاضـر ایـن 

کارخانه 23 درصد بیش از ظرفیت اسمی روزانه خود 

تولید می کند. با توجه به مشکالتی که گریبان گیر 

صنعـت فـوالد کشـور از جملـه فـوالد سـنگان شـده 

اسـت، ایـن شـرکت توانسـته 95 درصـد برنامـه تولیـد 

طبـق  و  کنـد  محقـق  اول  مـاه  در 6  خـود  گندلـه 

برنامه ریزی انجام شـده تا پایان سـال، موفق به تولید 

گندلـه بـه میـزان پنـج میلیـون تـن و حتـی باالتـر از آن 

خواهد شـد. این در حالی اسـت که تولید گندله در 

سال قبل، بیش از چهار میلیون تن بود. 

در حال حاضر میزان تولید کنسـانتره نسـبت به 

مدت مشابه سال 1400، با افزایش 100 درصدی همراه 

شده است و بیشترین رشد ماهانه در خرداد ماه سال 

جـاری، بـه میـزان 323 درصـد نسـبت به مـدت زمان 

مشابه در سال قبل بوده است. میزان تولید کنسانتره 

طی ماه های اردیبهشت و تیر به ترتیب با رشد 118 و 

تولیـد  روزانـه  رکـورد  و  بـود  مواجـه  درصـدی   114

کنسـانتره شـرکت نیز در تابسـتان امسـال به بیش از 

18هزار تن رسـید. شـرکت فوالد سـنگان در 6 ماه اول 

امسـال، 82 درصـد از برنامـه پیش بینـی شـده تولیـد 

کنسـانتره خـود را محقـق کـرده اسـت. در حالـی کـه 

کارخانه هـای تولیـد فـوالد سـنگان، حـدود 45 روز بـا 

مشکل قطعی یا کمبود انرژی برق مواجه بودند.

ارزیابـی شـما از مزایـای ایـن شـرکت   
نسـبت به سـایر واحدهای صنعتی فعـال در 

این حوزه چیست؟ 
فوالد سنگان به دلیل نزدیکی به معادن سنگ آهن 

سـنگان و اسـتفاده از فناوری هـای روز دنیـا در حـوزه 

خردایـش، انتقـال و عیـار بـاال و همچنیـن کیفیـت 

مطلـوب محصـوالت، از شـرکت های پیشـرو در حوزه 

تولید کنسانتره و گندله کشور به شمار می آید. این 

شـرکت بـا بـه کارگیـری دانـش روز دنیـا، کنسـانتره و 

گندلـه مرغوبـی را تولید می کند که تاثیر مهمـی در 

کیفیت محصـوالت پایانی فـوالد دارد. دسترسـی به 

خطوط انتقال محصول نیز یک مزیت خوب برای این 

شـرکت محسـوب می شـود. از طرفـی شـرکت فـوالد 

سنگان، جزو شرکت های برتر ایران محسوب می شود 

و از سـوددهی سـاالنه خوبی برخوردار است. این امر 

می توانـد بـه عنـوان یـک بـازوی اعتبـاری و مالی قوی 

در بحـث همکاری هـای دو و چندجانبـه بـه شـرکت 

کمک کند. استفاده از فناوری فیلتراسیون روز دنیا 

در مباحث زیست  محیطی، صرفه جویی در مصرف 

آب و بازگردانـی 85 درصـد از آب مصرفـی بـه چرخـه 

تولیـد، از دیگـر مزیت هـای شـرکت بـه شـمار می آید. 

ضمن اینکه نیروی انسـانی توانمند برای هر شـرکت 

موفـق بسـیار مهـم اسـت و از ایـن نظـر شـرکت از یـک 

سیستم نظام مند آموزشی و جانشین پروری استفاده 

می کند و مباحث علمی روز دنیا را در زمان مناسب 

به کارکنان خود انتقال می دهد.

شـرکت صنایع معدنی فوالد سنگان چه   
طرح های توسعه ای را در دست اقدام دارد؟

در حال حاضر طرح های توسعه ای شرکت تدوین 

و سـرمایه مـورد نظـر نیـز پیش بینـی شـده اسـت. ایـن 

طرح ها آماده کلنگ زنی است و طبق برنامه زمان بندی 

شده انجام خواهد شد. کارخانه تولید آهن اسفنجی، 

کارخانه کنسانتره هماتیتی، کارخانه گلوله سازی، پروژه 

افزایش ظرفیت تولید گندله، انباشت مکانیزه باطله 

و...، از جملـه طرح هـای توسـعه ای شـرکت اسـت. بـا 

افتتاح و بهره برداری از این طرح ها، شرکت فوالدسنگان 

از نظر بهره وری تولید، سـود سـالیانه و منابع انسـانی، 

رشد قابل مالحظه ای خواهد داشت.
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تجـارت جهانـی لوله و پروفیـل درزدار فوالدی طی سـال های ۲01۲ تا ۲0۲1، روند نوسـانی را 
طـی کـرده و در نهایت در سـال ۲0۲1، به ۲۲ میلیون و ۶۲0 هزار تن رسـیده اسـت. تجارت لوله 
و پروفیـل درزدار فوالدی در سـال های اخیر، عمدتا در آسـیا و اروپا متمرکز بوده اسـت. بزرگ ترین 
صادرکننـده لولـه و پروفیل درزدار فوالدی جهان در سـال ۲0۲1 چین بوده اسـت. حدود 1۷ درصد 
از کل صـادرات لولـه و پروفیـل درزدار فـوالدی جهـان در سـال ۲0۲1، در اختیار این کشـور بوده 
اسـت. ایـاالت متحده آمریکا بـه عنوان بزرگ تریـن واردکننده لولـه و پروفیـل درزدار فوالدی طی 
سـال های ۲01۲ تـا ۲0۲1 بـوده اسـت. کشـور آمریکا در سـال ۲0۲1، حـدود 1۳ درصـد از کل 
واردات لولـه و پروفیـل درزدار فـوالدی را بـه خود اختصـاص داد. با توجه به رشـد صنایع مختلف، 

انتظار می رود بازار جهانی لوله 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 

از  فـوالدی  پروفیـل درزدار  و  لولـه  آتورپـات،  آرمـان 

ورق هـای فـوالدی تولیـد می شـود. مـاده اولیـه مـورد 

ایـن محصـول، ورق گـرم و ورق سـرد  اسـتفاده در 

فوالدی است که در جنس های مختلف ساده کربنی، 

آلیـاژی و ضـد  زنگ تولید می شـود. لوله های فـوالدی 

در دو نوع درزدار و بدون درز تولید می شوند که هر 

کدام کاربرد ویژه ای در صنعت دارند و برای انتقال 

مواد یا رابط در ساختمان و یا در سایر صنایع استفاده 

می شـوند. لوله های بدون درز با اسـتفاده از بیلت 

و بلـوم فـوالدی و بـا عبـور از غلتک هـا بـدون جـوش 

تولیـد می شـوند. بـه لوله هـا و پروفیل هایـی که یک 

یـا دو جـوش طولـی داشـته باشـند، لولـه و پروفیـل 

درزدار گفته می شود.
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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 

و  تریلرهـا  شاسـی  در  می تواننـد  شـوند،  سـاخته 

نفت کش ها استفاده شوند.

تجـارت جهانـی ایـن محصـول فـوالدی نیـز بـه 

پیـدا  زیـادی  اهمیـت  آن  گسـترده  کاربـرد  دلیـل 

لولـه و پروفیـل درزدار  می کنـد. تجـارت جهانـی 

فـوالدی طـی سـال های 2012 تـا 2021، رونـد نوسـانی 

را طی کرده است و در نهایت در سال 2021، به 22 

میلیـون و 620هـزار تـن رسـیده اسـت. انـواع لولـه و 

پروفیـل درزداری کـه در ایـن گـزارش بررسـی شـده 

اسـت، شـامل لولـه و پروفیـل درزدار مورد اسـتفاده 

در صنعت نفت و گاز »Pipelines« در جنس های 

مختلـف سـاده کربنی، آلیـاژی و ضـد  زنـگ، لولـه 

درزدار بـرای جداره سـازی، لوله گـذاری و حفـاری و 

پروفیل هـای درزدار بـا سـطح مقطع غیـر دایره برای 

مصارف گوناگون است.

نمـودار 1، تجـارت جهانـی لولـه و پروفیـل درزدار 

ایـن  جهانـی  تجـارت  می دهـد.  نشـان  را  فـوالدی 

محصول فوالدی در سـال 2021 نسـبت به سـال 2019، 

حـدود یـک درصـد رشـد داشـت. همچنین بر اسـاس 

محاسـبات آتورپات، میانگین تجارت جهانی لوله و 

پروفیل درزدار فوالدی طی دوره زمانی مورد بررسی، 

شـد.  بـرآورد  تـن  هـزار  و 520  میلیـون  حـدود 25 

طـی  فـوالدی  درزدار  پروفیـل  و  لولـه  تجـارت 

سـال های اخیر در آسـیا و اروپا متمرکز بوده اسـت. 

درزدار  پروفیـل  و  لولـه  تجـارت  میـزان  بیشـترین 

فوالدی در سال 2012 رقم خورد که برابر با  28میلیون 

و 250 هزار تن بوده است.

چین، بزرگ ترین صادرکننده لوله و   
پروفیل درزدار فوالدی در سال ۲0۲1

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. 

نخســـت  رتبـه  آسـیایی،  کشـور  ایـن  همچنیـن 

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 

فـوالدی  محصـول  ایـن  جهانـی  تجـارت  از  درصـد 

داشـتند. صـادرات ایـن سـه کشـور در سـال 2021، بـه 

لوله های فوالدی درزدار 
برای تاسیسات حرارت 
مرکزی، تهویه مطبوع، 
انتقال نفت و روغن در 
فشارهای پایین و نوع 
گالوانیزه جهت مصرف 
آب رسانی کاربرد دارد
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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.

درزدار  پروفیـل  و  لولـه  تقاضـای  افزایـش  می شـود. 

فوالدی در سـطح جهان در پی رشـد و توسـعه صنایع 

مختلـف اسـت. انـدازه بـازار جهانـی لولـه و پروفیـل 

درزدار فـوالدی در سـال 2022، بیـش از 355 میلیـارد 

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

پروفیـل درزدار را از آن خـود کـرد. 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 20درصـد 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 

می گیرنـد. در واقـع لولـه و پروفیـل درزدار فوالدی بنا 

تولیـد  مختلـف  قطرهـای  و  آلیاژهـا  در  کاربـرد  بـه 
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الکتـرود گرافیتـی در دو بخـش مصـارف الکتریکـی و تولید فرآورده هـای فلـزی ازجمله فلزات 
سـیلیکونی و فـوالد بـه روش کـوره قوس الکتریکـی مورد اسـتفاده قـرار می گیرد که بـا توجه به 
رشـد صنایع مرتبط ازجملـه صنعت هواپیمایی، الکترونیک و بسـته بندی، پیش بینی می شـود بازار 
الکترودهـای گرافیتـی، رونـد روبه رشـدی را تجربـه کنـد. میـزان واردات و صـادرات الکترودهای 
گرافیتـی در جهـان، طـی سـال ۲0۲1، به ترتیب حدود دو میلیـون و ۶00 هزار تن و سـه میلیون و 
۶00 هزار تن بوده اسـت که در این میان، کشـور ایسـلند با در اختیار داشـتن 1۷ درصد از سـهم 
بـازار واردات، بزرگ تریـن واردکننـده و کشـور چین بـا در اختیار داشـتن ۶5 درصد از سـهم بازار، 

بزرگ ترین صادرکننده الکترودهای گرافیتی در جهان شناخته می شود.

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

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، الکترود یکی از قطعات مهم صنعتی 

است که قادر است جریان برق را با حداقل مقاومت 

از خود عبور دهد و برخورداری از این ویژگی توانسته 

اسـت توجهـات زیـادی را در صنعـت بـه خـود جلـب 

کنـد. ایـن قطعـه بـه  طـور عمـده بـرای انتقـال جریـان 

باالی الکتریسیته در کوره های قوس الکتریکی برای 

فلـزات  و  فـوالد  ازجملـه  فلـزی  فرآورده هـای  تولیـد 

سـیلیکونی و فراینـد ذوب در کارخانه هـای  تولیـد 

محصوالت فلزی مورد استفاده قرار می گیرد.

روند تولید فوالد در جهان رو به افزایش است که 

به واسطه کاربرد الکترودهای گرافیتی در تولید آن، 

بازار شاهد افزایش تقاضای الکترود در جهان است. 

عالوه  برایـن، مصرفـی بـودن ایـن قطعـه مزیـد بر علت 

شده و روند صعودی الکترودهای گرافیتی در جهان 

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

در زمـان مشـخصی نیـاز به تعویـض دارند. همچنین 

فـوالد در  بـرای  تقاضـا  افزایـش  کـه  مـی رود  انتظـار 

ساخت و  سـاز، نفت و گاز، صنایع خودرو، اسـتفاده از 

کـوره قـوس الکتریکـی و در نهایـت تقاضـا بـرای ایـن 

پیش بینـی  همچنیـن  دهـد.  افزایـش  را  الکترودهـا 

می شـود رشـد صنایـع مختلـف ماننـد هواپیمایـی، 

صنایـع  از  بخشـی  کـه  بسـته بندی  و  الکترونیـک 

مصرف کننده الکترودهای گرافیتی هستند، منجر 

به رشد بازار الکترودهای گرافیتی شود.

بـا توجـه بـه پیش بینـی افزایـش رونـد تقاضـای 

الکترودهای گرافیتی در جهان، میزان تجارت آن طی 

سـال های 2010 تـا 2021 نیـز مـورد بررسـی قـرار گرفته و 

در نمودارهـای 1 و 2 ارائـه شـده اسـت. الزم بـه ذکـر 

اسـت کـه کـد تعرفـه مـورد بررسـی در ایـن گـزارش، 

مـورد  گرافیتـی  الکترودهـای  مجمـوع  بـه  مربـوط 

اسـتفاده در مصـارف کـوره بـا کـد 854511 و مصارف 

الکتریکی با کد تعرفه 854519 است.

ایسلند، بزرگ ترین واردکننده   
الکترودهای گرافیتی

همان  طور که در نمودار 1 قابل مشاهده است، 

میـزان واردات الکترودهـای گرافیتـی در جهان طی 
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سـال 2021، حـدود  دو میلیـون و 600هـزار تـن بـوده 

داشـتن  اختیـار  در  بـا  ایسـلند  کشـور  کـه  اسـت 

واردکننـده  بزرگ تریـن  بـازار،  سـهم  از  17درصـد 

الکترودهای گرافیتی در جهان شناخته می شود که 

میـزان واردات آن بـا 0.27 درصـد رشـد سـاالنه، از 

حدود 428 هزار تن در سال 2010 به حدود 440 هزار 

و 800 تن در سال 2021، رسیده است. ذکر این نکته 

ضـروری اسـت کـه 98 درصـد از واردات ایسـلند، 

مربـوط بـه الکترودهـای مـورد اسـتفاده در مصـارف 

کوره های الکتریکی برای تولید فوالد بوده است. از 

آنجایـی کـه ایسـلند یکـی از کشـورهای مطـرح در 

تولیـد فـوالد اسـت، ایـن امر قابـل توجیه بـوده و الزم 

بـه ذکـر اسـت کـه هلند و نـروژ، هر یک بـا در اختیار 

ایسـلند،  بـازار  از  و 40 درصـد  داشـتن 58 درصـد 

بزرگ ترین مبادی وارداتی آن به شمار می روند.

پس از ایسـلند، کشـورهای امارات و نروژ، هریک 

با در اختیار داشتن 12.6 درصد و 11.3 درصد از سهم 

بـازار واردات در سـال 2021، در جایـگاه دوم و سـوم 

کشـورهای واردکننده الکترودهای گرافیتی در سـال 

2021 قـرار دارنـد کـه میـزان واردات امـارات در بـازه 

زمانی ذکر شده، با 5.5 درصد رشد ساالنه، از حدود 

184هـزار و 500 تـن بـه حـدود 332 هـزار تـن و میـزان 

حـدود  از  سـاالنه،  رشـد  درصـد  بـا 4  نـروژ  واردات 

195هزار تن به حدود 298 هزار تن رسیده است.

چین با در اختیار داشتن 92 درصد از بازار امارات و   

51 درصد از بازار نروژ، بزرگ ترین مبدا وارداتی این دو 

کشور محسوب می شود. الزم به ذکر است که رشد 

تقاضـای داخلـی در صنعـت الکتریکـی، از دالیـل بـاال 

بـودن واردات در ایـن دو کشـور اسـت؛ بـه  طـوری  کـه 

حـدود 97 درصـد از واردات هـر یـک از کشـورهای 

امـارات و نـروژ، مربـوط بـه الکترودهای گرافیتـی مورد 

نیاز در مصارف الکتریکی بوده است.

و  ترتیـب 11.2 درصـد  بـه  نیـز  کانـادا و روسـیه 

9درصد از واردات الکترودهای گرافیتی در جهان را 

در اختیـار دارنـد و جزو کشـورهای مطـرح واردکننده 

محسوب می شوند. میزان واردات کانادا با 4 درصد 

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

297 هـزار تـن در سـال 2021 رسـیده اسـت کـه حـدود 

90درصـد از الکترودهـای وارداتـی کانـادا بـه منظـور 

مصـارف الکتریکـی و 10 درصـد از آن بـرای مصـارف 

کوره مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین میزان 

واردات روسـیه طـی ایـن بـازه زمانـی، تغییـرات قابـل 

توجهی را تجربه نکرده اسـت؛ به طوری  که با حدود 

0.07 درصـد رشـد سـاالنه، از حـدود 242 هـزار تـن بـه 

حدود 244 هزار تن رسیده است.

فوالد، دلیل عمده نوسان واردات  
با کاهش فشـار ناشـی از بحران اقتصادی جهان 

در سال 2008 و بهبود اوضاع کشورهای صنعتی در 

میـزان  فـوالد،  تولیـد  افزایـش  نهایـت  در  و  غـرب 

واردات الکترودهـای گرافیتـی در طـول سـال 2010 

مطابـق بـا نمـودار 1، بـا رشـد 250 هـزار تنـی مواجـه 

بـوده اسـت. از سـال 2011 تـا 2015، واردات الکتـرود 

روند یکنواختی داشته است اما از سال 2015، تولید 

جهانـی فـوالد بـه دلیـل افـت مصـرف آن و افزایـش 

رقابـت در بازارهـای بین المللـی و ترفیـع این مشـکل 

در سـال های 2017 و 2018 و همچنیـن افزایـش تولیـد 

فـوالد در کشـورهای آفریقـای جنوبـی از سـال 2016، 

منجر به رشـد واردات طی این دو سـال شـده اسـت 

و از سـال 2018 تـا 2021 بـا نوسـان های هـر چنـد اندک 

کـه حاصـل افت و خیز در صنعـت فوالد بوده اسـت، 

روند یکنواختی را طی کرده است.

چین، بزرگ ترین صادرکننده   
الکترودهای گرافیتی

با توجه به نمودار 2، میزان صادرات الکترودهای 

گرافیتی در جهان با 2 درصد رشـد سـاالنه، از حدود 

دو میلیون و 800 هزار تن در سـال 2010، به حدود سـه 

میلیـون و 600 هـزار تـن در سـال 2021 رسـیده اسـت. 

چیـن بـا در اختیـار داشـتن 65درصـد از سـهم بـازار، 

بزرگ ترین صادرکننده الکترودهای گرافیتی در جهان 

شـناخته می شـود که میزان صادرات آن در این بازه 
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یـک  حـدود  از  سـاالنه،  رشـد  درصـد  بـا 5  زمانـی، 

میلیـون و 300  هـزار تـن در سـال 2010، بـه حـدود دو 

میلیـون و 300هـزار تـن در سـال 2021 رسـیده اسـت. 

یکه تـاز بـودن چیـن در تولیـد گرافیـت، از مهم تریـن 

دالیـل ایـن امـر بـوده و ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت 

بـه  مربـوط  چیـن،  صـادرات  از  درصـد   82 کـه 

الکترودهـای گرافیتـی مـورد اسـتفاده در مصـارف 

الکتریکـی بوده اسـت و کانـادا و امـارات، بزرگ ترین 

مقاصد صادراتی آن محسوب می شوند.

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

اختیـار داشـتن 11 درصـد و 9 درصـد از سـهم بـازار 

سـوم  و  دوم  جایـگاه  در   ،2021 سـال  در  صـادرات 

کشورهای صادرکننده الکترودهای گرافیتی در سال 

2021 قـرار دارنـد کـه میـزان واردات هلنـد، بـا 3.5 

درصد کاهش ساالنه، از حدود 573 هزار تن در سال 

2010، بـه حـدود 386 هـزار تـن در سـال 2021 رسـیده 

است. در همین راستا تقریبا نیمی از صادرات هلند، 

مربوط به مصارف الکتریکی و نیمی از آن، مربوط به 

مصارف کوره بوده است و نروژ و ایسلند، بزرگ ترین 

مقاصد صادراتی آن به  شمار می روند.

میـزان صـادرات نـروژ نیـز در بـازه زمانـی مـورد 

حـدود  از  سـاالنه،  کاهـش  درصـد  بـا 0.5  بررسـی 

190هـزار تـن بـه حدود 180 هزار تن رسـیده اسـت که 

مربوط به صادرات الکترودهای گرافیتی به منظور 

مصـارف الکتریکـی بـوده و به  طور عمده به ایسـلند 

صادر شده است.

صادرات الکترود، تحت تاثیر صنعت   
فوالد

همـان  طـور کـه ذکر شـده اسـت، با کاهش فشـار 

ناشـی از بحـران اقتصـادی سـال 2008، تولیـد فـوالد و 

تجـارت الکترودهـای گرافیتـی در سـال 2010 رونـد 

رو به  رشـدی پیـدا کـرده و عـالوه  بـر افزایـش واردات، 

منجر به افزایش 434 هزار تنی صادرات الکترودهای 

گرافیتـی شـده اسـت. از سـال 2011 تـا 2013، صـادرات 

الکترودهـای گرافیتـی رونـد یکنواختـی را طـی کـرده 

است اما از سال 2013 تا 2015، بازار با کاهش 740هزار 

تنـی صـادرات روبـه رو بوده که مشـابه با آنچه کـه در 

قسـمت واردات نیـز گفتـه شـده اسـت، افـت قیمت 
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واردات جهانی الکترودهای گرافیتی-۱نمودار 

ایسلند امارات نروژ کانادا روسیه سایر

سنگ آهن در آن سال ها، منجر به کاهش تولید فوالد 

و در نهایـت کاهـش تجـارت الکترودهـای گرافیتـی 

صـادرات   ،2021 تـا   2015 سـال  از  امـا  اسـت  شـده 

الکترودهای گرافیتی روند صعودی داشته است که 

دلیل عمده آن، رشـد حرکت صنعت فوالد در جهان 

از روش کـوره قـوس  بـا اسـتفاده  تولیـد  بـه سـمت 

الکتریکـی بـوده اسـت و منجـر به افزایـش قابل توجه 

تقاضـای جهانـی بـرای الکتـرود گرافیتـی و در نهایت 

افزایش صادرات این قطعه در جهان شده است.

طـی  چیـن  فـوالدی  سـرد  ورق  واردات  میـزان 

دوره مـورد بررسـی بـا افـت همـراه بـوده اسـت؛ بـه  

طـوری  کـه از سـه میلیـون و 950 هـزار تـن در سـال 

2012، بـه دو میلیـون و 880 هـزار تـن در سـال 2021 

فـوالدی  سـرد  ورق  واردات  اسـت.  یافتـه  کاهـش 

چیـن در سـال 2021 نسـبت بـه سـال 2020، حـدود 

13درصد افت داشـت. میانگین واردات ورق سـرد 

فـوالدی چیـن طـی دوره زمانـی مـورد بررسـی برابـر 

سـه میلیـون و 200 هـزار تـن بـود. بیشـترین میـزان 

واردات ورق سـرد فـوالدی چیـن در سـال 2013 رقـم 

خورد که برابر چهار میلیون تن بود. گفتنی است 

چین در واردات ورق سـرد فوالدی در سـطح جهان 

رتبـه اول را در اختیـار دارد. رشـد صنایـع در چیـن 

سـبب شـده اسـت ایـن کشـور آسـیایی بزرگ تریـن 

متقاضی ورق سرد فوالدی جهان باشد.

ورق سـرد  فـوالدی در آلیاژهـای سـاده کربنی، 

آلیاژی و زنگ نزن کاربردهای وسـیعی دارد. سـرانه 

مصرف ورق سـرد فوالدی در چین به ازای هر نفر، 

حـدود 27 کیلوگـرم بـرآورد شـد. افزایـش تقاضـای 

ورق سـرد فـوالدی در سـطح جهـان در پـی رشـد و 

سـرد  ورق  بـازار  اسـت.  مختلـف  صنایـع  توسـعه 

فـوالدی چیـن نیـز بـا توجـه بـه رشـد صنایـع در ایـن 

کشور رو به رشد است.
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امروزه صنعت فوالد یکی از شـاخص های اصلی توسـعه یافتگی کشـورها به شـمار می آید. زندگی 
روزمره بشـر با فوالد آمیخته شـده اسـت و صنایع فوالدی در سـازندگی، بازسـازی و توسعه کشورها 
نقش مهمی ایفا می کنند. محصوالت فوالدی نقش بسـزایی در توسـعه زیرساخت ها اعم از مسکونی، 
راه هـای ارتباطـی و انتقـال انـرژی دارنـد کـه ایـن امر نشـانگر تاثیر عظیم صنعـت فوالد بر رشـد و 
شـکوفایی کشورها اسـت. سرمایه گذاری و رشـد صنعت فوالد با توجه به نیاز کشـور و اهداف توسعه 
صنعـت فـوالد در سـند چشـم انداز افق 1404، اقتصـادی و منطقی به نظر می رسـد. با این شـرط که 
تمامـی جوانـب آن در نظـر گرفتـه شـود و به طـور خاص بـرای تامین انـرژی و مـواد اولیه مـورد نیاز 
طرح ریـزی علمـی و عملی صـورت پذیرد. در همین راسـتا، خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلی »فلزات 
آنالیـن« گفت وگویـی را با محمد کشـانی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مجتمـع فوالد صنعت بناب 

تدارک دیده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

بومی سازی و توسعه تولید با تکیه بر توان داخلی
محمد کشانی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مجتمع فوالد صنعت بناب در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

لطفـا توضیحاتی در خصـوص تاریخچه   
بنـاب  صنعـت  فـوالد  مجتمـع  فعالیـت 

بفرمایید.
مجتمـع فـوالد صنعـت بنـاب از سـال 1383 در 

زمینـی بـه مسـاحت 132 هکتـار در قالـب خطـوط 

متعدد ذوب و نورد شـروع به فعالیت کرده اسـت. 

ظرفیـت اسـمی تولیـد مجتمـع، یـک میلیـون و 950 

تـن  بـوده و در سـال گذشـته، 750 هـزار  تـن  هـزار 

محصـول تولیـد شـده اسـت. تعـداد نیـروی انسـانی 

شاغل در این مجتمع به صورت مستقیم، یک هزار 

و 300 نفـر و غیـر مسـتقیم، پنـج هـزار نفـر بـوده کـه 

اقتصـاد منطقـه  و  اشـتغال زایی  بسـزایی در  سـهم 

ایجاد کرده اسـت.  توان تولید انواع مقاطع فوالدی 

در  تـا 32  سـایز هشـت  از  آجـدار  میلگـرد  از  اعـم 

گریدهای مختلف، تیرآهن، نبشی، میلگرد آلیاژی و 

همچنیـن شـمش فـوالدی 150 در 150، از تولیـدات 

خطوط ذوب و  نورد این مجموعه فوالدی است.

عملکرد این مجتمع در سـال گذشـته و   
همچنیـن ۶ ماهـه ابتدایی سـال جـاری در 
چگونـه  را  فـروش  و  تولیـد  بخش هـای 

ارزیابی می کنید؟
بـا وجـود موانـع و مشـکالت متعـددی کـه در 

اوایـل سـال جـاری پیـش آمـد و در ادامـه در مصـرف 

ماهـه   6 در  داشـتیم،  محدودیت هایـی  نیـز  بـرق 

نخسـت سـال جـاری توانسـتیم رشـد 12 درصـدی 

تولید نسـبت به مدت زمان مشـابه سـال گذشته را 

تجربـه کنیـم کـه ایـن میـزان افزایـش بـا ثبـت رکـورد 

تولیـد در خطـوط ذوب و نـورد از بـدو تاسـیس ایـن 

مجتمـع همـراه بـوده اسـت. در حوزه هـای تولیـد، 

پشتیبانی تولید، مالی و منابع انسانی تغییراتی به 

عمـل آمـد و بـا تقویـت تیـم مدیریتـی، برنامه ریـزی 

آموزشـی و توانمندسـازی بـه سـمت رشـد و بهبـود 

حرکت کردیم و اثربخشی الزم را داشتیم که نتیجه 

آن کاهـش هزینه هـای تولیـد، بـه حداقـل رسـیدن 

توقفات، افزایش تولید و افزودن محصول جدید در 

سبد محصوالت نوردی را در برداشت.

ارزیابی شـما از مزایـای محصوالت این   
مجتمع نسـبت به سـایر واحدهـای صنعتی 

فعال در این حوزه چیست؟
لحـاظ  بـه  مجتمـع  ایـن  اسـتراتژیک  موقعیـت 

دسترسـی به بازارهای صادراتی مناسـب، توانایی و 

پتانسـیل بـاالی تولید ، خطوط متعـدد ذوب و نورد، 

و  بـاال  کیفیـت  بـا  محصـول  کامـل  سـبد  ارائـه 

برخـورداری از نیـروی جـوان بـا دانـش روز، از مزایـای 

مجتمع فوالد صنعت بناب است.

در حـال حاضر واحدهای فوالدی کشـور   
با چه چالش هایی مواجه هستند؟

سـایر  ماننـد  درسـت  بنـاب  فـوالد  شـرکت 

شـرکت هایی که به زنجیره صنایع باالدسـت متصل 
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انجام، دسترسی به حمل و نقل ریلی، تامین اکسیژن 

مـوارد  همچنیـن  و  تولیـدی  واحد هـای  نیـاز  مـورد 

مصرفی مرتفع خواهد شد.

ایـن مجتمـع چـه دسـتاوردی در ایفای   
مسئولیت های اجتماعی داشته است؟

در حـوزه مسـئولیت های اجتماعـی، توجـه بـه 

مباحـث زیسـت محیطی با تکمیـل زیرسـاخت های 

الزم بـرای کاهـش آالیندگـی و ایجـاد فضـای سـبز در 

گام نخست قرار داشته است. در جهت حمایت از 

توسـعه فرهنگـی و ورزشـی شهرسـتان بنـاب، تامیـن 

پیـک کرونـا  بیمارسـتان ها در  بـه  جهیزیـه، کمـک 

جهـت تامیـن اکسـیژن مـورد نیـاز بیمـاران و تهیـه و 

توزیع بسته های معیشتی و... در دستور کار بوده 

و اجرایی شده است.

نیسـتند، بـرای تامیـن مـواد اولیـه خـود بـا چالـش 

روبـه رو شـده اسـت کـه ایـن معضـل از اساسـی ترین 

مشـکالت صنعـت فـوالد به شـمار مـی رود. فـارغ از 

بخشنامه های متعددی که توسط سیاست گذاری های 

غلط دولت صادر می شـود، با بررسـی زنجیره تامین 

متوجـه می شـویم در ابتـدای زنجیـره یعنـی حـوزه 

اکتشـاف و سـنگ آهن به  شدت عقب افتاده ایم. به 

و  راهـکار  چالـش،  ایـن  رفـع  بـرای  اگـر  کـه  طـوری 

اقدامات عملی صورت نپذیرد، تمامی ظرفیت های 

قابلیـت  و  شـد  خواهـد  بی تاثیـر  گرفتـه  شـکل  

بهره بـرداری نخواهـد داشـت؛ چراکـه تـوازن میـان 

تولیـد فـوالد برقـرار نیسـت و بـه شـدت بـا کمبـود 

سـنگ آهن در کشـور مواجـه هسـتیم. طـی دو سـال 

اخیر، کمبود انرژی ازجمله برق، آب و گاز، به یکی 

دیگـر از بزرگ تریـن چالش هـای صنعت فوالد تبدیل 

بـا  تابسـتان  بـه طـوری کـه در فصـل  شـده اسـت. 

کمبـود بـرق و در فصـل زمسـتان نیـز بـا کمبـود گاز 

مواجـه هسـتیم؛ در صورتـی کـه ایـن فراینـد قابلیت 

پیش بینـی بـود. یعنـی زمانـی کـه کشـور بـه سـمت 

توسـعه در حرکـت اسـت و بـا آگاهـی از این موضوع 

کـه میـزان تولیـد صنعـت فـوالد ایـران قـرار اسـت تـا 

سال 1404 به 55 میلیون تن برسد، مسئوالن مربوطه 

موثـری  اقدامـات  می توانسـتند  انـرژی  بخـش  در 

انجـام دهنـد.  انـرژی  از کمبـود  جهـت جلوگیـری 

عالوه برایـن، صنعـت فـوالد با مشـکالت زیرسـاختی 

مانند حمل ونقل مواجه شده که به صورت متوازن 

رشد نکرده است.

