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ظرفیت تولید داخلی روی، حدود 150 هزار تن در سال برآورد شده 

و در مقاطعی همین مقدار نیز محقق شده است اما اخبار و روایت  ها 

در سـال جـاری، حاکـی از افـت شـدید تولیـد بـه علـت کاهـش فعالیـت 

بسیاری از واحدها و حتی تعطیلی تعداد قابل توجهی از آن ها است. بر 

اساس آمار،  تولید روی طی سالیان اخیر در جهان، بیش از 13 میلیون 

تـن بـرآورد شـده اسـت و بـا توجـه بـه ایـن عـدد، اگـر واحدهـای تولیـدی 

داخلی همگی با حداکثر ظرفیت کار کنند ، کمی بیش از یک درصد 

تولید جهان را به خود اختصاص خواهند داد.

در حـال حاضـر معـادن بـزرگ و معتبـر سـرب و روی کشـور از جملـه 

انگوران و مهدی آباد، در اختیار دستگاه های دولتی قرار دارد و بر همین 

اسـاس تولیدات آن ها یا متوقف شـده اسـت و یا با شـرایط نامناسب در 

از سـوی دیگـر، معـادن  قـرار می گیرنـد.  تولیـدی  اختیـار واحدهـای 

کوچک مقیـاس نیـز بـه لحـاظ عیـار، ذخیـره و تولیـد جوابگـوی نیـاز 

واحدهـای تولیدکننـده روی نیسـتند. بنابرایـن اگـر یـک واحـد تولیدی 

چشـم امید به خاک عرضه شـده در بورس داشـته باشـد و بخواهد نیاز 

خود را از این طریق تامین کند، بدون شک پس از گذشت چند ماه باید 

انجـام  بـورس چنـان  اعـام ورشکسـتگی کنـد. قیمت گذاری هـا در 

می شـود کـه گویـا تولیدکننـده بـه جـز خـاک، هیچ هزینـه دیگری بـرای 

تولیـد فلـز نـدارد. تولیدکننـده ای کـه مزیتی نسـبی ازجملـه در اختیار 

داشـتن معدن و واحدهای فرآوری نداشـته باشـد، بی شـک نمی تواند با 

استفاده از خاک عرضه شده در بورس فعالیت کند.

در حال حاضر میزان ذخایر اکسیدی انگوران رو به پایان است و با 

اتمام ذخیره های سطحی این معدن، باید به الیه های داخلی روی آورد 

که به وضوح بافت سولفیدی دارند . این نه یک معضل است و نه یک 

فاجعـه؛ چراکـه معـادن سـولفوره در تمـام دنیا اسـتخراج می شـوند و به 

گوگـرد آن هـا نـه بـه چشـم یـک عامـل مزاحـم بلکـه بـه دیـد یـک مـاده 

ارزشـمند و مفیـد نـگاه می شـود. عنصـری کـه می تـوان از آن اسـید 

سـولفوریک مورد نیاز واحدهای تولیدی را نیز تامین کرد اما در ایران، 

واحدهای فرآوری که بتوانند این خاک را تشویه و تبدیل به اکسیدی 

کننـد ، احـداث نشـده  اند ) بـه جـز یـک مـورد ( و بـر همیـن اسـاس 

تولیدکنندگان فعلی امکان استفاده از خاک های سولفیدی را ندارند. 

تنها چاره موجود نیز راه اندازی هرچه سـریع تر کارخانه های تشـویه با 

ظرفیـت مناسـب بـوده و دانـش فنـی نیـز بـه طـور کامـل در دسـترس و 

آماده ارائه است.

در حالی که بازارهای جهانی با نوسان قیمت فلزات به ویژه غیر 

آهنی  هـا مواجـه شـده اند، نوسـانات قیمـت کامودیتی هـا در تمـام 

کشورها بازار را تحت تاثیر قرار می دهد و هر فردی که وارد این حرفه 

می شود، به خوبی می داند که افت و خیزها واقعیتی جدانشدنی از 

این فعالیت اقتصادی است اما در کشور مشکل بزرگ تری داریم که 

کـه بـرای تولیدکننـده، بـه مراتـب تهدیدکننده تر از قیمـت روزانـه در 

بـورس فلـزات لنـدن اسـت. تهدیـدی بـه نام نوسـانات نـرخ ارز و چند 

نرخـی بـودن آن کـه نـه از قواعـد و پیش بینی هـای بازارهـای بـورس 

تبعیت می کند و نه می توان در بحران هایی که ایجاد می کند، توان 

رقابـت بـا تولیدکننـدگان جهانـی را داشـت کـه در عمـل بـا چنیـن 

و  بودجه بنـدی  شـرایطی،  چنیـن  در  نیسـتند.  مواجـه  معضلـی 

برنامه ریـزی حتـی بـرای چنـد ماه بعـد هم ناممکن اسـت؛ چراکه نرخ 

ارز حتی برای یک هفته هم قابل پیش بینی نیست.

بنابرایـن می تـوان گفـت در تمـام برهه هـای زمانـی اعـم از کوتـاه تـا 

بلندمدت، اگر توجه کافی به این صنعت که شروع و ادامه آن تقریبا 

به طور کامل در دست بخش خصوصی بوده و هیچ گاه هیچ حمایتی 

از دسـتگاه های دولتی دریافت نکرده اسـت بشـود، حداقل در این حد 

کـه معـادن بـه بخـش خصوصـی واگـذار شـود و موانـع بـزرگ در سـر راه 

تولیدکننده قرار نگیرد، بی شک رغبت به سرمایه گذاری و توسعه در 

بیـن تولیدکننـدگان افزایـش خواهـد یافـت و می تـوان به این صنعت به 

عنوان یک صنعت کاما داخلی و ارزآور نگریست اما اگر شرایط تغییر 

نکنـد و معـادن همچنـان در تصـدی دولـت باشـد و محصـول آن هـا بـا 

دشـواری های موجـود بـه دسـت واحدهـای تولیـدی برسـد و همچنیـن 

مقررات و مصوبات دست و پاگیر و زمان بر نیز همچنان پا برجا باشد ، 

انگیـزه و تـوان چندانـی بـرای حتـی حفـظ وضع موجـود در تولیدکننده 

باقی نخواهد ماند؛ چه رسد به رشد و توسعه.

قدم در راه توسعه

عبداهلل تیموری نیا
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مـواد دیرگـداز بـه عنوان عامـل حیاتی در چرخه تولید مطرح هسـتند؛ بـه طوری که تمام صنایعـی که با دماهـای باال و 
فرایندهـای پخت یا ذوب سـر و کار دارند، مصرف کننده مواد دیرگداز به شـمار می آیند. بنابراین مـواد دیرگداز به عنوان یکی 
از زیرمجموعه هـای اصلی سـرامیک ها، دارای اهمیـت فراوانی برای صنایع مادر به ویژه فوالد هسـتند و با توجه به طرح های 
توسـعه جدید در صنایع معدنی و فوالدی، کشـور نیازمند انواع نسـوزها به ویژه نسـوزهای با کیفیت بسـیار زیاد خواهد بود. 
شـرکت فرآورده های نسـوز ایران در مقام بزرگ ترین و قدیمی ترین تولیدکننده انواع نسـوز کشـور، به خوبی توانسته است 
بـا بهره برداری از واحدهای جدید تولیدی و همچنین توسـعه تولید و به کارگیـری از تحقیقات و دانش روز، نیاز فوالدسـازان 
برجسـته کشـور را به انواع نسـوز رفع کند؛ اگرچه این مجموعه عظیم صنعتی نیز با چالش های مختلفی ازجمله تامین مواد 
اولیـه وارداتـی و همچنین حمل ونقل مواد اولیه داخلی و کمبود نقدینگی دسـت و پنجه نرم می کند. در همین راسـتا، خبرنگار 
پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین« گفت وگویی را با علی تدین، مدیرعامل شـرکت فرآورده های نسـوز ایـران تدارک 

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

سرمایه گذاری و توسعه تحقیقات 
در راستای تامین نیاز داخلی

 موفق به صادرات دو میلیون دالری شده ایم  

علی تدین، مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران در گفت وگو با »فلزات آناین«:
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 نگاهـی بـه صنایـع مصرف كننـده فرآورده هـای 

نسـوز، مویـد اهمیـت ویـژه ایـن صنعـت در كشـور 

است. تعداد قابل توجهی از صنایع زیربنایی كشور 

مانند صنایع آهن و فوالد، سـیمان، آلومینیوم، مس، 

شیشه، كاشی و سرامیك، نفت و پتروشیمی و گچ، در 

زمـره مشـتریان نسـوز هسـتند كـه در ایـن بیـن دو 

صنعـت اسـتراتژیک آهـن و فـوالد و سـیمان بالـغ بـر 

اختصـاص  خـود  بـه  را  نسـوز  تولیـدات  70درصـد 

می دهند. نکته قابل توجه اینکه ایرفکو دارای حدود 

پنج هزار مشتری ثبت شده است.

شـركت فرآورده هـای نسـوز ایـران بـا بیـش از یـك 

دهـه برخـورداری از سیسـتم های مدیریـت كیفیـت 

مبتنی بر استانداردهای ISO9001، در اولین مراحل 

تعالـی سـازمان  اسـاس مدل هـای  بـر  ارزیابـی  خـود 

»EFQM« در سال 1392، موفق به دریافت تقدیرنامه 

دو ستاره تعالی سازمان شد. همچنین این شركت در 

سـامانه های  از  بهتـر  هرچـه  به كارگیـری  راسـتای 

مدیریتی و به منظور ارتقای سطح كیفی فعالیت ها و 

انجام مسئولیت های خود در توسعه پایدار صنعتی، 

 »IMS« یكپارچـه  مدیریـت  سیسـتم  گواهینامـه 

 ،ISO9001:2015 اسـتانداردهای  بـر  مشـتمل 

ISO14001:2015 و ISO45001:2018  را دریافت 

کرده است .حضور آگاهانه و به هنگام در طرح خود 

اظهاری واحدهای تولید و صنعتی در زمینه آالینده 

های زیست محیطی و انتخاب ایرفکو به عنوان واحد 

سـبز اسـتان اصفهان  طی دو سـال اخیر نیز حاکی از 

مسئولیت پذیری و حركت رو به رشد در این مجموعه 

تولیدی است.

توضیحاتی در خصوص تاریخچه شرکت   
فرآورده های نسوز ایران بفرمایید.

بـا  )ایرفکـو(  ایـران  شـركت فـرآورده هـای نسـوز 

انـواع  بـه  كشـور  صنایـع  نیازهـای  تامیـن  هـدف 

و  شـد  تاسـیس   1351 مـاه  بهمـن  در  دیرگدازهـا 

فعالیت های تولیدی خود را از فروردین ماه 1356 با 

ظرفیت اسمی 48 هزار تن آغاز کرد. پس از پیروزی 

انقـاب شـكوهمند اسـامی و بـا توجـه بـه نیازهـای 

روزافـزون صنایـع داخلـی بـه نسـوزهای باكیفیـت 

باالتـر و برگرفتـه از تكنولوژی هـای برتـر، طرح هـای 

توسـعه شـامل خط تولید آجرهای قلیایی با ظرفیت 

اسمی 22 هزار تن در سال 1370و خط تولید آجرهای 

منیزیت كربنـی بـا ظرفیـت اسـمی 20 هـزار تـن در 

سـال 1380، بـا بهره گیـری از تجهیـزات برخـوردار از 

جدیدتریـن تكنولوژی هـای روز دنیـا بـه مرحلـه اجـرا 

بسـیار  طیـف  آن هـا،  از  بهره بـرداری  بـا  و  درآمـد 

گسـترده ای از انـواع دیرگدازهـا ، تولیـد و در اختیـار 

صنایع قرار گرفت . الزم به ذکر است تولید و فروش 

ایرفکو، سفارش محور بوده و از نوع B2B است. تنوع 

محصوالت شركت فرآورده های نسوز ایران كه عاوه 

بر طراحی اولیه خط تولید، در طرح های توسـعه نیز 

مورد توجه خاص قرار داشـته اسـت، موجب شـده تا 

ایـن شـركت یكـی از واحدهـای اسـتثنایی در صنعت 

نسـوز كشـور شـناخته شـود؛ در حالـی كـه بـا انـواع 

فرآورده هـای خـود، نیـاز اكثـر صنایـع بـه دیرگدازهـا را 

تامین می کند. تنوع محصوالت این شرکت بیش از 

300 نـوع بـوده و محصـوالت شـکل دار )آجرهـا( نیـز بـا 

تنوع بیش از یک هزار و 300 قالب تولید می شوند.