اسـتراتژی مجتمـع فوالد صنعـت بناب   
در حوزه صادرات چیست؟

خوش نامـی محصـوالت مجتمـع فـوالد صنعـت 

بناب و برند تجاری مجموعه با نام شاهین بناب در 

داخـل و خـارج از کشـور جایـگاه ویـژه ای دارد و سـهم 

بـازار صادراتـی خوبـی را ایجـاد کرده ایـم. از ایـن رو 

ایـن جایـگاه، دسـتاورد ارزشـمندی  می تـوان گفـت 

و در سـال  پیـدا کرده ایـم  آن دسـت  بـه  کـه  اسـت 

گذشـته، حـدود 100 هـزار تـن صـادرات داشـته ایم و 

نقـش موثـری در صـادرات غیـر نفتـی و ارزآوری ایفـا 

کرده ایم. همچنین در تامین نیازهای داخلی کشـور 

متناسـب بـا تقاضـا و کشـش بـازار، مشـتریان ایـن 

مجموعه به صورت مناسب و به موقع از محصوالت 

جهـت  در  شـده اند.  بهره منـد  تولیـدی  واحـد  ایـن 

استقالل و خودکفایی و تولید محصوالتی استاندارد و 

قابل رقابت با نمونه های خارجی، کشور را بی نیاز از 

واردات و سهم بسیار ارزشمندی را در این زمینه ایفا 

فنـی،  دانـش  تولیـد  در  خوشـبختانه  و  کرده ایـم 

بومی سازی قطعات و اقالم مصرفی نیز پیشرفت های 

چشمگیری صورت پذیرفته است.

مجتمع فوالد صنعت بنـاب چه طرح های   
توسعه ای را در دست اقدام دارد؟

حیات و بقای هر سـازمان و پویایی و نشـاط آن، 

وابسـته بـه ایجـاد طرح هـای توسـعه ای  و گسـترش 

فعالیت هـا و ارائـه محصـوالت جدیـد اسـت. از ایـن 

رو، اجرای طرح های توسـعه ای بسـیار حائز اهمیت 

اسـت و مجتمـع فـوالد صنعـت بنـاب نیـز از ایـن 

قاعـده مسـتثنی نیسـت و بـا نـگاه توسـعه ای رو بـه 

حرکت است. این مجتمع در اولویت این طرح ها با 

اجـرای پروژه هـای زیر سـقف افزایـش تـوان تولیـدی 

هم در بحث ذوب و نورد را دنبال می کند و تقریبا 

با اتمام این طرح ها ظرفیت تولیدی دو برابر خواهد 

شـد. بـرای سـال های آتـی، پیش  بینـی و چشـم انداز 

تعریـف شـده تولیـد محصـول جدیـد و برنامه ریـزی 

بـرای تامیـن پایـدار مـواد اولیـه در دسـتور کار قـرار 

گرفته است که بی شک نیاز به برنامه ریزی برای 

و  خارجـی  و  داخلـی  جدیـد  بازار هـای  ایجـاد 

گسـترش  هلدینـگ  پتانسـیل  از  بهره گیـری 

صنایـع و معـادن ماهـان را در پـی خواهـد 

داشـت. پروژه هـای زیر سـقفی بـه منظـور 

افزایش توان تولیدی ذوب و نورد در حال 

انجـام اسـت و پروژه هـای دیگـر مربوط به 

شـرکت گسترش فوالد شـهریار اعم از بار  

انـداز ریلی، فروسـیلیس، اکسـیژن پلنت 

طـی  را  عملیاتـی  مختلـف  مراحـل  و... 

می کنـد. بـا اجـرای طرح هـای زیر سـقفی 

اشـاره شـده، تـوان ذوبـی بـه 750 هـزار تـن و 

نوردی به 740هزار تن افزایش خواهد یافت و 

در بحـث پروژه هـای تعریـف شـده و در حـال 
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کاربـرد مهـم محصوالت مختلف فوالدی در سـایر صنایع، باعث شـده اسـت صنعـت فوالد و 
صنایع وابسـته در تمامی کشـورهای پیشـرفته به عنوان صنعت مادر شـناخته شـود. با توجه به 
اعمـال تحریم هـای شـدید طی سـالیان اخیـر علیه کشـور و مشـکالت عدیـده ای کـه اقتصاد 
جهـان با آن مواجه شـده اسـت، صنعـت فوالد به خوبی توانسـته اسـت روند رو به رشـد خود در 
زمینـه تولیـد و صادرات را حفظ کند. شـرکت فـوالد آلیاژی ایـران، یکی از برترین شـرکت های 
فـوالدی کشـور اسـت کـه توانسـته بـا برخـورداری از تکنولوژی هـای پیشـرفته، دانـش بـاال، 
تجهیـزات بـه روز و به کارگیری از نیروهای انسـانی متخصـص به عنوان بزرگ تریـن تولیدکننده 
انـواع فـوالد آلیاژی و مخصـوص در ایـران و خاورمیانه و یکـی از مدرن تریـن کارخانجات فوالد 
آلیـاژی دنیا شـناخته شـود. در همین راسـتا، خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین« 
گفت وگویـی را بـا علیرضـا چایچی یـزدی، مدیرعامل شـرکت فوالد آلیـاژی ایران تـدارک دیده 

است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

اولین شرکت دانش بنیان فوالدی
 در کشور هستیم

توسعه متنوع سازی محصوالت استراتژیک فوالدی  

علیرضا چایچی یزدی، مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران در گفت وگو با »فلزات آنالین«:
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لطفـا در خصـوص تاریخچـه شـرکت   
ارائـه  توضیحاتـی  ایـران  آلیـاژی  فـوالد 

بفرمایید.
شـرکت فـوالد آلیـاژی ایـران بـه عنـوان یکـی از 

شـرکت ها و صنایع تولیدکننده فوالد آلیاژی بعد از 

دوران دفاع مقدس و در سال 1368 با دانش فنی و 

تکنولوژی های برتر، تاسیس و در سال 1371 با عقد 

از  یکـی  عنـوان  بـه  ایتالیایـی  شـرکت  بـا  قـرارداد 

قطب هـای صنعتـی و سـازنده تجهیـزات فـوالدی 

راه اندازی شـد. بعد از گذشـت 20 سـال از تاسـیس 

ایـن  تولیـد  حـال حاضـر ظرفیـت  ایـن شـرکت، در 

کارخانـه بـه بیـش از 500 هـزار تـن محصـول در سـال 

رسـیده اسـت و می تواند با تولید بیش از 450 نوع 

فـوالد و بالـغ بـر 200 سـایز در حدود چهار هزار سـایز 

گریـد، نیـاز فـوالدی 16 صنعـت مـادر و تخصصـی 

کشور را برآورده کند.

ارزیابـی شـما از عملکرد شـرکت فوالد   
آلیـاژی ایران در نیمه نخسـت سـال جاری 

چیست؟
ایـن شـرکت در 6 ماهـه ابتدایـی سـال جـاری 

برابـر بـا 259 هـزار و 744 تـن فـوالد مـذاب تولیـد 

مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در  کـه  اسـت  کـرده 

سال گذشـته، بیش از 18درصد رشـد داشته است. 

ایـن شـرکت همچنیـن در 6 ماه ابتدایی امسـال در 

واحدهای نورد سـبک، 121 هزار و 121 تن و در نورد 

سـنگین،129 هزار و 92 تن محصول تولید کرده که 

نسـبت به سـال گذشـته به ترتیب 14.5و 22.1 رشد 

فـوالد  شـرکت  در  تولیـد  افزایـش  اسـت.  داشـته 

آلیـاژی ایـران درحالـی صـورت گرفتـه اسـت کـه در 

اواسـط خـرداد مـاه سـال جـاری، بـا محدودیـت برق 

مواجـه بودیـم؛ بـه  طـوری کـه بـا هـدف کمـک بـه 

تامیـن بـرق اسـتان، میـزان تولیـد خـود را بـه  میـزان 

قابل توجهی کاهش دادیم.

بومی سازی تجهیزات و قطعات تخصصی   
تـا چـه میـزان در ایـن شـرکت صـورت 

پذیرفته است؟
حوزه هـای  در  ایـران  آلیـاژی  فـوالد  شـرکت 

شرکت فوالد آلیاژی ایران 
به عنوان کم  آب خواه ترین 
فوالدساز کشور با کمتر 
از 0.5 متر مکعب در تن 
مصرف آب و همچنین 

دارنده نشانه برتر صنعت 
سبز کشور، توانسته  است 
با کاشت بالغ بر ۳00 هکتار 
گونه های بیابانی در جهت 
حفظ منابع طبیعی و محیط 
زیست، گام مهمی بردارد

بومی سازی، میزان صرفه جویی ارزی قابل توجهی را 

بـه دسـت آورده و  میـزان صرفه جویـی ارزی حاصل از 

بومی سـازی بـه مبلـغ بیـش از یک هـزار و 500 میلیارد 

ریـال رسـیده اسـت. از سـال 1398، بومی سـازی در 

شرکت فوالد آلیاژی ایران آغاز شده و تاکنون بیش از 

500 مـورد تجهیـزات و قطعـات پیچیـده را طراحـی و 

تولیـد کـرده اسـت. پیش بینـی می شـود ایـن رقـم تـا 

پایان سال جاری به بیش از 600 مورد برسد.

چـه    ایـران  آلیـاژی  فـوالد  شـرکت 
اسـتراتژی را در راسـتای بـه کارگیـری از 

تکنولوژی روز تولید در دستور کار دارد؟
شرکت فوالد آلیاژی ایران در جهت به کارگیری 

بـا  همکاری هایـی  شـبکه  نویـن،  فناوری هـای  از 

شـرکت های نـوآور و فنـاور و همچنیـن دانشـگاه ها 

داشـته اسـت و فعالیت هایـی را در خصـوص بـه روز 

کـردن زیرسـاخت های فنـاوری و دیجیتال سـازی و 

همچنیـن آمـوزش نیـروی انسـانی ماهـر در دسـتور 

کیفـی  و  کمـی  پیشـرفت  اسـت.  داده  قـرار  کار 

تولیدات، اولین شرکت دانش بنیان فوالدی کشور، 

 ،»IATF« اولین دارنده گواهینامه استاندارد خودرو

برگزیـده شـدن بـه عنـوان یکـی از کـم آبخواه تریـن 

کارخانه های فوالدسـازی کشـور، موفقیت در روند 

کاهش قیمت تمام شده محصول، توسعه محصول 

مـادر  صنایـع  تاریـخ  در  ارزنـده  نقـش  و  بـازار  و 

تخصصـی، بخش هایـی از موفقیت هـای اخیر فوالد 

آلیاژی ایران است.

عملکرد این شـرکت در حـوزه صادرات   
را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

در  ایـران  آلیـاژی  فـوالد  شـرکت  محصـوالت 

گروه های عملیات حرارتی پذیر، سوپاپ، خوش تراش، 

بلبرینگ، نیترایدینگ، ماشین سازی، فنر، اکستروژن 

سـرد، ابـزار کربنـی، ابـزاری سـردکار، ابـزاری گـرم کار، 

مغناطیـس،  قابـل  غیـر  بـاال،  دمـای  در  مقـاوم 

سخت شـونده سـطحی، مقـاوم بـه حـرارت، زنگ نزن 

)فریتی، مارتنزینی و آسـتنیتی(، کشـش و نورد سرد، 

اره، قالب پالستیک، میکرو آلیاژ، لوله سازی، الکترود 

ریـل در اشـکال میلگـرد، چهارگـوش، تسـمه و کالف 
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بـازار  نیازهـای  پوشـش  بـر  عـالوه  می شـودو  تولیـد 

داخلی، به مقصد کشورهای اروپایی و آسیایی مانند 

آلمـان، اسـپانیا، ایتالیـا، ترکیـه، بلغارسـتان و ... صادر 

می شـود. این شـرکت عالوه بر تولید و برطرف کردن 

نیازهـای صنایـع مهم داخلی ماننـد خودروسـازی ها، 

ماشـین آالت و ادوات صنعتـی و کشـاورزی، صنایـع 

پتروشـیمی و شـیمیایی و سـایر صنایع تخصصی، در 

بحث صادرات نیز بسـیار پررنگ عمل کرده اسـت و 

توانسـته بـه عنـوان اولیـن واحـد تولیدکننـده فـوالد با 

همکاری سـازمان ملل متحد، پـروژه ارتقای بهـره وری 

شـرکت  اولیـن  جـزو  و  برسـاند  انجـام  بـه  را  انـرژی 

دانش بنیـان فـوالدی در کشـور بـه شـمار می آیـد کـه 

نگرش های نوینی را به مرحله اجرا رسانده است.

در حـال حاضـر بـا چـه چالش هایی در   
تولیـد مواجـه هسـتید و چـه تمهیداتـی را 

جهت رفع آن ها اندیشیده اید؟
چالش هـای اخیـر در حـوزه آب و انـرژی، تامیـن 

قطعات، تجهیزات و ماشـین آالت، مشـکالت حوزه 

صـدور  ریلـی،  زیرسـاخت  کمبـود  و  حمل ونقـل 

بخشنامه های محدودکننده و مواردی از این شکل، 

از مهم تریـن مشـکالت پیـش رو در صنعـت فـوالد 

عنـوان  بـه  ایـران  آلیـاژی  فـوالد  شـرکت  اسـت. 

کم آب خواه ترین فوالدساز کشور با کمتر از 0.5 متر 

مکعب در تن مصرف آب و همچنین دارنده نشانه 

برتـر صنعـت سـبز کشـور، توانسـته اسـت یکـی از 

حـدی  تـا  را  فـوالد  صنعـت  چالش هـای  مهم تریـن 

برطرف کند و با کاشت بالغ بر 300 هکتار گونه های 

بیابانـی در جهـت حفـظ منابـع طبیعـی و محیـط 

زیسـت، گام مهمـی بـردارد و بـه عنوان یک صنعت 

سـبز، 6 بـار لـوح تقدیـر از سـازمان حفاظـت محیـط 

زیست کشور را دریافت کرده است.

در خصوص مزایـای محصوالت تولیدی   
شـرکت فـوالد آلیـاژی ایـران توضیخاتـی 

ارائه بفرمایید.
افزایـش کیفیـت در کنـار کاهـش ضایعـات، دو 

موضوع مهم در صنعت هستند که عالوه بر کاهش 

بـاال  را  اطمینـان مصرف کننـده  تولیـد،  هزینه هـای 

می بـرد. بـه وجـود آمـدن اسـتانداردهای جدیـد در 

صنایـع مصـرف کننـده محصـوالت آلیـاژی، نیارمند 

تولیـد و  بازنگـری در شـاخص های کیفـی و کمـی 

مدیریـت اسـت و بـه همیـن منظـور شـرکت فـوالد 

آلیاژی ایران دلیل طی سـالیان گذشـته، شاخص های 

متعـددی را بـرای هـر واحـد تعریـف کـرده کـه ایـن 

شـاخص ها بـه طـور مسـتمر در حـال بهبـود اسـت. 

همچنین این شرکت نرم افزارهای آنالین را در خطوط 

محصـول  نهایـت  در  و  به کارگرفته اسـت  مختلـف 

تولیدی به صورت 100درصدی از نظر عیوب سطحی 

و داخلی کنترل کیفیت می شود.

آیا طـرح توسـعه ای را در دسـت اقدام   
داریـد و  برنامه شـرکت فوالد آلیـاژی ایران 

در آینده چیست؟
تکمیـل پـروژه یـزد یـک )کارخانـه فوالدسـازی 2( 

بـه ظرفیـت تولیـد سـاالنه 700 هـزار تـن مـذاب تـا 

پایـان سـال جـاری و راه انـدازی خـط تولیـد وایـر بـا 

ابعـاد پنـج تـا 8میلی متـر و  پنـج تـا 25میلی متـر بـه 

ترتیـب بـرای گریدهـای آلیـاژی و کربنی با ظرفیت 

تولید 400 هزار تن در سال که به دلیل به کارگیری 

از تجهیـزات مـدرن کـوره، اسـتندهای عمـودی و 

افقـی نـورد و کنتـرل آنالیـن ابعـاد منجر بـه افزایش 

سـرمایه گذاری هشـت میلیـون یورویـی نسـبت به 

خـط وایـر معمولـی شـده، از مهم تریـن طرح هـای 

توسـعه این شـرکت اسـت. ضمن اینکه تولید انواع 

مقاطـع فوالدهـای زنگ نـزن دوفـازی، تولیـد انـواع 

تولیـد  بـاال،  نیتـروژن  زنگ نـزن  فوالدهـای  مقاطـع 

فوالدهـای  انـواع  تولیـد  تندبـر،  فوالدهـای  انـواع 

سوپاپ دود و سوخت و... از محصوالت دانش بنیان 

بـاال، در برنامه هـای آتـی شـرکت  بـا ارزش افـزوده 

فوالد آلیاژی ایران قرار دارد.

چالش های اخیر در حوزه 
آب و انرژی، تامین قطعات، 
تجهیزات و ماشین آالت، 
مشکالت حوزه حمل ونقل 
و کمبود زیرساخت ریلی، 

صدور بخشنامه های 
محدودکننده و مواردی از 
این شکل، از مهم ترین 
مشکالت پیش رو در 

صنعت فوالد است
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فراینـد طراحی بدنه و اجزای یک خودرو با پیچیدگی  ها و حساسـیت های بسـیاری همراه اسـت زیرا 
در کنـار زیبایی ظاهر اتومبیل و شـرایط آیرودینامیکی و وزنی مناسـب، خودروها باید بـه گونه ای طراحی 
شـوند که از اسـتحکام و مقاومت کافی برخوردار باشـند تا بتوانند ایمنی الزم را برای سرنشـینان خودرو 
فراهـم کننـد. بـه  جرئت می تـوان گفت کـه ورق های فـوالدی گالوانیـزه، اصلی تریـن مـاده اولیه تولید 
قطعات، تجهیزات و بدنه خودروها محسـوب می شـوند و بسـته به نوع کاربرد، اسـتانداردهای مختلفی 
بـرای ایـن محصول تعریف شـده اسـت. شـرکت ورق خـودرو چهارمحال وبختیاری، تنهـا تولیدکننده 
ورق های گالوانیزه مورد اسـتفاده در صنعت خودروسـازی کشـور به شـمار می آید که با تولید محصوالتی 
متنوع و باکیفیت، توانسته است گام بلندی را در مسیر توسعه صنعت خودروسازی کشور بردارد. در همین 
راسـتا، خبرنگار پایـگاه خبری و تحلیلی »فلـزات آنالیـن« گفت وگویی را با حمید شـجاعی، مدیرعامل 

شرکت ورق خودرو چهارمحال وبختیاری تدارک دیده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

تحول صنعت خودرو با تولید 
ورق های گالوانیزه فوالدی جدید

لطفـا توضیحاتـی در خصـوص زمینـه   
فعالیت شرکت ورق خودرو بفرمایید.

چهارمحال وبختیـاری،  خـودرو  ورق  شـرکت 

مـورد  گالوانیـزه  ورق هـای  تولیدکننـده  تنهـا 

اسـتفاده در صنعت خودروسـازی کشور محسوب 

می شـود. این شـرکت که فعالیت خود را در سـال 

اسـتان  سفیددشـت  منطقـه  1389در 

چهارمحال وبختیـاری بـا ظرفیـت تولیـد 400 هـزار 

ورق  تولیـد  بـه  تازگـی  کـرد،  آغـاز  سـال  در  تـن 

گالوانیـزه بدنـه نمایان)رویـه( خودرو را در دسـتور 

ورق  محصـول،  ایـن  اسـت.  داده  قـرار  خـود  کار 

 »MC« گالوانیـزه بـا کیفیـت سـطح خیلـی بـاال یـا

اسـت و گزینه مناسـبی برای سـاخت بدنه نمایان 

خـودرو محسـوب می شـود. تولیـد ایـن محصـول 

حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال وبختیاری در گفت وگو با »فلزات آنالین«:
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گالوانیـزه، می تـوان بـه انعطاف پذیـری، رنگ پذیـری، 

سطح صاف و ضخامت کم اشاره کرد. ضخامت کم 

ورق گالوانیزه موجب می شود که تا حدود زیادی از 

وزن خودرو کاسته شود زیرا وزن باالی خودرو، عالوه 

 بـر مصـرف بـاالی سـوخت، بـه کاهش شـتاب خـودرو 

نیز می انجامد.

در ارتبـاط بـا کاربـرد و خـواص ورق های   
گالوانیـزه تولیـدی در شـرکت ورق خـودرو 

توضیحاتی ارائه بفرمایید.
از مهم تریـن ورق هـای گالوانیزه در سـاخت بدنه 

خـودرو، می تـوان بـه ورق گالوانیـزه بـا کیفیت سـطح 

رویه )نمایان( »MC« اشـاره کرد. چنان که اشـاره شد، 

مهم ترین ویژگی این نوع ورق کیفیت سطح باالی آن 

اسـت. همچنین این نـوع ورق از مقاومـت باالیی در 

 »MC« .برابـر ضربـه و خوردگـی نیـز برخـوردار اسـت

نشـان اختصـاری ورق گالوانیـزه ای اسـت کـه نشـان 

می دهد سطح ورق ها عاری از هر نوع عیبی است و 

اسـپنگل های ایجادشـده روی ایـن ورق بسـیار ریـز و 

کوچـک  هسـتند. در واقـع ایـن امـر موجـب افزایـش 

کیفیت این نوع ورق های گالوانیزه می شود. از دیگر 

 »MC« ویژگی های ورق های فوالدی باکیفیت سطح

می تـوان بـه قابلیـت رنگ پذیـری بـاال اشـاره کـرد. بـا 

توجه به ویژگی های منحصربه فرد ورق های گالوانیزه 

بـا کیفیـت سـطح »MC«، در سـاخت سـطوح نمایان 

بدنه خودرو به کار می رود. اسـتفاده از این نوع ورق 

گالوانیزه در بدنه نمایان خودرو، عالوه بر زیبایی، بر 

اسـتحکام و مقاومـت آن در برابـر ضربـه و خوردگـی 

می افزایـد. گفتنـی اسـت کـه ورق هـای بـا کیفیـت 

سـطح »MC« بـه سـبب مشـخصه های کیفـی ، از 

قیمت باالتری نیز برخوردارند.

اهمیت محصوالت تولیدی شـرکت ورق   
خودرو در صنعت خودروی کشور چیست؟

بـا  چهارمحال وبختیـاری،  خـودرو  ورق  شـرکت 

سابقه درخشان در تولید ورق گالوانیزه ویژه استفاده 

در صنایـع خـودرو سـازی، همـواره بـرای نقش آفرینـی 

موثر در این عرصه بوده و اولویت اصلی خود را تامین 

حداکثـری نیـاز صنایـع خودروسـازی بـه محصـوالت 

منحصر به فـرد در شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال  

وبختیاری می تواند نقش بسزایی در تحول ساخت 

خودرو در کشور داشته باشد.

ارزیابی شـما از مزیت محصـوالت تولید   
شده در شرکت ورق خودرو چیست؟

بدنـه یکـی از مهم تریـن اجـزای خـودرو بـه شـمار 

می آید که وظیفه کنترل تنش ها و نگه داشتن اجزای 

خـودرو را در کنـار هـم بـر عهـده دارد. از مهم تریـن 

ویژگی هـای بدنـه تولیـد شـده بـا محصـوالت شـرکت 

ورق خـودرو می تـوان بـه اسـتحکام بـاال، جوش پذیری 

مختلـف  عوامـل  مقابـل  در  مقاومـت  مناسـب، 

خوردگی،  قابلیت پرس کاری، وزن کم، انعطاف پذیری 

و قابلیـت شـکل پذیری، قابلیـت بازیافـت و دوام بـاال 

کـه  خـودرو  نمایـان  بدنـه  عالوه برایـن،  کـرد.  اشـاره 

بیرونی ترین بخش خودرو را تشـکیل می دهد، عالوه 

بر زیبایی، باید از استحکام مناسب در برابر ضربه و 

زیبایی و از رنگ پذیری مناسـب نیز برخوردار باشـد. 

بنابراین در ساخت بدنه خودرو از ورق های گالوانیزه 

یـک  وزن  از  درصـد  حـدود 30  می شـود.  اسـتفاده 

خودرو را بدنه آن تشـکیل می دهد و برای سـاخت و 

آن،  در  اسـتفاده  مـورد  گالوانیـزه  ورق هـای  تولیـد 

اسـت.  شـده  تعریـف  مختلفـی  اسـتانداردهای 

ضخامت، یکی از مهم ترین فاکتورها برای استفاده 

از ورق هـای گالوانیـزه در سـاخت بدنـه خـودرو بـه 

شـمار می آیـد زیـرا افزایـش ضخامـت ورق خـودرو 

شـکل پذیری آن را کاهـش می دهـد. ورق هـای نـازک 

مورد اسـتفاده در بدنه خودرو غالبا ضخامتی برابر  

ضخامـت  حـال،  ایـن  بـا  دارنـد.  میلی متـر   0.7 بـا 

خودروهـای  در  اسـتفاده  مـورد  فـوالدی  ورق هـای 

مختلف می تواند متفاوت باشد.

 در ساخت و تولید بدنه خودرو، به صورت معمول 

جنـس  می شـود.  اسـتفاده  گالوانیـزه  ورق هـای  از 

ورق هـای مـورد اسـتفاده در بدنـه خـودرو، معمـوال 

گالوانیزه کششی و فوق کششی کم کربن است. این 

نـوع ورق کـه از ورق سـرد فـوالدی تهیـه می شـود، 

دارای یک الیه محافظتی از جنس فلز روی است که 

آن را در برابر خوردگی در محیط های مختلف حفظ 

می کنـد. از دیگـر ویژگی هـای مهـم ایـن نـوع ورق 

ضخامت کم ورق گالوانیزه 
موجب می شود که تا حدود 
زیادی از وزن خودرو کاسته 
شود زیرا وزن باالی خودرو، 

عالوه  بر مصرف باالی 
سوخت، به کاهش شتاب 

خودرو نیز می انجامد
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اسـتانداردهای  بـا  مطابـق  و  باکیفیـت  گالوانیـزه 

بین المللـی قـرار داده اسـت. در واقـع رویکـرد ایـن 

ارائـه  بـا  کـه  اسـت  گونـه ای  بـه  همـواره  شـرکت، 

محصوالتـی بـا کیفیـت بـاال، بتوانـد سـاخت و تولیـد 

خـودروی باکیفیـت در کشـور را ارتقـاء دهد. نمود 

کامـل ایـن مسـئله در تولیـد گریدهـای ویـژه شـرکت 

ورق خودرو قابل مشاهده است. این شرکت در سال 

گذشـته موفـق شـد تولیـد ورق های گریـد ویـژه مورد 

را  صنایـع  دیگـر  و  خودرویـی  صنایـع  در  اسـتفاده 

شـرکت  ایـن  همچنیـن  دهـد.  افزایـش  31درصـد 

برنامه های متعددی را برای توسعه سبد محصوالت 

خـود در دسـتور کار دارد کـه از جملـه مهم ترین آن ها 

می تـوان بـه تولیـد ورق گالوانیـزه گریـد »MC« بـا 

کیفیت سطح رویه اشاره کرد.

تولیـد آزمایشـی ایـن گریـد فـوالدی در سـال 1400 

برای اولین در کشـور توسـط شـرکت ورق خودرو آغاز 

شـد. از مهم تریـن ویژگی های این نـوع ورق گالوانیزه 

می تـوان بـه کیفیـت سـطح عالـی و مناسـب بـرای 

کـرد؛  اشـاره  ویـژه  رنگ پذیـری  بـا  نمایـان  سـطوح 

بدنـه  سـاخت  کیفیـت  می توانـد  کـه  ویژگـی ای 

خودروهای تولید داخل را به  طور چشمگیری افزایش 

دهد. تولید ورق گالوانیزه با کیفیت سطح »MC« در 

شـرایطی رخ داده کـه کشـور بـا چالـش جـدی تحریـم 

مواجـه اسـت و ایـن امـر ورود تکنولـوژی، فنـاوری و 

تجهیزات را برای کلیه تولیدکنندگان از جمله شرکت 

ورق خودرو چهارمحال وبختیاری دشوار می کند.

بـا ایـن حـال، شـرکت ورق خـودرو بعـد از اجـرای 

پـروژه بهینه سـازی خـط تولید)ریومـپ( نتایج مثبت 

تسـت محصول گالوانیزه گرید »MC« ارسـالی خود 

به شـرکت های خودروسـاز را دریافت کرده اسـت که 

ایـن امـر نشـان می دهـد شـرکت ورق خـودرو توانایـی 

تولید محصوالت جدید و تامین کامل ورق مورد نیاز 

خودروسـازان کشـور را دارد. گفتنـی اسـت کـه بـا 

)ریومـپ(،  تولیـد  خـط  بهینه سـازی  طـرح  اجـرای 

هم اکنـون ایـن شـرکت در آسـتانه تولیـد انبـوه و بـا 

کیفیـت سـطح ویـژه قـرار دارد تـا از ایـن طریق با تمام 

تـوان و ظرفیـت، نیـاز خودروسـازان کشـور را مرتفـع 

سازد. شرکت ورق خودرو چهارمحال وبختیاری برای 

نیمه دوم سـال جاری می تواند برای تکمیل ظرفیت 

تولید ورق های با کیفیت ویژه »MC« اقدام کند که 

توسـعه و افزایـش تولیـد ایـن محصـول بـا همـکاری 

صـورت  در  می شـود.  انجـام  کشـور  خودروسـازان 

تحقـق ایـن امـر، حـدود 25 هـزار تـن از ورق گالوانیـزه 

بدنـه خودرو)رویـه( تـا پایـان سـال بـرای خودروسـازان 

کشور تولید می شود.

چشـم انداز شـرکت ورق خودرو در آینده   
صنعت خودروی کشور چیست؟

شرکت ورق خودرو در حوزه تولید عملکرد بسیار 

موفقـی داشـته اسـت. چنان چـه اشـاره شـد، یکـی از 

ارتقـای سـطح  ایـن شـرکت،  رویکردهـای  مهم تریـن 

کیفــی و کمــی محصــــوالت گالوانیــــزه اســــت. 

موفقیت های پی در پی این شـرکت در حوزه اسـتقرار 

سیسـتم های مدیریـت کیفیـت و تعالـی سـازمانی، 

نشان از رعایت دقیق الزامات سیستم های مدیریت 

مهم تریـن  از  یکـی  دارد.  شـرکت  ایـن  در  کیفیـت 

استانداردهای مورد استفاده در شرکت ورق خودرو، 

سیسـتم مدیریـت »IATF16949:2016« اسـت که 

برنامه این شرکت را در راستای رعایت الزامات خاص 

مشـتریان و ارتقـای سـطح کیفـی محصـوالت پیـش 

می برد. همین مسئله موجب شده است که شرکت 

ورق خـودرو توانایـی تامیـن نیـاز خودروسـازان را در 

خصوص تولید گریدهای ویژه داشته باشد.

در هـر صـورت، تـداوم رویکـرد ارتقـای کیفیـت و 

بومی سازی تکنولوژی تولید محصوالت ویژه گالوانیزه 

در شرکت ورق خودرو می تواند خودروسازان کشور را 

از واردات ایـن محصول بی نیاز کنـد. در واقع می توان 

تولیـد  بـا  خـودرو،  ورق  شـرکت  کـه  داشـت  اذعـان 

محصوالتی متنوع و باکیفیت، می تواند گام بلندی را 

در مسـیر توسـعه صنعت خودروسازی کشـور بردارد 

تـالش، مسـتلزم  و  بـر همـت  امـر، عـالوه  ایـن  کـه 

بـا  شـرکت  ایـن  گسـترده  هم افزایـی  و  همفکـری 

مهم تریـن  از  اسـت.  کشـور  بـزرگ  خودروسـازان 

دغدغه های شرکت ورق خودرو می توان به دستیابی 

به ظرفیت اسمی تولید ورق مطابق با استانداردهای 

بین المللی اشـاره کرد که دسـتیابی و تحقق تولید با 

تمـام ظرفیـت، می تواند به درخشـش این شـرکت در 

عرصه صادرات نیز بینجامد.