اسـتراتژی و اهداف شـرکت فرآورده های   
نسوز ایران در بخش تولید و فروش چیست؟

شركت فرآورده های نسوز ایران )ایرفكو ( متعهد 

اسـت تا انواع محصوالت دیرگداز مورد نیاز صنایع 

و  ملـی  اسـتانداردهای  بـا  هماهنـگ  و  سـازگار  را 

جهانـی، تولیـد و در سراسـر کشـور و همچنیـن آن 

سـوی مرزهـا عرضـه کنـد و بـا اتـكا به نیروی انسـانی 

كارآمـد، دانـا و توانـا و بهره گیـری از شـبكه گسـترده 

اطاعات ، دانش فنی روز آمد را برای دسـتیابی به 

سـطح قابـل قبـول و فزاینـده ای از بهـره وری در كلیـه 

عوامل تولید به كار گیرد. از این رو سیستم مدیریت 

یكپارچـه ایرفكـو بـا تاكیـد بـر مـوارد ذیـل ایجـاد و 

نگهداری می شود.

- ارتقـای كارایـی و اثربخشـی سـازمان بـا انجـام 
برنامه ریـزی اسـتراتژیک و مشـخص کـردن اهـداف 

سازمان و پیگیری تحقق اهداف از طریق راهبردهای 

اثربخش و شناسایی ریسک ها و فرصت ها با همكاری 

كاركنان ، شركای تجاری و تامین كنندگان.

 - شناسـایی و حصـول اطمینـان از درک نیازهـا و 
انتظارات مشتریان و كوشش برای تولید محصوالت 

برتر با استانداردهای روز جهانی جهت جلب رضایت 

آن ها از محصوالت و خدمات شركت.

- نـوآوری و توسـعه محصـوالت و تجهیـزات از 
در  هم افزایـی  فرصت هـای  شناسـایی  طریـق 

ظرفیت هـای داخلـی بـا مراكـز علمـی، تحقیقاتـی و 

بـر  مبتنـی  از كشـور  خـارج  و  داخـل  دانشـگاهی 

بازارسـنجی و بازارسـازی بـا رویكـرد به كارگیـری از 

تكنولوژی های برتر.
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انسـانی، سیسـتم های  توسـعه كیفـی منابـع   -
اجـرای  بـا  كاری  رویه هـای  و  ارتباطـی  اطاعاتـی، 

آموزش هـای مـداوم و هدفمنـد در راسـتای تعالـی 

منابـع انسـانی و فرایندهـا و حفـظ و ارتقـای سـطح 

سامت كاركنان و به حداقل رساندن تمامی عوامل 

ایجاد حادثه و خطرساز.

-  پایبندی به مقررات كیفیتی، زیست محیطی و 
ایمنـی و بهداشـت شـغلی مطابـق بـا آیین نامه هـا و 

قوانین ملی و تاش همه جانبه برای استفاده بهینه از 

منابـع طبیعـی و پیشـگیری از آلودگـی و پیامدهـای 

ناخواسـته جهـت جلوگیـری از بـروز عـدم انطبـاق بـا 

شناسایی و حذف علل و ریشه ها.

از  اسـتفاده  بـا  شـركت  اهـداف  همچنیـن 

شاخص های كلیدی فرایندی قابل اندازه گیری است 

و بـه طور مسـتمر میـزان حصول به آن هـا ارزیابی و بر 

ایـن اسـاس طرح های الزم جهـت اقدامات اصاحی، 

پیشـگیرانه و بهبـود آمـاده می شـود. نتایـج ارزیابـی 

تحقـق اهـداف در بازنگـری مدیریـت مـورد توجـه و 

تاكیـد قـرار می گیرنـد. بـه منظـور تحقـق خـط مشـی 

نظـام یكپارچـه مدیریـت، نظـام كیفیتـی مطابـق بـا 

الزامات استاندارد ISO9001:2015، نظام مدیریت 

 ISO14001:2015 زیست محیطی مطابق با الزامات

و نظام مدیریت ایمنی و بهداشـت شـغلی مطابق با 

شـده  برقـرار  و  ایجـاد   ISO45001:2018 الزامـات 

است كه با تاش كلیه همكاران تا دستیابی كامل به 

اهداف فوق تاش خواهیم کرد.

ارزیابی شـما از عملکرد این شـرکت در   
طـی  محصـوالت  انـواع  فـروش  و  تولیـد 

سالیان اخیر چیست؟ 
 تولید محصوالت نسوز و دیرگداز مجموعه در 

سـال 1400، بـه حـدود 54 هـزار تـن رسـید که نسـبت 

به سال 1398، 33 درصد افزایش یافته است. ضمن 

اینکه باالترین رکورد تولید در طول عمر کارخانه در 

سـال گذشـته به ثبت رسـید و همچنین شاهد رشد 

66 درصـدی فـروش تولیـدات ایـن کارخانـه در ایـن 

مدت نسبت به سال قبل از آن معادل 815 میلیارد 

تومـان بوده ایـم. فروش محصوالت کارخانه در سـال 

1399 بـه حـدود 500 میلیـارد تومـان رسـید کـه در 

مقایسـه بـا سـال قبـل از آن کـه 317 میلیـارد تومـان 

بـود، 54 درصـد رشـد داشـته اسـت.الزم بـه ذکـر 

دیرگـداز  و  نسـوز  محصـوالت  فـروش  کـه  اسـت 

کارخانـه در سـال 1400 نسـبت بـه سـال 1398، رشـد 

257 درصدی داشته است.

در خصوص پروژه های شـرکت فرآورده های   
نسوز ایران توضیحاتی ارائه بفرمایید.

پروژه سه گانه ای در این کارخانه سرمایه گذاری 

و تعریـف شـده کـه شـامل پروژه »نهاونـد« در زمینه 

دولومیـت کلسـینه بـا ظرفیـت 33 هـزار تـن، پـروژه 

»دهاقـان« در شـهرک صنعتـی جنبـزه بـرای تولیـد 

دولومیـت زینتـر و تعـدادی طـرح  زیرسـقفی بـرای 

افزایش تولید کارخانه مادر است. پروژه های مرتبط 

با زیباشهر )زیر سقفی( شامل هفت پروژه است که 

خوشـبختانه تـا پایـان اردیبهشـت مـاه سـال جـاری، 

موفـق بـه تکمیـل تمـام آن هـا شـدیم. ایـن پروژه هـا 

شـامل یـک خـط 10 هـزار تنی آماده سـازی مـواد اولیه 

قسـمت های  در  گذشـته  سـال های  از  کـه  اسـت 

پایین دسـت کارخانـه از جملـه پـرس و کوره، توسـعه 

آن انجام شده اما در قسمت آماده سازی مواد اولیه 

انجـام نشـده بـود کـه بهمـن مـاه سـال گذشـته بـه 

تولیـد رسـید. برنامه ریـزی، مدیریـت و طراحی هـای 

و  تجهیـزات  سـاخت  و  کارخانـه  در  پـروژه  ایـن 

ماشـین آالت با اسـتفاده از پیمانکاران داخلی انجام 

شـده اسـت. سـه طـرح  زیـر سـقفی دیگـر کارخانـه 

پرس هـای  سـاخت  و  نوسـازی  راه انـدازی،  شـامل 

جدیـد اعـم از دسـتگاه پـرس یـک هـزار و 600 تنـی و 

یک هزار و 250 تنی و 900 تنی است که در سال های 

گذشته از کارافتاده و قرار بود به صورت ضایعات و 

آهـن آالت فروختـه شـود امـا بـا کمـک یـک شـرکت 

جدیـد  سیسـتم  عرضـه  بـا  و  داخلـی  دانش بنیـان 

راه انـدازی شـد و در حـال حاضـر نیـز عامـل افزایـش 

قابل توجه توان تولید کارخانه محسوب می شود.

پروژه هـای  جملـه  از  کـوره  دو  از  بهره بـرداری   

زیرسقفی این کارخانه محسوب می شود که یکی از 

این کوره ها پس از توقف هفت سـاله، با ظرفیت سـه 

هزار تن راه اندازی و کوره دیگر با ظرفیت سه هزار تن 

در سـال جـاری طراحـی، سـاخت، نصـب و راه انـدازی 

شـد کـه در حـال حاضـر نیـز فعال اسـت. سـاخت این 

کوره ها در کارخانه نسوز ایران بومی سازی و با دانش 

و تـوان پرسـنل مجموعـه و بـا اسـتفاده پیمانـکاران 

مختلـف انجـام شـده اسـت. بـر همیـن اسـاس تمـام 

پروژه های این مجموعه صنعتی که به دالیل مختلف 

در سال های گذشته انجام نشده بود و این در حالی 

اسـت که اجرای آن ها را در انتهای سـال 1399 شـروع 

کرده بودیم، خوشـبختانه تا پایان نیمه نخسـت سال 

جاری به نتیجه رسـید که در نوع خود یک رکورد به 

شـمار می آیـد.  الزم بـه ذکـر اسـت کـه کارخانه هـای 

مـا  باالدسـتی  عنـوان صنعـت  بـه  جنبـزه  و  نهاونـد 

محسوب می شوند و بخش مهمی از مواد اولیه ای را 

کـه در اثـر تحریـم بـا سـختی و هزینـه زیـاد بـه دسـت 

می آوردیم، تامین می کنند و خوشبختانه با راه اندازی 

آن ها بخش مهمی از مواد اولیه مصرفی کارخانه های 

نسوز داخلی فراهم شده است.

چـه    ایرفکـو  محصـوالت  مشـتریان 
صنایعی هسـتند و تولیدات شـما چه برتری 

نسبت به نمونه های مشابه خارجی دارد؟
روابـط بسـیار مناسـبی را بـا شـرکت های هم گروه 

خود از جمله ذوب  آهن، فوالد مبارکه و کارخانه های 

مشـابه برقـرار کرده ایـم کـه بـه دنبـال آن، بسـیاری از 

وابسـتگی های ایـن صنایع بـه خارج از کشـور کاهش 

تحریم های ظالمانه علیه 
کشور باعث شده است که 
نتوانیم از اعتبار اسنادی در 
واردات مواد اولیه استفاده 
کنیم و همین مسئله منجر 

به مشکالتی در تامین 
حجم نقدینگی مورد نیاز 

شده است
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یافته است. الزم به ذکر است که برای نخستین بار 

در کشـور، آجـری در کارخانـه نسـوز مـا تولیـد شـده 

اسـت کـه در کـوره بلنـد ذوب  آهـن اصفهـان مـورد 

اسـتفاده قـرار می گیـرد و ایـن محصول پیـش از این از 

خـارج وارد می شـد. تولیـد ایـن نـوع آجـر از حـدود دو 

سـال گذشـته تاکنون در کوره بلند شـماره یک ذوب 

آهن مورد استفاده قرار می گیرد و در زمان حاضر تنها 

توسـط دو یـا سـه شـرکت در دنیـا، قـادر بـه تولیـد ایـن 

نوع آجر هستند. همچنین در تاش هستیم با فعال 

کردن ظرفیت های نهفته شـرکت و با توجه به شـعار 

سال یعنی »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین«، یک 

سری از محصوالت دانش بنیان جدید که اقداماتی را 

روی آن ها آغاز کرده ایم، به  نتیجه برسـانیم و بتوانیم 

خبرهـای مسرت بخشـی را در ایـن زمینـه تـا پایـان 

امسال ارائه کنیم.