 این شرکت برنامه های 
متعددی را برای توسعه 
سبد محصوالت خود در 

دستور کار دارد که از جمله 
مهم ترین آن ها می توان به 
تولید ورق گالوانیزه گرید 
»MC« با کیفیت سطح 

رویه اشاره کرد

 تامین،فراوری و تحویل ضایعات فلزی
تامین تجهیزات و تکنولوژی ها و اجرای پروژه های فنی و مهندسی

طراحی، نگهداری و اجرای فضای سبز سازمان ها و کارخانه ها
حمل و نقل سبک و نیمه سنگین

تامین و اجرای کلیه خدمات ماشین آالت سنگین
 تامین نیروی انسانی متخصص در تمامی حوزه های سازمانی اعم از نیروهای صف و ستاد

ارائه خدمات کیترینگ و رستوران، پخت، بسته بندی و توزیع غذای سازمان ها در مقیاس صنعتی
تولید و طراحی انواع البسه صنعتی و سازمانی

شرکت ایده پردازان صنعت فوالد
Steel Industry Ideh Pardazan Company

www.siic.ir

061_ 3229450Info@siic.ir اهواز، جاده اختصاصی فوالد خوزستان

Steel Industry Ideh Pardazan Company
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 تامین،فراوری و تحویل ضایعات فلزی
تامین تجهیزات و تکنولوژی ها و اجرای پروژه های فنی و مهندسی

طراحی، نگهداری و اجرای فضای سبز سازمان ها و کارخانه ها
حمل و نقل سبک و نیمه سنگین

تامین و اجرای کلیه خدمات ماشین آالت سنگین
 تامین نیروی انسانی متخصص در تمامی حوزه های سازمانی اعم از نیروهای صف و ستاد

ارائه خدمات کیترینگ و رستوران، پخت، بسته بندی و توزیع غذای سازمان ها در مقیاس صنعتی
تولید و طراحی انواع البسه صنعتی و سازمانی

شرکت ایده پردازان صنعت فوالد
Steel Industry Ideh Pardazan Company

www.siic.ir

061_ 3229450Info@siic.ir اهواز، جاده اختصاصی فوالد خوزستان

Steel Industry Ideh Pardazan Company
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ایـران یـک کشـور معدنی اسـت که بـرای اسـتفاده از پتانسـیل ذخایـر معدنی خود به سیسـتم 
حمل ونقـل خـاص نیـاز دارد. علی رغم رشـد در زمینه توسـعه حمل ونقل در سـال های پـس از انقالب 
بـرای حمل کاالهـای خاص نظیر مـواد معدنی، سـرمایه گذاری و برنامه ریزی تخصصی انجام نشـده 
اسـت و کاالهـا و مـواد معدنـی از شـاهراه های اصلـی کشـور کـه محل تردد مسـافران اسـت، حمل 
می شـود کـه تبعـات و خطـرات خـود را دارد. در سـال 1۳9۲، حـدود ۳55 میلیون تن مـواد معدنی در 
کشـور تولید شـد که بنا بر سـند چشـم انداز افق 1404 با حداقل رشـد ۷ درصد سـاالنه، این میزان 
بایـد بـه حدود ۷00 میلیون تن برسـد که هم راسـتای آن، باید سـرمایه گذاری و برنامه ریـزی در حوزه 
حمل  ونقـل مـواد معدنـی نیز انجام شـود. بـا توجه بـه این مهـم و در راسـتای ارتقاء و شکوفاسـازی 
ظرفیت های بالقوه سـازمان فوالد خوزسـتان، شـرکت چند وجهی فوالد لجسـتیک که در گذشـته نه 
چنـدان دور از ادغـام دو شـرکت بـزرگ حمل ونقل ریلی و جاده ای تشـکیل شـده بود، با در دسـتور کار 
قـراردادن ماموریتـی محـوری و اساسـی در تامین زنجیـره مواد اولیه شـرکت فوالد خوزسـتان و ارائه 
خدمات لجسـتیک و حمل ونقل به شـرکت های تابعه به کارگیری شده اسـت. در همین راستا، خبرنگار 
پایـگاه خبری و تحلیلی فلـزات آنالین با علی قبادی، مدیرعامل شـرکت چند وجهی فوالد لجسـتیک 

به گفت وگو پرداخته است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

یکه تازی فوالد لجستیک در حمل ونقل ریلی کشور

لطفـا توضیحاتـی در خصـوص تاریخچه   
شکل گیری شرکت چند وجهی فوالد لجستیک 
بفرماییـد و جایـگاه ایـن شـرکت را در صنایع 

معدنی و فلزی کشور چگونه ارزیابی می کنید؟
در میـان ارائه دهندگان خدمات لجسـتیکی، در 

حال حاضر استفاده از شرکت های لجستیكی طرف 

سـوم بـه طـور قابـل توجهـی در دنیـا افزایـش یافتـه و 

ایجـاد و توسـعه ایـن شـرکت ها بـه ویژه در كشـورهای 

موفـق در حـوزه لجسـتیك، تاثیـر بسـزایی در بهبـود 

وضعیـت لجسـتیكی و توسـعه تجـارت آن هـا داشـته 

است. منظور از شرکت های طرف سوم، شرکت هایی 

اسـت کـه طیـف وسـیعی از خدمـات لجسـتیكی از 

گمـرک،  خدمـات  انبـارداری،  حمل ونقـل،  قبیـل 

مدیریت موجودی و سـفارش ها، بسـته بندی، توزیع 

و... را ارائه می دهند. این شرکت ها محوریت خود را 

بـر ارائـه خدمـات لجسـتیكی در قالـب قراردادهایـی 

مشـخص بـرای بنگاه هـا و شـرکت ها قـرار داده انـد. به 

خدمـات  ارائه دهنـدگان  از  نسـل  ایـن  دیگـر،  بیـان 

لجستیكی اشاره به شركت هایی دارد كه سازمان ها و 

بنگاه هـای تولیـدی و خدماتـی، بخشـی یـا كل امـور 

لجسـتیكی خود را به آن ها برون سـپاری می كنند. از 

دیگـر مزایـای بهره گیـری از این شـرکت ها می تـوان به 

تخصصـی شـدن خدمات، کاهـش هزینه ها و قیمت 

بـر  تمام شـده محصـول، تمرکـز واحدهـای تولیـدی 

سـطح  بهبـود  خـود،  اصلـی  كسـب وكار  توسـعه 

خدمت رسانی به مشتریان و ارتقای جایگاه بنگاه در 

میـان رقبـا اشـاره کـرد. بـا همیـن دسـتورالعمل و در 

راسـتای ارتقـاء و شکوفاسـازی ظرفیت هـای بالقـوه 

سـازمان فـوالد خوزسـتان، شـرکت چنـد وجهـی فـوالد 

لجستیک که در گذشته نه چندان دور از ادغام دو 

شرکت بزرگ حمل ونقل ریلی و جاده ای تشکیل شده 

بـود، بـا در دسـتور کار قراردادن ماموریتی محـوری و 

اساسـی در تامیـن زنجیـره مـواد اولیـه شـرکت فـوالد 

خوزسـتان و ارائه خدمات لجسـتیک و حمل ونقل به 

شـرکت های تابعه به کارگیری شـده اسـت. هدف از 

لجسـتیک،  فـوالد  وجهـی  چنـد  شـرکت  تشـکیل 

حمل ونقل مواد اولیه و تامین سنگ آهن و کنسانتره از 

معـادن بـرای مصرف شـرکت فـوالد خوزسـتان و فوالد 

شـادگان اسـت کـه در حـال حاضـر ایـن حمل ونقـل بـه 

علی قبادی، مدیرعامل شرکت چند وجهی فوالد لجستیک در گفت وگو با »فلزات آنالین«:
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مـواد معدنـی در کشـور تولیـد شـد کـه بنـا بـر سـند 

چشـم انداز افق 1404 با حداقل رشـد 7 درصد سـاالنه، 

ایـن میـزان بایـد بـه حـدود 700 میلیـون تـن برسـد کـه 

هم راسـتای آن بایـد سـرمایه گذاری و برنامه ریـزی در 

حوزه حمل  ونقل مواد معدنی نیز انجام شود. در سال 

1393، میـزان حمل ونقـل مـواد معدنـی توسـط ریـل، 

حدود 24 میلیون تن و میزان حمل مواد معدنی توسط 

جاده، حدود 330 میلیون تن بوده اسـت؛ درحالی که 

تـا افـق 1404 در بخـش ریـل، نیـاز بـه رشـد سـاالنه 22 

درصد برای تحقق حمل 200 میلیون تن مواد معدنی و 

در بخش جاده، نیاز به رشد ساالنه 8 درصد به منظور 

تحقـق حمـل 500 میلیـون تـن مـواد معدنـی اسـت. 

همچنیـن بخـش معـدن کشـور انتظـار دارد سـهم 7 

درصـد فعلـی حمـل مـواد معدنـی توسـط ریـل در افـق 

1404 بـه 30 درصـد )200 میلیـون تـن( و سـهم حمـل 

جـاده ای بـه 70 درصـد )500 میلیـون تـن( برسـد. تحقق 

هـدف دولـت در رشـد صنعـت حمل ونقـل بـا توجه به 

ظرفیـت 200 میلیـون تـن حمـل بـار توسـط ریـل در افـق 

1404 بـه دلیـل عـدم تدویـن راهبرد کارشناسـانه، عدم 

توسـعه زیرسـاخت های ریـل و بی توجهـی بـه ورود 

تکنولوژی هـای مـوج چهـارم توسـعه و بـا توجه بـه نرخ 

رشد 2 درصد ساالنه در 13 سال گذشته صنعت ریلی 

کشـور، دور از انتظـار بـه نظـر می رسـد. بنابرایـن طبـق 

محاسـبات صـورت گرفتـه، تنهـا 40 میلیـون تـن مـاده 

معدنی و صنایع معدنی در افق 1404 را می توان توسط 

سیسـتم ریـل جابه جـا کـرد و حدود 160 میلیـون تن بار 

مازاد به سیستم جاده تحمیل می شود. این در حالی 

است که بخش جاده تعهد حمل 500 میلیون تن ماده 

معدنی و صنایع معدنی را در افق1404  در کارنامه خود 

دارد. فصل حمل ونقل در بودجه سال 1396 به نسبت 

سـال 1395، حدود 15 درصد رشـد داشـته اسـت. حال 

اینکه با جزئی نگری در جزئیات این بودجه مشـخص 

می شـود سـازمان راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای بـا 

کاهـش 7 درصـد بودجه نسـبت بـه سـال 1395 مواجه 

بوده و شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنای 

حمل ونقل کشـور، تنها رشـد 26 درصدی از 15 درصد 

رشـد کلـی را شـامل شـده اسـت کـه طبـق محاسـبات 

طرح جامع صنعت فوالد، فقط برای تکمیل حمل ونقل 

ریلـی و جـاده ای زنجیـره ارزش سـنگ آهن تـا فـوالد، بـه 

صـورت ریلـی، جـاده ای و دریایـی انجـام می گیـرد. 

همچنین این شرکت خدمات لجستیکی، تعمیرات و 

بـه  ریلـی  و  جـاده ای  حـوزه  در  را  خـود  نگهـداری 

شـرکت های داخلـی و خارجـی تولیدکننـده قطعـات 

ارائه می دهد و با اسـتفاده از پتانسـیل موجود، نقش 

خـود را در حمل ونقـل ترکیبـی و بـا در اختیـار داشـتن 

ظرفیـت هفـت هـزار هکتـاری در بنـدر امـام خمینی 

)ره( در تخلیـه و حمل ونقـل مـواد صادراتـی و وارداتـی 

محصـوالت فـوالدی، ایفـا می کنـد. در حـال حاضـر 

شـرکت چنـد وجهـی فـوالد لجسـتیک، یکـی از پنـج 

شـرکت بزرگ و توانمند حمل ونقل کشـور اسـت و در 

میان شرکت های ریلی، بیشترین حمل مواد معدنی 

و فلزی را در سال در اختیار دارد.

صنایـع    حمل ونقـل  کنونـی  وضعیـت 
معدنی و فلـزی را چگونـه ارزیابی می کنید و 
ایـن بخش چـه پتانسـیل هایی در خصوص 

سرمایه گذاری دارد؟
ایران، یک کشور معدنی است که برای استفاده از 

پتانسـیل ذخایـر معدنـی خـود بـه سیسـتم حمل ونقل 

خـاص نیـاز دارد. علی رغـم رشـد در زمینـه توسـعه 

حمل ونقـل در سـال های پـس از انقـالب بـرای حمـل 

کاالهـای خـاص نظیـر مواد معدنـی، سـرمایه گذاری و 

برنامه ریزی تخصصی انجام نشده است و کاالها و مواد 

معدنـی از شـاهراه های اصلـی کشـور کـه محـل تـردد 

مسـافران اسـت، حمـل می شـود که تبعات و خطـرات 

خـود را دارد. در سـال 1392، حـدود 355 میلیـون تـن 
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درک اسـت. در چنـد سـال اخیـر، تشـدید تحریم هـا 

باعث به وجود آمدن مشـکالت بسـیاری شـده بود؛ 

بـه طـوری کـه شـرکت فـوالد لجسـتیک در تامیـن 

تجهیزات مورد نیاز با موانعی روبه رو شد. در چنین 

شـرایطی و بـا عـزم مثـال زدنـی کارکنـان تالشـگر و 

فـوالد  شـرکت  اولیـه  مـواد  تامیـن  در  کـه  تعهـدی 

خوزسـتان برای ما ایجاد شـده بود و همچنین با در 

نظـر گرفتـن شـرایط ویـژه ای کـه بـه  واسـطه شـیوع 

بیمـاری کرونـا بـر کشـور حاکـم شـد، شـرکت چنـد 

وجهـی فـوالد لجسـتیک توانسـت در سـال جـاری 

ابتدایـی را  رکـورد حمـل روزانـه، ماهیانـه و 6 مـاه 

بشـکند. مسـئله ای کـه در تاریـخ 10 سـاله  بی نظیـر 

بود. در همین راستا، کارکنان جهادگر این مجموعه 

تـوان  بـر  تکیـه  و  شـبانه روزی  تـالش  بـا  توانسـتند 

داخلـی، بیشـترین حجـم بارگیـری در طـول 10 سـال 

مـاه  و موفـق شـدند در 6  باشـند  را داشـته  اخیـر 

نخسـت سـال 1400، سـه میلیون و 600 هزار تن مواد 

ابتـدای  از  ایـن مجموعـه  اولیـه را جابه جـا کننـد. 

امسـال، رشـد 25 درصـدی در زمینـه  حمل ونقـل را 

تجربـه کـرد کـه در 10 سـال گذشـته بی سـابقه بـوده 

اجـرای  و  مـدون  برنامه ریـزی  بـا  اسـت. همچنیـن 

سیاسـت های تدویـن شـده، توانسـت 30 درصـد از 

اهـداف تعییـن شـده سـال 1400 پیشـی بگیـرد. در 

مـدت زمـان مشـابه نسـبت به سـال قبل با حمـل دو 

میلیـون و 242 هـزار تـن سـنگ آهن، امسـال رکـورد 

جدیـدی بـه دسـت آمـد. از سـوی دیگـر، بـا رکـورد 

حمل روزانه در روز 23 مرداد ماه با حمل 33 هزار و 

216 تن کنسانتره، رکورد جدیدی به ثبت رسید.

چـه برنامه هـا و چشـم اندازی را بـرای   
شـرکت فوالد لجسـتیک در سـال جـاری و 

سال های آتی در نظر گرفته اید؟
شرکت فوالد لجستیک به لطف خداوند متعال 

در صدد است تا ضمن حفظ شرایط موجود کنونی و 

ایجـاد وضعیـت رو بـه بهبـود، اهـداف کوتاه مـدت و 

بلندمدت را برای سازمان خود بر اساس نقشه جامع 

راه طراحـی شـده بـه دسـت آورد. در همیـن راسـتا، بـا 

توجه به موانع و مشکالت پیش روی حوزه لجستیک 

کشور و منطقه خوزستان و دسترسی سریع این حوزه 

به آب های منطقه آزاد، اقداماتی مانند تدوین نقشه 

و  ایجـاد  خوزسـتان،  فـوالد  لجسـتیک  جامـع  راه 

به کارگیری مدل های جدید و ارتقای مدل های فعلی 

حمل ونقـل چندوجهـی و ترکیبـی بـا رویکـرد هزینـه 

کمتر، کیفیت باالتر و زمان سریع تر، حمایت از ایجاد 

زیرسـاخت های لجسـتیکی و ارتقای زیرساخت های 

فیزیکـی در کنـار وجـود یـک نهـاد متولی مشـخص و 

واحـد بـرای سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی در حـوزه 

لجسـتیک مورد نیاز شـرکت فوالد خوزسـتان با توجه 

بـه زیرسـاخت های منطقه، ایجاد زمینه های بیشـتر 

مشـارکت بخـش خصوصـی در توسـعه لجسـتیک 

منطقـه خوزسـتان، سـاماندهی زنجیره هـای تامیـن 

کاالی مـواد اولیـه و محصـوالت تولیدی شـرکت های 

فوالدی در سـطح کشـور با رویکرد به پویایی بیشـتر، 

ایجـاد و توسـعه مراکز لجسـتیکی مـورد نیاز سـازمان 

فوالد خوزستان در راستای بهبود شرایط حمل ونقل و 

همچنین ارتقای سطح معیشتی و رفاهی همکاران، 

تجمیع لجستیکی حمل و نقل فوالد خوزستان در تمام 

زمینه های بارگذاری و باربرداری و حمل ونقل و ایجاد 

زمینه هـای مشـارکتی و بسـترهای الزم و گسـترش 

انبارهـای اختصاصـی مـورد اسـتفاده در بنـدر امـام 

خمینـی )ره(، جـزو برنامه هـا، اهـداف و سیاسـت های 

این شرکت است.

حـدود پنـج میلیـارد و 500 میلیـون دالر تـا افـق 1404 

سـرمایه گذاری نیـاز اسـت. ایـن یعنـی تـا افـق 1404، 

ساالنه حدود 0.5 میلیون دالر سرمایه گذاری فقط در 

بخش حمل ونقل صنعت فوالد الزم است و با توجه به 

بودجه یک میلیارد و 200 میلیون دالری و جهش بودجه 

26 درصدی شـرکت مادر تخصصی سـاخت و توسـعه 

زیربنایی حمل ونقل کشور، تنها حدود 50 درصد این 

بودجـه نیـاز سـاالنه صنعـت فـوالد را محقـق می کند. 

توجـه بـه یـک محاسـبه سرانگشـتی بـرای رسـیدن بـه 

25هـزار کیلومتـر خطـوط ریلـی کشـور در افـق 1404، 

حـدود 18 میلیـارد دالر سـرمایه گذاری بـدون تجهیـز 

ناوگان حمل )فقط در بخش احداث خطوط( نیاز است 

که با این احتسـاب، شـرکت مادر تخصصی سـاخت و 

توسـعه زیربنـای حمل ونقـل کشـور بـا کسـری بودجـه 

40درصـدی در سـال 1396 مواجـه اسـت. بـا توجـه بـه 

اینکه توسعه زیرساخت های حمل ونقل به عنوان یک 

منفعت ملی  وظیفه حاکمیت تلقی می شود، دولت 

احـداث  بایـد مسـئولیت  بـه عنـوان متولـی اصلـی 

زیرساخت های خطوط اصلی ریلی را به عهده داشته 

باشد و در تکمیل فرایند حمل ونقل از سرمایه گذاری 

و  حمل ونقـل  نـاوگان  توسـعه  در  خصوصـی  بخـش 

احـداث انشـعابات فرعـی تـا معـادن یـا کارخانه هـای 

فرآوری مواد معدنی استفاده کند. دولت نباید نگاه 

درآمدی به زیرسـاخت های حمل ونقل کشـور داشته 

باشـد و بایـد حـق دسترسـی بـه شـبکه ریلـی را ماننـد 

دولـت  همچنیـن  دهـد.  کاهـش  دنیـا  کشـورهای 

می تواند از صندوق توسعه ملی و بانک های خارجی، 

بـا ضمانـت خـود وام هـای کم بهـره دریافـت  کنـد و 

حمل ونقـل  زیرسـاخت های  ایجـاد  بـرای  می توانـد 

کشور سرمایه گذاری کرده و در نهایت از محل اخذ 

مالیات، حاشیه سود خود را تضمین کند.

مزیت و تفاوت اصلی شـرکت چند وجهی   
لجستیک با سایر رقبا در این حوزه چیست؟

بزرگ تریـن مزیـت و تفـاوت ایـن شـرکت با سـایر 

بـدون حاشـیه در راسـتای حفـظ  انجـام کار  رقبـا، 

منافـع ذی نفعـان محتـرم در سـال های اخیر اسـت. 

ایـن موضـوع در سـالیان اخیـر و بـا شـرایط تشـدید 

تحریـم و... از طریـق مـرور عملکرد این شـرکت قابل 

شرکت فوالد لجستیک به 
لطف خداوند متعال در صدد 
است تا ضمن حفظ شرایط 

موجود کنونی و ایجاد 
وضعیت رو به بهبود، اهداف 

کوتاه مدت و بلندمدت 
را برای سازمان خود بر 
اساس نقشه جامع راه 

طراحی شده به دست آورد
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سال ١٣٨٢
تاسیس شرکت فوالد ناب تبریز 

سال ١٣٨٤
آغاز فعالیت

سال ١٣٩٩
راه اندازی مرکز کارآموزی 

بین کارگاهی

جزو تولیدکنندگان برتر
 نبشى، ناودانى و تیر آهن

سال ١٣٨٥
راه اندازی واحد ابزارسازی

 با تولید ٤٠ نوع ابزار

 سال ١٣٨٩ فاز دوم تولید
تولید ناودانی سایز ٨٠ تا ١٨٠، تولید نبشی در سایز ٨٠،٩٠،١٠٠  

و تیرآهن ١٤٠، ١٦٠، ١٨٠ 

سال ١٣٨٤ فاز اول تولید
تولید نبشی سایز ٢٥ تا ٨٠

Fulad Nab Tabriz Co.

(مصرف محصوالت در ساختمان، 

سدسازی، نفت و گاز، خطوط انتقال نیرو)

تیرآهن
IPE نیمه سبک 

تیرآهن سنگین 
IPE اروپایی

ناودانی لبه گرد
UPN بال شیبدار سنگین 

ناودانی لبه گرد
UE بال شیبدار سبک 

نبشی بال 
L مساوی

محصوالت

١٢٠٠ نفر  غیرمستقیم٤٠٠ نفر مستقیم 

ظرفیت تولید

 ٤٥٠ هزار تن در سال

دارای گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

 (ISO9001:2015) 

دارای گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست

 (ISO14001:2015) 

دارای گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

(ISO45001:2018 ) 

اشتغال زایی

www.nabsteel.com

شرکت فوالد ناب تبریز (سهامى خاص)
شرکت فوالد ناب تبریز
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در  معـدن  اهمیـت حـوزه  علی رغـم 
سراسـر جهان، سـهم این بخش مهم و 
تاثیرگذار در اقتصاد کشـور بسـیار ناچیز 
اسـاس ضـرورت  همیـن  بـر  و  اسـت 
توسعه و گسـترش عملیات های مختلف 
معدنـی بـه ویـژه اکتشـاف طی سـالیان 
اخیـر  بیش از پیش احسـاس می شـود. 
بـا این وجـود، بخش های مختلـف اعم از 
دولتی و خصوصی در این حوزه تاثیرگذار، 
بـه صـورت جزیـره ای عمـل می کننـد و 
همیـن مسـئله باعـث افـت سـرعت و 
پیشـرفت اکتشـاف و در ادامه اسـتخراج 
مـواد معدنـی و در نهایت تامیـن خوراک 
صنایـع معدنـی بـه ویـژه فـوالد شـده 
اسـت. در همین راسـتا، خبرنـگار پایگاه 
خبری و تحلیلی »فلـزات آنالین« با وحید 
سـیدعلی، مدیرعامـل شـرکت توسـعه 
معـادن فـوالد خوزسـتان گفت وگویی را 
تدارک دیده اسـت که متن کامـل آن را در 

ادامه خواهید خواند:

ضرورت یکپارچه سازی اکتشاف در بخش معدن
تامین پایدار مواد اولیه اولویت ماست  

وحید سیدعلی، مدیرعامل شرکت توسعه معادن فوالد خوزستان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:
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توسـعه معـادن فـوالد خوزسـتان در تاریخ هشـتم دی 

ماه سال 1400 عملیاتی شد.

شرکت توسعه معادن فوالد خوزستان ارائه دهنده 

کلیه خدمات در زمینه اکتشاف، استخراج، فرآوری، 

بهره  بـرداری و بازرگانـی در حـوزه صنعـت و معـدن 

کشور با اولویت تامین نیازهای گروه فوالد خوزستان 

اسـت. گفتنـی اسـت کـه پـس از تاسـیس شـرکت 

توسـعه معـادن فـوالد خوزسـتان، بررسـی و شناسـایی 

خوشـبختانه  گرفـت.  قـرار  کار  دسـتور  در  معـادن 

اقدامـات موثـری در ایـن راسـتا انجـام پذیرفتـه و بـا 

از  یکـی  اسـت.  شـده  مذاکراتـی  معـدن  چندیـن 

معـادن  توسـعه  شـرکت،  ایـن  اقدامـات  مهم تریـن 

کوچک  مقیـاس اسـت کـه امیـدوار هسـتیم در میـان  

مدت شاهد نتایج مطلوب این برنامه باشیم.

در حـال حاضـر بخـش معدن کشـور با   
چه چالش های عمده ای مواجه است؟

از زمانی که تعادل عرضه و تقاضای مواد اولیه در 

داخل کشـور دسـتخوش تغییراتی شـد و در ادامه از 

بین رفت و یا به عبارت بهتر، شرکت های معدنی به 

تولیـد فـوالد روی آوردنـد، رسـالت تکمیل اکتشـاف و 

ایـن حـوزه در  در  پتانسـیل های موجـود  شناسـایی 

شـرکت های معدنی صورت نپذیرفت و سـود نقدی 

سـهام ایـن مجموعه هـا در زمینـه طرح هـای توسـعه 

و  معـادن  علی رغـم  شـد.  گرفتـه  کار  بـه  فـوالدی 

پتانسـیل های معدنـی فراوانـی کـه در داخـل کشـور 

وجـود دارد، متاسـفانه اکتشـافات جامـع و آمایـش 

علی رغم معادن و 
پتانسیل های معدنی 

فراوانی که در داخل کشور 
وجود دارد، متاسفانه 

اکتشافات جامع و آمایش 
سرزمینی در داخل صورت 

نپذیرفته است

در خصوص تاریخچه و اهداف شکل گیری   
شـرکت توسـعه معـادن فـوالد خوزسـتان 

توضیحاتی ارائه بفرمایید.
تامیـن مـواد اولیـه، یکـی از چالش هـای اساسـی 

صنعـت فـوالد بـه شـمار می آیـد کـه تحقـق اهـداف 

پیش بینـی شـده بـرای ایـن صنعـت را بـا ریسـک های 

جـدی مواجـه می سـازد. بـه نظـر می رسـد در حـال 

حاضـر بـا چالـش تامیـن مـواد اولیـه بـرای فوالدسـازان 

کشور و تشدید این بحران برای طرح های توسعه  در 

آینده روبه رو هستیم و علی رغم آگاهی نسبی که از 

همچنـان  آمـده،  وجـود  بـه   کشـور  در  مسـئله  ایـن 

اقدامـات چشـمگیری بـرای حـل مشـکالت موجـود 

پیش رو انجام نپذیرفته است. صنعت فوالد در زمره 

صنایـع سـنگین و نقش آفریـن در اقتصـاد کشـور قـرار 

دارد. ایـن صنعـت شـاهرگ حیاتی اقتصـاد، صنعت، 

عامل توسـعه اشـتغال و فرصتی برای توسـعه و رشـد 

اقتصـادی ایـران اسـت. شـرکت فـوالد خوزسـتان بـه 

عنـوان یکـی از بزرگ تریـن واحدهـای فعـال در عرصـه 

صنعت فوالد کشور، با تمرکز بر تداوم تولید و حفظ 

برنامه ریـزی  بـا  و  بـازار در سـال های اخیـر  از  سـهم 

مناسب و همکاری با تامین کنندگان مواد اولیه، مانع 

از آن شـده اسـت که چالش مواد اولیه صنعت فوالد 

خدشه ای به روند روبه رشد تولیدات این شرکت وارد 

آورد. همچنین این شرکت، با اتخاذ سیاست هایی در 

زمینـه بومی سـازی و توانمندسـازی داخلـی، واردات 

قطعـات یدکـی مـورد 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 فوالد خوزسـتان همچون سـایر 

شـرکت  های فـوالدی بـه تامیـن بـه  موقـع مـواد اولیه و 

نیـز عـدم تـوازن عرضـه و تقاضـا در کشـور و در نظـر 

گرفتـن ایـن موضـوع کـه در حـوزه اکتشـاف می تـوان 

اقدامـات بهینـه و به صرفه تـری کـرد و بـه منظـور رفع 

چالش تامین پایدار مواد اولیه و با رویکرد اکتشـاف، 

اسـتخراج، بهره  بـرداری و بازرگانـی پـس از بررسـی و 

آسیب شناسـی  ها، تاسـیس شـرکت توسـعه معـادن 

فوالد خوزستان در دستور کار قرار گرفت. در ادامه، 

امکان سـنجی وضعیـت  و  اولیـه  از مطالعـات  پـس 

معـادن موجـود در سـطح کشـور، تاسـیس شـرکت 

سرزمینی در داخل صورت نپذیرفته است. در حالی 

کـه بـه جـز طرحـی کـه توسـط شـوروی سـابق در ایـن 

زمینه در گذشـته انجام شـد، هیچ پی جویی قدم به 

قدم و همچنین استفاده از پهبادها و به کارگیری از 

دانش و تکنولوژی روز جهت بررسی وضعیت ذخایر 

معدنـی در اعمـاق زمین صورت نپذیرفته اسـت. در 

همیـن راسـتا، بخش هـای مختلـف اعـم از دولتـی و 

خصوصـی بـه صـورت جزیـره ای عمـل کرده انـد و ایـن 

مسـئله حاکـی از آن اسـت کـه در داخـل کشـور، یـک 

متولـی واحـد و مشـخص در حـوزه اکتشـاف وجـود 

نـدارد. نکتـه قابـل تامـل ایـن اسـت کـه یـک سـری 

شـرکت های خصوصـی کـه هیـچ ارتباطـی بـا بخـش 

معـدن و صنایـع معدنـی ندارنـد، به دنبال حضـور در 

ایـن عرصـه هسـتند و چنیـن مسـئله ای قابـل درک 

نیسـت. در حالـی کـه اگـر یک متولی مشـخص برای 

اکتشـاف در کشـور در نظر گرفته شـود، خط مشی و 

اسـتراتژی معینـی در ایـن زمینـه در راسـتای اهـداف 

ملـی ایجـاد خواهـد شـد و شـاهد کاهـش مشـکالت 

موجود خواهیم بود.

برای مثال، یکی از دالیل عدم موفقیت واردات 

از  یکـی  عنـوان  بـه  کـه  افغانسـتان  از  سـنگ آهن 

معدن خیزتریـن کشـورهای جهـان در همسـایگی مـا 

قرار دارد، جزیره ای عمل کردن بخش های مختلف 

بوده است. همین مسئله در ادامه منجر به آگاهی 

و هوشـیاری معـدن کاران ایـن کشـور شـده اسـت و 

آن هـا بـه دنبـال ارزیابـی واحدهای مختلف معدنی 

کشـور جهـت فـروش سـنگ آهن هسـتند. ترکیـه بـه 

عنوان یکی دیگر از همسایگان ایران، در هر زمینه ای 

اقـدام بـه ایجـاد سـازمان های مردم نهاد کرده اسـت 

تـا پیگیـری امـور مرتبـط بـا صنایـع مختلـف بـه ویـژه 

فـوالد ضمـن هماهنگـی بـا شـرکت های فـوالدی ایـن 

کشـور توسـط همین سـازمان ها صـورت پذیـرد و این 

مهـم منجـر بـه موفقیـت آن هـا در صنایـع مختلـف 

و  معارضـان  مقولـه  دیگـر،  سـوی  از  اسـت.  شـده 

سـازمان های دولتـی غیرمربـوط بـه بخش صنعت و 

معـدن، یکـی از چالش هـای بزرگـی اسـت کـه فعاالن 

معدنـی کشـور بـا آن دسـت و پنجه نـرم می کنند و 

بـرای مثـال اگـر فـردی تصمیـم بـه تملک یـک معدن 

سنگ  آهن را داشته باشد، با ممانعت این سازمان ها 
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مواجـه خواهد شـد. این مسـئله یکـی از گلوگاه های 

مهـم در بخـش اکتشـاف اسـت کـه ضـرورت دارد 

سازمان های ذی ربط نسبت به رفع آن ها تمهیدات 

الزم را بیندیشند.

نقـش دولت در رفع مشـکالت موجود را   
چگونه ارزیابی می کنید؟

قوانیـن و دسـتورالعمل های تبییـن شـده از جانب 

دولت که به بخش صنعت و معدن ابالغ می شود، از 

موازی کاری هایـی در ماده هـا و تبصره هـای موجـود 

برخـوردار اسـت کـه منجـر بـه ایجـاد مشـکالتی بـرای 

فعـاالن ایـن صنعـت شـده اسـت. بـر همیـن اسـاس 

شاخص ها و استانداردهای تعریف شده در این زمینه 

باید به روزرسانی شوند و تحلیل و به کارگیری از تجربه 

کشورهای موفق در خصوص به کارگیری از ابزارآالت و 

تکنولوژی هـای جدیـد در دسـتور کار قـرار بگیـرد تـا 

بتوانیم ضمن بومی سـازی آن ها، شـاهد سـرعت دهی 

الزم در زمینه اکتشـاف باشـیم؛ چراکه اکتشـاف، یک 

تمایـل  علـت،  همیـن  بـه  و  بـوده  زمان بـر  فراینـد 

سـرمایه گذاری در این حوزه کاهش پیدا کرده اسـت. 

بنابرایـن فعـاالن معدنـی بایـد ضمـن به کارگیـری از 

تجهیزات و تکنولوژی روز و مدیریت سرعت دهی در 

اکتشاف، مدیریت هزینه های الزم را داشته باشند تا 

بتوانیم شاهد رونق و توسعه اکتشاف در کشور باشیم.

آیا سـرمایه گذاری های الزم طی سـالیان   
اخیـر در بخـش معـدن بـه ویـژه معـادن 

سنگ آهن کشور صورت پذیرفته است؟
 معـادن سـنگ آهن مگنتیـت ایـران در حـال اتمـام 

است و  پتانسیل های معدنی موجود در این بخش نیز 

در اعماقی قرار دارند که عملیات استخراج، نیازمند 

سرمایه گذاری کالن در این زمینه است که با توجه به 

جریان نقدینگی حاکم در کشـور، کامال ریسـک پذیر 

محسـوب می شـود. بـرای مثـال، در صنعـت سـرب و 

روی کشور، ذخایر اکسیدی معدن انگوران رو به پایان 

اسـت و بر همین اسـاس ضرورت دارد دانش فرآوری و 

تشویه خاک سولفوره در دستور کار فعاالن این صنعت 

قـرار بگیـرد. در صنعـت فـوالد نیـز بایـد نیـم نگاهی به 

معـادن سـنگ آهن هماتیـت داشـته باشـیم؛ چراکـه 

تکنولوژی آن در داخل کشور موجود است و به کارگیری 

از این تکنولوژی، نیازمند سرمایه گذاری و البته پذیرش 

ریسک حاصل از آن است و شرکت های بزرگ فوالدی 

باید به سمت استفاده از ذخایر هماتیتی حرکت کنند. 

همچنین باید اکتشاف تا اعماق بیشتر در دستور کار 

واحدهای عظیم معدنی قرار بگیرد تا بتوانیم به ذخایر 

بیشـتر سـنگ آهن جهـت اسـتفاده در صنعـت فـوالد 

دست پیدا کنیم.

معـادن    توسـعه  شـرکت  چشـم انداز 
فوالد خوزسـتان در راستای توسعه و حضور 

موفق در بازار چیست؟
در افق زمانی میان مدت، شـرکت توسـعه معادن 

فـوالد خوزسـتان در سـال های آتـی شـرکتی پیشـرو بـا 

باالترین توانایی در ارائه خدمات با کیفیت صنعتی و 

معدنـی مصرفـی خواهـد بـود. ایـن شـرکت، با اهـداف 

فـروش  و  بازاریابـی  همچـون  برنامه هایـی  و  کالن 

محصـوالت معدنـی در کشـور و راه انـدازی معـادن 

کوچـک )ذخایـر پنهـان( و خریـد سـهام و مشـارکت در 

پروژه هـای بـزرگ معدنـی، می توانـد کمـک شـایانی بـه 

صنعت فوالد کشور و منطقه کند. همچنین توسعه 

معادن کوچک  مقیاس نیز در برنامه های شرکت توسعه 

معادن فوالد خوزستان قرار دارد. در زمینه اکتشافات 

نیز این شرکت قصد دارد در پهنه های بزرگ معدنی 

در قالب کنسرسیوم های فوالدی حضور داشته باشد 

تـا بـا توجـه بـه ظرفیـت واحـد، سـنگ آهن مـورد نیـاز را 

تامین کند. در واقع تامین مواد اولیه صنعت و توسعه 

از  مناسـب  بهره بـرداری  منظـور  بـه  زیرسـاخت ها 

ایـن  بلندمـدت  اهـداف  جـزو  ظرفیت هـای کشـور، 

شـرکت اسـت. در حـوزه حمل ونقـل مـواد معدنـی و 

سـایر  و  فـوالد خوزسـتان  اولیـه  مـواد  پایـدار  تامیـن 

واحدهای فوالدسـازی در سـطح کشـور نیز با توجه 

خوزسـتان،  فـوالد  هلدینـگ  ظرفیت هـای  بـه 

برنامه ریزی هایی برای همکاری با شرکت چندوجهی 

فوالد لجستیک در دستور کار قرار دارد. در این زمینه 

می توان به همکاری در زمینه خرید ماشین آالت مورد 

نیاز، حمل مواد اولیه از معادن و سایر اقداماتی اشاره 

کـرد کـه در نهایـت می تواننـد هم افزایـی و سـودآوری 

شرکت را به حد مطلوب برسانند.

 شرکت توسعه معادن 
فوالد خوزستان، با اهداف 

کالن و برنامه هایی 
همچون بازاریابی و فروش 

محصوالت معدنی در 
کشور و راه اندازی معادن 
کوچک )ذخایر پنهان( و 

خرید سهام و مشارکت در 
پروژه های بزرگ معدنی، 
می تواند کمک شایانی 

به صنعت فوالد کشور و 

منطقه کند
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معــدنمعــدن

در مسیر توسعه گام برداشته ایم

گام های بلند گهرزمین در راستای توسعه بومی سازی

سیر نزولی تولید معدنی و افزایش چشمگیر مصرف طال در چین
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صنعـت فوالد کشـور در حـال حاضر با چالش هایی نظیر کمبود زیرسـاخت ها در زمینـه تامین انرژی 
همگام با رشـد تکنولوژی، تامین مواد اولیه مانند سـنگ آهن و همچنین مسـئله سرمایه گذاری متناسب 
با راهبردهای تدوین شـده در افق 1404 مواجه اسـت. در این میان، برخی تولیدکنندگان تالش کرده اند 
با تکیه بر دانش متخصصان داخلی و همچنین توسـعه تولید با به کارگیری از تجهیزات جدید، گام های 
مثبتی را در راسـتای رشد و پیشرفت هرچه بیشتر صنعت فوالد کشـور بردارند. در همین راستا، خبرنگار 
پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« با محمد حسـین بصیری، مدیرعامل شـرکت گسترش صنایع و 

معادن ماهان گفت وگویی را تدارک دیده است که متن کامل آن را در زیر می خوانیم:

در مسیر توسعه گام برداشته ایم
به دنبال تکمیل زنجیره تولید فوالد هستیم  

محمدحسین بصیری، مدیرعامل شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

ازریابی شما از عملکرد شرکت گسترش   
صنایـع و معـادن ماهـان در نیمـه نخسـت 

سال مالی جاری چیست؟
در 6 مـاه اخیـر، مجموعـه ماهـان بـا همـکاری و 

تـالش  زیرمجموعه هـای خـود، بـا وجـود بـروز موانـع 

فعالیت هـای  بلندمـدت  توقـف  ازجملـه  داخلـی 

تولیـدی بـه واسـطه قطعی هـای مکـرر بـرق و گاز، 

نوسـانات بسیار شـدید بازارهای داخلی و خارجی و 

رکـود بـازار صنایـع فـوالدی، با تـالش تمامی کارکنان 

توانست در مسیر حرکت روبه رشد خود که از سال 

گذشـته آغاز شـده بود، گام بردارد. هلدینگ ماهان 

با رویکرد علمی و نظام مند به ایجاد »سودآوری« و 

»بهـره وری، کار و سـرمایه« در کلیـه  شـرکت های 

نظـام  تقویـت  بـر  تمرکـز  بـا  و  خـود  زیرمجموعـه 

تامیـن مالـی،  حاکمیـت شـرکتی، اصـالح سـاختار 

توسعه کسب وکارهای فعلی و ایجاد مشاغل جدید، 

گام هـای مهمـی را در تحقـق اهـداف کالن صنعـت 

کشور برداشته است.

اجـرای موفـق پروژه هـای توسـعه این هلدینگ از 

جملـه کارخانـه آهـن اسـفنجی بـا ظرفیـت 800  هزار 

تـن، آغـاز پروژه احداث فرآوری کنسـانتره با ظرفیت 

احـداث  پـروژه  آغـاز  تـن،  هـزار   500 و  میلیـون  دو 

و  میلیـون  دو  ظرفیـت  بـا  گندله سـازی  کارخانـه 

خورشـیدی  نیـروگاه  از  بهره بـرداری  تـن،  500هـزار 

پروژه هـای  اجـرای  آغـاز  و  برنامه ریـزی  مجلسـی، 

توسعه ذوب و نورد و پروژه های زیرساختی مجتمع 

فرصت هـای  بررسـی  بنـاب،  صنعـت  فـوالد 

بـه  ورود  منظـور  بـه  برنامه ریـزی  و  سـرمایه گذاری 

صنعت پتروشیمی، انرژی، زنجیره مس، سرب، روی 

و کروم و طال از اقدامات این هلدینگ بوده است.

در بخش تولید، تحقق بیش از 90 درصد اهداف 

یعنی تولید یک میلیون و 370 هزار تن سنگ آهن در 

شرکت های ماهان سیرجان، تولید 440 هزار تن آهن 

اسفنجی در کارخانه احیا استیل بافت، تولید بیش 

از 310 هزار تن شـمش و نورد در مجتمع فوالد بناب 

کـه بـا اسـتفاده از حداکثـر ظرفیـت تولیـد مجموعـه 

احیا اسـتیل در تولید آهن اسـفنجی و کاهش میزان 

توقفـات مجتمـع فـوالد صنعـت بنـاب در 6 ماهـه 

اخیـر، ازجمله دسـتاوردهای این مجموعـه در مدت 

زمـان یـاد شـده اسـت. هلدینـگ ماهـان بـه منظـور 

خدمـات  فرایندهـا،  برون سـپاری  ریسـک  کاهـش 

کلیـدی و نیـز هم افزایـی و افزایش بهـره وری از منابع 

خـود، نسـبت به ایجـاد تمرکز فعالیت هـای بازرگانی 

در شـرکت بازرگانی دانا، مدیریت پروژه های توسـعه 

مجتمـع بنـاب در شـرکت گسـترش فـوالد شـهریار، 

تخصصی سـازی خدمـات انـرژی در شـرکت الوان و 

مدیریـت متمرکـز حمل ونقـل مجموعـه در شـرکت 

اول  اسـت.فاز  کـرده  اقـدام  بـار  پرچـم  حمل ونقـل 

کارخانـه فـرآوری و تولیـد کنسـانتره آهـن کـه شـامل 

احداث واحد سنگ شکنی و کوبینگ خشک است، 

از اسـفند مـاه 1400 آغـاز شـده اسـت وانتظار مـی رود 

کـه تـا پایـان سـال بـه اتمـام برسـد. همچنیـن قـرارداد 

احداث فاز دوم این کارخانه جهت تولید کنسانتره 

فـاز  بـه زودی وارد  و  نهایـی شـدن اسـت  در حـال 

اجرایـی خواهـد شـد. فـاز دوم کارخانـه تولیـد آهـن 

پیشـرفت  از 60درصـد  بیـش  نیـز  بافـت  اسـفنجی 

داشـته اسـت و انتظـار مـی رود کـه ایـن کارخانـه تـا 

برسـد.  بهره بـرداری  بـه  جـاری  سـال  مـاه  بهمـن 

پروژه هـای گندله سـازی و همچنیـن توسـعه مجتمع 

فـوالد صنعـت بنـاب شـامل  واحدهـای ذوب و نـورد 
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پیمانـکار  بـا  قـرارداد  فعـال شـدن  بـا  بـه زودی  نیـز 

تامیـن  پروژه هـای  شـد.  خواهـد  آغـاز   »EPC«

زیرساخت مجتمع بناب نیز پیشرفت خوبی داشته 

اسـت و طـرح اتصـال ایـن مجموعـه بـه راه آهـن بـا 

پیشرفت حدود 90 درصدی به زودی به بهره برداری 

می رسـد. پـروژه احـداث کارخانـه تولیـد اکسـیژن و 

گازهـای صنعتـی ایـن مجتمـع نیـز دارای پیشـرفت 

حـدود 20درصـدی اسـت. پروژه هـای اکتشـافی در 

حـوزه معـدن نیـز پیشـرفت خوبی داشـته اسـت و به 

زودی پروانه اکتشاف یکی از محدوده های معدنی 

در اسـتان یـزد صـادر خواهـد شـد. اکتشـافات در 

معـدن سـرب و روی کوهبنـار دامغـان نیـز در حـال 

انجـام  جهـت  پیمانـکار  و  مشـاور  و  اسـت  انجـام 

اکتشـافات تکمیلی انتخاب شـده اند.

به نظر شـما صنعت فوالد برای دسـتیابی   
بـه تولید 55 میلیـون تن در افـق 1404 با چه 
چالش هایی مواجه اسـت و این مشـکالت چه 
تاثیری بر عملکرد شـرکت گسترش صنایع و 

معادن ماهان گذاشته است؟
در حـال حاضـر توسـعه زیرسـاخت ها در زمینـه 

تامیـن انـرژی همـگام بـا رشـد تکنولـوژی در صنعـت 

فـوالد، می توانـد مهم تریـن چالـش پیـش روی تولیـد 

کشـور باشـد. همان  طور که مشـکل تامین برق و گاز 

در فصل هـای مختلـف سـال بـه چالش هـای اساسـی 

تولیدکننـدگان کشـور تبدیـل شـده، ایـن امر ناشـی از 

توسـعه نیافتـن پایـدار زیرسـاخت ها و جامانـدن از 

تخصیـص بـه  موقـع منابـع اسـت. تامیـن مـواد اولیـه 

مانند سنگ آهن، ازجمله چالش های اساسی پیش رو 

اسـت کـه نیازمنـد برنامه ریـزی منسـجم و توسـعه 

راهبردهـای اکتشـافی در سـطح کشـور اسـت کـه در 

ایـن امـر، دولـت بایـد بتوانـد با تدویـن سـاز و کارهای 

صحیح، بخش خصوصی را با حفظ منافع ملی فعال 

کننـد. ایـن توسـعه منجـر بـه کاهـش خام فروشـی 

سـنگ آهن و افزایـش بازدهـی تولیـد می شـود؛ اگرچه 

داشتن رویکرد صحیحی به واردات در مواقع نیاز نیز 

می توانـد نـرخ این بازدهی را ارتقاء بخشـد.

همچنیـن مسـئله سـرمایه گذاری متناسـب بـا 

راهبردهای تدوین شده در افق 1404، از چالش های 

تامیـن  اسـت.  کشـور  فـوالد  تولیـد  راه  در  عمـده 

سرمایه مورد نیاز برای توسعه در زمینه هایی مانند 

اکتشاف، تکنولوژی و زیرساخت در شرایط تحریم و 

مشکالت اقتصادی امری بسیار دشوار و سخت به 

مهـم،  ایـن  تحقـق  حاضـر  حـال  در  می رسـد.  نظـر 

نیازمنـد به کارگیـری دیپلماسـی اقتصـادی و تغییـر 

نگرش هـای سیاسـی در سـطح کشـور و بین المللـی 

بیـن  منسـجم  ارتباطـات  فقـدان  اسـت. 

سیاست گذاران و تولیدکنندگان نیز روند اصالحات 

بـه منظـور جبـران  را  اتخـاذ تصمیمـات صحیـح  و 

کاسـتی های پیـش آمـده دچـار انفعـال کـرده که این 

امـر نیازمنـد ایفـای نقـش صحیـح دولـت بـا هـدف 

تسهیل و ترغیب است.

ایـن  فـوالد  زنجیـره  چالش هـای  از  دیگـر  یکـی 

اسـت کـه در داخـل کشـور بـا مـازاد عرضـه روبـه رو 

هسـتیم؛ چراکـه تقاضـا در داخـل کشـور همـراه بـا 

رکـود اعـالم شـده و بـه همیـن جهـت نیـز صـادرات 

محصـوالت فـوالدی، نیازمنـد برندینـگ و بازاریابی 

در سـطح بین المللـی اسـت. بـدون شـک، صـادرات 

از  اطمینـان  بـرای  راهـکاری  فـوالدی  محصـوالت 

وجـود بـازار مطمئـن جهت رسـیدن بـه ظرفیت 55 

ایـن راسـتا  میلیـون تـن فـوالد در سـال اسـت. در 

نیازمنـد برندینـگ و بازاریابی در سـطح بین المللی 

هسـتیم کـه بایـد از تجربیـات سـایر حوزه هـا جهت 

بتـوان  تـا  کـرد  اسـتفاده  برندینـگ  و  بازاریابـی 

بین المللـی  بازارهـای  بـه  را  تولیـدی  محصـوالت 

صادر و ارزآوری مطلوبی به دست آورد.

بـا توجـه بـه موارد یاد شـده، مکانیزم هـای اصالح 

ایـن کاسـتی ها، خـود بـه چالـش اساسـی تبدیل شـده 

اسـت کـه البتـه بـا نـگاه توسـعه ای تـا حـدودی قابـل 

از  بهره منـدی  مثـال،  بـرای  بـود.  خواهـد  جبـران 

فرصت های جهانی و نیاز بازارهای بین المللی با توجه 

بـه تنش هـای ایجـاد شـده در زمینه مسـائل انـرژی به 

دلیل تغییرات سیاسی در اروپا و آمریکا و نگاه مثبتی 

که به ایفای نقش ایران در برطرف ساختن کمبودهای 

بـازار جهانـی وجـود دارد. بـه همیـن منظـور بایـد بـا 

نجـات بخـش  بـه  ایـن فرصـت،  از  بهینـه  اسـتفاده 

خصوصـی از رکـود اقـدام کنیـم. اگرچـه تاکنـون ایـن 

مهم با توجه به تضاد آرا در سطح کالن محقق نشده 

اسـت امـا بـا ایـن وجـود ایـران می تواند با بـه کارگیری 

راهبردهـای صحیـح شـتاب توسـعه خـود را افزایـش 

دهد و به اهداف مورد نظر خود دست یابد.
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بـا توجـه بـه اهمیـت آمـوزش نیـروی   
انسـانی در بخش معـدن و صنایـع معدنی، 
و  صنایـع  گسـترش  شـرکت  اسـتراتژی 

معادن ماهان در این زمینه چیست؟
بـر  همـواره  ماهـان  معـادن  و  صنایـع  هلدینـگ 

برنامه محور بودن فعالیت های توسعه ای خود تاکید 

ابـالغ  و  تدویـن  بـا  اسـت  شـده  تـالش  و   کـرده 

توسـعه سـرمایه  بـا  و همسـو  بـه روز  اسـتراتژی های 

انسانی، بستر الزم را فراهم کند. اهم استراتژی های 

مـورد نظـر هلدینـگ در زمینـه توسـعه اسـتعدادها و 

فرایندهـای آمـوزش نیـروی انسـانی کارآمـد شـامل 

آموزش مستمر منابع انسانی به منظور دستیابی به 

یکپارچگـی  و  همسـویی  تقویـت  رقابتـی،  مزیـت 

فرایندها فی مابین هلدینگ و مجتمع های معدنی و 

ارزیابـی  و  اجـرا  برنامه ریـزی،  زمینـه  در  صنعتـی 

فعالیت های آموزشی و توانمندسازی، توسعه فرهنگ 

یادگیری و بسترسازی الزم با هدف تقویت ارزش های 

سـازمان یادگیرنـده، نظم دهـی و برنامه محـور کـردن 

فرایندهـای آمـوزش و توانمندسـازی نیـروی انسـانی 

هلدینـگ، طرح ریـزی، توسـعه و اسـتقرار سیسـتم ها، 

مدیریـت  در  بـه روز  و  نویـن  ابزارهـای  و  روش هـا 

آموزشـی مهارت محـور و  برنامه ریـزی  اسـتعدادها، 

و   »Upskilling« تقویـت  بـرای  الزم  بسترسـازی 

»Reskilling« با توجه به تغییرات مستمر تکنولوژی 

مجتمع هـای  در  تخصصـی  و  کاری  فرایندهـای  و 

معدنـی و صنعتـی هلدینـگ، تربیـت نیروی انسـانی 

جـوان و انتقـال دانـش بـه منظـور دسـتیابی بـه نظـام 

اثربخش جانشین پروری، بهره مندی از ابزارهای نوین 

و  آموزش هـای مشـارکتی  تقویـت  آمـوزش،  توسـعه 

 Personalized« شخصی سـازی آمـوزش اسـتعدادها

Adaptive Learning &« و توجه به تغییر ترجیحات 

نسـل فعلـی نیـروی جـوان کار در یادگیـری و مهـارت 

آموزی »Microlearning« بوده است.

در یـک نـگاه کلـی، اصـالح سـاختاری   
منابع انسـانی در هلدینگ های بزرگ معدنی 

نیازمند به کارگیری چه راهکارهایی است؟
مقولـه منابـع انسـانی در عصـر کنونـی، نیـاز بـه 

تغییـرات اساسـی و بنیـادی در شـیوه و نـوع نگـرش 

دارد. این مهم نیازمند تغییر پارادایم از رویکردهای 

سـنتی و اداری بـه رویکرد هـای انسـانی اسـت. از 

اساسی ترین مسائلی که اصالح ساختار در مدیریت 

منابع انسانی را اجتناب ناپذیر  می کند، تغییر نسل 

و تغییـر در ترجیحـات نسـل آینـده ای اسـت که طی 

دهـه پیـش رو وارد بـازار کار  می شـوند. نسـل های 

جدیـد ترجیحـات و تعاریـف تـازه ای از شـغل را در 

ذهـن خـود بـه همـراه دارنـد و انطبـاق سـاختارهای 

منابـع انسـانی بـا آن  می توانـد متضمـن موفقیـت و 

پیشرفت شرکت ها باشد.

مقولـه بعـدی کـه در اصـالح سـاختار های منابع 

انسـانی ضـروری بـه نظـر  می رسـد، بازتعریـف نقـش 

ویـژه  بـه  سـازمان ها  در  انسـانی  منابـع  مدیریـت 

شـرکت های بـزرگ اسـت. هماهنگـی و همسـویی 

فرایندهـای منابـع انسـانی بـا اسـتراتژی کسـب وکار 

شـرکت ها، موضوعی بسـیار حائز اهمیت اسـت که 

در دنیا و کشور های توسعه یافته به آن بسیار توجه 

می شـود. در ایـن عرصـه سـاختار و جایـگاه منابـع 

انسـانی به عنوان یک شـریک اسـتراتژیک با توجه به 

اهمیت باالی سـرمایه انسـانی در عصر کنونی باید 

پیشـنهاد  رو  ایـن  از  شـود.  عملیاتـی  و  بازتعریـف 

می شود تا شرکت های بزرگ در راستای برنامه ریزی 

نویـن  راهکارهـای  خـود،  اسـتراتژی های  اسـتقرار  و 

مرتبـط با مدیریت سـرمایه انسـانی را به عنـوان یک 

اصـل و ارزش مدنظـر قـرار دهنـد و بـه آن بـه صـورت 

ویژه توجه داشته باشند.

گسـترش    شـرکت  آینـده  چشـم انداز 
صنایع و معادن ماهان چیست؟

اولویت شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان، 

رسـیدن میـزان تولیـد شـرکت های زیرمجموعـه بـه 

ظرفیـت کارخانـه، تـالش بـرای کاهـش هزینه هـای 

تولیـد و بهبـود کیفیـت محصـوالت تولیـدی جهت 

و  زیرمجموعـه  شـرکت های  سـودآوری  افزایـش 

تکمیـل  و  اجـرا  جهـت  سـرمایه گذاری  همچنیـن 

طرح های توسـعه ای به منظور تکمیل زنجیره فوالد 

اسـت. این شـرکت به عنوان متولی سـرمایه گذاری 

در بخـش صنعـت و معـدن هلدینـگ گـروه مالـی 

از  بهره گیـری  بـا  تـا  اسـت  تـالش  در  گردشـگری، 

روش هـای فنـی، نویـن و اسـتفاده از نیـروی انسـانی 

مجـرب، توانمنـد و متخصـص بـه یکـی از 10 شـرکت 

برتر کشور در میان هلدینگ های تخصصی متمرکز 

بـر معـدن و صنایـع معدنـی تـا سـال 1404 شمسـی 

تبدیـل شـود. بـه مـوازات تکمیـل زنجیـره و ایجـاد 

کیفیـت  و  بهـره وری  افزایـش  و  آن  در  تـوازن 

توسـعه  دنبـال  بـه  شـرکت  ایـن  محصـوالت، 

فعالیت هـای خـود در حوزه هایـی نظیر مـس، روی و 

همچنیـن فروآلیاژهـا اسـت تـا از ایـن طریـق بـه تنوع 

محصوالت تولیدی خود بیفزاید.

در شـرایطی کـه کل دنیـا دچـار تـورم شـده و 

اسـت،  کـرده  رشـد  شـدت  بـه  نیـز  انـرژی  هزینـه 

کشورهای مختلف به دنبال سیاست های انقباضی 

جهـت کنتـرل تـورم هسـتند کـه ایـن مسـئله باعـث 

ایـران  می شـود.  فـوالد  ماننـد  صنایعـی  در  رکـود 

می تواند با اتخاذ سیاستی صحیح به مواجهه با این 

پدیـده بپـردازد و از مزیـت خـود در دسترسـی بـه 

اسـت  الزم  شـرایط  ایـن  در  کنـد.  اسـتفاده  انـرژی 

سیاسـت گذار از تحمیـل هزینه هـای اضافـی نظیـر 

افزایـش هزینه هـای گمرکـی محصـوالت وارداتـی، 

یـک  شـبه قیمت هـای  افزایـش  عـوارض صادراتـی، 

عوامل تولید و... بپرهیزد و در راسـتای گذر شـرایط 

دشوار پیش  رو گام بردارد.

کالم پایانی  
در پایان باید گفت هلدینگ گسـترش صنایع و 

معـادن ماهـان طـی یـک دهه اخیر توانسـته اسـت با 

بهره گیـری از تـوان متخصصـان داخلـی بـه یکـی از 

بازیگران بزرگ در صنعت فوالد کشـور تبدیل شـود 

و عـالوه بـر اشـتغال زایی مسـتقیم و غیـر مسـتقیم 

بـرای بیـش از 10 هـزار نفـر در محرومیت زدایـی از 

بـه  عمـل  و  کرمـان  اسـتان  در  محـروم  مناطـق 

مسـئولیت اجتماعـی اقدامـات قابـل توجهـی را بـه 

موقـع  بـه  اجـرای  بـا  امیدواریـم  برسـاند.  انجـام 

طرح هـای جدیـد، نقـش ایـن هلدینگ در شـکوفایی 

اقتصاد کشور بیش از پیش افزایش یابد و با عمل به 

مسئولیت های قانونی، زیست محیطی و اجتماعی 

بتواند سهم خود را در توسعه اقتصادی و اجتماعی 

کشور با رویکردی بلندمدت ایفا کند.
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شـرکت سـنگ آهن گهرزمین در سـال های اخیر توانسـته اسـت در زمینه توسـعه معادن، تولید 
کنسـانتره و گندلـه بسـیار موفق عمـل کند و همچنیـن بـا برنامه ریزی دقیـق و هدفمنـد، منجر به 
توسـعه و رونق اقتصادی و اشـتغال زایی در اسـتان کرمان شـده اسـت. با توجه به اینکه چالش های 
صنعـت فـوالد در سـال های آتی، دسـت اندازی بـرای تولید خواهند بـود و مواجهه با آن ها مسـتلزم 
برنامه ریزی اسـت، این شـرکت طرح های متعددی در زمینه سـرمایه گذاری برای توسـعه و احداث 

نیروگاه برق، بومی سازی، توسعه معادن و... را در دستور کار خود قرار داده است.

گام های بلند گهرزمین در راستای توسعه بومی سازی

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

شـاخصه های  از  فـوالد  صنعـت  آنالیـن«،  »فلـزات 

اصلی رشـد اقتصادی در کشـورهای توسعه یافته به 

شـمار مـی رود و بـا توجـه بـه پتانسـیل های معدنـی 

کشـور، فـوالد بـه عنـوان یک صنعت پیشـرو و مـادر، 

کشـور  اشـتغال زایی  و  ارزآوری  در  بسـزایی  نقـش 

دارد. هدف گـذاری و پیش بینـی چشـم انداز تولیـد 

55 میلیون تن فوالد در سال 1404، حاکی از توسعه 

نقش آفرینـی  و  ایـن صنعـت  در  سـرمایه گذاری ها 

اسـت.  ایـران  اقتصـاد  در  فـوالد  پررنگ تـر صنعـت 

علی رغـم ایـن مهـم، امـروزه زنجیـره فـوالد کشـور بـا 

چالش هـای متعـددی مواجـه اسـت که نه تنهـا آینده 

این صنعت بلکه وضعیت فعلی تولید فوالدسازان را 

نیـز تهدیـد می کنـد. در حـال حاضـر، مـواد اولیـه و 

انرژی، دو چالش  اصلی صنایع باالدستی زنجیره فوالد 

کشـور محسـوب می شـوند. بـا کاهـش ذخیره هـای 

روبـاز و افزایـش عمـق، هزینه هـای اسـتخراج نیـز بـه 

آنجایی کـه طبـق  از  و  اسـت  یافتـه  افزایـش   شـدت 

اکتشـافات جدیـد، ذخایـر بـزرگ سـنگ آهن غالبـا در 

عمق بیش از 250 تا 300 متر قرار گرفته اند، ضرورت 

دارد از هم اکنون راهکارهای کارشناسانه و عملیاتی 

خـاص بـرای اسـتفاده بهینـه از منابـع و ظرفیت های 

موجـود و همچنیـن بهره بـرداری از منابـع عمیـق در 

آینده مورد توجه قرار گیرد. ضمن اینکه با توجه به 

کاهش چشمگیر ذخایر مگنتیت سنگ آهن کشور، 

بـا  هماتیـت  ذخایـر  فـرآوری  بـه  نیم نگاهـی  بایـد 

به کارگیری از دانش و تکنولوژی روز داشته باشیم.

چالش دیگری که فوالدسازان کشور طی سالیان 

اخیر با آن دست و پنجه نرم می کنند، تامین برق و 

گاز واحدهـای تولیـد اسـت؛ اگرچه در تابسـتان سـال 

جـاری قطعـی بـرق بـه مـدت یـک روز و بـر اسـاس 

زمان بندی مشخصی صورت پذیرفت و زیان کمتری 

متوجه فوالدسازان کشور شد اما از آنجایی که میزان 

کاهـش  و  اسـت  ثابـت  کارخانجـات  بـرق  مصـرف 

مصرف برای آن ها چندان معنا ندارد، تنها راه حل این 

احـداث  و  توسـعه  بـرای  سـرمایه گذاری  معضـل 

بـرق اسـت. در زمینـه گاز واحدهـای  نیروگاه هـای 

گندله سـازی و احیـای مسـتقیم کـه مصرف کننـده 

بخـش  در  هسـتند،  فـوالد  زنجیـره  در  گاز  اصلـی 

گندله سازی و نورد امکان تغییر سوخت و استفاده از 

مازوت به عنوان سوخت جایگزین برای تداوم تولید 

وجـود دارد امـا در بخـش احیـا امـکان بهره منـدی از 

سـوخت جایگزیـن نیسـت و در صـورت قطعـی گاز 

واحدهای آهن اسفنجی، روند تولید در این حلقه از 

زنجیره متوقف خواهد شد.

درخشش گهرزمین در دل کویر  
توسـعه و رونـق صنعـت فـوالد بـه ویـژه در بخـش 

باالدسـت زنجیـره، وابسـته بـه تقویـت اکتشـافات و 

سـپس نـاوگان معدنـی اسـت. در واقـع در سـال های 

ویـژه  بـه  اکتشـافی  شـرکت های  کاهـش  اخیـر 

شـرکت های متخصص در اکتشـافات زیرسطحی به 

دنبـال کاهـش نقدینگـی و سـرمایه گذاری در بخـش 

معـدن، باعـث افـت محسـوس رونـد کشـف معـادن 

جدید شده است که این امر تنها مرتبط به سنگ آهن 

نیست بلکه در مورد تمامی معادن صدق می کند و 

مستلزم توجه از سوی نهادهای باالدستی است. در 

سـال های اخیـر و بـا کاهـش ورود ماشـین آالت نـو و 

جدیـد، معضـل ماشـین آالت فرسـوده معدنـی نیـز 

باعـث محدودیت هایـی در عرصـه اسـتخراج شـده 

است و در صورت تداوم، مشکالتی عدیده ای را در 

آینـده نزدیـک بـرای معـادن کشـور در پـی خواهـد 

داشـت. بر همین اسـاس مسـئوالن ذی ربط باید در 

زمینه تسهیل واردات ماشین آالت معدنی، تمهیدات 

الزم را بیندیشند.