در حـال حاضـر تولیدکننـدگان نسـوز   
کشـور بـا چـه چالش هایـی دسـت و پنجه 

نرم می کنند؟
با توجه به اینکه بخش مهمی از مواد اولیه مورد 

نیـاز صنعت نسـوز وارداتی اسـت، در حـال حاضر در 

بـا مشـکات فراوانـی مواجـه هسـتیم.  ایـن زمینـه 

تحریم های ظالمانه علیه کشور باعث شده است که 

اولیـه  از اعتبـار اسـنادی در واردات مـواد  نتوانیـم 

استفاده کنیم و همین مسئله منجر به مشکاتی در 

اسـت.  شـده  نیـاز  مـورد  نقدینگـی  حجـم  تامیـن 

حمل ونقل مواد اولیه، به یک چالش اساسی آن هم در 

زمـان پسـاکرونایی تبدیـل شـده اسـت و همـواره بـا 

تغییرات لحظه ای هزینه حمل در داخل و همچنین 

زمان بـر شـدن ایـن فراینـد روبـه رو هسـتیم. بـر همیـن 

ماننـد  کشـور  نسـوز  بـزرگ  تولیدکننـدگان  اسـاس، 

شـرکت فرآورده های نسـوز ایران ناچار هسـتند بخش 

عمده ای از نقدینگی خود را صرف تامین مواد اولیه 

و هزینه های جانبی آن همچون حمل ونقل کنند که 

منجر به ایجاد چالش های فراوان دیگری خواهد شد. 

اولیـه در کشـورهای  از سـوی دیگـر، قیمـت مـواد 

اروپایـی کـه اکنـون بـا معضـل تامیـن انـرژی مواجـه 

هسـتند، بـه شـدت افزایـش یافتـه اسـت و تمـام ایـن 

عوامـل دسـت بـه دسـت یکدیگـر داده انـد تـا فشـار 
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مضاعفـی بـر دوش تولیدکننـدگان نسـوز کشـور وارد 

شـود. از سـوی دیگـر، بـا توجـه بـه ارزان  شـدن قیمـت 

فـوالدی،  محصـوالت  صـادرات  کاهـش  و  فـوالد 

فوالدسـازان بزرگ کشـور که جزو مهم ترین مشـتریان 

محصوالت تولیدی ما هستند، با مشکات فراوانی 

مواجه شدند و این مسئله تاثیر مستقیم بر عملکرد 

مجموعه ایرفکو داشت. اعمال تعرفه های گمرکی، از 

دیگـر مشـکات موجـود در ایـن صنعـت بـه شـمار 

می آید که خوشبختانه اقدامات موثری در این زمینه 

صورت پذیرفته است؛ اگرچه دولت کاهش عوارض 

گمرکـی از 4 بـه یـک درصـد را ابـاغ کـرده امـا هنـوز 

گمـرک نسـبت بـه اجـرای آن اقـدام نکـرده اسـت و 

امیدوار هستیم هرچه سریع  تر نسبت به اجرای این 

مهـم اقـدام شـود. در مجمـوع می تـوان گفـت تولید 

نسـوز در حال حاضر به بندبازی شـباهت پیدا کرده 

اسـت و فعـاالن ایـن صنعت به سـختی قادر بـه ادامه 

فعالیت خود هستند. این در حالی است که نسوز، 

به عنوان یک صنعت مادر شـناخته می شـود و نقش 

بسزایی در صنایع مختلف به ویژه فوالد دارد.

چه تمهیداتی را در راسـتای رفع مشکالت   
موجود اندیشیده اید و آیا دولت از تولیدکنندگان 

بخش خصوصی حمایت می کند؟
ما سرمایه گذاری های الزم جهت تامین بخشی از 

مواد اولیه مورد نیاز خود را انجام داده ایم که از جمله 

آن می تـوان بـه پـروژه جنبـزه اشـاره کـرد و بـه دنبـال آن 

هسـتیم کـه همیـن مسـیر را ادامـه دهیـم تـا بتوانیـم 

مشکات موجود در این زمینه را به حداقل برسانیم. از 

سـوی دیگر به منظور اجرای امور  تحقیقاتی، سـقف 

بودجـه را حـذف کرده ایـم کـه همیـن امـر باعـث شـده 

است بتوانیم انعطاف پذیرتر در این زمینه اقدام کنیم 

و به فرموالسیون های جدید دست پیدا کنیم. در واقع 

موجـود،  شـرایط  از  صنعـت  ایـن  نجـات  راه  تنهـا 

سـرمایه گذاری در منابـع داخلـی اسـت کـه توسـعه 

تحقیقات، می تواند  نقش بسزایی در این زمینه داشته 

باشـد. در حـال حاضـر، ذهنیـت خـود را در زمینـه 

تحقیقـات هرچـه بیشـتر متمرکـز کرده ایـم تـا بتوانیـم 

ضمن مدیریت شرایط حاکم، در راستای تامین بخشی 

از مواد اولیه مورد نیاز خود گام برداریم.

مقامـات دولتـی در رده هـای باالیـی، تمـام تاش 

خـود را در راسـتای حمایـت از تولیـد بـه کار گرفته اند 

اما هرچقدر به سمت رده های پایین تر مانند مدیران 

بانک هـا و موسسـات مالـی حرکـت می کنیم، شـاهد 

عـدم همـکاری با کارفرمایـان و تولیدکنندگان بخش 

خصوصی هستیم. ما موفق به اجرای سه پروژه بزرگ 

طی مدت زمان یک سال و نیم گذشته شدیم و هیچ 

گاه نتوانسـتیم در ایـن زمـان تسـهیات بلندمـدت 

سـرمایه گذاری را دریافـت کنیـم. در حالـی کـه 

قول های مساعدی نیز در این زمینه از جانب بانک ها 

دریافت کردیم اما موفق به اخذ تسـهیات نشـدیم. 

برخـی  در  دسـت اندازها  سـری  یـک  متاسـفانه 

سـازمان های دولتـی و همچنیـن بانک هـا وجـود دارد 

کـه می توانـد توسـعه تولیـد را چندیـن سـال به تاخیر 

بینـدازد و امیـدوار هسـتیم در ادامـه شـاهد رفـع ایـن 

مشکات باشیم.

و    کشـور  نسـوز  صنعـت  وضعیـت 
چشم انداز آن را چگونه ارزیابی می کنید؟

صنعت نسوز، جزو معدود صنایعی در ایران است 

که میزان تولید نسبت به جمعیت کل کشور به نوعی 

هم خوانـی دارد. جمعیـت ایـران در حـدود 1.2 درصـد 

جمعیت کل جهان است و به همین میزان تولید نسوز 

در کشـور صورت می پذیرد. این در حالی اسـت که با 

توجه به پتانسـیل های موجود، می توانستیم عملکرد 

بسیار بهتری در این صنعت داشته باشیم. البته این 

امر مستلزم سازمان دهی سیاست های کان کشور در 

بخش معدن و صنایع معدنی اسـت و تولیدکنندگان 

مـواد اولیـه، نباید به حوزه تولید محصول نهایـی ورود 

کنند. بر همین اساس اگر می خواهیم حضور موفقی 

در سـطح بین المللـی داشـته باشـیم و بـه رقابـت بـا 

تولیدکننـدگان برتـر جهـان بپردازیـم، بایـد نسـبت بـه 

سـازمان دهی برخـی قوانیـن و سیاسـت گذاری های 

موجود اقدام کنیم. خوشبختانه صادرات ما در سال 

جـاری، در حالـی بـه دو میلیـون دالر رسـیده اسـت که 

شـاهد عدم صادرات محصوالت شـرکت در سال های 

1398 و همچنین 1399 بودیم و امیدوار هستیم بتوانیم 

ضمن راه اندازی صنایع باالدستی خود، حضور موفقی 

در بازارهای صادراتی داشته باشیم.

در واقع تنها راه نجات 
این صنعت از شرایط 
موجود، سرمایه گذاری 

در منابع داخلی است که 
توسعه تحقیقات، می تواند  
نقش بسزایی در این زمینه 

داشته باشد
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فــوالدفــوالد

حضور چشمگیر گروه ارزش در سمپوزیوم فوالد 1401

افزایش 22 درصدی فروش »فخوز«

افزایش حجم تولید سالیانه سنگ آهن شرکت واله
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مشـاور مدیرعامـل هلدینگ ارزش گفت: هـدف از حضور هلدینـگ ارزش در سـمپوزیوم فوالد 
1401 ماننـد سـال های پیـش، عالوه بـر برقـراری ارتباط بـا صنایع باالدسـتی و پایین دسـتی و 
تمـام فعـاالن زنجیـره فوالد و معـدن و مشـتریان و تامین کننـدگان مرتبط، معرفـی توانمندی ها، 
فعالیت هـا و پروژه هـای جدیـد گـروه اسـت تا در تعامل با اشـخاص حقیقـی و حقوقـی توانمند و 
فعـال در ایـن زمینه  هـا، بتوانیـم در زنجیره تولید ارزش و سـودآوری بـرای گروه، اقتصـاد و جامعه 

مفیدتر و موفق تر باشیم.

حضور چشمگیر گروه ارزش در سمپوزیوم فوالد 1401
مشاور مدیرعامل هلدینگ ارزش مطرح کرد:

بـا خبرنـگار  بختیـــاری در گفت وگـو  ژوبیــــن 

پایـگاه خبـــری و تحلیلـی »فلـزات آنایـــن« ضمـن 

معرفـی هلدینـگ ارزش، بیـان کـرد: گـروه گسـترش 

سـرمایه گذاری بین المللی ارزش متشـکل از شرکت 

هـای مسـتقل خـود اعـم از مادکـوش، مادشـیمی، 

مادکانسـار، فروآلیـاژ مـاد، مادکانسـار ارزش، معیـار 

صنعـت پـارس، مادترابـر خلیـج فـارس، نویـن ارزش، 

پـارس کارن کار و... )معرفـی شـده در جـدول ذیل(، 

فعالیت خود را از سال 1386 در زمینه های مختلف 

همچـون معـدن و صنایـع معدنی به ویژه فـوالد آغاز 

یـک مجموعـه  بـه عنـوان  ایـن گـروه  کـرده اسـت. 

100درصـد خصوصـی در حـال اجـرا و بهره بـرداری از 

پروژه هـای بـزرگ در زنجیـره فـوالد، معـدن و صنایـع 

وابسـته و تامیـن زیرسـاخت های مرتبـط و همچنین 

و  دیجیتـــال  حـــوزه  در  نویــــن  خدمــــات  ارائــــه 

تـا بـر اسـاس سـند راهبـردی  اسـتارت آپ ها اسـت 

خود، با کسب سهم بازارهای داخلی و صادراتی به 

عنـوان یکـی از تولیدکننـدگان زنجیـره آهـن و فـوالد، 

کرومیـت، منگنز، فروآلیاژها و سـایر مـواد معدنی و 

و  داخلـی  سـرمایه  بازارهـای  در  حضـور  بـا  فلـزی 

خارجی، ارزش افزوده و بازده باال در سرمایه گذاری 

را برای سهام داران ایجاد کند.