شرکت سنگ  آهن گهرزمین واقع در 50کیلومتری 

سـیرجان در سـال های اخیـر، بـا افزایـش آمـار تولیـد 

سـنگ آهن دانه بندی و کنسـانتره سـنگ آهن، یکی از 

نقش آفرینـان مهـم در تامیـن ایـن مـاده اساسـی در 

صنعت فوالد کشـور بوده اسـت و در حال  حاضر نیز 

در زمـره شـرکت های بـزرگ معدنی کشـور قـرار دارد. 

ایـن شـرکت بهره بـرداری از بزرگ تریـن معـدن روبـاز 

سنگ آهن خاورمیانه را که امروز ذخیره زمین شناسی 

تـن تخمیـن زده می شـود،  آن حـدود 649 میلیـون 

جـذب  بـا  و  می دانـد  خـود  رسـالت  مهم تریـن 
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برنامه هـای پنج سـاله تعریـف شـده اند و مبتنـی بـر 

اجـرای  بـه  منتـج  تاکنـون  مذکـور،  راهبردهـای 

موفقیت آمیـز چندیـن پـروژه بـزرگ و ملـی در تولیـد 

ایـن  شـده اند.  فناورانـه  و  دانش بنیـان  محصـوالت 

نیـز  و  کامـل  وابسـتگی  رفـع  بـر  عـالوه  مسـئله، 

اشـتغال زایی برای متخصصان و مهندسـان نخبه در 

حوزه های طراحی و مهندسی، تنها در حوزه قطعات 

در سـال 1400، قریـب بـه 20 میلیـون یورو جلوگیـری از 

خـروج سـالیانه ارز در سـطح شـرکت را در برداشـته 

اسـت. همچنین در حوزه بهره وری در سـال گذشـته 

نیز با انجام پروژه تعمیرات اساسی تجهیزات خطوط 

از  بیـش  میـزان  بـه  شـرکت  عدم النفـع  از  تولیـد، 

830میلیارد تومان جلوگیری کرده است. از مهم ترین 

بومی سـازی  فناورانـه  و  دانش محـور  پروژه هـای 

گهرزمین که برای اولین بار در کشور اجرا می شوند، 

سـاخت  و  طراحـی  همچـون  مـواردی  بـه  می تـوان 

 ،»HPGR« رول هـای آسـیاب های غلتکـی فشـار بـاال

کاربیدتنگسـتن  تکنولوژیـک  قطعـات  بومی سـازی 

 )»CHEEK-PLATE« و »STUD«، »EDGE-BLOCK«(

ویژه آسـیاب های »HPGR«، طراحی، سـاخت، نصب 

و راه اندازی ماشین پیچیده انباشت و برداشت ترکیبی 

کارخانـه گندله سـازی، طراحـی و سـاخت گیربکـس 

سـنگین آسـیاب »HPGR«، تعمیـرات اساسـی بدنـه 

آسـیاب های گلولـه ای )بال میـل( خطـوط کنسـانتره و 

طراحی و ساخت لوله های ضدسایش انتقال اسالری 

با عمر عملکردی بسـیار باال اشـاره کرد. ضمن اینکه 

ایـن شـرکت، نـگاه ویـژه ای بـه توسـعه فعالیت هـای 

دانش بنیان در سال جاری داشته است که از جمله 

آن هـا می تـوان بـه طراحـی و سـاخت گیربکس هـای 

و  هـزار  چهـار  تـوان  ظرفیـت  بـا  معدنـی  صنایـع 

900کیلـووات و طراحـی و سـاخت الکتروموتورهـای 

صنایـع معدنـی بـا ظرفیت تـوان تـا 6 هزار کیلـووات 

اشاره کرد.

چشم انداز توسعه محور گهرزمین  
شرکت سنگ آهن گهرزمین، در ادامه طرح های 

توسـعه محور خـود در بخـش معـدن، طـرح توسـعه 

معـدن در بخـش جنوبی، ارتقـای رینگ برق معدن، 

خریـد ماشـین آالت معدنـی برقـی و امکان سـنجی 

ورود بـه حـوزه تکنولـوژی »IPCC« را در دسـتور کار 

دارد. از دیگر ماموریت های مهم گهرزمین می توان 

بـه تبدیـل منابـع و ذخایـر معدنـی بـه محصـوالت بـا 

ارزش افزوده بیشتر با بهره گیری از علم و تکنولوژی 

بـه روز بـا هـدف تامین نیازهـای زنجیره فـوالد، ایجاد 

اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در منطقه قرارگیری 

خود و در نهایت، رشد درآمدهای ملی اشاره کرد.

ایـن شـرکت عملیـات  کـه  اسـت  بـه ذکـر  الزم 

اجرایـی چهـار ابرپـروژه فـوالدی را در مـرداد مـاه سـال 

مگامـدول  واحـد  دو  احـداث  کـرد.  آغـاز  جـاری 

آهن اسفنجی به ظرفیت سه میلیون و 400 هزار تن در 

سـال کـه بـه صـورت مسـتقیم بـرای 520 نفـر و بـه 

صـورت غیر مسـتقیم، بـرای یـک هـزار و 560 نفـر در 

زمـان بهره بـرداری، اشـتغال ایجـاد می کنـد. احداث 

کارخانه ذوب و ریخته گری به ظرفیت سه میلیون 

تن در سـال با اشـتغال زایی مسـتقیم برای 850 نفر و 

غیـر مسـتقیم بـرای دو هـزار و 295 نفـر، احـداث 

کارخانـه نـورد گـرم )فـوالد آلیـاژی( بـه ظرفیـت سـه 

میلیـون تـن در سـال بـا اشـتغال زایی مسـتقیم بـرای 

600 نفـر و غیـر مسـتقیم بـرای یـک هـزار و 560 نفر و 

احداث دو واحد نیروگاه سـیکل ترکیبی به ظرفیت 

هـر کـدام 500 مـگاوات کـه بـرای 500 نفـر به صورت 

مسـتقیم و بـرای یـک هـزار و 200 نفـر بـه صـورت 

ایـن  کـرد،  خواهـد  ایجـاد  اشـتغال  غیر مسـتقیم 

ابرپروژه های فوالدی بوده است.

سـرمایه گذاری در جهـت تکمیـل زنجیـره تولیـد و 

افزایـش اسـتخراج اقتصـادی از ذخایر معدنی کشـور 

حرکت می کند.

شـرکت سـنگ آهن گهرزمیـن در ابتـدا بـه منظور 

بهره برداری از آنومالی شماره 3 منطقه گل گهر و نیز 

تولید و فرآوری کنسانتره و گندله سنگ آهن تاسیس 

شد که تا به امروز عملکرد بسیار خوبی در این زمینه 

از خـود برجـای گذاشـته اسـت. در سـال های اخیـر، 

گهرزمیـن  سـنگ آهن  شـرکت  اصلـی  رویکردهـای 

محـدود بـه چالش هـای فـوق  نبـوده اسـت و در سـایر 

زمینه هـا نیـز نقشـه های راه تهیـه شـده و در حـال 

انجـام  بـه  می تـوان  آن هـا  جملـه  از  کـه  اجراسـت 

اکتشافات جدید و سرمایه گذاری در احداث نیروگاه 

بـرای  تـالش  کشـوری،  و  محلـی  سـطوح  در  بـرق 

افزایـش تولیـد گندلـه، نوسـازی نـاوگان معدنـی و 

تـالش بـرای ورود بـه عرصه صنایع باالدسـتی فوالد 

با تولید آهن اسـفنجی اشـاره کرد. ضمن اینکه در 

سـالیان اخیر، یکی از مهم ترین برنامه های شـرکت 

سـنگ آهن گهرزمین، بومی سـازی قطعـات خارجی 

بوده و دسـتاوردهای چشـمگیری نیز در این زمینه 

داشته است.

یکه تازی گهرزمین در بومی سازی  
در شـرکت سـنگ آهن گهرزمیـن، فعالیت هـای 

قالـب  در  و  پروژه محـور  صـورت  بـه  بومی سـازی 
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اکثـر ذخایـر معدنی کشـور در مناطق دورافتـاده و محروم واقع شـده اند و با توجـه به کوچک مقیاس 
بـودن، کمتـر مـورد توجه قـرار گرفته انـد. در ایـن میـان، ذخایر بسـیار بزرگی نیز کـه به بهره بـرداری 
رسـیده اند، صنایع معدنی چندان بزرگی در کنار آن ها شـکل نگرفته اسـت. اکتشاف، مقوله بسیار مهمی 
اسـت کـه علی رغـم اهمیت بـاالی آن طی سـالیان اخیـر مهجور واقع شـده و ایـن در حالی اسـت که 
صنایـع معدنی کشـور به ویـژه فوالد جهت تامین مـاده اولیه مـورد نیاز خـود در آینده نزدیـک ، نیازمند 
تامین هرچه بیشـتر خوراک از معادن هسـتند. از سـوی دیگر، تحریم های ظالمانه به سدی بزرگ جهت 
واردات برخـی مـواد اولیه و همچنین تجهیزات و ماشـین آالت مورد نیاز تبدیل شـده و بحـران انرژی نیز 
فعـاالن معـدن و صنایع معدنـی را در تنگنای شـدید اقتصادی قـرار داده اسـت. با این وجـود، برخی از 
شـرکت های داخلـی بـا تکیه بـر دانـش و تجربه متخصصان داخلـی و همچنین مهندسـی معکوس و 
بومی سـازی، توانسـته اند گام های مثبتی در راستای توسـعه هرچه بیشتر بخش معدن و صنایع معدنی 
کشـور بردارند. شـرکت کاوند نهان زمین به عنوان زیرمجموعه شـرکت های معدنی و صنعتی گل گهر و 
چادرملو، یکی از شـرکت های پیشـرو در کشـور در این حوزه اسـت که فعالیت خود را از سـال 1۳91 در 
سـطح ملـی و برون مرزی آغاز کرده اسـت. هـدف از راه اندازی این شـرکت، اجرای فعالیت های مرتبط با 
صنایـع معدنی از جمله اکتشـاف، اسـتخراج، تملک و بهره برداری و سـرمایه گذاری و خرید معـادن بوده 
اسـت. در همین راسـتا، خبرنـگار پایگاه خبری و تحلیلی»فلـزات آنالین« با علیرضـا ضیایی، مدیرعامل 

شرکت کاوند نهان زمین به گفت وگو پرداخته است که متن کامل آن را در ادامه خواهیم خواند:

بر دانش فنی و توانمندی شرکت های 
دانش  بنیان داخلی تکیه کرده ایم

اکتشاف معادن مغفول مانده است  

علیرضا ضیایی، مدیرعامل شرکت کاوند نهان زمین در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

لطفـا توضیحاتـی در خصـوص زمینـه   
فعالیت شرکت کاوند نهان زمین بفرمایید.

ماموریـت  بـا  زمیـن  نهـان  کاونـد  شـرکت 

صنایـع  و  معـدن  حـوزه  در  بین المللـی  فعالیـت 

معدنـی در سـال 1391 تاسـیس شـده اسـت. ایـن 

شـرکت های  زیرمجموعـه  عنـوان  بـه  شـرکت 

معدنـی و صنعتـی گل گهـر و چادرملـو، فعالیـت 

آغـاز کـرده  خـود را در سـطح ملـی و برون مـرزی 

اسـت. هـدف از راه انـدازی ایـن شـرکت، اجـرای 

بـا صنایـع معدنـی از جملـه  فعالیت هـای مرتبـط 

و  بهره بـرداری  و  تملـک  اسـتخراج،  اکتشـاف، 

شـرکت  اسـت.  معـادن  خریـد  و  سـرمایه گذاری 

کاونـد نهان زمیـن هم اکنـون دارای سـه سـایت در 

یـک سـایت در کشـور قزاقسـتان  داخـل کشـور و 

اسـت کـه از جملـه پروژه هـای داخلـی می تـوان بـه 

تولید آهن اسـفنجی و بریکت سـازی در شهرسـتان 

راور استان کرمان، پروژه مشترک فوالد اندیمشک 

و فـاز سـوم پـروژه آب شـیرین کن بندرعبـاس اشـاره 

ایـن  نیـز  بین المللـی  سـطح  در  همچنیـن  کـرد. 

شـرکت در معـدن مـس بورلـی قزاقسـتان در حـال 

فعالیت است.



63         آبان ماه  1401        شماره  241

معــدن
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

مشکالت تاثیر منفی خود را بر جای می گذارند. ما 

در شـرکت کاونـد نهـان زمیـن بـرای خنثی سـازی اثـر 

تحریم هـا، بـر دانـش فنـی و توانمنـدی شـرکت های 

دانش  بنیان داخلی تکیه کرده ایم. هم اکنون بیش از 

80 درصد از تجهیزات کارخانه لیچینگ مس بورلی 

قزاقسـتان، از شـرکت  های ایرانی تامین شـده اسـت. 

طراحی و سـاخت تجهیزات و ماشـین  آالت مرتبط با 

شـرکت های  وسـیله  بـه  ایـران  در  معدنـی  صنایـع 

دانش بنیان، توانسـته اسـت از بعد کیفیت و کارایی 

در بسـیاری از مـوارد از نمونه هـای خارجـی راندمـان 

بهتری داشته باشد اما در بخشی از تجهیزات و مواد 

اولیـه کـه هنـوز تامیـن آن از خـارج کشـور صـورت 

بـا مشـکل اساسـی  می گیـرد، شـرکت های معدنـی 

تـا  سـاالنه  کشـور  در  هسـتند.  روبـه رو  ارز  تامیـن 

250میلیـون دالر واردات تجهیـزات معدنـی صـورت 

می پذیرد. اسـتهالک ماشـین آالت صنایع معدنی به 

دلیـل نـوع فعالیـت آن هـا بـاال اسـت و بـرای داشـتن 

بهـره وری مناسـب، بایـد هـر پنـج سـال ماشـین آالت 

نوسـازی شـوند. در صـورت تامیـن نشـدن ارز، همـان 

اهمیـت بخش معـدن و صنایـع معدنی   
پیشـرفت  و  توسـعه  زمینـه  در  را  کشـور 

اقتصادی کشور چگونه ارزیابی می کنید؟
بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه های 

مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشـور محسـوب 

می شـود و ایـن بخـش در مقـام عامـل مولد اشـتغال 

پایـدار، در افزایـش تولیـد ناخالـص ملـی و درآمـد 

سـرانه نقـش بسـزایی دارد. بـرای مثـال، می تـوان به 

این مهم اشـاره کرد که به منظور کاهش وابسـتگی 

بـه صـادرات نفـت و گاز و رهایـی از اقتصـاد تـک  

محصولـی، بخـش معدن به عنـوان صنعت خودکفا 

)بـه جـای نفـت( از  نقـش موثـری در رشـد اقتصادی 

کشـور برخـوردار اسـت. ضمـن اینکـه ایـران جـزو 15 

معدنـی  تنـوع  بیشـترین  از  کـه  اسـت  کشـوری 

برخـوردار بـوده و مصـرف مـواد معدنـی به خصوص 

در بخـش فلـزات بـه شـدت در حـال افزایـش اسـت؛ 

بـه طـوری کـه در حـال حاضـر مصـرف مـس بـه 18 

میلیون تن در سـال رسـیده اسـت و سایر فلزات نیز 

با رشـد چشـمگیری در مصرف روبه رو هسـتند. بر 

نـگاه صادرات محـور  همیـن اسـاس ضـرورت دارد 

خود را تقویت کنیم و پتانسـیل های صادرات مواد 

معدنـی بـا تاکید بـر گروه فلزات آهنـی و غیر آهنی 

بایـد فعـال شـود. همچنیـن دولـت بایـد بـه صنایـع 

کوچـک کـه بـه عنـوان صنایـع پایین دسـتی بخـش 

صنایع معدنی فعال هسـتند، توجه کند. اسـتفاده 

شـرکت  کـه  فنـاوری  ماننـد  نویـن  فناوری هـای  از 

کاوند نهان زمین در راور برای استفاده از ریزگندله 

بـه کار گرفتـه اسـت، ایجـاد کارخانه هـای کوچک را 

اقتصـادی و توجیه پذیـر می کنـد و ضریـب اشـتغال 

در صنایع معدنی را افزایش می دهد.

ارزیابی شـما از چالش هـای بخش معدن   
در کشـور چیسـت و چه راهکار هایی را جهت 

رفع آن ها پیشنهاد می کنید؟
همـان  طـور کـه اشـاره شـد، تحریم هـای ظالمانـه 

علیـه کشـور در ابعـاد مختلف بـرای صنایع معدنی، 

مشـکالت فراوانـی ازجملـه دسترسـی بـه تجهیـزات 

ایجـاد کـرده اسـت کـه هـم در خریـد آن هـا از کشـور 

مبـدا و هـم انتقـال آن بـه داخـل کشـور، ایـن موانـع و 

ماشـین آالت  هسـتیم،  آن  شـاهد  اکنـون  کـه  طـور 

فرسوده هزینه های جانبی تعمیرات و تامین قطعات 

را به شرکت ها تحمیل می کنند.

در حـال حاضـر صنایع معدنی کشـور به   
ویژه فوالد با چه مشـکالتی مواجه هسـتند و 

چگونه می توان با آن ها مقابله کرد؟
موانـع و مشـکالت صنایـع معدنـی در داخـل 

کشـور انـدک نیسـتند امـا اگـر بخواهیـم بـه طـور 

بپردازیـم، چالـش  مهـم  ایـن  بـه  و مختصـر  کوتـاه 

تامیـن آب و انـرژی اعـم از بـرق و گاز، در راس تمام 

مشکالت قرار دارد. از دیگر مشکالتی که صنعت 

فـوالد طـی سـالیان اخیـر بـا آن مواجـه بـوده اسـت، 

تولیـد  از زنجیـره  پاییـن در بخش هایـی  بهـره وری 

واحد هـای  تکنولـوژی  ارتقـای  عـدم  یـا  و  فـوالد 

فـوالدی اسـت.از دیگـر چالش هایـی کـه در زنجیـره 

فوالد دیده می شـود، قیمت گذاری محصوالت در 

ایـن زنجیـره اسـت و جهت کنترل بـازار و همچنین 

سـود مناسـب بـرای تولیدکننـدگان، الزم اسـت کـه 
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اشـاره کـرد کـه ایـن ماده اولیه موجـود در ایـران دارای 

خلوص و دانه  بندی استاندارد نیست که خوشبختانه 

شـرکت کاونـد نهـان زمیـن در تولیـد ایـن محصـول به 

خودکفایی بسیار باالیی رسیده است.

جهـت    الزم  سـرمایه گذاری های  آیـا 
اجـرای عملیات های مختلف معدنـی به ویژه 
اکتشـاف در داخـل کشـور طی سـالیان اخیر 

صورت پذیرفته است؟
واقعیـت امـر این اسـت کـه سـرمایه گذاری برای 

اکتشاف معادن در کشور به درستی اتفاق نیفتاده و 

متاسفانه بحث اکتشاف معادن مغفول مانده است. 

بـا وجـود بودجه هـای کمـی کـه در اختیـار سـازمان 

زمین شناسـی قـرار گرفتـه اسـت، اکتشـافات معـادن 

میسـر نیسـت و بایـد فعـاالن بخش خصوصـی در این 

زمینه ورود پیدا کنند تا در نهایت اکتشافات صورت 

پذیـرد. شـایان ذکـر اسـت کـه معـادن بـزرگ ما عمدتا 

دولتـی و شـبه دولتی هسـتند و معـادن متوسـط و 

کوچـک بـه بخش خصوصی تعلـق دارند که این یکی 

از ایراداتـی اسـت کـه در کشـور مـا وجـود دارد. بایـد 

تـالش کنیـم که با انجام اکتشـافات صحیـح، معادن 

بـزرگ کشـف کنیم که ایـن موضوع نیازمند تعریف 

برنامـه بلندمـدت اسـت زیـرا در دنیـا اکتشـافات را 

دولت هـا انجـام می دهنـد و در ایـران بـه دلیـل نبـود 

بودجـه کافـی، ایـن موضـوع در اولویت هـای دولـت 

نیسـت. اکتشـافات مـا عمدتـا سـطحی اسـت و ایـن 

سبب کوچک ماندن معادن شده است و اگر توانایی 

اکتشافات عمیق را داشته باشیم، می توانیم به آینده 

معـادن امیـدوار شـویم. کار در معـدن در دنیـا آسـان 

نیسـت و جـزو صنایـع سـخت و زبـان آور محسـوب 

می شود و باید تالش کنیم با بهره گیری از تکنولوژی 

را  معـادن  و  دهیـم  کاهـش  را  دشـواری  ایـن  روز، 

هوشمند سازی   مکانیزه کنیم.

نقـش دولـت و حمایـت سـازمان های   
ذی ربط در کاهش مشـکالت موجود را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
ایران نزدیک به 7 درصد از معادن کشـف شـده 

جهـان را بـه خـود اختصاص داده اسـت و پیش بینی 

می شود ذخایر معدنی کشور بالغ بر 57 میلیارد تن 

و  توجـه  بـدون  بـزرگ  ظرفیـت  ایـن  امـا  باشـد 

سـرمایه گذاری دولـت در بخـش اکتشـاف، بـدون 

اسـتفاده باقی خواهد ماند. دولت باید از اکتشـاف 

معادن حمایت کند و همچنین برای بهره برداری از 

معـادن تسـهیالت الزم را در نظـر بگیـرد. هم اکنـون 

تامین انرژی برق و گاز برای شـرکت های معدنی به 

یک پاشنه آشیل تبدیل شده و هزینه های برق و گاز 

شرکت های معدنی سنگین است. دولت باید برای 

واردات ماشـین آالت معدنـی تسـهیالتی را در نظـر 

بگیرد. تامین ارز الزم برای واردات ماشـین آالت، از 

فرسـودگی تجهیـزات جلوگیـری می کنـد. در سـال 

1404، ایـران بـه اسـتخراج 180 میلیـون تن سـنگ آهن 

برای تامین نیاز داخلی احتیاج دارد. رسیدن به این 

رقم تنها در سایه حمایت دولت در تامین نیاز های 

شرکت های معدنی محقق خواهد شد. تامین مالی 

شـرکت های معدنـی از سـوی بانک هـا بـه معضلـی 

تبدیـل شـده اسـت کـه تنهـا بـا تسـهیل گری و رفـع 

مقررات دست و پاگیر می توان آن را رفع کرد.

تحلیـل شـما از نقش تحریـم در بخش   
معـدن و صنایـع معدنی چیسـت و رفع آن ها 

تا چه میزان تاثیرگذار خواهد بود؟
تحریم هـا بـه صـورت کلـی تمـام صنایع معدنی 

از  اسـت.  داده  قـرار  خـود  منفـی  تاثیـر  تحـت  را 

آنجایـی کـه بخـش مهمـی از زنجیـره تامیـن مـواد 

تامیـن  واردات  واسـطه  بـه  تجهیـزات  و  اولیـه 

می شـود، تحریم هـای بانکـی مـراودات ارزی را بـا 

مشـکل روبـه رو کـرده اسـت. در حـال حاضـر بـرای 

از  اولیـه،  مـواد  و  تجهیـزات  واردات  ارز  انتقـال 

ایـن کار باعـث  صرافی هـا اسـتفاده می کنیـم کـه 

طوالنـی شـدن فراینـد و تحمیـل هزینه هـای اضافـه 

می شـود؛ به طوری که بین سـه تا 10 درصد کارمزد 

صرافـی کـه رقـم قابـل توجهـی بـه شـمار می آیـد، 

مـا و سـایر  بـه فشـار مضاعـف روی دوش  منجـر 

همـکاران در صنعـت شـده اسـت. در صـورت رفـع 

تحریم ها و تسهیل مبادالت بانکی، از هزینه تولید 

محصـول کاسـته خواهـد شـد و در مقابـل بـر مزیت 

نسبی تولیدات می افزاید.

قیمت گـذاری محصـوالت بـه صـورت منطقـی در 

بـازار صـورت پذیـرد. از جملـه مشـکالت دیگـر نیـز 

می تـوان بـه اکتشـاف، فعال سـازی معـادن و تامیـن 

مـواد  اولیـه اشـاره کـرد. علی رغـم اقدامـات انجـام 

شـده در زمینـه اکتشـاف معـادن، فاصلـه زیـادی بـا 

هـدف تعییـن شـده داریـم. ذخایر فعلی معـادن رو 

بـه اتمـام بـوده و در ذخایر معادن عمقی نیز اقدام 

موثـری صـورت نپذیرفتـه اسـت و بـا توجـه بـه نیـاز 

بـودن  اقتصـادی  زیـاد،  هزینـه  و  روز  تکنولـوژی 

اسـتخراج معـادن عمیـق نیـاز بـه مطالعـه و بررسـی 

یـک  عنـوان  بـه  کـه  مـواردی  از  یکـی دیگـر  دارد. 

چالش در افزایش تولید فوالد کشـور مطرح اسـت، 

و  روز  تکنولوژی هـای  از  اسـتفاده  عـدم 

تمامـی  در  فرسـوده  و  قدیمـی  زیرسـاخت های 

تـا  اسـتخراج  و  اکتشـاف  از  تولیـد  مراحـل چرخـه 

تولیـد محصـول نهایـی اسـت کـه این معضـل، لزوم 

حرکت به سـمت اسـتفاده از فناوری های روز دنیا 

راه  سـر  بـر  موانـع  نشـان می دهـد. عمده تریـن  را 

و  تحریم هـا  تکنولوژیـک،  زیرسـاخت های  توسـعه 

انحصار فناوری نزد کشور های پیشرفته است.

باتوجـه به اینکـه این شـرکت در زمینه   
تولیـد بریکـت سـرد آهنـی فعال اسـت، در 
زمینـه تولید و همچنیـن تامیـن مواداولیه با 

چه معضالتی دست و پنجه نرم می کنید؟
با توجه به نوع تکنولوژی تولید آهن اسفنجی و 

بریکت سـرد، یکی از معضالت حائز اهمیت وجود 

بـا  کـه  اسـت  کم قدمـت  و  جـوان  زغال سـنگ های 

خصوصیـات و مختصـات تکنولـوژی تولید مغایرت 

دارد. بنابرایـن بایـد هماهنگـی بیـن مـواد اولیـه و 

تکنولـوژی تولیـد ایجـاد کـرد که این موضوع بسـیار 

هزینه بر است. همچنین در خصوص آجر نسوز نیز 

بایـد از خـارج کشـور تامیـن شـود، معضـالت  کـه 

فراوانـی اعـم از تحریم ها، عدم تنظیـم بـازار ارز و ... 

وجـود دارد کـه اگـر بخواهیـم ایـن مـواد اولیـه را از 

تامین کننـدگان داخلـی تهیـه کنیـم، بـا قیمت هـای 

بیشـتری نسـبت بـه نمونـه وارداتـی )گاهـی تـا سـه 

برابر( روبه رو هستیم.

در خصـوص سـگر» SiC« نیـز چنیـن می تـوان 
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عطش سـیری ناپذیر برای طال، تاثیر قابل توجهی بر تاریخ بشـریت گذاشـته اسـت. وجود منابع طال 
در سـرزمین های مختلف، موجب لشکرکشـی و فتوحات بزرگی شـده اسـت که از جمله آن ها می توان به 
جیسـون پادشـاه یونان، کوروش و داریوش پادشاهان پارس، اسکندرکبیر پادشـاه مقدونیه، سزار پادشاه 
روم، کریسـتف کلمب از جنوا، واسـکو دوگوما و آمریگو وسـپوچی از پرتغال، کورتز و پیزارو از اسپانیا، ریلی 
از انگلسـتان و بسـیاری دیگـر در تاریخ اشـاره کـرد. در واقـع می توان گفت طـال در بسـیاری از مناطق 
دورافتاده، موجب تشـکیل تمدن های پیشـرفته شـده اسـت. همچنین، عالقه به این فلز موجب تشکیل 
یکـی از علوم باسـتانی به نام کیمیاگری شـده که تمرکز اصلـی آن، ایجاد طال از سـایر فلزات مانند مس 
و آهن بوده اسـت و هر چند بیهوده اما نتیجه این تالش ها، بنیان شـیمی مدرن را تشـکیل می دهد. عالوه 
بر نکات مثبت فوق، طال نیز همچون بسـیاری از منابع معدنی دیگر، مشـکالت فراوانی از جمله برده داری، 
جنـگ و جدال را به همراه خود داشـته اسـت کـه  آن را »auri sacra fames« یا عطش نفرین شـده 

برای طال می نامند و همچنان که واضح است، تالش بر اکتشاف ذخایر طال کماکان ادامه دارد. 

اشتغال زایی پایدار همگام با توسعه
 در کارند صدر جهان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات 

آنالین«، ذخیره طالی محتوی ایران در حدود 740 تن 

اسـت کـه رقـم قابـل توجهی محسـوب می شـود. این 

رقـم کـه در سـال های گذشـته حـدود 320 تـا 330 تـن 

بوده است، با پروانه   های بهره   برداری و گواهی کشف 

جدیـد بـه نزدیکـی 740 تـن تـا پایـان سـال 1400 رسـیده 

است. نکته قابل توجه اینکه تولید طال در کشور طی 

سال    1399، حدود 10 تن برآورد شده است که این عدد 

بسیار ناچیز و حدود 1.32 درصد بوده است. در حالی 

سـهم 0.3  و  ذخایـر  از  سـهم 1.4درصـدی  ایـران  کـه 

درصدی از تولید طالی جهانی را داراست. این مسئله 

نشان دهنده آن است که در حال حاضر، صنعت طال 

برای افرادی که به دنبال سرمایه گذاری در این حوزه 

هسـتند، جـای کار زیـادی دارد و می   تـوان چشـم   انداز 

بسـیار روشـنی را بـرای آن متصـور شـد. در واقـع مـا 
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شرق کشور محسوب می شود که عملیات اجرایی آن 

در مهـر مـاه سـال 1399 بـا سـرمایه گذاری بیـش از 300 

میلیارد تومانی، سرعت گرفت و در نهایت در بهمن 

ماه سال 1400 با اخذ پروانه بهره برداری کارخانه طالی 

اکسـیدی بـه ظرفیـت 300 کیلوگـرم طـال در سـال بـه 

سـرانجام رسـیده اسـت. ذکـر ایـن نکتـه حائـز اهمیت 

اسـت کـه بـا توجـه به نوع ذخیـره معدن طالی شـادان 

کـه بـه عنـوان اولیـن کانسـار طـالی پورفیـری کشـور 

محسـوب می شـود، ضـرورت دارد بـا  توجـه بـه حجـم 

بیشـتر ذخایـر سـولفوره و بـه مـوازات سـرمایه گذاری 

صورت پذیرفته در حوزه طالی اکسیدی، مباحث فنی 

خصـوص  در  الزم  سـرمایه گذاری های  ادامـه  در  و 

راه انـدازی کارخانـه مـس- طـالی سـولفوره نیـز صورت 

پذیـرد. در حـال حاضـر نیـز با اتمام عملیات اکتشـاف 

حین اسـتخراج، ذخیره قطعی معدن طالی شـادان به 

بیش از 54 میلیون تن رسیده است. 

بـا توجـه بـه اهمیـت پـروژه معـدن طـالی شـادان، 

تکمیل خط برق اختصاصی 400 کیلو وات و در ادامه 

سـه هزار کیلو وات، یکی از نخسـتین اقدامات پروژه 

مذکور بوده که خط سه هزار کیلووات در بهمن ماه 

سـال1400 بـه بهره  بـرداری رسـیده اسـت. خـط انتقـال 

بـرق مذکـور، یکـی از مهم تریـن اقدامات زیرسـاختی 

ایـن مجموعـه بـوده و حـدود 72 کیلومتـر خط انتقال 

می   توانیم حداقل تولید خود را که معادل 10 تن است، 

دسـت کم بـه چهـار برابـر افزایـش دهیـم و بـا توجـه بـه 

میزان ذخیره طالی موجود در کشور، توازن مورد نیاز 

را ایجاد کنیم.

 اسـتان خراسـان جنوبی با دارا بودن 6 معدن طال 

)دارای پروانه بهره برداری( یعنی شادان، ماهرآباد، هیرد، 

کودکان، خداآفرید و خونیک با ذخیره بالغ بر 61 میلیون 

تـن کانسـنگ طـال، جـزو اسـتان های طالخیر کشـور به 

شـمار می آیـد کـه بیشـترین ذخیـره معـادن طـالی این 

اسـتان را معـدن طـالی شـادان به خود اختصـاص داده 

است. معدن طالی شادان در فاصله 113 کیلومتری از 

شهر بیرجند و 60 کیلومتری از شهرستان خوسف در 

جلگـه مـاژان واقـع شـده اسـت. این معدن پـس از پایان 

مطالعات اکتشافی در سال 1396، موفق به اخذ پروانه 

بهره برداری شده و وسعت آن در حدود یک هزار و 700 

هکتـار اسـت. شـرکت معـادن و صنایع معدنـی کارند 

صـدر جهـان فعالیـت خـود را در سـال 1394 در ایـن 

محـدود آغـاز کـرد و بیـش از 22 هـزار متـر مطالعـات 

عمیـق و حفـاری انجـام داد کـه در نتیجـه بـه ایجـاد 

ذخیره ای در حدود 54 میلیون تن کانسنگ طال با عیار 

0.5 گرم در تن انجامید.