وی در خصـــوص دالیـــل حضـــور ایـــن گـروه در 

سـمپوزیوم و نمایشـگاه فـوالد 1401، افـزود: هـدف از 

حضور هلدینگ ارزش در سمپوزیوم فوالد 1401 مانند 

سـال های پیـش )ضمـن اینکـه امسـال جـزو حامیـان 

اصلـی سـمپوزیوم نیـز هسـتیم(، عـاوه بـر برقـراری 

ارتباط با صنایع باالدستی و پایین دستی و تمام فعاالن 

زنجیـره فـوالد و معـدن و مشـتریان و تامین کننـدگان 

مرتبـط، معرفـی توانمندی ها، فعالیت هـا و پروژه های 

جدید گروه اسـت تا در تعامل با اشـخاص حقیقی 

و حقوقی توانمند و فعال در این زمینه  ها، بتوانیم 

در زنجیـره تولیـد ارزش و سـودآوری بـرای گـروه، 

اقتصاد و جامعه مفیدتر و موفق تر باشیم. همچنین 

امسـال شـرکت سـرمایه گذاری معیار صنعت پارس 

)سـهامی عـام( بـه عنـوان نهـاد مالـی ثبـت شـده در 
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ارزش  هلدینـگ  کـه  بهـادار  اوراق  بـورس  سـازمان 

سـهام دار عمـده آن بـوده و بـه عنـوان یکـی از فعـاالن 

بازار سرمایه وظیفه تامین مالی و سرمایه گذاری در 

پروژه هـای صنعتـی را دارد، در ایـن نمایشـگاه معرفی 

خواهد شد. ضمن اینکه نرم افزارها و اپلیکیشن های 

»آی بار«  و  »بارپرداخت« که توسـط شـرکت توسـعه 

زیرسـاخت فنآوری هـای نویـن ارزش گـروه طراحـی و 

ارائـه شـده اند نیـز بـه عنـوان سـامانه های مدیریـت 

مدیریـت  نیـز  و  حمل ونقـل  یکپارچـه  و  هوشـمند 

هوشـمند پرداخـت لجسـتیک صاحبـان بـار، در ایـن 

نمایشگاه و در غرفه ای مستقل معرفی خواهند شد.

حضور پررنگ هلدینگ ارزش در   
سمپوزیوم 1400

مشـاور مدیرعامـل هلدینـگ ارزش در ادامـه بـه 

دستاوردهای حضور این مجموعه در دوره گذشته 

سـمپوزیوم فـوالد اشـاره کـرد و گفت: پـس از افتتاح 

فـاز اول گندله سـازی مادکـوش در اردیبهشـت سـال 

1399 بـا ظرفیـت دو میلیـون و 500 هـزار تـن در سـال 

بـه عنـوان بزرگ تریـن گندله سـازی بخـش خصوصی 

سـرمایه گذاری  گسـترش  گـروه  معرفـی  کشـور، 

بـزرگ  هلدینـگ  یـک  عنـوان  بـه  ارزش  بین المللـی 

معدنـی و فـوالدی و طرح  هـا و پروژه هـای در دسـت 

انجـام و نیـز سـایر شـرکت های هم خانـواده مادکوش 

سـال  کـه  بـود  هدفـی  فـوالد،  و  معـدن  بخـش  در 

نمایشـگاه  در  ارزش  هلدینـگ  حضـور  بـا  گذشـته 

سمپوزیوم محقق و تعامل خوبی نیز با شرکت های 

فعـال در زنجیـره معـدن و فـوالد برقـرا شـد و ارتبـاط 

کاری مناسبی نیز طی سال پیش با این مجموعه ها 

ذی نفـع  طرف هـای  تمـام  بـرای  کـه  گرفـت  شـکل 

منافعی را دربر داشت.

بختیاری در ارتباط با تاثیر برگزاری سـمپوزیوم 

فـوالد و نمایشـگاه هایی از ایـن دسـت، اذعـان کـرد: 

بـدون شـک دیـدار و ارتباطـات سـالیانه شـرکت های 

سـازندگان  و  تامین کننـدگان  و  معدنـی  و  فـوالدی 

کارشناسـان  و  مدیـران  بـا  ارتبـاط  و  فـوالد  زنجیـره 

مرتبط، به تبادل تجارب و افزایش آگاهی و آشنایی 

عوامـل، بـه فعالیت هـای در جریـان زنجیـره تولیـد 

فوالد کمک خواهد کرد و منجر به تسـریع ارتباط و 

تبادل های کاری بین مجموعه ها خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد: امید است تا در سال های 

آتـی بـا توجـه بـه مزیت هایـی کـه در کشـور ایران بـرای 

طریـق  از  دارد،  وجـود  فـوالدی  و  معدنـی  صنایـع 

مانع زدایی از قوانین و مقررات، تسهیل در تامین مواد 

اولیـه و فـروش محصـول، دوری از قیمت گذاری هـای 

دسـتوری، تسـهیل در رونـد صـادرات و تبـادالت مالی 

بین المللی و نیز اعطای تسـهیات مالی مناسـب، 

شـرایط بـه منظـور سـرمایه گذاری در صنعـت فـوالد 

مهیاتـر شـود. همچنیـن امیدواریـم بـا فراهـم کـردن 

سـرمایه گذاران  و  شـرکا  ورود  منظـور  بـه  بسـتری 

خارجـی، شـاهد حضور شـرکت های بـزرگ خارجـی در 

چنیـن نمایشـگاه هایی باشـیم تـا ضمـن همـکاری 

بـا سـرمایه گذاران و صنعتگـران ایرانی، ارتقای جایگاه 

صنعت فوالد در ایران را شاهد باشیم.
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جمـع فروش داخلی و صادراتی محصوالت شـرکت فوالد خوزسـتان در هفت ماه سـال 1401، 
بـه دو میلیـون و 136 هـزار و 836 تـن رسـید که این میزان در هم سـنجی با مدت مشـابه سـال 
قبـل، 22 درصـد رشـد داشـته اسـت. این شـرکت در هفت ماه سـال گذشـته، توانسـته بود یک 

میلیون و 746 هزار و 187 تن محصول بفروشد.

افزایش 22 درصدی فروش »فخوز«
در هفت ماه 1401 رخ داد؛

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنایـن«، شـرکت فـوالد خوزسـتان در حالـی 

توانست طی هفت ماه نخست سال جاری عملکرد 

خوبـی بـه ویـژه در حـوزه تولیـد بیلـت و بلـوم و آهـن 

اسفنجی از خود بر جای بگذارد و به فروش مطلوبی 

در بازارهـای داخلـی و همچنیـن صادراتـی دسـت 

پیـدا کنـد کـه مـاه گذشـته بـه عنـوان صادرکننـده 

نمونه برتر کشور انتخاب شد.

 رشد 57 درصدی تولید بیلت و بلوم  
فـوالد  شـرکت  کـه  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 

خوزسـتان توانسـته اسـت در هفت ماه امسـال، یک 

میلیون و 204 هزار و 760 تن بیلت و بلوم تولید کند 

که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 

حاکـی از رشـد 57 درصـدی اسـت. ایـن شـرکت در 

هفـت مـاه سـال 1400، موفـق بـه تولیـد 765 هـزار و 

53تن بیلت و بلوم شده بود.

فخـوز در هفـت مـاه سـال جـاری، 868 هـزار و 

766 تن اسـلب تولید کرده اسـت. این شـرکت طی 

اسـلب  تـن  و 869  هـزار  پارسـال، 979  مـاه  هفـت 

تولید کرده بود.

در شـرکت فوالد خوزسـتان طی هفت ماه سـال 

1401، سه میلیون و 193 هزار و 646 تن گندله تولید 

شـد کـه ایـن میـزان با رشـد 0.05 درصدی نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال پیـش همـراه بـوده اسـت. ایـن 

و  میلیـون  سـه  قبـل،  سـال  مـاه  در هفـت  شـرکت 

192هزار و 43 تن گندله تولید کرده بود.

فخوز طی هفت ماه امسال، توانست دومیلیون 

و 175 هـزار و 845 تـن آهـن اسـفنجی تولیـد کند که 

ایـن میـزان بـا افزایـش 31 درصـدی نسـبت بـه مدت 

مشـابه سـال پیش همراه بوده اسـت. این شرکت در 

هفـت مـاه سـال قبـل، یـک میلیـون و 654هـزار و 

968تن آهن اسفنجی تولید کرده بود.

جمـع تولیـد محصـوالت فـوالدی شـرکت فـوالد 

هفـت  بـه   ،1401 سـال  مـاه  هفـت  در  خوزسـتان 

میلیـون و 443 هـزار و 17 تـن رسـید کـه ایـن میـزان 

نشـان از رشـد 13 درصدی نسـبت به مدت مشـابه 

سـال پیـش دارد. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال 

پیش، توانسته بود 6 میلیون و 591 هزار و 933 تن 

محصول تولید کند.

رشد 307 درصدی فروش گندله فخوز  
نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت فـوالد 

جـاری،  سـال  مـاه  هفـت  در  توانسـت  خوزسـتان 

665هزار و 461 تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی به 

رشـد  از  حاکـی  میـزان  ایـن  کـه  برسـاند  فـروش 

66درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته 

اسـت. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال 1400، موفـق 

شـده بـود 400 هـزار و 511 تـن بیلت و بلـوم را در بازار 

داخلی بفروشد.

فخـوز در هفـت مـاه سـال جـاری، 460 هـزار و 

72تن اسـلب را در بازارهای داخلی فروخت که این 

میـزان، رشـد 60 درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال پیـش داشـته اسـت. ایـن شـرکت در هفـت ماه 

سال پیش، 286 هزار و 373 تن اسلب را در بازارهای 

داخلی فروخته بود.

جـاری،  سـال  مـاه  هفـت  در  خوزسـتان  فـوالد 

توانسـت 47 هـزار و 669 تـن آهـن اسـفنجی را در 

بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان 

نسبت به مدت مشابه سال قبل، 89 درصد رشد را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در مـدت مشـابه سـال 

پیش، 25 هزار و 123 تن آهن اسفنجی فروخته بود.

میـزان فـروش داخلـی گندلـه در »فخـوز« طـی 

هفـت مـاه امسـال، بـه 168 هـزار و 686 تـن رسـید که 

ایـن میـزان نشـان از رشـد 307 درصـدی نسـبت بـه 

مدت مشابه سال 1400 دارد. این شرکت، 41 هزار و 

439 تـن گندلـه را طـی هفـت مـاه سـال پیـش در 

بازارهای داخلی فروخته بود.

طـی  فخـوز  محصـوالت  داخلـی  فـروش  جمـع 

هفـت مـاه سـال 1401، بـه یـک میلیـون و 341 هـزار و 

918 تن محصول رسید که این میزان در همسنجی 

با مدت مشابه سال قبل، حاکی از رشد 78درصدی 
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اسـت. ایـن شـرکت طـی هفـت مـاه سـال گذشـته، 

در  محصـول  تـن  و 446  هـزار  بـود 753  توانسـته 

بازارهای داخلی به فروش برساند.

شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی هفت ماه امسـال، 

موفق به فروش 434 هزار و 288 تن بیلت و بلوم در 

رشـد  بـا  میـزان  ایـن  کـه  شـد  صادراتـی  بازارهـای 

7درصدی نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل همراه 

بوده اسـت. فخوز در هفت ماه سـال 1400، توانسـته 

بود 404 هزار و 583 تن بیلت و بلوم را در بازارهای 

صادراتی به فروش برساند.

فخـوز در هفـت مـاه سـال جـاری، 360 هـزار و 

630تـن اسـلب را روانـه بازارهـای صادراتـی کـرد .این 

شـرکت در هفـت مـاه پارسـال، 570 هـزار و 509 تـن 

اسلب روانه بازارهای صادراتی کرده بود.

جمع فروش صادراتی شرکت فوالد خوزستان در 

هفـت مـاه سـال 1401، به 794 هـزار و 918 تن محصول 

سـال گذشـته،  مـاه  در هفـت  ایـن شـرکت  رسـید. 

را در  تـن محصـول  و 741  هـزار  بـود 992  توانسـته 

بازارهای صادراتی به فروش برساند.

فوالد خوزستان توانست طی هفت ماه امسال، 

یـک میلیـون و 99 هـزار و 749 تـن بلـوم و بیلـت در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فـروش برسـاند کـه 

ایـن میـزان، نشـان از رشـد 36 درصـدی نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال قبـل دارد. این شـرکت در هفت 

ماه سـال 1400، توانسـته بود در مجموع 805 هزار و 

94 تن بلوم و بیلت بفروشد.

»فخـوز« موفـق شـده بـود در هفـت مـاه سـال 

جاری، 820 هزار و 702 تن اسلب در بازارهای داخلی 

و صادراتـی بـه فـروش برسـاند. ایـن شـرکت در هفـت 

ماه سال 1400، توانسته بود 856 هزار و 882تن اسلب 

در بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

و صادراتـی محصـوالت  داخلـی  فـروش  جمـع 

فخـوز در هفـت مـاه سـال 1401، بـه دو میلیـون و 

در  میـزان  ایـن  کـه  رسـید  تـن   836 و  136هـزار 

هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 22 درصـد 

رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال 

گذشـته، توانسـته بـود یـک میلیـون و 746 هـزار و 

187تن محصول بفروشد.

رشد 40 درصدی درآمد صادراتی بیلت   
و بلوم فوالد خوزستان

همان طـور کـه در نمـودار 3 مشـاهده می شـود، 

شـرکت فوالد خوزسـتان توانسـت در هفت ماه سال 

1401 از محل فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی، 92 

هزار و 677 میلیارد و 84 میلیون ریال درآمد کسب 

کنـد کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه 

سال قبل، 85 درصد رشد داشته است. این شرکت 

در هفـت مـاه سـال 1400، توانسـت بـا فروش بیلت و 

و  میلیـارد  و 920  هـزار  بـازار داخلـی، 49  بلـوم در 

506میلیون ریال درآمد داشته باشد.

فخوز در هفت ماه نخست سال جاری، 65هزار 

و 619 میلیارد و 616 میلیون ریال از فروش اسلب در 

بـازار داخلـی درآمـد داشـت کـه نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال قبل، 42 درصد رشـد داشـته است. این 

و  46هـزار  گذشـته،  سـال  مـاه  هفـت  در  شـرکت 

273میلیـارد و 371 میلیـون ریـال اسـلب در بـازار 

داخلی فروخته بود.

فـوالد خوزسـتان در هفـت مـاه امسـال از فـروش 

گندله در بازارهای داخلی، پنج هزار و 139 میلیارد و 

574 میلیون ریال درآمد کسـب کرده اسـت که این 

میزان، نشـان از رشـد 249 درصدی نسـبت به مدت 

مشـابه سـال قبل دارد. این شـرکت در مدت مشـابه 

سال پیش، یک هزار و 472 میلیارد و 929میلیون ریال 

درآمد از فروش داخلی گندله داشت.

»فخوز« با فروش آهن اسفنجی در بازار داخلی 

طی هفت ماه سال جاری، چهار هزار و 192 میلیارد 

و 477 میلیـون ریـال درآمـد کسـب کـرد کـه ایـن 

میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته، 

101درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

و  هـزار  دو  بـود  توانسـته  پیـش،  سـال  مـاه  هفـت 

85میلیارد و 827 میلیون ریال درآمد از فروش آهن 

اسفنجی در بازار داخلی داشته باشد.
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خوزسـتان در هفـت مـاه سـال گذشـته، 129 هـزار و 

695 میلیـارد و 260 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی داشت.

جمـع درآمـد فـروش داخلـی و صادراتـی شـرکت 

فوالد خوزستان در هفت ماه امسال، به 277 هزار و 

869 میلیـارد و 786 میلیـون ریـال رسـید کـه ایـن 

میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیش از 

18 درصد افزایش یافته است. این شرکت در هفت 

ماه سال 1400، توانسته بود 233 هزار و 926 میلیارد 

و 733 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

جمـع درآمـد شـرکت فـوالد خوزسـتان از فـروش 

داخلـی محصـوالت طـی هفـت مـاه سـال 1401، بـه 

167هـزار و 628 میلیـارد و 751 میلیـون ریـال رسـید 

که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، 68 

درصد رشـد داشـته اسـت. این شرکت در هفت ماه 

سـال 1400، توانسـته بـود 99 هـزار و 752 میلیـارد و 

داخلـی  فـروش  از  درآمـد  ریـال  633میلیـون 

محصوالت خود داشته باشد.

شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی هفت ماه امسـال، 

موفـق بـه کسـب درآمـد 56 هـزار و 357 میلیـارد و 

787 میلیـون ریالـی از محـل صـادرات بیلـت و بلوم 

شـده بـود کـه این میـزان حاکـی از رشـد 14 درصدی 

ایـن  اسـت.  پیـش  بـه مـدت مشـابه سـال  نسـبت 

شـرکت طـی هفـت مـاه سـال 1400، درآمد 49 هـزار و 

342 میلیارد و 498 میلیون ریالی از صادرات بیلت 

و بلوم داشت.

فخـوز در هفـت مـاه سـال جـاری، موفـق شـد 

53هزار و 883 میلیارد و 248 میلیون ریال درآمد از 

فـروش اسـلب در بازارهـای صادراتـی داشـته باشـد. 

ایـن شـرکت طـی هفـت ماه سـال قبـل، توانسـته بود 

83 هزار و 421 میلیارد و 889 میلیون ریال اسلب در 

بازارهای صادراتی به فروش برساند.

شـرکت فـوالد خوزسـتان توانسـت در هفـت ماه 

سـال جـاری، 110 هـزار و 241 میلیـارد و 35 میلیـون 

ریـال درآمـد از صـادرات محصـوالت خـود داشـته 

باشـد. این شـرکت در هفت ماه پارسـال، 134 هزار و 

174 میلیـارد و 100 میلیـون ریـال درآمـد از صـادرات 

محصوالت خود کسب کرده بود.

درآمـد حاصـل از فـروش بیلـت و بلـوم شـرکت 

فوالد خوزستان در بازارهای داخلی و صادراتی طی 

هفـت مـاه سـال جـاری، بـه 139 هـزار و 34 میلیـارد و 

871 میلیون ریال رسید که این میزان در مقایسه با 

مـدت مشـابه سـال پیـش، 40 درصـد افزایـش یافتـه 

اسـت. ایـن شـرکت توانسـته بـود در هفـت ماه سـال 

قبـل، 99 هـزار و 263 میلیـارد و چهـار میلیـون ریـال 

درآمد از  فروش بیلت و بلوم داشته باشد.

توانسـت  جـاری،  سـال  مـاه  هفـت  در  فخـوز 

119هزار و 502 میلیارد و 864 میلیون ریال اسلب در 

بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند. فوالد 
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شـرکت والـه که دومین تولیدکننده بزرگ سـنگ آهن در جهان اسـت، در سـه ماهه گذشـته با 
سـرعت و بـه مقـدار زیـاد بیـش از آنچه کـه انتظـار می رفـت، سـنگ آهن را تولید کرد تا فشـار 

بیشتری بر قیمت هایی بیاورد که به دلیل ترس از رکود اقتصادی کاهش داشته اند.

افزایش حجم تولید سالیانه سنگ آهن شرکت واله

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« 

و بـه  نقـل از موسسـه »Bloomberg«، حجـم تولیـد 

سـنگ آهن ایـن غـول معدنـی برزیلـی، 89 میلیـون و 

700هـزار تـن بـوده کـه باالتـر از میانگیـن رقـم تخمیـن 

تحلیل گران است که برابر با 87 میلیون و 200 هزار تن 

تخمین زده شده بود. نتایج به دست آمده نیز بسیار 

بیشتر از سه ماه گذشته و کمی بیشتر از عملکرد و 

حجم تولید در دوره مشابه از سال گذشته است. به 

عـاوه، ایـن شـرکت شـاهد افزایـش حجـم تولیـد در 

فلزاتی چون نیکل و مس بوده است.

در گزارشـی کـه ایـن شـرکت مسـتقر در شـهر 

ریودوژانیـرو ارائـه داد، رشـد تولیـد سـنگ آهن را بـه 

دلیـل آب و هـوای خشـک در شـمال برزیـل و حجـم 

باالتر خریداران و تولیدکنندگان ثالث در جنوب این 

کشـور عنـوان کـرد. بـا ایـن حال، میـزان فروش بسـیار 

کمتـر از میـزان تولیـد بـود کـه شـرکت والـه آن را بـه 

کاهـش تقاضـا بـرای خریـد ناشـی از تامیـن محصـول 

مورد نیاز از محل انبارها در طول زنجیره نسبت داد.

نگرانی هـا در مـورد تاثیـر کاهـش نرخ هـای بهـره 

باالتر و همچنین سیاست چین در برابر کنترل کامل 

ویـروس کرونـا و فشـارهای اخیـر بـرای مهـار آلودگـی، 

حجـم معامـات آتـی سـنگ آهن را بـه پایین تریـن حد 

خـود در سـال جـاری رسـانده اسـت. هم اکنـون، فـرا 

رسیدن فصل اوج ساخت وساز در چین هم نتوانسته 

این روند کاهشی را بازیابی کند.

همچنین شرکت واله به عنوان یک عامل نوسانی 

بهبـود  رونـد  بحبوحـه  در  عرضـه  سـمت  در  مهـم 

تدریجی فرایند تولید پس از فروریختگی و شکست 

سـد باطله، مطرح اسـت. این شـرکت در ماه جوالی، 

برنامه حجم تولید ساالنه خود را کاهش داد و گفت 

که به دلیل شرایط بازار، به دنبال انعطاف بیشتر در 

حجم عرضه است. در همین راستا، شرکت واله باید 

در ایـن سـه ماهـه پایانـی سـال حداقـل 83 میلیون تن 

تولیـد کنـد تـا بـه پایین تریـن سـطح محـدوده حجـم 

اعامی در برنامه اعامی برسد. این در حالی است 

کـه در نیمـه دوم سـال میـادی، حجـم تولیـد ایـن 

شرکت در سطح باالتری قرار دارد.