معدن طالی شادان، بزرگ ترین پروژه   
طال در شرق ایران زمین

معدن طالی شـادان متعلق به شـرکت معادن و 

صنایـع معدنـی کارنـد صـدر جهـان، از شـرکت های 

زیـر مجموعـه شـرکت توسـعه معـادن صدرجهـان و 

یکی از باارزش ترین شرکت  های گروه سرمایه گذاری  

خوارزمـی بـه شـمار می آیـد. در حـال حاضـر، ایـن 

شـرکت مشـغول فعالیـت در بهره بـرداری معـدن و 

کارخانـه اسـتحصال طـالی شـادان واقـع در اسـتان 

خراسـان جنوبی اسـت. اگرچه این معدن در اسـتانی 

در  ضعـف  بـا  و  دارد  قـرار  توسـعه یافته  کمتـر 

زیرسـاخت های الزم مواجـه اسـت، امـا بـا توجـه بـه 

اهمیت فراوان آن برای گروه سرمایه گذاری خوارزمی 

و شـرکت توسـعه معـادن صـدر جهـان و علی رغـم 

سـختی های موجـود در ایـن مسـیر، سـرمایه گذاری 

الزم برای این مهم صورت پذیرفته است. 

 پروژه معدن طالی شادان، بزرگ ترین پروژه طال در 

اختصاصی از مبدا خوسف به معدن صورت پذیرفته 

اسـت. عالوه برایـن، تهیـه و راه انـدازی سـه دسـتگاه 

دیزل ژنراتور جهت پشتیبانی از خط تولید به عنوان 

جایگزین برق اصلی در این معدن اجرایی شده است. 

ایجـاد دو پسـت  بـرق برای تکمیـل چرخه ایمن تامین 

انـرژی در معـدن، از پروژه هـای زیرسـاخت دیگـری 

بـه  پـروژه  اجـرای  طـی  کـه  می شـود  محسـوب 

بهره بـرداری رسـیده اسـت. همچنیـن بهره بـرداری از 

خط انتقال آب اختصاصی به طول تقریبا 12کیلومتر 

در سال  1400 صورت پذیرفته است و در حال حاضر 

با ظرفیت 6 لیتر در ثانیه، آب مورد نیاز را به صورت 

صنعتی و قابل شرب برای مجموعه تامین می کند.

مهـم  اقدامـات  زیرسـاختی،  مسـائل  بـر  عـالوه 

دیگـری نیـز در ایـن مجموعـه انجـام شـده اسـت کـه 

هرکـدام نقـش بسـزایی در نیـل بـه اهـداف از پیـش 

تعیین شده مجموعه داشته اند. ساخت سنگ شکن 

یـک میلیـون تنـی، یکـی از ایـن اقدامـات بـه شـمار 

می آید که در سال 1400 به بهره برداری رسیده است. 

این سنگ شکن، ظرفیت حداقل 80 هزار تن خردایش 

ماده معدنی در ماه را فراهم کرده و در حال فعالیت 

اسـت. خریـد، نصـب و راه انـدازی اسـتکر و مجموعـه 

نوارهـای نقالـه نیـز از دیگـر الزامـات این پـروژه بـوده و 

تـا  اصلـی  بـه هیـپ  مـاده معدنـی  انتقـال  توانایـی 

مسافت 800 متر و بارریزی تا ارتفاع 11متری را محقق 

ساخته است. احداث تجهیزات صنعتی اتاق جذب 

و واجذب طال با ظرفیت سـاالنه 300 کیلوگرم نیز از 

دیگر اقدامات صورت گرفته به شمار می آید.

 طراحی و ایجاد مجهزترین آزمایشگاه تعیین عیار 

طـال،  مـس و نقـره بـرای تبدیـل شـدن بـه قطـب آنالیز 

عناصر با ارزش در شـرق کشـور و توانایی انجام انواع 

تسـت های فـرآوری آزمایشـگاهی و نیمه صنعتـی، از 

دیگـر اقدامـات مهمـی بـوده کـه در محـل این معدن 

برای مجموعه فراهم شده است که با استفاده از این 

ظرفیـت، از صـرف هزینه هـای هنگفـت ایـن بخـش و 

همچنیـن اتـالف زمـان در دریافـت نتایـج از دیگـر 

آزمایشگاه های کشور جلوگیری می شود. الزم به ذکر 

اسـت ایـن آزمایشـگاه توانایـی ارائـه خدمـات به دیگر 

واحدهای معدنی را به عنوان آزمایشگاه مرجع دارد. 

آب هـای  شـادان،  معـدن  آب  تصفیـه  انتقـال  خـط 

معدن طالی شادان 
متعلق به شرکت معادن و 
صنایع معدنی کارند صدر 
جهان، از شرکت های زیر 
مجموعه شرکت توسعه 

معادن صدرجهان و یکی از 
باارزش ترین شرکت  های 

گروه سرمایه گذاری  
خوارزمی به شمار می آید
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صنایع معدنی کارند صدر جهان بوده اسـت. یکی از 

مهم ترین اقدامات این مجموعه، افزایش ذخیره معدن 

شادان بوده است. همچنین در کنار تولید طال، تولید 

مـس نیـز در آینـده نزدیـک در شـرکت معـادن و صنایع 

معدنـی کارنـد صـدر جهـان انجـام خواهـد شـد. ایـن 

شـرکت بـا توجه به نوین بـودن روش فـرآوری مورد نظر 

جهـت تولیـد مـس در کنـار طـال، موفـق بـه اخذ مجوز 

شرکت دانش بنیان نیز شده است. رعایت مالحظات 

توسـعه پایـدار و انجـام مسـئولیت های اجتماعـی و 

رسیدن به استانداردهای پذیرفته شده جهانی در اداره 

مجتمع هـای معدنـی و صنعتی بـزرگ مانند مجتمع  

طـالی شـادان بـه عنـوان اولیـن معـدن طـالی پورفیری 

کشـور، از جمله چشـم اندازهای تعریف شـده شـرکت 

معـادن و صنایـع معدنـی کارند صدر جهان اسـت. در 

صورت تامین زیرساخت های فیزیکی به خصوص آب 

صنعتـی، شـکل دادن بـه طرح هـای توسـعه ظرفیـت 

اسـتحصال طال و محصـوالت جانبی آن نظیر مـس، از 

اهداف اصلی شرکت خواهد بود. 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه شـرکت معـادن و صنایـع 

معدنـی کارنـد صـدر جهـان در حالـی توانسـت بـه 

ذخیره ای بالغ بر 54 میلیون تن طال در معدن طالی 

شـادان دسـت پیـدا کنـد کـه بـه دلیل شـیوع ویروس 

همه گیـر کرونـا، اکثـر واحدهای معدنی و صنعتی با 

مشکالت فراوانی طی سه سال اخیر مواجه شده اند 

و درخشش این شرکت در دل کویر، نشان از همت و 

تالش متخصصان داخلی این مجموعه است که 100 

درصد عملیات های معدنی از اکتشاف و استخراج تا 

از  پـس  و  شـرکت  بومـی  پرسـنل  توسـط  فـرآوری 

آموزش های الزم در مجموعه انجام شده است. 

 در پایـان بایـد گفـت کـه ضـرورت دارد ایجـاد 

زیرسـاخت های الزم بـه ویـژه آب و بـرق در بخـش 

معدن توسط سازمان های دولتی برای سرمایه  گذاران 

بخش خصوصی در دسـتور کار قرار بگیرد و از سـوی 

دیگـر، شـبکه بانکـی کشـور تسـهیالت کم بهـره را در 

بلندمدت برای فعاالن معدنی کشور به ویژه استان 

خراسان جنوبی تعریف کند؛ چراکه در صورت ایجاد 

زیرساخت های الزم و حمایت شبکه بانکی، می توانیم 

آینده روشنی را ضمن ایجاد اشتغال پایدار در مناطق 

کم برخوردار متصور شویم.

بخش عمده ای از جوانان روسـتاهای هم جوار معدن 

که برای کار به مناطق دیگر رفته بودند، در اقدامی 

جالب توجه به زادگاه خود بازگشته اند و با اشتغال در 

معدن و کارخانه طالی شـادان، در روسـتاها مسـتقر 

در  بسـزایی  نقـش  افـراد،  ایـن  بازگشـت  شـده اند.  

و  منطقـه  در  سـاکن  و  مسـتقر  جمعیـت  افزایـش 

همچنین رونق اقتصادی خواهد داشـت و با عنایت 

تکمیـل  در  اجرایـی  دسـتگاه های  تکلیـف  بـه 

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

روسـتاهای بـاالی 20 خانـوار جمعیـت، بازگشـت ایـن 

افراد، سطح خدمات رسانی به روستاها را هم افزایش 

طـالی  معـدن  اشـتغال زایی  ظرفیـت  داد.  خواهـد 

شـادان در فـاز کارخانـه طـالی اکسـیدی، 300 نفـر بـه 

صـورت  بـه  نفـر  هـزار  یـک  و  مسـتقیم  صـورت 

غیرمسـتقیم بـوده اسـت و در حـال حاضـر بیـش از 

230نفر در این معدن مشغول به کار هستند. بدون 

شک با افزایش حجم استخراج و استحصال کانسنگ 

طـال و ورود اسـتحصال کانسـنگ طـالی سـولفوره، 

میزان اشتغال در این معدن چندین برابر خواهد شد.

کارند صدر جهان بر مدار توسعه  
اجـرای طرح هـای توسـعه  و برنامه ریـزی جهـت 

افزایـش ظرفیـت تولیـد طـال و محصـوالت جانبـی، از 

مهم ترین برنامه های تدوین شـده در شـرکت معادن و 

در  و  مجموعـه  بـرای  را  مقطـر  و  شـرب  صنعتـی، 

مسـیرهای مختلـف تامیـن می کنـد. به جز خـط برق 

معدن، اجرای خط انتقال برق با ظرفیت 110کیلووات 

به طول دو کیلومتر برای چاه آب مجموعه به صورت 

مجزا به بهره برداری رسیده است. 

اشتغال زایی پایدار کارند صدر جهان در   
دل کویر

بـا توجـه بـه نقـش و اهمیـت منابـع انسـانی بـه 

عنوان مهم ترین دارایی پایدار شرکت معادن و صنایع 

معدنـی کارنـد صـدر جهـان،  در تیـر مـاه سـال 1398، 

تنها سـه نفر در معدن طالی شـادان مشـغول به کار 

بودند اما در حال حاضر، تعداد نیروی انسانی شاغل 

در مجموعه به بیش از  230 نفر به صورت مستقیم 

رسیده است. خوشبختانه عملیات های مختلف اعم 

از اکتشاف، استخراج و فرآوری توسط منابع انسانی 

متخصـص و ماهر مجموعه انجام می شـود که یـا در 

همین مجموعه آموزش های الزم را دیده اند و یا پس 

از طـی مراحـل آموزشـی در مجموعه هـای دیگـر، در 

شـرکت معـادن و صنایـع معدنـی کارنـد صـدر جهـان 

پیـش  را  کارهـا  و  داشـته اند  روزافزونـی  پیشـرفت 

برده انـد. یکـی از دالیـل منحصـر بـه فـرد بـودن پـروژه 

معـدن طـالی شـادان ایـن اسـت کـه کلیـه امـور فنـی 

خـود  متخصـص  انسـانی  نیروهـای  توسـط  مرتبـط 

مجموعه انجام می شود. 

با توجه به اینکه معدن طالی شـادان در منطقه 

کم برخـورداری واقـع شـده که از زیرسـاخت های الزم 

نیـز برخـوردار نبـوده اسـت، بر همین اسـاس فعالیت 

شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان در 

ایـن منطقـه عـالوه بـر ایجـاد زیرسـاخت ها، منجـر بـه 

اشـتغال زایی پایدار در سـطح منطقه و توسـعه هرچه 

بیشـتر آن شـده اسـت. بـه طـور مشـخص، زمانـی کـه 

زیرسـاخت های الزم در مناطق کم برخوردار هم زمان 

بـا اشـتغال زایی در واحدهـای مختلـف صنعتـی و 

معدنـی آن مناطـق فراهـم شـود، منجـر بـه بازگشـت 

سـاکنان و اهالی بومی خواهد شـد که به دلیل نبود 

اشـتغال مسـتقیم و پایـدار، ناچـار بـه تـرک منطقـه 

شـده اند. مهاجرت معکوس، مقوله بسـیاری مهمی 

است که در این زمینه در منطقه رقم خورده است و 

اجرای طرح های توسعه ای  
و برنامه ریزی جهت 

افزایش ظرفیت تولید طال 
و محصوالت جانبی، از 

مهم ترین برنامه های تدوین 
شده در شرکت معادن و 
صنایع معدنی کارند صدر 

جهان بوده است
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فلزات  غیرآهنیفلزات  غیرآهنی

پیشتازی آلومینای ایران در اجرای طرح های توسعه

عدم امنیت؛ چالش مهم صنعت روی

سیر نزولی تولید معدنی و افزایش چشمگیر مصرف طال در چین
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اگرچـه مجتمع هـای بزرگ صنعتی کشـور طی سـالیان اخیر با مشـکالت فراوانی اعـم از تامین 
مـواد اولیه، کمبـود حامل های انرژی، فرسـودگی ماشـین آالت، قوانین و دسـتورالعمل های دسـت و 
پاگیـر صادراتـی و... مواجـه هسـتند اما خوشـبختانه برخی از شـرکت ها توانسـته اند با مهندسـی 
معکـوس و بهره گیـری از دانـش و تجربه متخصصـان داخلی، گام های مهم و اساسـی در راسـتای 
توسـعه تولیـد و بومی سـازی در کشـور بردارند. شـرکت آلومینای ایـران به عنوان تنهـا تولیدکننده 
پـودر آلومینا در کشـور، عملکـرد خیره کننـده ای را در بخش های مختلف اعـم از اکتشـاف، راه اندازی 
معادن، اجرای طرح های توسـعه ای و بومی سـازی قطعات تخصصی داشـته اسـت. در همین راستا، 
خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلی »فلزات آنالیـن« گفت وگویی را بـا تورج زارع، مدیرعامل شـرکت 

آلومینای ایران تدارک دیده است که مشروح آن را در ادامه خواهید خواند:

پیشتازی آلومینای ایران در اجرای طرح های توسعه
بومی سازی قطعات تخصصی در صنعت آلومینیوم   

تورج زارع، مدیرعامل شرکت آلومینای ایران در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

در خصوص طرح های توسـعه ای شرکت   
آلومینای ایران توضیحاتی ارائه بفرمایید.

شـرکت آلومینـای ایـران تنهـا تولیدکننـده پودر 

آلومینا با ظرفیتی بالغ بر 250 هزار تن در سـال در 

داخـل کشـور محسـوب می شـود کـه از حـدود سـه 

کـرده  آغـاز  را  آلومینیـوم  فلـز  تولیـد  پیـش،  سـال 

اسـت. میزان تولید این فلز اسـتراتژیک در شـرکت 

آلومینای ایران، 40 هزار تن در سال است و همواره 

تالش کرده ایم طرح های توسعه ای را در حوزه های 

و  دهیـم  قـرار  خـود  کار  دسـتور  در  مختلـف 

واحدهـای  در  بسـیاری  توسـعه ای  پروژه هـای 

مختلف شـرکت آلومینای ایران به منظور پایداری 

و افزایـش تولیـد و همچنیـن کاهـش قیمـت تمـام 

و  سـود  واحـد  پـروژه  اسـت.  شـده  تعریـف  شـده 

بـا  کـه  اسـت  مهمـی  پروژه هـای  از  یکـی  تبخیـر، 

سـرمایه گذاری 87 میلیارد تومانی افتتاح شـد که 

بـه دنبـال آن، میـزان 9 هـزار تـن در سـال بـه تولیـد 

مجموعه افزوده خواهد شد. ظرفیت تولید ساالنه 

سـود غلیـظ ایـن طـرح، 47 هـزار و 300 مترمکعب و 

نیـروی انسـانی مـورد نیـاز ایـن پـروژه هشـت نفـر 

اسـت. ضمـن اینکـه مجمـوع سـرمایه ثابـت ایـن 

جمـع  تومـان،  میلیـون   400 و  میلیـارد   98 طـرح، 

هزینه های تولید ساالنه 33 میلیارد و 500 میلیون 

تومـان و جمـع فـروش 117 میلیـارد و 200 میلیـون 

تومـان اسـت. همچنیـن بازگشـت سـرمایه بـا نـرخ 

تنزیل 18 درصد، 3.7 سال خواهد بود.

در حـوزه تنوع سـازی محصـول در سـال جـاری، 

محصـول جدیـدی بـه نـام هیـدرات ویـژه بـه سـبد 

تولیدات شـرکت آلومینای ایران افزوده خواهد شـد 

کـه ایـن محصـول تنهـا در چهـار کشـور دنیـا تولیـد 

می شـود و بـه زودی ایـران بـه عنوان پنجمین کشـور 

ایـن محصـول شـناخته خواهـد شـد.  تولیدکننـده 

دانـش تولیـد ایـن محصـول، انحصـاری و مختـص به 

شـرکت آلومینـای ایـران اسـت و ارزش افـزوده آن، 

چهـار برابـر بیشـتر از آلومینـا خواهـد بـود. هیـدرات 

و  نفـت  شـیمیایی،  کابل سـازی،  صنایـع  در  ویـژه 
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ساخت لوله های پلی اتیلن کاربرد دارد و اندازه آن، 

سـه میکـرون اسـت؛ در حالی کـه هیدرات معمولی 

که در آلومینا اسـتفاده می شـود، حدود 90 میکرون 

برآورد می شود. در حال حاضر، هیدارت ویژه مورد 

نیاز صنایع مختلف به داخل کشور وارد می شود و 

خوشـبختانه پـس از تولیـد ایـن محصـول بـا تکیـه بـر 

دانـش انحصـاری و متخصصـان داخلـی، بی نیـاز از 

پروژه هـای  مجمـوع  شـد.  خواهیـم  آن  واردات 

توسـعه ای کـه بیشـتر آن هـا تـا پایـان سـال جـاری بـه 

بهره برداری خواهد رسـید، 700 میلیارد تومان اسـت 

که از جمله آن ها می توان به پرعیارسازی بوکسیت 

بـه روش واسـطه سـنگین و توسـعه واحـد گل قرمـز 

اشاره کرد. الزم به ذکر است که تامین مالی پروژه ها 

از طریق منابع داخلی شکل صورت می پذیرد.

بـا توجـه بـه اهمیـت آمـوزش نیـروی   
چـه  ایـران  آلومینـای  شـرکت  انسـانی، 
اقداماتـی را در ایـن زمینه طی سـالیان اخیر 

انجام داده است؟
بـا توجـه بـه گذشـت بیـش از 20 سـال از احـداث 

کارخانه تولید پودر آلومینا توسط شرکت آلومینای 

ایران در جاجرم، یکی از اهداف مدیریت پشتیبانی، 

منابـع انسـانی و آمـوزش از سـال 1396، جمـع آوری و 

برنامه ریـزی  و  شـرکت  بازنشسـتگی  رونـد  تحلیـل 

جذب نیروی انسـانی بر اسـاس آهنگ خروج نیروی 

کار اسـت. پـس از گذشـت حـدود چهـار سـال از 

نیـروی  اسـتخدامی جـذب  آزمـون  اولیـن  برگـزاری 

انسـانی، تاکنون حدود یک هزار و 300نفر از جوانان 

مجرب و جویای کار چهار اسـتان خراسـان شـمالی، 

خراسان رضوی، سمنان و گلستان طی چهار مرحله 

آزمـون، مشـغول بـه فعالیـت در تنهـا کارخانـه تولید 

پـودر آلومینـای کشـور شـده اند. بـا عنایـت به اینکه 

مدیریـت دانـش و مفاهیـم راهبـردی مرتبط بـا آن به 

عنـوان یکـی از مولفه های ضروری برای حفظ مزیت 

رقابتی در سازمان های توسعه یافته است و از طرفی 

روزانـه بـه تعـداد افراد واجد شـرایط بازنشسـتگی در 

افـزوده می شـود، شـرکت  ایـران  آلومینـای  شـرکت 

بـا  را  پـروژه اسـتقرار نظـام جامـع مدیریـت دانـش 

هـدف کسـب، خلـق، اشـتراک گذاری، به کارگیری و 

حفـظ دانش هـای ارزشـمند سـازمانی از سـال 1396 

آغـاز کـرده اسـت و تاکنـون بـا اسـتفاده از ابزارهـای 

دانـش،  کافـه  خبرگـی،  انجمـن  ماننـد  مختلـف 

مستندسازی تجارب خبرگان، یکپارچه سازی منابع 

دانشـی و ... در جهت ثبت و به کارگیری دانش ها 

و تجـارب خبـرگان این حـوزه، قدم های قابل توجهی 

برداشته است.

و  اسـتراتژیک  فراینـد  عملکـرد،  مدیریـت 

یکپارچـه ای اسـت کـه از طریـق بهبـود عملکـرد و 

توسعه قابلیت های افراد و تیم های کاری، موجب 

از  منظـور  می شـود.  سـازمان  پایـدار  موفقیـت 

ارزیابـی عملکـرد، فراینـدی اسـت کـه به وسـیله آن 

کارکنـان در فواصـل معیـن و بـه طـور رسـمی مـورد 

ارزیابی قرار می گیرند. شـرکت آلومینای ایران نیز 

و  طراحـی  موضـوع،  ایـن  ضـرورت  درک  ضمـن 

در  را  کارکنـان  عملکـرد  ارزیابـی  نظـام  اسـتقرار 

دسـتور کار قـرار داده  اسـت و ایـن امـر در بخـش 

طراحـی مـدل ارزیابی و اسـتقرار و اجـرای نرم افزار 

ارزیابـی عملکـرد کارکنـان در حـال پیگیـری اسـت. 

همچنین پس از گذشـت حدود دو سـال از شـروع 
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پـروژه مذکـور، میـزان مشـارکت سـازمان در نظـام 

مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان حدود 85درصد 

برآورد می شود.

در حـال حاضـر صنایع معدنی کشـور با   
چه چالش هایی مواجه هسـتند و راهکارهای 

پیشنهادی شما در این خصوص چیست؟
قطعـی بـرق، مهم تریـن معضلـی اسـت کـه در 

بـا آن  تابسـتان امسـال در بخـش صنایـع معدنـی 

روبـه رو بوده ایـم. در واقـع ظرفیت سـازی الزم بـرای 

تابسـتان  فصـل  همـان  کـه  بـرق  مصـرف  پیـک 

معدنـی  صنایـع  بخـش  در  می شـود،  محسـوب 

صورت نپذیرفته اسـت که بخشـی از آن، می تواند 

مرتبـط بـا تنوع بخشـی در تولیـد بـرق باشـد. بـرای 

مثـال، می توانیـم از انـرژی خورشـیدی هم زمـان بـا 

بـرای  سـال  گـرم  روزهـای  در  بـرق  مصـرف  پیـک 

تامیـن بـرق مـورد نیـاز صنایـع اسـتفاده کنیـم کـه 

متاسـفانه برنامه ریزی هـای الزم در ایـن زمینـه نیـز 

بـرای  بایـد تمهیـدات الزم  انجـام نشـده اسـت و 

تامیـن بـرق صنایـع معدنـی اندیشـیده شـود. مگـر 

حاشـیه سـود واحدهـای صنعتـی چقـدر اسـت کـه 

ناچـار بـه کاهـش تولیـد 20 تـا 30 درصـدی خـود بـه 

تولیـد  کاهـش  می شـوند.  بـرق  قطعـی  دنبـال 

همـراه  بـه  را  خـود  تبعـات  صنعتـی،  واحدهـای 

شـدن  غیر اقتصـادی  بـه  منجـر  و  داشـت  خواهـد 

صنایـع خواهـد شـد. از سـوی دیگـر، دانـش فنـی 

مـورد اسـتفاده در صنایـع معدنـی بـه روز نیسـت و 

ضـرورت دارد کـه اقدامات الزم برای به روزرسـانی 

دانـش و تکنولـوژی ایـن صنایـع انجـام شـود. اگر ما 

بـه دنبـال رقابت پذیـری بـا کشـورهای صنعتـی و 

توسـعه یافته در سـطح جهـان هسـتیم، بایـد دانـش 

بـه روزرسـانی کنیـم.  را  تولیـد  فنـی و تکنولـوژی 

نمی تـوان  زمینـه  ایـن  در  را  تحریـم  نقـش  اگرچـه 

نادیـده گرفـت و ایـن معضـل، امـکان دسترسـی بـه 

دانش روز تولید را از فعاالن صنعتی کشـور سـلب 

کـرده اسـت. البتـه بایـد در نظـر داشـت کـه در این 

بـه  موفـق  ایـران  آلومینـای  شـرکت  شـرایط، 

بومی سازی بسیاری از قطعات مورد نیاز خود زیر 

سـایه تحریـم شـده اسـت. اگـر بـه دنبـال توسـعه و 

بایـد  هسـتیم،  کشـور  معدنـی  صنایـع  پیشـرفت 

مـراودات تجـاری و اقتصادی سـازنده با سـایر نقاط 

تولیـد،  مسـیر  ادامـه  در  و  باشـیم  داشـته  جهـان 

امیـدوار هسـتیم ایـن مهم محقق شـود. حمل  ونقل 

کـه  اسـت  موانعـی  از  دیگـر  یکـی  معدنـی،  مـواد 

تولیدکنندگان صنایع معدنی با آن مواجه هستند. 

شـرکت آلومینـای ایـران در منطقـه جاجـرم واقـع 

بـا چالـش حمل ونقـل بوکسـیت  شـده اسـت و مـا 

مـورد نیـاز کارخانـه در این منطقه روبه رو هسـتیم؛ 

چراکه زیرساخت های الزم و کافی برای دسترسی 

بـه محـل کارخانـه تامیـن نشـده اسـت و تحقـق این 

امر، همکاری سازمان های دولتی را می طلبد.

شـرکت آلومینای ایران چه تمهیداتی را   
بـرای مقابلـه با مشـکالت موجود و توسـعه 

تولید در سال جاری اندیشیده است؟
و  هدف گـذاری  ایـران،  آلومینـای  شـرکت 

استراتژی مشخصی را در بلندمدت برای مقابله با 

این معضالت در نظر گرفته است. ما تمامی نقاط 

ضعـف و قـوت شـرکت را طـی این مدت شناسـایی 

کرده ایـم و توانسـته ایم ضمـن ارزیابـی چالش هـای 

موجـود، بـه تولیـد خـود ادامـه دهیـم. بایـد توجـه 

داشت که صنعت آلومینیوم، متفاوت از صنعت 

فـوالد بـه شـمار می آیـد و ایـن صنعـت از مزایـای 

کمتـری نسـبت بـه فـوالد برخـوردار اسـت. بـرای 

نیـاز  مثـال، بخـش عمـده ای از مـواد اولیـه مـورد 

شـرکت آلومینـای ایـران، وارداتـی اسـت؛ در حالـی 

که امکان دسترسـی آسـان به مواد اولیه مورد نیاز 

پـودر  دارد.  وجـود  کشـور  داخـل  در  فوالدسـازان 

آلومینا، آند و کریولیت که مواد اولیه اصلی مورد 

نیـاز تولیدکننـدگان آلومینیـوم هسـتند، بـه داخـل 

شـرکت  خوشـبختانه  و  می شـود  وارد  کشـور 

آلومینـای ایـران بـه عنـوان تنهـا تولیدکننـده پـودر 

آلومینـا، از واردات ایـن مـاده اولیـه بی نیـاز اسـت، 

بـا چالـش جـدی  امـا در زمینـه تامیـن بوکسـیت، 

مواجه هستیم و این در حالی است که فوالدسازان 

بـه راحتـی سـنگ آهن مـورد نیـاز خـود را از معـادن 

داخلـی کشـور تامیـن می کننـد. بـر همیـن اسـاس 

شـرکت آلومینـای ایـران، منابـع تامیـن مـاده اولیـه 

خـود را در گـذر زمـان افزایش داده اسـت و در حال 

حاضر در پنج اسـتان کشـور فعالیت داریم. ضمن 

را در  معـدن کاری  نیـاز  مـورد  فنـی  دانـش  اینکـه 

اختیـار بخـش خصوصـی قـرار داده ایـم و هم اکنـون 

15 تـا 20 درصـد مـواد اولیـه مـورد نیـاز شـرکت، از 

معادن بخش خصوصی تامین می شود.

مختلـف  بخش هـای  در  توسـعه  همچنیـن 

و  داده ایـم  قـرار  خـود  کار  دسـتور  در  را  کارخانـه 

اقدامات چشـمگیری در حوزه بومی سـازی انجام 

شـده اسـت. در حـال حاضـر بیـش از 95 درصـد 

در  ایـران  آلومینـای  شـرکت  نیـاز  مـورد  قطعـات 

داخل کشـور تولید می شـود و بیش از 52 شـرکت 

داخلـی در حـال همـکاری بـا مجموعه برای سـاخت 

همـواره  اسـاس  همیـن  بـر  هسـتند.  قطعـات  ایـن 

برنامه ریزی هـای الزم را بـرای آینـده شـرکت در 

دستور کار خود قرار داده ایم و به دنبال متنوع سازی 

در سـبد محصوالت تولیدی شـرکت هستیم و تمام 

تالش خود را جهت تولید محصوالت جدید به کار 

خواهیم گرفت. شـرکت آلومینای ایران طی هشـت 

سـال اخیـر، عملکـرد خیره کننـده ای در بخش هـای 

مختلف اعم از اکتشاف، راه اندازی معادن و اجرای 

طرح هـای توسـعه داشـته اسـت و امیـدوار هسـتیم 

بتوانیـم بـا برنامه ریزی کارشناسـانه بـا وجود تـورم و 

رونـد  بـه  همچنـان  تولیـد،  هزینه هـای  افزایـش 

روبه رشد خود ادامه دهیم.

در حال حاضر بیش از 95 
درصد قطعات مورد نیاز 

شرکت آلومینای ایران در 
داخل کشور تولید می شود 

و بیش از 5۲ شرکت 
داخلی در حال همکاری با 
مجموعه برای ساخت این 

قطعات هستند
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صنعـت روی، یکـی از صنایـع مهم و ارزشـمند کشـور محسـوب می شـود کـه می تواند نقش 
بسـزایی در اشـتغال زایی و ارزآوری داشـته باشـد. علی رغـم اینکـه تولیدکنندگان روی همـواره با 
تکیـه بر تـوان و دانش متخصصان داخلی، سـعی در ادامه مسـیر تولیـد خود داشـته اند اما به نظر 
می رسـد برخی از مشـکالت موجود همچـون عدم امنیت در تامیـن خوراک و همچنین مـواد اولیه، 
ادامـه این روند را برای آن ها دشـوار سـاخته اسـت. با توجـه به ضرورت حمایت بیشـتر از فعاالن 
این صنعت و همچنین تسـهیل شـرایط صـادرات شـمش روی، خبرنگار پایگاه خبـری و تحلیلی 
»فلـزات آنالیـن« گفت وگویـی را بـا عبـداهلل تیموری نیـا، مدیرعامـل شـرکت ذوب روی اصفهان 

تدارک دیده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

عدم امنیت؛ چالش مهم صنعت روی
عبدالله تیموری نیا، مدیرعامل شرکت ذوب روی اصفهان در گفت وگو با فلزات آنالین:

جایـگاه صنعت روی در جهـان را چگونه   
ارزیابـی می کنیـد و تامین مـواد اولیـه مورد 
نیـاز تولیدکننـدگان روی با چـه چالش هایی 

مواجه بوده است؟
روی به عنوان فلزی که پوشش یا آلیاژ  را در کنار 

فلـزات دیگـر از جمله آهن و مس بر عهـده دارد، یکی 

از فلزات رنگین اساسی است و قدمت استفاده از آن 

به هزاره های قبل بر می گردد. در بورس فلزات لندن 

روزانـه   کـه  اسـت  فلـزی   11 از  یکـی  روی  نیـز 

قیمت گـذاری می شـود و همـواره بـا تولیـد و خریـد و 

فروش همراه بوده اسـت. از حدود سـال 1380، عرضه 

بـا  تولید کننـدگان  مناسـب  کنسـانتره  خـاک 

دشواری های فراوانی روبه رو شده است و این شرایط 

امیـد  آخریـن  نیـز دشـوارتر شـد.  بـه سـال  سـال 

تولیدکنندگان شمش روی به داشتن اندک سهمیه ای 

از معـادن بـه ویـژه معدن انگوران نیز از سـال گذشـته 

هم زمـان بـا ورود خـاک ایـن معدن به بـازار بورس، یک 

سـره بـر بـاد رفـت و در حـال حاضـر بـرای تولیدکننـده 
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روی کـه خـود دسترسـی بـه معدن و خـاک نـدارد، در 

عمل راهی برای تهیه خوراک باقی نمانده است.