بـه عـاوه شـرکت والـه در بخـش فلـزات پایـه، 

شـاهد افزایـش 72 درصـدی در حجـم تولیـد نیـکل 

نسـبت به سـه ماهه سـوم سال گذشـته بود. این در 

رشـد  شـرکت،  ایـن  مـس  تولیـد  کـه  اسـت  حالـی 

7.4درصـدی را تجربـه کـرد. ایـن بخش با پایـان روند 

تعمیـر و نگهـداری پاالیشـگاه ها در کانـادا و عملکرد 

بهتر فرآوری و تغلیظ در معدن »Salobo« در برزیل 

توانسـت بـه ایـن میزان رشـد دسـت یابـد. در همین 

راستا، فروش فلز نیکل به دلیل کمبود دسترسی به 

کانتینرهای حمل کاال برای تولیدات کشور برزیل و 

ازدحـام مسـیر حمل ونقـل در بنـادر بریتانیـا، فراینـد 

فروش و تولید را با تاخیر مواجه کرد.

حـال  در  کـه  شـرکت  ایـن  پایـه  فلـزات  بخـش 

بازیابی خود پس از مواجهه با چندین مانع در روند 

بهره برداری در سـال گذشته اسـت، در کانون توجه 

قـرار گرفتـه اسـت؛ چرا کـه ایـن شـرکت در جهـت 

تامیـن تقاضـای رو به رشـد بـازار ناشـی از گـذار بـه 

انرژی های تجدیدپذیر اقدام کرده است. این امر 

که مستلزم سرمایه گذاری هنگفتی است، می تواند 

بـه معنـای فـروش بخشـی از سـهام زیرمجموعـه 

شـرکت والـه و عرضـه آن در بورس هـای اوراق بهـادار 

یـا حتـی یـک مشـارکت اسـتراتژیک باشـد. بنابرایـن 

انتظـار مـی رود تـا پایـان سـال، تصمیم گیـری دربـاره 

این مسئله نهایی شود.

احتمـال بازگشـت قیمـت فلـزات پایـه از رونـد 

نزولی کنونی به روند افزایشی گذشته، یکی از دالیل 

 »Rubens Ometto« شخص میلیاردر نیشکر یعنی

برای خرید بخشی از سهام شرکت واله است. وی از 

طریق شـرکت کوسـان »SA«، توانسـت 4.9 درصد از 

سهام این شرکت را خریداری کند و تصمیم دارد در 

ادامه آن را به 6.5 درصد برساند که این امر، اهمیت 

باالی بخش فلزات پایه و آینده آن را نشان می دهد.
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تیسـن کروپ »ThyssenKrupp«، یـک شـرکت آلمانی فعال در حوزه صنایع فلـزی و یکی از 
بزرگ تریـن تولیدکننـدگان فوالد در جهان اسـت. شـرکت تیسـن کروپ در سـال 2021، در رتبه 
3۹ تولیدکننـدگان بـزرگ فوالد جهـان قرار گرفت. این شـرکت یکپارچه فوالدی در سـال 2021، 
سـهم 0.6 درصدی از تولید فوالد جهان داشـت. فروش محصوالت فوالدی این شـرکت در سـال 
مالـی 21-2020، برابـر با ۹ میلیون و ۹۹0 هزار تن بود که در مقایسـه با سـال مالـی 201۹-20، 
حدود 13 درصد رشـد داشـت. این شـرکت برای کاهش انتشـارات کربنی، نقشـه ای به نام نقشه 
راه فـوالد سـبز تعریـف کرده اسـت. شـرکت تیسـن کروپ جهـت پیاده سـازی این هـدف برای 
کاهـش »CO2« بـه جـای اسـتفاده از پودر زغال سـنگ در کـوره احیای مسـتقیم، اسـتفاده از گاز 

هیدروژن را در دستور کار خود قرار داده است.

تیسن کروپ، تولیدکننده بزرگ بین المللی فوالد

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آناین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

 »ThyssenKrupp« آرمـان آتورپـات، تیسـن کروپ

یـک شـرکت آلمانـی فعـال در حـوزه صنایـع فلـزی و 

یکـی از بزرگ تریـن تولیدکننـدگان فـوالد در جهـان 

دو  ادغـام  از   ،1999 سـال  در  شـرکت  ایـن  اسـت. 

شرکت آلمانی کروپ و تیسن تشکیل شد. در سال 

1995، شـرکت »Thyssen« اعـام کـرد کـه شـرکت 

»Krupp« بـه آن هـا می پیونـدد، ایـن دو شـرکت در 

سـال 1999 با یکدیگر ادغام شـده و قرارداد همکاری 

مشـترک را امضـا کردنـد. آن هـا در سـال 2001 بـه  طور 

کامـل یـک مجموعـه واحـد را تشـکیل دادنـد کـه بـه 

نام »ThyssenKrupp« تغییر برند یافت.

تیسن کروپ، 670 شرکت زیر مجموعه در سراسر 

بزرگ تریـن  از  یکـی  اینکـه  بـر  عـاوه  دارد.  دنیـا 

اجـزای  تولیـد  بـه  اسـت،  فـوالد  تولیدکننـدگان 

سیستم های اتوماسیون صنعتی، آسانسور و پله برقی، 

خریـد  و  فـروش مـواد اولیـه و خدمـات صنعتـی نیـز 

در  شـرکت  ایـن  اصلـی  دفاتـر  اسـت.  مشـغول 

دویسـبورگ و اسن آلمان اسـت. در سال 2009، شرکت 

بـا سـازماندهی مجـدد بـه هشـت حـوزه تجـاری در دو 

بخش مواد و تکنولوژی تقسیم شد. بخش تکنولوژی 

تمرکز خود را بر آسانسور، فناوری ماشین آالت کارخانه 

و اجزای آن و سیستم های دریایی گذاشته است.

شـرکت تیسـن کروپ در سـال 2021، در رتبـه 39 

تولیدکننـدگان بـزرگ فـوالد جهـان قـرار گرفـت. ایـن 

شـرکت یکپارچـه فـوالدی در سـال 2021، سـهم 0.6 

درصـدی از تولیـد فـوالد جهان داشـت. نمـودار یک، 

میـزان تولید فوالد خام و فروش محصـوالت فوالدی 

شـرکت تیسـن کروپ را در پنج سـال گذشـته نشـان 

میـزان  آتورپـات،  محاسـبات  اسـاس  بـر  می دهـد. 

تولید فوالد خام شـرکت تیسـن کروپ در سـال مالی 
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17-2016 حـدود 12 میلیـون و 60 هـزار تـن بـود و بـا 

افت میانگین ساالنه 3 درصدی، به حدود 10میلیون 

و 870 هـزار تـن رسـید. میـزان تولیـد فـوالد خـام در 

در   2020-21 مالـی  سـال  در  تیسـن کروپ  شـرکت 

مقایسه با سال مالی 20-2019، حدود 10 درصد رشد 

داشـت. فـروش محصـوالت فـوالدی ایـن شـرکت در 

سـال مالی 21-2020، برابر با 9 میلیون و 990 هزار تن 

بـود کـه در مقایسـه بـا سـال مالـی 20-2019، حـدود 

13درصد رشد داشت. گفتنی است میانگین سهم 

فروش محصوالت نورد سرد از فروش کل محصوالت 

فوالدی شرکت تیسن کروپ در پنج سال اخیر، برابر 

64 درصد بوده است.

فروش تیسن کروپ در مناطق و صنایع   
مختلف

تیسـن کروپ در چندیـن منطقـه جهـان کارخانه 

دارد و بـه نقـاط مختلـف جهـان محصـوالت خـود را 

عرضه می کند. مجموع فروش محصوالت شرکت 

تیسـن کروپ در سـال مالـی 21-2020، برابـر هشـت 

میلیـارد و 930 میلیـون یـورو بـوده اسـت. بیشـترین 

 »DACHLI« میـزان فـروش ایـن شـرکت بـه منطقـه

اتریـش،  آلمـان،  کـه شـامل کشـورهای  تعلـق دارد 

سـوئیس و لیختـن  اشـتاین می  شـود. در سـال مالـی 

منطقـه  در  تیسـن کروپ  فـروش  سـهم   ،2020-21

»DACHLI« برابـر 57 درصـد بـوده اسـت کـه بخـش 

زیـادی از آن مربـوط بـه آلمـان اسـت. مجمـوع سـهم 

اروپای شرقی، مرکزی و غربی از فروش محصوالت این 

شـرکت، برابـر 28 درصـد و در رتبـه دوم قـرار دارد. 

همچنیـن آمریـکای شـمالی و جنوبـی بـا سـهم حـدود 

9درصد، در رتبه سوم فروش شرکت تیسن کروپ قرار 

دارد. خاورمیانه و آفریقا، چین، منطقه »CIS«، هند و 

آسیا اقیانوسیه در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

صنایـع  در  تیسـن کروپ  شـرکت  محصـوالت 

مختلفـی بـه کار مـی رود. بنابرایـن عـاوه بـر میـزان 

فـروش به تفکیک مناطق مختلف، میـزان فروش به 

تفکیک گروه های صنایع مصرف کننده نیز بررسـی 

شـده اسـت. بیشترین سـهم صنعت مصرف کننده 

متقاضی محصوالت شـرکت تیسـن کروپ، صنعت 

خودروسـازی اسـت. سـهم فـروش تیسـن کروپ بـه 

صنعـت خودروسـازی در سـال مالـی 21-2020، برابـر 

27 درصد بوده اسـت. دومین صنعت مشـتری این 

برابـر  سـهمی  کـه  بوده انـد  فوالدسـازان  شـرکت، 

24درصد داشـته اند. در سـال مالی 21-2020، حدود 

23 درصـد محصـوالت شـرکت تیسـن کروپ صـادر 

شـرکت،  فـروش  از  بعـدی  رتبه هـای  در  شـده اند. 

صنایع بسـته بندی، مهندسـی، انرژی و یوتیلیتی و 

ساختمان قرار می گیرند.

گزیده ای از فعالیت های تحول آفرین   
شرکت تیسن کروپ برای بهره برداری

شرکت تیسن کروپ در جهت حرکت به سمت 

انـرژی سـبز و کربن زدایـی اقداماتـی داشـته اسـت. 

این شرکت برای کاهش انتشارات کربنی، نقشه ای 

بـه نـام نقشـه راه فـوالد سـبز تعریـف کـرده اسـت. 

شـرکت تیسـن کروپ جهـت پیاده سـازی ایـن هدف 

بـرای کاهـش دی اکسـید کربـن بـه جـای اسـتفاده از 

پودر زغال سـنگ در کوره احیای مسـتقیم، استفاده 

از گاز هیـدوژن را در دسـتور کار خـود قـرار داده 

اسـت. برنامه بعدی این شـرکت جهت کربن زدایی، 

افتتـاح کارخانـه آهن اسـفنجی تا سـال 2025 اسـت. 

شـرکت تیسـن کروپ هدف گـذاری کـرده اسـت تـا 

سال 2024، خالص انتشارات کربنی خود را به صفر 

برسـاند. در ایـن راسـتا، ایـن شـرکت بـزرگ آلمانـی از 

سـال 2021 تولیـد محصولـی بـه نـام »bluemint« را 

در دسـتور کار خود قرار داده اسـت که تا 70 درصد 

بـرای  می کنـد.  منتشـر  کربـن  دی اکسـید  کمتـر، 

رسـیدن به این هدف به جای سـنگ آهن، از بریکت 

در کـوره بلنـد اسـتفاده می کننـد. میزان انتشـارات 

دی اکسید کربن از این روش تولید، 1.5 تن به ازای 

هـر تـن تولیـد فـوالد کاهـش پیـدا کـرده و بـه 0.6 تـن 

رسیده است.
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برخـی منابـع آگاه در روز سه شـنبه 25 اکتبـر بـه موسسـه Fastmarkets اعـالم کردنـد که 
عرضـه ارزان قیمـت بیلت فـوالدی چین به طـور قابل توجهی تمایل بـه خریـد از عرضه کننده های 

کلیدی فوالد آسیای جنوب شرقی را کاهش داده است.