چـه پیشـرفت هایی در زمینـه دانـش و   
تکنولوژی تولید شـمش روی در سطح جهان 

طی سالیان اخیر حاصل شده است؟
ایـن صنعت نیز مانند سـایر عرصه  ها، هـر روز در 

جهان شاهد پیشرفت های کمی، کیفی و بهینه سازی 

اسـت. طـی سـال های اخیـر، مسـائل و مالحظـات 

زیسـت محیطی بـه شـدت افزایـش یافتـه و جدی تـر 

الزامـات  رعایـت  بایـد  صنعتگـران  و  اسـت  شـده 

زیست محیطی را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند. 

بدیهـی اسـت که تولیدکنندگان و صنعتگـران داخل 

کشور نیز ناچار هستند تا حد امکان همگام با سایر 

کشورها حرکت کنند تا سهم خود را از بازار جهانی از 

دست ندهند اما در شرایط فعلی که موانع متعدد و 

روزافـزون حتـی اجـازه گـردش چـرخ روزانه صنعـت را 

نمی دهنـد، انتظـار توسـعه و پیشـرفت و هزینه کـرد 

برای آن چندان واقعی به نظر نمی رسد.

وضعیـت صنعت روی در داخل کشـور را   
چگونـه ارزیابـی می کنیـد و در حـال حاضر 
تولیدکنندگان شـمش روی با چه مشکالتی 

مواجه هستند؟
مشـکل اساسـی ایـن صنعـت ماننـد بسـیاری از 

حوزه  ها، عدم امنیت است. عدم امنیت در تامین 

مناسـب،  قیمـت  بـه  اولیـه  مـواد  تامیـن  خـوراک، 

تغییـرات غیر کارشناسـی قوانیـن در دسـتگاه های 

مختلـف دولتـی کـه شـرکت ها بـا آن هـا سـر و کار 

دارنـد ، موانع تجاری )واردات و صـادرات(، بی ارزش 

شدن زمان در ساختار دیوان ساالری کشور و اتالف 

زمان هـای بـاور نکردنی، در مجموع انگیزه چندانی 

کـه  افـرادی  همچنیـن  و  تولیدکننـدگان  بـرای 

می خواهند وارد این حرفه شوند و یک بنگاه تولیدی 

راه انـدازی کننـد، باقـی نمی گـذارد. در کنـار تمـام 

ایـن مـوارد، عـدم ثبـات و شـفافیت نـرخ ارز، چالـش 

بسـیار قدیمـی محسـوب می شـود که هیـچ گاه رفع 

نشده است.

ارزیابـی شـما از سـرمایه گذاری  در ایـن   
صنعت طی سـالیان اخیر چیسـت و آیا دولت 

از تولیدکنندگان شمش روی حمایت می کند؟
تـا جایـی کـه مشـخص اسـت، طی سـالیان اخیر 

سرمایه گذاری جدیدی در این صنعت انجام نشده 

است. شاید همان واحدهای قدیمی خرید و فروش 

شده اند و صاحبان و سهامداران تغییر کرده باشند 

امـا در لیسـت هایی کـه بـه فـرض از طـرف انجمـن 

ارائه می شـود، اسـامی جدیدی طی سـال های اخیر 

مشاهده نشده است. تولیدکنندگان مدت ها است 

کـه چشـم امیـدی بـه حمایـت دولـت ندارنـد و تنهـا 

درخواست آن ها این است که ضمن ادامه فعالیت، 

سنگ اندازی ها نیز متوقف شود.

آیـا    صـادرات،  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا 
همکاری هـای الزم با تولیدکننـدگان روی در 

این زمینه صورت پذیرفته است؟
حمایـت از صـادرات و ارزآوری، همـواره در حـد 

مطـرح  نیـز  نوبـت  چنـد  سـال  در  کـه  شـعار  یـک 

می شـود، باقـی مانـده اسـت. در واقـع طـی سـالیان 

اخیر، نه تنها مشـکلی از تجارت )اعم از صادرات و 

واردات( کاسـته نشـده اسـت بلکـه همـواره شـاهد 

فراینـد  ایـن  در  جدیـدی  هزینه هـای  و  معضـالت 

هسـتیم. در واقـع بـه مـرور زمان، کار تولیدکننده به 

تنهـا مزیـت صـادرات  جایـی می رسـد کـه عطـای 

یعنـی معافیـت مالیاتـی را بـه لقـای آن ببخشـد و 

بازارهای جهانی را فراموش کند.

نوسـان قیمت روی در بازارهای جهانی،   
چـه تاثیـری بر قیمت ایـن فلـز در بازارهای 

داخلی داشته است؟
بـدون شـک تمـام افـرادی کـه بـا کامودیتی هـا 

و  بـوده  جهانـی  قیمت هـای  تابـع  دارنـد،  سـروکار 

قابـل  تغییـرات  قیمت هـا،  ایـن  کـه  می داننـد 

مالحظه ای دارند که قابل پیش بینی هم نیسـتند. 

از سـوی دیگـر، بـرای مثـال تولیدکننـده فلـز روی 

می دانـد کـه بـا گران شـدن مواد اولیـه و هزینه های 

ببـرد  بـاال  را  فـروش  قیمـت  نیسـت  قـادر  آن، 

نشـان  تولیدکننـدگان  سـایر  کـه  )عکس العملـی 

می دهند(. بنابراین تنها حیطه مانور تولیدکننده ، 

قیمـت تمام شـده اسـت امـا در کشـور ایـن مشـکل 

مضاعـف بـوده و دلیـل آن هـم عـدم ثبـات نـرخ ارز 

است. یعنی تولیدکننده هم باید ریسک تغییرات  

بورس فلزات لندن را بپذیرد و هم تغییرات روزانه 

و حتـی لحظـه ای نـرخ ارز را در نظر داشـته باشـد. 

ضمـن اینکـه افزایـش مشـکالت صادراتـی، معموال 

کشـور  داخـل  در  محصـول  انباشـت  موجـب 

قیمـت  از  مراتـب  بـه  فـروش  قیمـت  و  می شـود 

جهانی پایین تر می آید.

چشـم انداز داخلـی و آینـده صنعت روی   
در سطح جهان را چگونه ارزیابی می کنید؟

آینـده همـان چیزی اسـت کـه امروز می سـازیم. 

اگـر کمـاکان بـه همیـن رویـه ادامـه دهیـم و بـدون 

برنامـه حرکـت کنیـم، در عمل هیچ حرکتی نکـرده و 

بـازار  از  روزبـه روز  اسـت  بدیهـی  و  زده ایـم  درجـا 

جهانـی کـه بـه صـورت مـداوم در تـالش و کوشـش 

اسـت، عقب تـر خواهیـم مانـد و چندان دور نیسـت 

کـه از صادرکننـده روی، تبدیـل به واردکننده شـویم 

پایـه علـم و نظـرات  بـر  امـا اگـر تغییـرات اساسـی 

کارشناسـی در ایـن عرصـه ایجـاد کنیـم، امیـد بـه 

ارتقای جایگاه را هم خواهیم داشت.

آخرین امید تولیدکنندگان 
شمش روی به داشتن 

اندک سهمیه ای از معادن 
به ویژه معدن انگوران نیز 
از سال گذشته همزمان با 
ورود خاک این معدن به 
بازار بورس، یک سره بر 

باد رفت
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امنیت سـرمایه گذاری و حاشـیه سـود باال، همواره توجه دولت ها و مردم به طال را به  دنبال داشـته اسـت. حاشیه سود باالی 
تولیـد طـال باعث می شـود که کشـورهایی کـه دارای ذخایر طال هسـتند، به  دنبـال تـداوم و افزایش تولید باشـند. بانک های 
مرکـزی بـه  عنـوان پشـتوانه پولی و مـردم با هـدف سـرمایه گذاری و اسـتفاده زینتی، مصرف  کننـدگان اصلی طال به  شـمار 
می روند. تولید و مصرف طال در سـال ۲0۲1 نسـبت به سـال ۲0۲0 افزایش داشـته اسـت که علت اصلی هر دو مورد، کاهش 
محدودیت هـای ناشـی از همه گیـری کرونـا در سـطح جهان اسـت. چیـن همچنـان در سـال ۲0۲1، به  عنـوان بزرگ ترین 
تولیدکننده و مصرف  کننده طال در سـطح جهان شـناخته می شـود. در مجموع میزان تولید معدنی طال در جهان در سـال ۲0۲1 

نسبت به سال ۲0۲0، با افزایش ۳ درصدی و میزان مصرف، با افزایش چشمگیر 4۷ درصدی روبه رو بوده است.

سیر نزولی تولید معدنی و افزایش چشمگیر مصرف طال در چین

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمـان آتورپـات، در بحـث تولیـد معدنـی بـا توجـه به 

آمار منتشر شده توسط »WGC« در سال 2021، بیش 

از سه هزار و 580 تن طالی معدنی توسط کشورهای 

مختلف تولید شده است که بیشترین میزان تولید 

مربـوط بـه قـاره آفریقـا اسـت و کمتریـن آن نیز توسـط 

اگرچـه  اسـت.  شـده  انجـام  اروپایـی  کشـورهای 

کشـورهای آفریقایـی در مجمـوع بـا بیـش از 980 تـن 

تولیـد طـالی معدنـی در سـال 2021، بیشـترین میزان 

تولیـد را بـه  خـود اختصـاص داده انـد امـا هیـچ یـک از 

کشـورهای آفریقایـی بـه  تنهایـی جایـی در میـان پنـج 

تولیدکننده برتر معدنی طال ندارند.

کشورهای چین، روسیه، استرالیا، کانادا و ایاالت 

متحـده آمریـکا، بـه  ترتیـب بیشـترین میـزان تولیـد 

معدنـی طـال را در سـال 2021 بـه  ثبـت رسـانده اند. بـه 

 نحـوی کـه نزدیـک بـه 38 درصـد از مجمـوع تولیـد 

معدنـی طـال در سـطح جهـان توسـط ایـن پنـج کشـور 

انجـام شـده اسـت. الزم بـه  توضیـح اسـت کـه سـه 

تولیدکننـده برتـر یعنـی چیـن، روسـیه و اسـترالیا، بـه  

ترتیب با تولید حدود 332، 331 و 315 تن،  اختالف 

قابل توجهی نسـبت به سـایر تولیدکنندگان معدنی 

طـال در سـال 2021 داشـته اند. در نمـودار 1، سـهم 

تولیدکنندگان برتر طال در سال 2021 از مجموع تولید 

معدنی جهان قابل مشاهده است.

بایـد اظهـار کـرد کـه عـالوه  بـر پنـج تولیدکننـده 

اندونـزی،  مکزیـک،  پـرو،  غنـا،  کشـورهای  برتـر، 

آفریقای جنوبی، ازبکسـتان و بورکینافاسـو نیز دیگر 

کشورهایی هستند که هر یک در سال 2021 بیش از 100 

تن تولید معدنی طال داشته اند و سهم قابل مالحظه ای 

از مجموع تولید را به  خود اختصاص داده اند.

مجمـوع تولیـد معدنـی طـال در سـطح جهـان در 

سـال 2021 نسـبت بـه سـال 2020، نزدیـک بـه 105 تـن 

افزایـش داشـته اسـت؛ درحالـی کـه پنـج تولیدکننده 

بـزرگ طـالی معدنـی بـه  اسـتثنای کانـادا، همگـی بـا 

کاهـش میـزان تولیـد نسـبت بـه سـال 2020 مواجـه 

بوده انـد. تولیـد کشـورهای چیـن، روسـیه، اسـترالیا و 

ایـاالت متحـده آمریـکا در سـال 2021، حـدود 57 تـن 

نسبت به سال 2020 کاهش داشته است اما کانادا با 

افزایـش سـطح تولیـد خـود تـا حـدود 20 تـن، جایـگاه 

آمریـکا بـه  عنـوان چهارمیـن تولیدکننـده برتـر طـالی 

معدنی را به  خود اختصاص داده است.

الزم بـه توضیـح اسـت کـه میـزان تولیـد چیـن، 

بزرگ تریـن تولیدکننـده طـالی معدنـی در جهـان در 

سال 2021 نسبت به سال 2020، بیش از 36 تن کاهش 

داشـته اسـت. بـه  طـور کلی تولیـد طالی معدنـی در 

چیـن پـس از سـال 2016 بـا تولیـد حدود 464 تن، سـیر 

نزولی پیدا کرده است. دلیل اصلی کاهش تولید در 

چیـن بـه کاهـش عیـار ذخیـار باقی مانـده و افزایـش 

سـخت گیری های زیسـت محیطی برمی گـردد کـه 

معـادن  خصـوص  بـه   معـادن،  از  برخـی  تعطیلـی 

کوچک مقیاس در این کشور را در پی داشته است.

آفریقـای  و  اندونـزی  مکزیـک،  پـرو،  کشـورهای 

جنوبـی کـه در سـال 2021 بـه  ترتیـب جایـگاه هفتـم تـا 

را  طـال  معدنـی  تولیدکننـدگان  بزرگ تریـن  دهـم 

داشـته اند، در مجمـوع نسـبت بـه سـال 2020، حدود 

68 تـن افزایـش تولید و تاثیر مثبتـی در افزایش تولید 

جهانی در سال 2021 داشته اند. با توجه به سهم قابل 

توجـه سـایر کشـورها از تولیـد معدنـی طـال در جهان، 

می تـوان بـه توزیـع تولیـد طـال در قاره ها و کشـورهای 

مختلـف پـی بـرد. تکنولـوژی نـه  چنـدان پیچیـده در 

کنـار حاشـیه سـود و ارزش  افـزوده مناسـب، موجـب 

شده است تا تمامی کشورهای دارای ذخیره نسبت 

به استخراج و فرآوری طال اقدام کنند.

رشد چشمگیر مصرف طال در سال ۲0۲1  
امنیـت سـرمایه گذاری از جملـه دالیلـی اسـت 

کـه باعـث می شـود صندوق هـای سـرمایه گذاری، 

اکثر مردم و بانک های مرکزی به سرمایه گذاری در 

بـازار طـال روی آورنـد و تقاضـا در بـازار طـال را افزایش 

دهنـد. بـه  ویـژه در سـال های اخیـر کـه ارزش دالر 

آمریـکا در سـطح جهـان افـت  و خیزهـای فراوانـی را 

تجربـه کـرده و طـال ریسـک پاییـن خـود در حـوزه 

سـرمایه گذاری را بـه  اثبـات رسـانده اسـت. بنابراین 

بانک هـای مرکـزی کشـورهای مختلـف از طـال بـه  

مشاور طرح جامع طالی کشور
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چین و ایاالت متحده از جمله کشورهایی هستند 

کـه عـالوه  بـر تولیـد معدنـی قابـل توجـه، در زمـره 

مصرف کننـدگان اصلـی طـال نیـز به شـمار می رونـد. 

به ویـژه چیـن کـه هم زمـان بزرگ ترین تولیدکننده 

محسـوب  جهـان  سـطح  در  طـال  مصرف کننـده  و 

می شـود. در میـان پنـج مصرف کننـده بـزرگ طـال در 

سال 2021 به  استثنای ترکیه، مصرف طال توسط سایر 

بـا   2020 سـال  بـه  نسـبت  بـزرگ  مصرف کننـدگان 

افزایش روبه رو بوده است.

یکی از دالیل اصلی این موضوع، افزایش تقاضای 

قابل مالحظه بانک های مرکزی اغلب کشورهای جهان 

در سال 2021 نسبت به سال 2020 بوده است. همچنین 

کاهـش بحـران ناشـی از همه گیـری کرونـا، افزایـش 

برگزاری مراسم ها و جشن ها در سال 2021 در کشورهای 

مختلف را به  دنبال داشته است که به تبع آن، میزان 

تقاضای زیورآالت و مصرف طال با افزایش چشمگیری 

مواجه شده است. در نمودار 2، سهم مصرف  کنندگان 

بـزرگ طال نسـبت به مجموع طـالی مصرف شـده در 

جهان طی سال 2021 مشاهده می شود.

همان گونـه کـه در نمـودار 2 مشـاهده می شـود، 

توزیـع مصـرف طـال نسـبت بـه توزیـع عرضـه آن بـه  

مراتب متمرکزتر است؛ به  طوری که پنج کشور بزرگ 

مصرف  کننـده طـال در مجمـوع 75 درصد از مصرف 

بـه  خـود اختصـاص  را  طـالی جهـان در سـال 2021 

داده انـد. در ایـن میـان، چیـن و هنـد مصرف کننـده 

سـال  ایـن  در  جهـان  طـالی  از  درصـد   58 حـدود 

بوده اند. ایران نیز که پس از ترکیه با نزدیک به 52تن، 

ششمین مصرف کننده بزرگ طال در سال 2021 بوده، 

سـهم 1.7 درصـدی از مصـرف کل طـال در جهـان را به  

نام خود ثبت کرده است.

نقش فرهنگ در مصرف طال در هند  
مصـرف طـال در کشـورهای چیـن و هنـد در سـال 

2021 نسبت به سال 2020، به  ترتیب 57 و 79 درصد 

افزایش داشته و در مجموع رشد نزدیک به 700 تنی 

را نسبت به سال قبل از آن تجربه کرده است. علت 

اصلی این امر، همان  طور که پیش تر نیز به آن اشاره 

شـد، رفـع یـا کاهـش محدودیت هـای ناشـی از کرونـا 

طـی سـال 2021 بـوده اسـت. بـه  ویـژه در هنـد کـه 

مصـرف زیـورآالت و جواهـرات در ایـن کشـور ریشـه 

فرهنگـی و تاریخـی داشـته اسـت و در سـال 2021 بـا 

کاهش همه گیری کرونا و شـکل گیری موج جدیدی 

فسـتیوال های  و  ازدواج  مراسـم های  برگـزاری  از 

گوناگـون، تقاضـای طـال بـه  میـزان قابـل مالحظـه ای 

افزایش داشته است.

مطابـق بـا آن چـه پیش تـر نیـز بـه آن اشـاره شـد، 

و  سـرمایه گذاری  بخـش  در  طـال  مصـرف  عمـده 

سـاخت زیـور اسـت و مصـرف بخـش صنعـت در 

قیاس با دو حوزه مذکور، ناچیز به  شمار می رود اما 

کـه مصـرف طـال در  در مجمـوع می تـوان گفـت 

کشـورهای صنعتـی، بـه  خصـوص کشـورهای دارای 

صنایـع بـا تکنولوژی باال، می تواند قابل توجه باشـد. 

میانگیـن می تـوان گفـت مصـرف طـالی  طـور  بـه  

بخش صنعت در کشورهای توسعه  یافته، تا حدود 

10 درصد از کل مصرف را تشکیل می دهد.

عنـوان پشـتوانه پولـی بهـره گرفته انـد و بسـیاری از 

افـراد در جهـان نیـز بـا هـدف مصـرف زیـورآالت و 

جواهـرات و یـا سـرمایه گذاری و حفـظ ارزش دارایـی 

بر تقاضای طال می افزایند.

نـگاه  از  مختلـف  کشـورهای  در  طـال  مصـرف 

سـکه های  و  شـمش  جواهـرات،  مصـرف  میـزان 

سـرمایه گذاری مورد بررسـی قرار می گیرد. مصرف 

بـرآورد  تـن  هـزار  از سـه  بیـش  طـال در سـال 2021، 

می شود که از افزایش یک هزار تنی مصرف طال در 

این سال نسبت به سال 2020 حکایت دارد. در سال 

2021 همچـون سـال 2020، کشـورهای چیـن، هنـد، 

ایـاالت متحـده آمریـکا، آلمـان و ترکیـه، بـه  ترتیـب 

بزرگ تریـن مصرف کننـدگان طـال در سـطح جهـان 

بوده انـد. نکتـه قابـل توجـه قرارگیـری ایـران در رتبه 

سـال  در  طـال  مصرف کننـدگان  بزرگ تریـن  ششـم 

2021 است.
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کشـورهای سراسـر جهان در راسـتای جلوگیری از افزایش دمای کره زمین، توافقنامه ای وضع کردند 
تا انتشـارات گازهای گلخانه ای را کاهش دهند. در این توافقنامه، هدف کاهش انتشـار گازهای گلخانه ای 
بـدون تهدیـد تولید مـواد غذایی اسـت. یکی از اهـداف این توافقنامه، رسـیدن به انتشـار کربن صفر تا 
سـال ۲050 به شـمار می آید. بیشـترین میزان انتشـار کربن در صنعت آلومینیوم، مربوط به انرژی برق 
محسـوب می شـود. نیروگاه های برق عمدتا از سـوخت های فسیلی اسـتفاده می کنند که این سوخت ها 
باعث انتشـار قابل توجهی کربن به اتمسفر می شـود. بخش آلومینیوم شرکت ریوتینتو در سـال ۲0۲1، 
حـدود ۲1.9 میلیـون تن کربن منتشـر کرد که این رقم در مقایسـه با انتشـارات گازهـای گلخانه ای این 
شـرکت در سـال ۲018، حـدود یک درصد کاهش را نشـان می دهد. شـرکت آلکـوا در سـال ۲0۲1، به 
کاهش ۲۳.9 درصدی نسـبت به سـال ۲015 دسـت پیدا کرد. شـرکت نورسک هیدرو در سـال ۲018، 

حدود 11.۳ میلیون تن انتشار کربن را ثبت کرد.

انتشار کربن صفر تا سال ۲۰۵۰ در دستور کار 
تولیدکنندگان آلومینیوم

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

آرمـان آتورپـات، در راسـتای تغییـرات آب و هـوای 

کـره زمیـن، بسـیاری از کشـورها در سـال 2015 در 

توافقنامه ای در شـهر پاریس )مشـهور به توافق نامه 

اقلیمـی پاریـس(، تصمیم به کاهش انتشـار گازهای 

داشـتن  توافـق،  ایـن  هـدف  گرفتنـد.  گلخانـه ای 

واکنشـی قوی تـر نسـبت بـه خطر تغییـر اقلیـم بوده 

در  دمـا  کنتـرل  بـرای  بلندمـدت  هـدف  اسـت. 

توافقنامـه پاریـس ایـن اسـت کـه افزایـش میانگیـن 

دمـای جهانـی را بـه کمتـر از دو درجـه سـانتی گراد 

از  قبـل  سـطوح  از  باالتـر  فارنهایـت(،  درجـه   3.6(

صنعتـی شـدن نگـه دارد و ترجیحـا افزایش را بـه 1.5 

درجـه سـانتی گراد )2.7 درجـه فارنهایـت( محـدود 

کنـد کـه ایـن امـر بـه میـزان قابـل توجهـی اثـرات 

تغییـرات آب و هوایـی را کاهـش می دهـد. خالـص 

انتشـارات بایـد در اسـرع وقـت کاهـش یابـد و تـا 

اواسـط قـرن 21 بـه صفـر برسـد. بـرای رسـیدن بـه 

افزایـش کمتـر از 1.5 درجـه سـانتی گراد گرمایـش 

جهانی، انتشار گازهای گلخانه ای باید تا سال 2030 

حـدود 50 درصـد کاهـش یابـد. ایـن مجمـوع سـهم 

بـرای هـر کشـور در توافقنامـه  تعییـن شـده ملـی 

توافـق،  ایـن  اهـداف  از  یکـی دیگـر  پاریـس اسـت. 

انطبـاق بهتـر بـا اثـرات نامطلـوب تغییـرات آب و 

هوایـی و تقویـت انعطاف پذیـری آب و هوا و انتشـار 

کمتـر گازهـای گلخانـه ای، به نحوی که تولیـد مواد 

غذایـی را تهدیـد نکنـد. همچنین باید جریـان مالی 

بـه سـمتی هدایـت شـود کـه بـه کاهـش انتشـارات 

گازهای گلخانه ای کمک کند.

یکـی از صنایعـی کـه میـزان قابـل توجهـی گاز 

گلخانه ای تولید می کند، صنعت آلومینیوم است. 

تولیـد  پروسـه  طـی  کربنـی  انتشـارات   1 نمـودار 

آلومینیوم اولیه در سـال 2018 را نشـان می دهد. در 

صنعت آلومینیوم به میزان چشمگیری نیروی برق 

مصـرف می شـود و حـدود 42.5 درصـد گاز کربـن 

دی اکسید منتشر شده این صنعت، از محل تولید 

بـرق آن اسـت. بیشـترین سـهم در انتشـار کربـن در 

تولیـد آلومینیـوم، بـه فراینـد الکترولیـز اختصـاص 

دارد. سـهم انرژی برق مصرف شـده به صورت غیر 

مستقیم، حدود 64 درصد از انتشارات کربنی تولید 

آلومینیوم اولیه در سال 2018 بود.

بسـیاری از شـرکت های تولیدکننده آلومینیوم، 

اهدافی در راسـتای اجرای توافقنامه پاریس دارند. 

از ایـن میـان، شـرکت های ریوتینتـو، آلکوا و نورسـک 

هیدرو که شرکت های بزرگ تولیدکننده آلومینیوم 

در دنیا هستند، برنامه هایی برای کاهش انتشارات 

گازهای گلخانه ای دارند.

رسیدن به کربن صفر تا سال ۲050  
فراینـد ذوب آلومینیـوم به مقادیر قابل توجهی 

الکتریسـیته نیـاز دارد و اسـتفاده از آندهـای کربنی 

منجر به تولید گازهای گلخانه ای می شـود. اگرچه 

بـرق  طریـق  از  ریوتینتـو  کارخانه هـای ذوب  اکثـر 

ذوب  کارخانه هـای  می شـود،  تامیـن  تجدیدپذیـر 

»Boyne« و »Tomago« در شـرق اسـترالیا بـه  طـور 

عمـده از نیروگاه هـای بـرق بـا سـوخت زغال سـنگ 

تامیـن می شـوند. دو منبـع اصلـی در فراینـد پاالیش 
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گلخانـه ای  گازهـای  انتشـار  باعـث  کـه  آلومینـا 

می شـود، زغال سـنگ و گاز طبیعـی مـورد اسـتفاده 

بـرای گرمـا و تکلیـس اسـت. در سـال 2021، میـزان 

انتشـار خالـص گازهای گلخانـه ای بخش آلومینیوم 

شـرکت ریوتینتـو، حدود 21.9 میلیـون تن کربن بود 

گازهـای  انتشـارات  بـا  مقایسـه  در  رقـم  ایـن  کـه 

گلخانـه ای در سـال 2018 حـدود یـک درصـد کاهـش 

یافت. اقدامات تاثیرگذار در این کاهش انتشـارات 

کربنی، ناشی از بهبود راندمان فرآوری، استفاده از 

بویلرهای برقی در پاالیش آلومینا و کاهش تولید در 

کارخانـه ذوب کیمیـت »Kitimat« کانـادا اسـت. 

براسـاس برآوردهـای آتورپـات از درآمـد و برنامه های 

شـرکت ریوتینتـو، ایـن شـرکت در نظـر دارد حـدود 

1.3درصـد از درآمـد خـود را بـرای کاهـش انتشـارات 

کربنی تا سال 2030 هزینه کند.

شـدت انتشـار گازهای گلخانه ای در سـال 2021 

بـا   »Atlantic« آتالنتیـک  ذوب  کارخانه هـای  در 

مصرف نیروی برق آبی، حدود 2.17 تن »CO2e« به  

ازای هـر تـن آلومینیـوم بـود. شـدت  انتشـار کربـن 

پاالیشـگاه »Vaudreuil« ریوتینتـو، در حـال حاضـر 

حـدود 260 کیلوگـرم » CO2e« در هـر تـن آلومینـا 

است. در »Weipa« استرالیا، شرکت ریوتینتو برای 

پیشـبرد کربن زدایـی در بخـش بوکسـیت، بـا نصـب 

چهـار مـگاوات انـرژی خورشـیدی اضافـی و باتـری 

انـرژی  تولیـد  ظرفیـت  سـاعت،  مـگاوات  چهـار 

خورشـیدی شـبکه بـرق محلـی را بیـش از سـه برابـر 

افزایش خواهد داد.

پاریـس،  توافقنامـه  راسـتای  در  آلکـوا  شـرکت 

کاهـش  بـرای  میان مدتـی  و  کوتاه مـدت  اهـداف 

انتشـارات کربنـی خـود تعییـن کرده اسـت. یکـی از 

راهکارهای این شرکت در راستای کاهش انتشارات 

کربنی، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و توسعه 

تکنولوژی های جدید است. یکی از اهداف شرکت 

آلکوا، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا 30 درصد 

تـا سـال 2025 و کاهـش 50 درصـدی تـا سـال 2030 

نسـبت به سـال 2015 اسـت. تاکنون شرکت آلکوا به 

کاهش 23.9 درصدی نسـبت به سـطح پایه تا سـال 

2021 دسـت یافته اسـت. این شـرکت در نظر دارد تا 

سال 2050، به خالص انتشار کربن صفر دست یابد. 

 »CO2e« مجموع انتشـار معادل دی اکسـید کربن

ایـن شـرکت در سـال 2021 برابـر بـا 21.8 میلیـون تـن 

بـود کـه از ایـن میـزان، 17.4 میلیـون تـن آن انتشـار 

مستقیم بود. این نشان دهنده کاهش 9.1 درصدی 

در مجمـوع انتشـار کربنـی و کاهـش 10.7 درصـدی 

تـن  هـر  ازای  بـه   انتشـارات  )میـزان  آن  شـدت  در 

آلومینیوم( نسـبت به سـال 2020 اسـت. این کاهش 

ذوب  کارخانـه  کـردن  محـدود  از  ناشـی  عمدتـا 

بـر عملیـات  اینتالکـو »Intalco« و تمرکـز مـداوم 

پایـدار و بهینه سـازی بـوده اسـت. گفتنی اسـت که 

و  آلومینـا  بـرای  آلکـوا  شـرکت  حاضـر،  حـال  در 

آلومینیوم اولیه، دارای دو برند مطرح با انتشـارات 

کـه   »Ecosource« برنـد  اسـت.  پایینـی  کربنـی 

مربوط به آلومینا اسـت، انتشـارات کربنی کمتر از 

600 کیلوگـرم بـه  ازای هـر تـن آلومینـا را دارد و برنـد 

»Ecolum« از آلومینیـوم اولیـه کـه بـرای تولیـد هـر 

تـن از آن، کمتـر از چهـار تن معادل دی  اکسـید کربن 

منتشر می شود.

تغییر بویلرهای فسیلی به الکتریکی  
شرکت نورسک هیدرو در سال 2018، حدود 11.3 

میلیـون تـن انتشـارات کربنـی داشـت. ایـن شـرکت 

برنامه کاهش انتشارات کربنی به میزان یک میلیون 

و 100 هزار تن تا سال 2025 را در دست دارد. نورسک 

هیدرو با تغییر سوخت بویلرها از سوخت فسیلی به 

الکتریکـی، تـالش در اجرای این برنامـه را دارد. میزان 

انتشـار گازهـای گلخانـه ای نیروگاه سـوخت فسـیلی 

آلونورتـه »Alunorte« تـا سـال 2030، بـه میـزان قابـل 

توجهـی کاهـش خواهـد یافـت. از سـال 2025 تـا سـال 

2030، میـزان انتشـارات گازهـای گلخانـه ای بـه 7.9 

میلیون تن کاهش خواهد یافت که این میزان کاهش 

حدود 30 درصد انتشارات گازهای گلخانه ای نسبت 

بـه سـال 2018 را نشـان می دهـد. از برنامه هـای مدون 

ایـن شـرکت طـی سـال های 2025 تـا 2030، الکتریکـی 

کردن بویلرهای زغال سنگ سوز، بهبود و بهینه سازی 

شـبکه بـرق و فراینـد ذوب اسـت. بـا الکتریکی شـدن 

بویلرهـای ایـن شـرکت، میـزان انتشـار کربـن نورسـک 

هیدرو از برند »EcoSource« آلکوا نیز کمتر خواهد 

شد. از دیگر برنامه های این شرکت در سال های 2030 

تـا 2050 بـرای کاهـش انتشـارات گازهـای گلخانـه ای، 

و  سـبز  هیـدروژن  تجدیدپذیـر،  انـرژی  از  اسـتفاده 

کاهش انتشارات واحدهای ذوب است. این شرکت 

انتشار کربن صفر در سال 2050 و یا زودتر از این زمان 

را در برنامه خود جای داده اسـت. شـرکت نورسـک 

هیدرو از نیروگاه های برق آبی برای تولید آلومینیوم 

اسـتفاده می کنـد و بـرای کاهـش بیشـتر انتشـارات 

بـه  از تزریـق گاز  ایـن شـرکت می خواهـد  کربنـی، 

البتـه  کنـد.  اسـتفاده  زمیـن  سـطحی  زیرالیه هـای 

ناگفتـه نمانـد کـه این روش بسـیار هزینه بر اسـت و 

امـروزه از نظـر اقتصـادی بـه  غیر از مـوارد خاصی، به  

تحلیل هـای  اسـاس  بـر  همچنیـن  نیسـت.  صرفـه 

آتورپات، شرکت نورسک هیدرو برای توسعه پایدار 

در نظـر دارد حـدود 4.7 درصـد از درآمـد خـود را 

صرف این کار کند.