عرضه ارزان قیمت بیلت فوالدی چین

به  گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« 

و به  نقل از موسسه »Fastmarkets«، به گفته برخی 

منابع آگاه، بازار فوالد چین طی هفته پایانی اکتبر با 

بحبوحـه کاهـش حجـم تقاضـا و ضعـف در بخـش 

امـاک ضعیـف عمـل کـرده و همین امـر محصوالت 

فـوالدی چیـن را بـه گزینـه ای بسـیار مناسـب بـرای 

صادرات به دیگر بازارها تبدیل کرده است.

حجم معامات آتی کویل نورد گرم و میلگرد در 

اکتبـر  آتـی شـانگهای »SHFE« در روز 25  بـورس 

کاهش یافت؛ این در حالی است که قیمت  فوالد در 

بـازار فیزیکـی نیـز در همیـن روز رونـد نزولی داشـت. 

همچنین ضعف ارز یوان چین در برابر ارز دالر آمریکا، 

بـرای  گـرم  نـورد  کویـل  قیمـت  کاهـش  بـه  منجـر 

صادرات چین شد و در روز 25 ماه اکتبر، پایین ترین 

سطح قیمتی را در دو سال گذشته تجربه کرد.

در ایـن روز برخـی معامله گـران نقـل کردنـد کـه 

بازارهـای  در  چیـن  فـوالدی  بیلـت  محموله هـای 

مختلفـی همچـون تایـوان، آسـیای جنـوب شـرقی و 

ترکیه عرضه می شوند.

واحدهای تولیدی در چین، بیلت فوالدی تولیدی 

خـود را بـا ارز یـوان بـه تاجـران می فروشـند و بـه گفتـه 

موسسه »Fastmarkets«، تاجران هرگونه مبادالت در 

بحث صادرات را تحت کنترل خود دارند.

موسسـه »Fastmarkets« قیمـت روزانـه بـرای 

بیلت فوالد چین با شرط تحویل در انبارهای تانگشان 

چیـن و با احتسـاب مالیات بـر ارزش افـزوده را حدود 

سـه هـزار و 630 یـوان )497 دالر( بـر هـر تـن در روز 25 

ماه اکتبر ارزیابی کرد.

از  تعـداد  چـه  کـه  نیسـت  مشـخص  هنـوز 

محموله هـای عرضـه شـده بیلـت فـوالدی مربـوط بـه 

بـه  مربـوط  تعـداد  چـه  و  چیـن  تولیـد  واحدهـای 

بیلت هایی اسـت که از قبل از روسـیه به چین صادر 

و دوبـاره از چیـن صـادر شـده اسـت. در واقـع ایـن 

رویـه ای اسـت کـه برخـی از تجـار چینـی در برخـی 

مواقع اتخاذ می کنند.

بر اساس اطاعات گمرک فیلیپین، این کشور در 

نیمه اول سال 2022، حدود 126 هزار و 262 تن بیلت 

از چین وارد کرده اما به گفته برخی منابع، بخشی از 

این حجم برای فروش مجدد است.

برخی منابع اعام کردند که قیمت پیشنهادی 

فوب بیلت گرید 3SP از مبدا چین به مقصد آسیای 

جنوب شـرقی، حدود 500 دالر در هر تن برای روز 18 

مـاه اکتبـر بـود. بـرآورد می شـود کـه بـا در نظر گرفتن 

کیفیـت  درجـه  و  حمل ونقـل  هزینـه  تفاوت هـای 

بیلت هـا، قیمت عرضـه »CFR« بیلـت 5SP، چیزی 

مابین 530 تا 535 دالر در هر تن برای تحویل در بندر 

مانیل باشد.

بـه گفتـه یـک منبـع تجـاری ژاپنـی و یـک تاجـر 

تایوانـی، قیمت عرضـه »CFR« در تایوان برای بیلت 

گریـد 3SP، حتی مبلغی کمتـر و حـدود 500 دالر در 

هـر تـن بـود. ایـن منابـع افزودنـد که بـا در نظر گرفتن 

چنین قیمت هایی، تاجران باید موقعیت های فروش 

خود را برای این محموله ها به شدت افزایش دهند.

به بیان سـاده تر و به گفته یک شـرکت فوالدسـاز 

اندونزیایـی، قیمـت عرضه »CFR« بیلت چیـن برای 

تحویل در بنادر ترکیه در روز 18 ماه اکتبر، به حدود 

545 دالر در هـر تـن رسـید امـا بـا چنیـن مبلغـی هیچ 

خریـداری پیـدا نکـرد. این در حالی بود که خریـداران 

ترکیه ای پیش از این، با قیمتی بین 550 تا 555 دالر 

در هر تن معامله کرده بودند.

شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه محموله ای از 

بیلـت 150 میلی متـری فـوالدی با گریـد 3sp با حجم 

بیش از 20 هزار تن از مبدا چین در اواخر هفته سوم 

اکتبر توسط یک واردکننده در آسیای جنوب شرقی 

با قیمتی حدود 510 تا 515 دالر در هر تن رزرو شـده 

است. یکی از منابع آگاه در بازار معتقد بود که یکی 

از این خریداران، یک واحد تولیدی در فیلیپین است. 

دیگر منابع اظهار داشتند که اگر شرکت یا خریداری 

توافقـی انجـام داده، آن شـرکت یـا خریـدار متعلـق بـه 

کشور اندونزی است.

تاثیر حجم عرضه بر بازارها  
برخی منابع اظهار داشتند که حجم زیاد عرضه 

فـوالد از مبـدا چیـن کـه وارد بـازار شـده، منجـر بـه 

کاهش قیمت واردات در فیلیپین شده است.

عرضـه حجم زیاد بیلت فـوالدی از چین، موجب 

ایجـاد مشـکاتی در دیگـر بازارهـا شـده اسـت. ایـن 

منابـع افزودنـد کـه در مـورد حجـم مبـادالت انجـام 
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شده در این رابطه، هنوز تردیدهایی وجود دارد. یک 

منبع تجاری مستقر در سنگاپور در روز 25 ماه اکتبر، 

بـه موسسـه »Fastmarkets« اعـام کـرد کـه زمـان 

خریـد و فـروش برای قیمت گذاری بیلت فـوالدی در 

رابطه با روند صادرات چین هنوز پایان نیافته است.

تولیـدی واقـع در  آگاه در کارخانـه  یـک منبـع 

اندونـزی مطرح کرد که بازار محصول بیلـت در حال 

کاهـش اسـت و بـه نظـر می رسـد تقاضایـی بـرای ایـن 

محصـوالت در بـازار وجـود نـدارد و هیـچ پیشـنهادی 

هـم از سـوی خریـداران در شـهر مانیـل فیلیپیـن ارائه 

نشده است.

یـک تاجـر ژاپنـی بیان کرد که ممکن اسـت حجم 

تقاضـا در چنـد مـاه آینـده بیشـتر کاهـش یابـد و در 

همین راستا نیز شاخص قیمت ها روند نزولی به خود 

بـارز  نشـانه های  از  دیگـر  یکـی  افـزود:  وی  بگیـرد. 

تقاضـای ضعیـف در آسـیا ایـن اسـت کـه برخـی از 

بـرای  سـفارش  عـدم  دلیـل  بـه  ژاپنـی  فوالدسـازان 

محصـوالت فـوالدی، امـکان صـادرات چـدن خـام را 

بررسی می کنند.

بیلـت فـوالدی بـا آلیـاژ گریـد 3SP کـوره بلنـد به 

قیمـت 545 دالر در هـر تـن بـرای تحویل در انبارهای 

شـهر مانیـل از مبـدا مالزی و حـدود 525 تـا 535 دالر 

در هـر تـن بـا امـکان تحویـل در انبـار از مبـدا اندونزی 

پیشنهاد شد. از جمله پیشنهادهای معدودی که در 

بـه قیمـت  ارائـه شـد، می تـوان  اکتبـر  هفتـه سـوم 

510دالر در هـر تـن بـرای بیلـت فـوالدی بـا آلیـاژ گریـد 

5SP اشاره کرد.

موسسـه »Fastmarkets« ارزیابـی قیمـت برای 

بیلـت فـوالدی بـا آلیـاژ گریـد 5SP، حجـم وارداتـی، 

امـکان تحویـل در انبارهای شـهر مانیـل را اعـام کرد 

کـه از حـدود 530 دالر بـه 520 تـا 525 دالر بـه ازای هر 

تـن در روز 25 مـاه اکتبـر رسـید کـه نسـبت بـه هفتـه 

قبـل از آن، حـدود پنـج تـا 10 دالر در هـر تـن کاهـش 

داشت.

بـه گفتـه یکـی از فعـاالن بـازار، معامله گـران یـک 

محموله از بیلت فوالدی با آلیاژ 5SP مالزی را به یک 

خریـدار در فیلیپیـن بـه قیمـت 510 دالر در هـر تـن بـا 

موعـد تحویـل در مـاه نوامبـر بـه صـورت فـوب، در 

روزهـای پایانـی هفتـه سـوم مـاه اکتبر فروختنـد. این 

منابـع افزودنـد کـه ارزش ایـن معاملـه حـدود 530 تـا 

535 دالر به ازای هر تن با امکان تحویل در فیلیپین 

خواهـد بـود امـا ایـن قیمـت در ارزیابی های موسسـه 

»Fastmarkets« بـه دلیـل شـرایط خریـد اضطـراری 

کنار گذاشته شد.

سایر معامالت انجام شده  
یکـی دیگـر از عوامـل کاهش قیمـت در بازارهای 

آسـیا، حضور بیلت فوالد ارزان قیمت روسـیه در بازار 

بـود. منابـع آگاه بیـان کردنـد کـه یک محموله بیلت 

فوالدی با آلیاژ گرید 3SP متعل به روسـیه در هفته 

سـوم اکتبـر بـه قیمـت 505 دالر در هـر تـن بـه شـرط 

تحویل در انبارهای تایوان فروخته شد.

همچنیـن بیلت کـوره قوس الکتریکی خـاور دور 

روسیه، به قیمت 505 دالر در هر تن با شرط تحویل 

در انبارهـای تایـوان در روز 25 اکتبـر پیشـنهاد شـد. 

سایر پیشنهادات در خصوص بیلت روسیه در همان 

روز حـدود 515 تـا 525 دالر در هـر تـن با شـرط تحویل 

در انبارهای تایوان بود.

یـک  کـه  اسـت  آن  از  حاکـی  شـنیده ها  برخـی 

کارخانـه در تایـوان در اواخـر هفتـه سـوم مـاه اکتبـر، 

حدود 10 هزار تن بیلت ژاپنی دارای وانادیوم باال را به 

قیمت 545 دالر در هر تن خریداری کرد.

عاوه برایـن، در هفتـه سـوم مـاه اکتبر معامله ای 

برای بیلت فوالدی با آلیاژ گرید 5SP از مبدا مالزی 

بـه مقصـد اندونـزی بـه قیمـت 538 دالر در هـر تـن با 

امکان تحویل در انبارها انجام شد.

موسسـه  بـه  مالـزی  در  تولیـدی  شـرکت  یـک 

»Fastmarkets« اعـام کـرد کـه اولویـت کارخانه ها 

در مالزی در حال حاضر فروش به دو کشور اندونزی 

و تایلند است و ترجیحی به فروش در کشور فیلیپین 

ندارنـد؛ چراکـه هزینه هـای حمل ونقـل بیـن ایـن دو 

کشور ارزان تر است.
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آلومینیومآلومینیوم

پس از مس، نوبت به آلومینیوم خواهد رسید؟

گمانه زنی ها در مورد ممنوعیت واردات آلومینیوم از روسیه

انتظار رشد چشمگیر تقاضای آلومینیوم کم کربن تا سال 2030
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هرچنـد برنامه سـهمیه بندی بـرق در چین، مقـدار تولید آلومینیـوم در این کشـور را در چند سـال 
گذشـته محدود کرده اسـت اما این کشـور توانسـته مقادیر قابل توجهی واردات قراضه آلومینیوم را در 

سال های 2020 و 2021 داشته باشد.