 8112انتشارات کربنی آلومینیوم اولیه در سال  -1نمودار 
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تولیـد جهانی سـرب حدود ۲ درصد در سـال ۲0۲1 نسـبت به سـال ۲0۲0 افزایـش یافت که 
ایـن نتیجـه افزایـش تولید در چیـن و هند اسـت. ارزیابی می شـود که تولید جهانی سـرب معدنی 
بـا ۲.9 درصـد افزایـش، به چهار میلیـون و ۷10 هزار تن در سـال ۲0۲۲ با مشـارکت چین، هند و 
قزاقسـتان برسـد. بیشـترین میزان تولید معدنی سـرب در سـال ۲0۲1 متعلق به کشورهای چین، 
اسـترالیا و آمریـکا بـه  ترتیب با حـدود دو میلیون تـن، 500 هزار تـن و ۳00 هزار تن اسـت. تولید 
جهانی سـرب با افزایش تقاضا برای باتری های اسـید سـرب از بخش های خـودرو و دوچرخه های 

برقی به  ویژه از سوی چین و ایاالت  متحده در حال افزایش است.

افزایش تولید سرب در چین، 
نوش دارویی برای بازار سرب جهانی

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمـان آتورپـات، سـرب عنصـری سـمی و شـکل پذیر 

اسـت کـه رنـگ خاکسـتری کـدر دارد. گالـن، کانـی 

طبیعی سـولفید سـرب و اصلی ترین کانی فلز سـرب 

در معـادن ایـن فلـز اسـت. سـرب و روی بـه  صـورت 

توامـان در کانسـنگ میزبـان وجـود دارنـد و سـنگ 

معـدن سـرب و روی ممکـن اسـت حاوی نقـره، مس و 

طـال نیـز باشـد؛ بـه  طـوری که بیشـترین نقـره معدنی 

جهان، به  عنوان محصول جانبی معادن سرب و روی 

تولید می شود. سنگ معدن ابتدا باید از خاک رس و 

سایر سیلیکات ها جدا و سپس سنگ سرب از سنگ 

روی جـدا شـود. بـرای تولیـد سـرب بیشـتر از روش 

پیرومتالورژی استفاده می شود.

پس از جداسـازی، گوگردزدایی و ذوب در داخل 

کوره دوار، سـرب مذاب به  دسـت  آمده برای حذف 

ناخالصی ها به محفظه های تصفیه منتقل شده و در 

می شـود.  ریخته گـری  شـمش  شـکل  بـه  نهایـت 

تولیـد  مختلـف  خلـوص  درجـه  در  سـرب  شـمش 

می شـود که درجه خلوص 99.95 تا 99.99 درصد، 

به شـمار  مـاده  ایـن  پرفـروش  خلـوص  درجـات  از 

می رونـد. مقادیـر اندک ناخالصی شـمش سـرب به  

طـور عمـده شـامل آنتیمـوان و نقـره و بـه مقادیـر 

کمتر سایر فلزات از جمله طال می شود.

در نمودار 1 میزان تولید معدنی و بازیافتی سرب 

از سـال های 2017 تـا 2021 مـورد بررسـی قـرار گرفتـه 

اسـت. تولیـد معدنـی سـرب در سـال 2021 بـا مقـدار 

چهـار میلیـون و 566 هـزار تـن حدود 2درصد نسـبت 

بـه سـال 2020 رشـد داشـته  اسـت. میانگیـن تولیـد 

معدنی سرب در سال های مورد بررسی، حدود چهار 

میلیـون و 577 هـزار تـن بـوده  اسـت و میانگیـن رشـد 

سالیانه تولید معدنی سرب در این بازه، 1.05 درصد 

است. تولید معدنی و بازیافتی روی در سال 2020 به 

دلیـل شـروع همه گیـری کرونا کاهش داشـته  اسـت. 

همـان  طـور کـه در نمـودار 1 قابـل مشـاهده اسـت، 

برخـالف بسـیاری از مـواد معدنـی، تولیـد بازیافتـی 

سهم بیشتری نسبت به تولید معدنی از عرضه کل 

سرب در جهان دارد.

تولیـد معدنی سـرب در سـال 2020 بـا 5.2 درصد 

کاهش، به چهار میلیون و 400 هزار تن رسید. شیوع 

همه گیری کرونا در اواخر دسامبر 2019، به طور قابل 

توجهـی بـر فعالیت هـای معدنـی در نیمـه اول سـال 

2020 تاثیـر گذاشـت و تولیـد بازیافتـی سـرب نیـز از 

هفت میلیون و 599 هزار تن در سـال 2019 با کاهش 

2درصـدی، بـه هفـت میلیـون و 428 هزار تن در سـال 

2020 رسید. به  طور خاص تولید جهانی سرب در سه 

ماهـه نخسـت 2020 در مقایسـه بـا مـدت مشـابه در 

سـال 2019، حـدود 3.4 درصـد کاهـش یافـت. کاهش 

دلیـل  بـه   قزاقسـتان  و  هنـد  چیـن،  در  تولیـد 

محدودیت هـای کرونـا بیشـترین تاثیـر را در کاهـش 

تولید در سال 2020 داشته  است.
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پیش بینی می شـود که در سـال 2022، تولید فلز 

سـرب تصفیـه شـده بـا افزایـش 1.3 درصـدی، بـه 12 

میلیـون و 440 هـزار تـن برسـد که تحت تاثیـر افزایش 

تولید در چین، هند، قزاقستان و مکزیک خواهد بود. 

انتظـار مـی رود تولیـد اروپا به  خاطر کاهش تولیـد در 

بلغارسـتان، آلمـان، ایتالیـا و لهسـتان کاهـش یابـد. 

داده هـای گـزارش  شـده به »ILZSG« نشـان می دهد 

که عرضه فلز سرب تصفیه  شده جهان در طول چهار 

ماه اول سال 2022، به میزان 20 هزار تن از تقاضا فراتر 

رفته  است.

هفت تولیدکننده برتر سرب معدنی   
در جهان

چین با اختالف بزرگ ترین تولیدکننده سرب در 

جهان اسـت. داده های سـازمان زمین شناسـی ایاالت 

متحده نشـان می دهد که 6 کشـور دیگر نیز مقادیر 

قابـل توجهـی در سـال 2021 اسـتخراج کرده انـد. در 

نمودار 2 سهم هفت کشور برتر تولیدکننده سرب در 

سـال های 2017 تـا 2021 بـه  طـور میانگیـن مشـاهده 

می شـود که چین سـهمی معادل 44 درصد، استرالیا 

10 درصـد، آمریـکا 7 درصـد، پـرو و مکزیـک 6 درصـد، 

روسـیه و هنـد بـه ترتیـب 5 و 4 درصـد از کل تولیـد 

جهانـی سـرب معدنـی را دارا هسـتند. چین در سـال 

2021، دو میلیـون تـن سـرب تولیـد کرد که نسـبت به 

تولید یک میلیون و 900 هزار تنی در سال 2020 کمی 

بیشتر بود. این افزایش تولید با وجود مازاد سرب در 

انبارها اتفاق افتاده  اسـت. این کشـور دارای تعدادی 

معـادن بـزرگ سـرب اسـت کـه ازجملـه ایـن معـادن 

می توان به یینشان، فانکو و یینگ اشاره کرد.

همان طـور کـه اشـاره شـد، چیـن بـا اختـالف قابل 

توجهـی بیشـترین تولیـد معدنـی سـرب را در جهـان 

دارد. پـس از چیـن اسـترالیا قـرار گرفتـه اسـت کـه در 

سـال 2021 بـا افزایشـی انـدک نسـبت بـه سـال 2020، 

کـرده  تولیـد  معدنـی  سـرب  تـن  هـزار  حـدود 500 

اسـت. تولید سـرب معدنی اسـترالیا طی سـال های 

2017 تا 2021، به  طور متوسـط سـاالنه 2 درصد رشـد 

داشته  است. استرالیا، بزرگ ترین ذخایر سرب را در 

سطح جهان دارد. تولید سرب در ایاالت متحده در 

سـال 2021 به 300 هزار تن رسـیده بود که نسـبت به 

یافتـه   تـن در سـال 2020 کاهـش  هـزار  تولیـد 306 

اسـت. همچنیـن تولیـد سـرب بازیافتـی نیـز در ایـن 

کشور حدود 4 درصد کاهش ساالنه را در سال 2021 

تجربه کرد که ناشی از تعطیلی چند کارخانه تولید 

سرب ثانویه بود.

پـرو در سـال 2021 شـاهد افزایـش تولیـد سـرب 

بود. در سـال 2021، این کشـور 280 هزار تن سـرب 

تولیـد کـرد؛ در حالـی کـه تولیـد آن در سـال 2020 

سـرب  تولیـد  بـود.  تـن  هـزار   242 مجمـوع  در 

مکزیـک در سـال 2021 بـه 270 هـزار تـن رسـید کـه 

کمـی بیشـتر از تولیـد 260 هـزار تنـی ایـن کشـور در 

سال 2020 بود. مکزیک عمده سرب تولیدی خود را 

از معـدن  »La Platosa« کـه دارای ذخایـر سـرب 

و روی با عیار باال است، تولید می کند.

برخالف کشورهای ذکر شده در باال، تولید سرب 

روسـیه از سـال 2020 تـا 2021 بـدون تغییـر در مقـدار 

210هـزار تـن باقـی مانـد. بزرگ ترین معادن سـرب این 

کشور شامل معدن دولتی »Uchalinsk« و همچنین 

معـدن »Ural Mining« و »Volkovskoye« اسـت. 

بایـد دیـد کـه جنـگ اوکرایـن و بـه   خصـوص اعمـال 

تحریم هـا و ممانعت هـای صادراتـی چـه تاثیـری بـر 

خواهـد  سـال 2022  در  کشـور  ایـن  سـرب  صنعـت 

داشـت. تولیـد هنـد بـه  عنـوان دیگـر کشـور بـزرگ 

تولیدکننده سرب معدنی نیز ثابت بود.

با نگاهی به آینده و با توجه به گزارش موسسات 

معتبر بین المللی، انتظار می رود تولید سرب معدنی 

به  طور متوسـط با نرخ  4.2 درصدی رشـد کند و در 

سـال 2024 بـه پنـج میلیـون و 200 هـزار تـن برسـد. پرو، 

اسـترالیا و چیـن مشـارکت کنندگان اصلـی ایـن رشـد 

خواهنـد بـود. انتظـار مـی رود مجمـوع تولیـد در ایـن 

کشورها از دو میلیون و 800 هزار تن در سال 2021، به 

سه میلیون و 300 هزار تن در سال 2024 افزایش یابد.
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چیـن طی 10 سـال گذشـته جایگاه خـود را در بـازار جهانی تولیـد مفتول مس ارتقا بخشـیده و 
سـهم خـود را به حـدود 48 درصـد افزایش داده اسـت. با این حال، سـرعت باالی رشـد اقتصادی 
این کشـور، باعث شـد تا سـهم چین در کل تقاضای جهانی مفتول مسـی رشـد بیشـتری داشـته 
باشـد. کشـورهای شـرق آسـیا یعنی چیـن، هنـد، ژاپـن و کـره جنوبـی، از مهم ترین کشـورهای 
تولیدکننـده نیمه سـاخته های مسـی بـه  شـمار می آینـد و طی 10 سـال گذشـته، به  طور متوسـط 
نزدیـک بـه 55 درصـد از کل مفتول مس جهـان را تولید کرده اند. در این بین، سـهم چیـن و هند در 
بـازار تولیـد مفتول مسـی طی ایـن دوره، با افزایش همـراه بود؛ در  حالی  که دو کشـور دیگر، سـهم 

خود را در این بازار از دست دادند.

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

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، مفتول مسی یا سیم مفتول، سیمی 

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

محصـول  علی رغـم توانایـی قـدرت انتقـال حـرارت و 

الکتریسـیته، نـرم، منعطـف، بسـیار محکم و مقـاوم 

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

نیـرو، ارتباطـات از راه دور، مدارهـای الکترونیکـی و 

انـواع بی شـماری از تجهیـزات الکتریکـی اسـتفاده 

بـه  توجـه  بـا  مـس  مفتـول  همچنیـن  می شـود. 

ویژگی هـای آن در صنعـت ساختمان سـازی، کارایـی 

بسـیار زیـادی دارد و تمـام ایـن ویژگی هـا برگرفتـه از 

هسته  اصلی و مرکزی آن یعنی فلز مس است. نیمی 

از مـس اسـتخراج شـده بـرای تولیـد سـیم های بـرق و 

مفتول مسی استفاده می شود.

از سـال 2012 تـا سـال 2019، رونـد تولیـد مفتـول 

مسی در جهان از مقدار 15 میلیون و 268 هزار تن به 

مقـدار 18 میلیـون و 9 هـزار تـن افزایـش یافـت امـا در 

سـال 2020، بـه دلیـل همه گیری گسـترده کرونـا، روند 

تولیـد مفتـول مسـی کاهـش یافـت و بـه مقـدار 17 

میلیون و 512 هزار تن رسید. در سال 2021 نیز میزان 

تولیـد بـه مقـدار 18 میلیـون و 472 هزار تن رسـید که 

نسـبت بـه سـال قبـل از آن، حـدود 5 درصـد افزایـش 

یافت. همچنین مقدار متوسط تولید جهان در طی 

10 سال گذشته، برابر 17 میلیون و 115 هزار تن برآورد 

شد. در نمودار 1، سهم کشورهای چین، هند، ژاپن و 

کره جنوبی از کل تولید مفتول مس در جهان نشان 

داده شده است.

سرعت بسیار باالی توسعه بازار تولید   
مفتول مس در چین

چیـن در سـال 2012، سـهمی معـادل 38 درصـد از 

تولید مفتول مسی جهان را به خود اختصاص داد و 

تـا سـال 2020 نیـز بـا افزایـش رونـد تولیـد، حـدود 50 

درصد از کل تولید جهان را در دسـت داشـت اما در 

سـال 2021 به دلیل افزایش تولید در دیگر کشـورهای 

جهـان، از سـهم چیـن در تولیـد مفتـول مسـی جهـان 

کاسـته شـد و به سـهم 48 درصد رسید که نسبت به 

سال قبل از آن، 2 واحد درصد افت داشت. همچنین 

طـی 10 سـال گذشـته، مقـدار متوسـط سـهم چیـن از 

میزان تولید مفتول مس جهان برابر 44 درصد برآورد 

شـد. هنـد نیـز از سـال 2012 تـا 2014، رونـد ثابتـی در 

میـزان تولیـد مفتـول مس داشـت که سـهمی معادل 

30درصـد از کل تولیـد مفتـول مـس جهـان را بـه خود 

اختصاص داد. سـپس با رشـد برابر 10 واحد درصدی 

در سـال 2015 معادل 40 درصد از سـهم تولید مفتول 

مس را در جهان داشت. این میزان در سال 2016 نیز 

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

افـت کـرد و دوبـاره از سـال 2019 بـا تامیـن 40درصـد از 

مفتـول مـس جهـان تـا سـال 2021 ثابـت باقـی مانـد. 

همچنین مقدار متوسط سهم هند از میزان کل تولید 

مفتـول مـس جهان طی دوره گذشـته برابـر 30درصد 

بوده است.

کشور ژاپن نیز از سال 2012 تا 2019، سهم ثابت 

حـدود 40 درصـدی از میـزان تولیـد مفتـول مـس 

جهان را به خود اختصاص داد. سپس در سال های 

2020 و 2021 بـا افـت حـدود 10 واحـد درصـد نسـبت 

مشاور طرح جامع مس کشور
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شـدیدی میـزان صـادرات ایـن محصـول از مقدار پنج 

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

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

کاهـش میـزان صـادرات مواجـه شـد؛ بـه  طـوری کـه 

حجـم صـادرات بـه مقـدار دو هـزار و 327 تـن کاهـش 

یافـت. دوبـاره از سـال 2020، سـیر صعـودی در حجـم 

صـادرات مفتـول مـس در هنـد مشـاهده شـد؛ بـه  

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

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

همچنین متوسـط صادرات مفتـول مس در هنـد در 

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

سـوی دیگـر، قطـر و سـریالنکا از مهم تریـن مقاصـد 

صادراتی این محصول در هند به  شمار می روند.

میزان صادرات مفتول مس در ژاپن نیز در سال 

2012 برابـر 13 هـزار و 782 تـن و ایـن میـزان تـا سـال 

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

2021، حجـم صـادرات ایـن محصـول بـه 17 هـزار و 

513تـن رسـید کـه نسـبت بـه سـال قبـل از آن حدود 

1.8درصد رشد داشت. همچنین میانگین صادرات 

مفتـول مـس در ژاپـن طـی سـال های گذشـته برابـر 

18هزار و 700 تن گزارش شـد. هند، تایلند و ویتنام 

از مهم تریـن مقاصـد صادراتـی مفتول مـس در ژاپن 

به  شمار می روند.

کـره جنوبـی نیـز در سـال 2012، صادراتـی برابـر 

44هزار و 559 تن از مفتول مس به دیگر کشـورهای 

جهـان داشـت. رونـد صـادرات ایـن کشـور نیـز  طـی 

10سـال گذشـته با افت و خیز همراه بود و در سـال 

2021 ایـن میـزان برابـر 50 هـزار و 868 تـن بـود 

حـدود   ،2020 سـال  بـه  نسـبت  کـه 

3.6درصـد افـت داشـت. همچنیـن 

متوسط صادرات مفتول مس در 

سـال   10 طـی  جنوبـی  کـره 

گذشـته، برابـر بـا 56 هـزار و 

از  شـد.  گـزارش  تـن   898

مهم تریـن مقاصـد صادراتـی 

ایـن محصـول در کـره جنوبی 

می توان کشـورهای فیلیپین، 

چیـن، هنـد و ایـاالت متحـده 

آمریکا را نام برد.

بـه  طـور کلـی در سـال 2021 

به ترتیب کره  جنوبی، چین ، ژاپن 

و هنـد، رتبه هـای 12، 20، 23 و 26 را 

از میـان صادرکنندگان مفتـول مس در 

جهان به خود اختصاص دادند؛ به  طوری که 

مجموع صادرات کشـورهای ذکر شـده در سـال 2021 

برابـر 106 هـزار و 697 تـن بـود که نسـبت به سـال 2020، 

حدود 1.6درصد رشد داشت.

تایلند و فیلیپین، مهم ترین مقاصد   
صادراتی کره جنوبی

فیلیپیـن، مهم تریـن بـازار صادراتـی مفتـول مـس 

کشورهای چین و کره  جنوبی به  شمار می رود. خرید 

مفتول مس این کشور از کره  جنوبی نسبت به چین 

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

سهم کره  جنوبی در تامین نیاز وارداتی فیلیپین برابر 

45 درصـد گـزارش شـد. در حالـی  کـه ایـن میـزان از 

مبدا چین برابر 25 درصد بود. همچنین از سال 2012 

به سـال 2019، سـهمی معادل 30 درصد داشـت. به  

طور کلی از سال 2012 تا 2021، متوسط سهم کشور 

ژاپـن از تولیـد مفتـول مـس جهـان برابـر 40 درصـد 

برآورد شده است.

نیـز  کـره  کشـور   ،2013 و   2012 سـال های  در 

سـهمی برابـر 40 درصـد از میـزان کل تولیـد مفتـول 

مس جهان را در اختیار داشت. سپس از سال 2014 

تا 2021، ثابت باقی ماند و نسبت به سال  های 2012 

و 2013 به 30 درصد کاهش یافت. همچنین 

میانگیـن سـهم کشـور کـره از میـزان 

مـس جهـان  مفتـول  تولیـد  کل 

برابر 30درصد گزارش شد.

در سـال 2012، حجـم 

مـس  مفتـول  صـادرات 

کشـور چیـن برابـر دو 

بـود  تـن  هـزار و 559 

بـا  از ســال 2013  کـه 

ایـــن  تنـــدی  شیـــب 

صـــادرات  از  میـــزان 

بـــه  و  یافـت  افزایـــش 

مقــدار 16هــزار و 556تــن 

رسـید. ایـن رونـد رشـد تـا 

سـال 2016 ادامـه داشـت امـا 

کاهـــــش  بـــا   2017 ســـال  در 

10درصـدی، میـزان صـادرات برابـر بـا 

21هـزار و 430 تـن بـه 19 هـزار و 302 تـن افـت 

کـرد. از سـال 2018 تـا 2020، دوبـاره رونـد صـادرات 

مفتـول مـس در چیـن افزایش یافـت؛ به  طوری کـه از 

20هـزار و 863 تـن در سـال 2018، بـه مقـدار 29 هـزار و 

571 تن در سال 2020 رسید اما در سال 2021 کمی از 

میزان صادرات مفتول مسـی چین کاسـته شـد و به 

مقـدار 28 هـزار و 225 تـن افـت کـرد. طـی 10 سـال 

گذشـته، متوسـط صـادرات مفتـول مـس چیـن برابـر 

18هـزار و 509 تـن گـزارش شـد. کشـورهای فیلیپیـن، 

تایلند، ویتنام و مالزی، از مهم ترین مقاصد صادراتی 

مفتول مس چین بوده اند.

حجـم صـادرات مفتـول مـس کشـور هند نیـز در 

سال 2012 برابر دو هزار و 817 تن بود و تا سال 2014 با 

افـت و خیـز همـراه بـود امـا در سـال 2015 بـا رشـد 
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تا 2015، سـهم چین در بازار وارداتی فیلیپین نسـبت 

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

بـا ارزش واحـد  2021، کـره  جنوبـی مفتـول مـس را 

کمتری نسبت به چین در بازار فیلیپین تامین کرد؛ 

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

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

شـرایطی  کـه ایـن مقدار بـرای چین برابر با یک هـزار و 

314 دالر بر تن گزارش شد.

تایلند نیز از مقاصد مهم صادراتی دو کشور ژاپن 

و چیـن بـه شـمار مـی رود کـه بـه  طـور میانگین، سـهم 

تایلنـد از واردات مفتـول مـس چیـن طـی 10 سـال 

گذشـته، برابر 28 درصد برآورد شـد؛ در حالی  که این 

مقـدار بـرای کشـور ژاپـن برابـر 14 درصـد بود. از سـال 

2012 تا 2020، ارزش واحد تامین محصول توسط چین 

نسـبت بـه ژاپـن کمتر بـود و بنابراین سـهم باالیـی در 

تصاحـب بـازار مفتـول مـس تایلنـد داشـت. در سـال 

2021، ارزش واحـد چیـن و ژاپـن بسـیار نزدیـک بـه هـم 

بودنـد. بـا ایـن حـال چیـن همچنـان شـانس بیشـتری 

برای تصاحب بازار مفتول مس تایلند داشت.

در نهایت هند نیز با اینکه خود صادرکننده مفتول 

مـس در جهـان بـود امـا بـه  عنـوان یکـی از بازارهـای 

صادراتـی کـره و ژاپـن بـه  شـمار مـی رود. طـی 10 سـال 

گذشـته، بـه  طـور متوسـط سـهم ژاپـن از بـازار وارداتـی 

مفتـول مـس هنـد برابـر 23 درصـد بـرآورد شـد. ایـن در 

حالـی بـود کـه سـهم کـره  جنوبـی در تامیـن تقاضـای 

وارداتی این بازار تنها 4 درصد گزارش شد. در نمودار 

2، مجمـوع حجـم صـادرات مفتـول مـس کشـورهای 

چیـن، هنـد، ژاپـن و کـره جنوبـی بـه همـراه مجمـوع 

واردات این کشورها نشان داده شده است. همان  طور 

که مشاهده می شود، از سال 2012 تا 2021، از مجموع 

حجم واردات کاسـته شـده و بر حجم صادرات افزوده 

شـده اسـت. ایـن موضـوع بیشـتر بـه دلیـل کاهـش 

واردات چین و افزایش صادرات کره  جنوبی است.

در سال 2012، حجم واردات مفتول مس در چین 

برابـر بـا 100 هـزار و 723 تـن بـود و در سـال 2013 بـه 

مقدار 111 هزار و 87 تن افزایش یافت اما بعد از آن با 

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

ایـن محصـول بـه 53 هزار و 146 تن رسـید که نسـبت 

یافـت.  کاهـش  درصـد   10 حـدود   ،2020 سـال  بـه 

همچنین در 10 سـال گذشـته، متوسـط واردات چین 

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

تامین کننـدگان بـازار وارداتـی مفتـول مـس در چیـن 

می تـوان بـه کشـورهای  تایـوان و اندونزی اشـاره کرد. 

در سال 2021 در میان واردکنندگان جهان، چین رتبه 

14 را به خود اختصاص داد.

در سال 2021 میزان واردات این محصول در هند 

به 53 هزار و 987 تن رسید که نسبت به سال قبل از 

آن، حدود 5.2 درصد کاهش یافت. متوسط واردات 

مفتـول مـس در هنـد طـی 10 سـال گذشـته، برابـر  

69هـزار و 334 تـن بـرآورد شـد. عالوه براین، مهم ترین 

بـازار وارداتـی هنـد در سـال 2021،  تامین کننـدگان 

کشـورهای امارات متحده عربی و ژاپن بودند. هند 

در میان واردکنندگان مفتول مس در سال 2021 رتبه 

سیزدهم را به خود اختصاص داد.

حجـم واردات ژاپـن در سـال 2021 بـه پنـج هـزار 

تن رسید که نسبت به سال 2020، حدود 14درصد 

کاهـش یافـت. متوسـط واردات ژاپـن در 10 سـال 

گذشـته برابـر چهـار هـزار و 543 تـن بـرآورد شـد. از 

بـازار وارداتـی  مهم تریـن کشـورهای تامین کننـده 

بـه  می تـوان   ،2021 سـال  در  ژاپـن  مسـی  مفتـول 

میـان  در  ژاپـن  کـرد.  اشـاره  تایلنـد  و  مالـزی 

واردکنندگان این محصول در جهان، رتبه 54 را به 

خود اختصاص داد.

در سـال 2012، حجـم واردات مفتـول مـس در کـره 

جنوبی برابر با هفت هزار و 683 تن بود. در سال 2021، 

حجـم واردات ایـن محصـول در کـره جنوبـی برابـر یـک 

هزار و 314 تن بود که نسبت به سال قبل از آن حدود 

19 درصد افزایش یافت. متوسط واردات مفتول مس 

در کره  جنوبی طی 10 سال گذشته، برابر  با چهار هزار 

و 22 تـن گـزارش شـد. کـره  جنوبـی در سـال 2021، رتبـه 

76را از میـان واردکننـدگان ایـن محصـول در جهـان بـه 

خـود اختصاص داد. از مهم ترین تامین کنندگان بـازار 

وارداتـی ایـن کشـور می تـوان بـه کشـورهای آلمـان و 

ایاالت متحده آمریکا در سال 2021 اشاره کرد. به  طور 

کلی در سـال 2021، مجموع واردات کشـورهای چین، 

هند، ژاپن و کره جنوبی برابر 113 هزار و 447 تن بود که 

نسبت به سال 2020، حدود 7.8 درصد کاهش یافت.

چین؛ بزرگ ترین بازار مصرف مفتول   
مس جهان

در سال 2021، تقاضای مفتول مس در جهان برابر 

بـا 18 میلیـون و 166 هـزار تـن بـود کـه نسـبت به سـال 

پیشین که به دلیل همه گیری کرونا از میزان مصرف 

ایـن محصـول کاسـته شـده بـود، حـدود 5.3 درصـد 

افزایـش یافـت. در سـال 2012 میـزان مصـرف مفتـول 

مس در جهان برابر با 15 میلیون و 511 هزار تن برآورد 

شـد و تا سـال 2019 روند افزایشـی داشـت اما در سـال 

2020 به دلیل همه گیری کرونا و تعطیلی بسیاری از 

مشاغل از میزان مصرف آن کمی کاسته شد و دوباره 

در سـال 2021 سـیر صعودی داشـت؛ به  طوری  که در 

سـال 2021، میزان مصرف مفتول مس در جهان برابر  

بـا  18 میلیـون و 227 هـزار تـن بود که نسـبت به سـال 

گذشته حدود 3 درصد افزایش یافت.
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مقدار متوسط مصرف این محصول طی 10 سال 

گذشـته در جهـان برابـر بـا 17 میلیـون و 184 هزار تن 

گـزارش شـد. میـزان تقاضـای مفتـول مـس در جهان 

نیـز در سـال 2012 برابـر بـا 14 میلیـون و 829 هـزار تـن 

بـود. ایـن میـزان تـا سـال 2019 روند افزایشـی داشـت 

اما در سال 2020 کاهش یافت و دوباره در سال 2021 

روند افزایشی خود را از سر گرفت؛ به  طوری  که در 

سـال 2021، میـزان تقاضـای مفتـول مـس در جهـان 

برابـر  بـا 18میلیـون و 166 هـزار تـن بود که نسـبت به 

سـال پیشـین خود حدود 5.3 درصد افزایش یافت. 

در نمـودار 3، سـهم مصـرف مفتـول مـس از مصـرف 

جهان در کشـورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی 

نشان داده شده است.

سـهم چیـن از مصـرف جهانـی مفتـول مـس در 

سال 2012 برابر 37 درصد برآورد شد و تا سال 2020 

رونـد افزایشـی داشـت و بـه 49 درصـد رسـید و ایـن 

میزان در سال 2021 نیز ثابت باقی ماند. همچنین 

مقـدار متوسـط سـهم چیـن از مصـرف جهانـی ایـن 

44درصـد  برابـر  گذشـته  سـال   10 طـی  محصـول 

گزارش شد.

هند نیز در سال 2012 سهمی معادل 3 درصد از 

خـود  بـه  را  جهـان  در  مـس  مفتـول  مصـرف  کل 

تغییـر   2021 سـال  تـا  میـزان  ایـن  داد.  اختصـاص 

چندانی نداشـت؛ به  طوری که در سـال 2021 سـهم 

برابـر  جهـان  در  محصـول  ایـن  مصـرف  از  هنـد 

3.3درصـد بـود کـه نسـبت بـه سـال 2020 تنهـا 0.1 

واحـد درصـد افزایـش یافـت. طـی دوره 10 سـاله نیـز 

سـهم متوسـط مصـرف مفتـول مـس در هنـد از کل 

مصرف جهان برابر 3.1 درصد برآورد شد.

کشـور ژاپـن نیـز در سـال 2012 سـهمی معـادل 

4.4درصـد از کل مصـرف مفتـول مـس در جهـان را 

بـه خـود اختصـاص داد امـا تـا سـال 2021 رونـدی 

نزولـی در ایـن سـهم داشـت. در سـال 2021، سـهم 

این کشور از میزان مصرف مفتول مسی برابر 3.2 

درصـد بـود کـه نسـبت بـه سـال پیشـین خـود، 0.1 

واحـد درصـد افـت داشـت. سـهم متوسـط کشـور 

درصـد   3.9 برابـر  بررسـی  مـورد  دوره  طـی  ژاپـن 

گزارش شد.

در سـال های 2012 و 2013، سـهم مصـرف مفتـول 

مـس در کـره  جنوبـی نسـبت بـه سـهم مصـرف آن در 

جهان ثابت و برابر 3.9 درصد گزارش شـد. سـپس تا 

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

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

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

مقدار 3.2 درصد افت کرد. همچنین متوسط سهم 

مصرف مفتول مس در این کشور نسبت به جهان در 

دوره گذشته برابر 3.6 درصد برآورد شد.

طی دوره 10 ساله، در چین سهم مصرف مفتول 

مس از کل بازار مصرف جهانی آن نسـبت به سـهم 

تولید آن از جهان، با سرعت بیشتری افزایش یافت. 

از ایـن رو می تـوان گفـت کـه بـازار مصـرف در چیـن 

نسـبت به بازار تولید آن با سـرعت بیشـتری توسـعه 

یافتـه اسـت؛ در حالـی  کـه در هنـد و ژاپـن، سـهم 

مصـرف ایـن محصـول نسـبت بـه سـهم تولیـد آن از 

جهان، با نرخ یکسـانی تغییر کرد و تفاوت چندانی 

نداشـت امـا در کـره  جنوبـی، بـر خـالف آنچه کـه در 

چیـن اتفـاق افتـاد، سـهم تولید مفتـول مس از سـهم 

مصرف آن از جهان با نرخ بیشتری رشد کرد.

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

اسـت،  بـرق  صنعـت  آن  مهم تریـن  کـه  مختلـف 

پیش بینی می شود با رشد جمعیت که خود محرکی 

بـرای توسـعه صنعـت بـرق و توسـعه ایـن صنعـت بـه  

حساب می آید، تقاضا برای مفتول مس افزایش یابد 

و میزان تولید این محصول در جهان در سال های آتی 

رو بـه افزایـش باشـد. ضمن اینکه برقی سـازی یکـی از 

مهم ترین ارکان برای نیل به سمت کاهش انتشارات 

کربنـی و مقابلـه بـا گرمایـش زمیـن اسـت کـه خـود 

می تواند هر گونه ریسکی را در آینده رو به رشد بازار 

مفتول کاهش دهد.
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