پس از مس، نوبت به آلومینیوم خواهد رسید؟

به  گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« 

پـی حملـه نظامـی  ، در   »Reuters« از نقـل  بـه   و 

روسـیه بـه اوکرایـن، نسـبت فلـز روسـیه در انبارهای 

بـورس فلـزات لنـدن از حـدود 30 درصـد در اواخـر 

مارس 2022 به باالی 80 درصد در ماه می و آگوست 

سال جاری رسید.

در همیـن رابطـه، چنیـن نسـبت باالیـی سـابقه 

نداشـته اسـت. همچنیـن ادامـه رونـد لغـو دریافـت 

فلـزات روسـی بـه انبارهـای بـورس فلـزات لنـدن و 

کاهش موجودی این انبارها، این مفهوم را می رساند 

کـه بسـیاری از خریـداران موضـوع تحریـم فلـزات 

تحریم هـا  ایـن  نشـدن  رسـمی  علی رغـم  را  روسـیه 

پذیرفته انـد امـا اگـر ایـن نگـرش تحریم گونـه تغییـر 

کند، تکلیف چه خواهد بود؟

در همین رابطه، مذاکره برای عقد قراردادهای 

عرضـه سـاالنه فلـزات در حال انجام بـود و برخی از 

خریداران با ممانعت از خرید از روسیه به  صورت 

خودسرانه، اعام کرده اند که در قراردادهای سال 

2023 خود سراغ خرید فلزات روسیه نمی ر وند.

حجم زیادی از فلزات انبار شده و فروخته نشده 

روسـیه در بـورس فلـزات لنـدن به ویـژه آلومینیوم به 

عنـوان آخریـن راه چـاره، ممکـن اسـت بـه بـازار عرضـه 

شـود. در همیـن راسـتا، ایـن بـورس نگرانی خـود را در 

قالـب انتشـار اعامیـه ای در خصـوص تعلیـق تمـام 

سـفارش های پیـش خریـد شـده فلـزات روسـیه بـه 

خصوص آلومینیوم ابراز کرد.

عرضه مس  
در سـه ماهـه سـوم سـال 2021، داده هـای بـورس 

فلزات لندن نشـان می دهد که نسـبت مس روسیه 

از موجـودی انبارهـای ایـن بـورس بسـیار بـاال بـوده 

است که به 95 درصد از کل موجودی رسیده بود.

بـا ایـن حـال، افزایـش شـدید ایـن نسـبت از مـاه 

مارس سال جاری به بعد به ویژه از آنجایی که ذخایر 

آلومینیـوم و نیـکل روسـیه در مدت مشـابه کـم بوده 

است و تغییر چندانی نکرده، قابل توجه است.

بندر هامبورگ و روتردام از فعال ترین مکان های 

ذخایـر مـس بورس فلزات لندن در سـال جـاری بوده 

است که خطوط کشتیرانی روسیه برای حمل ونقل 

آنجـا  در  مکان هـا،  ایـن  در  شـده  ذخیـره  کاالهـای 

مسـتقر شـده اند. در مجمـوع 100 هـزار تـن مـس از 

ابتـدای مـاه مـارس سـال جـاری در این دو بنـدر وارد 

شـده اسـت که تقریبا یک سـوم کل حجم واردات را 

شامل می شود.

در واقـع در حجـم آنچـه کـه در انبارهای بورس 

صـورت  تغییراتـی  شـده،  ذخیـره  لنـدن  فلـزات 

حجـم  ایـن  از  برخـی  بنابرایـن  اسـت.  پذیرفتـه 

سـفارش های پیـش خریـد شـده، تحویـل مشـتریان 
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شـده و در برخـی مـوارد بـر حجم ذخایـر این انبارها 

افـزوده شـده اسـت. بـه عنـوان مثـال، ذخایـر مـس 

بنـدر هامبـورگ بـا در نظـر گرفتـن حجـم واردات 

50هـزار تنـی در ابتـدای مـاه ژانویـه سـال جـاری، 

6هزار و 800 تن افزایش یافته است.

تـا مـاه سـپتامبر 2022، مـس روسـیه معـاف از 

تحریـم بـود. ایـن بـدان معنـا اسـت کـه خریـداران بـا 

خیالی آسوده می توانستند از امکان مطرح شده در 

قراردادهای خود با عنوان تحویل فلزات روسـیه در 

بورس فلزات لندن بهره ببرند.

بـا ایـن حـال، بـر اسـاس گـزارش بـورس فلـزات 

 2022 سـپتامبر  مـاه  در  بریتانیـا  دولـت   ، لنـدن 

تحریم هایـی در قالـب مسـدود شـدن دارایی هـای 

اسـکندر مخمودوف به عنوان مالک اصلی شـرکت 

»UMMC« کـه یکـی از دو تولیدکننـده بـزرگ مـس 

در روسـیه اسـت را اعمـال کـرد. طبـق این تحریم ها، 

امـکان پیـش  خریـد فلـز تحـت عنـوان هـر یـک از دو 

برنـد زیـر مجموعـه شـرکت »UMMC« بـه شـدت 

محدود شد.

بـا وجـود اینکـه شـرکت نورنیـکل هنـوز بـه طـور 

کامل مورد تحریم قرار نگرفته است اما مقدار مس 

قابل تحویل روسـیه به انبارهای بورس فلزات لندن 

به شدت در حال کاهش است.

مـس  حجـم  از  مقـدار  هـر  بـرای  عاوه برایـن، 

فروخته نشده روسیه در سال آینده خریداری وجود 

خواهد داشت. در این بین کشور چین همچنان به 

عنـوان یـک خریـدار مشـتاق تجـاری و اسـتراتژیک 

مطرح است و به دنبال خرید مسی خواهد بود که 

دیگـران بـه دلیـل تحریم هـا خواسـتار آن نیسـتند؛ به 

خصوص اگر قیمت کمتری داشته باشد.

وضعیت فلز آلومینیوم ذخیره شده در   
انبارها

موارد مطرح شده در این گزارش درباره مس، در 

خصوص وضعیت فلز آلومینیوم صدق نمی کند. در 

بزرگ تریـن  اختـاف  بـا  چیـن  کشـور  حـال،  عیـن 

تولیدکننده و صادرکننده آلومینیوم جهان است.

چیـن،  در  بـرق  سـهمیه بندی  برنامـه  هرچنـد 

مقـدار تولیـد آلومینیـوم در ایـن کشـور را در چنـد 

سـال گذشـته محـدود کـرده اسـت امـا ایـن کشـور 

توانسته مقادیر قابل توجهی واردات قراضه آلومینیوم 

را در سال های 2020 و 2021 داشته باشد.

در عیـن حـال، پویایـی بـازار چیـن در سـال 2022 

کاهـش  بـا  واردات  حجـم  و  کـرد  تغییـر  دوبـاره 

71درصـدی، از یـک میلیـون و 30 هـزار تـن در بـازه 

زمانی ماه ژانویه تا آگوست سال 2021، به 298 هزار 

تن در سال جاری رسید.

بـا توجـه بـه نگرانـی بانک هـای چینـی در مـورد 

تامیـن مالـی مـواد اولیـه بـرای تولید فلـز در روسـیه، 

بعیـد اسـت کـه ایـن کشـور قـادر بـه جـذب چهـار 

میلیـون تـن تولیـد سـاالنه شـرکت روسـال بـرای یـک 

دوره زمانی پایدار باشد.

تحویـل فلـزات تولیـدی روسـیه از زمان برگـزاری 

نشست صنعت آلومینیوم در شهر بارسلونا که در 

آن صحبت از پذیرش یا عدم پذیرش فلز روسیه در 

عقد قراردادهای سـال 2023 و شـدت گیری دسـتور 

کار بـورس فلـزات لنـدن در خصـوص فلـزات روسـیه 

شد را نمی توان موضوعی تصادفی عنوان کرد.

مدیریـت  برنامـه  تازگـی  بـه   »Rusal« شـرکت 

تحـول فـروش خـود را اعـام و بیـان کرد که سـفارش 

خرید زیادی را به ثبت رسـانده اسـت و دیگر نیازی 

نمی بینـد فلـزات تولیدی این شـرکت را به انبارهای 

بورس فلزات لندن تحویل دهد.

معضل قیمت گذاری  
شـرکت »Rusal« کـه بـه عنـوان تامین کننـده 

هشـدار  اسـت،  مطـرح  پـاک  آلومینیـوم  اصلـی 

می دهـد کـه تعلیـق فـروش و صـادرات ایـن شـرکت 

انبارهـا  موجـودی  کمبـود  بـا  فعلـی  شـرایط  در 

می تواند باعث افزایش قیمت و نوسانات پریمیوم 

در بازار فیزیکی شود.

این اتفاق همچنین منجر به ایجاد تخفیف در 

بـورس  قیمـت  بـه  نسـبت  فلـزات روسـیه  قیمـت 

فلـزات لنـدن می شـود کـه در نتیجـه آن، موجـی از 

پیامدهـای گسـترده غیـر قابـل پیش بینـی در طـول 

زنجیـره تامیـن بـازار فیزیکـی بـه وجـود می آیـد کـه 

قیمت ها در آن بر اسـاس امکان تحویل کاال توسـط 

شرکت ها تعیین می شوند.

با وجود اینکه شرکت 
نورنیکل هنوز به طور کامل 
مورد تحریم قرار نگرفته 
است اما مقدار مس قابل 
تحویل روسیه به انبارهای 

بورس فلزات لندن به 
شدت در حال کاهش است
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از سـوی دیگـر، اگـر حجـم زیـادی از آلومینیـوم، 

مس یا نیکل روسیه در انبارهای بورس فلزات لندن 

بـه دلیـل کمبـود خریـدار وجـود داشـته باشـد، ایـن 

را  تخفیـف  میـزان  قـرارداد می توانـد  طبـق  بـورس 

تعیین کند.

در همین راسـتا، بورس فلزات لندن خاطرنشـان 

کـرد کـه چنیـن سـناریویی می توانـد ماهیـت منظم 

بازارهـای بـورس فلـزات لنـدن به  ویـژه نقش کلیدی 

بـازار  ایـن صنعـت در  بـرای  تعییـن قیمـت  آن در 

فیزیکی جهانی را به خطر بیندازد.

عاوه برایـن سـناریو، تعلیـق فلـز روسـیه قبـل از 

اعمال تحریم های رسمی، معضلی است که اکنون 

بورس فلزات لندن با آن دست و پنجه نرم می کند 

و می تواند همین تاثیرگذاری را داشته باشد.

در ایـن بیانیه آمده اسـت که عـدم اقدام بورس 

فلـزات لنـدن در حـال حاضـر می توانـد بدیـن معنـا 

باشـد کـه در آینـده نمی توانـد کاری انجـام دهد. به 

عاوه انجام هر اقدامی از سوی بورس فلزات لندن 

بـرای رسـیدگی بـه ایـن وضعیـت در خصـوص حجـم 

فلزات روسیه که از قبل پیش خرید شده اند، منجر 

به تضعیف جایگاه این بورس می شود.

بـورس فلـزات لنـدن تصمیم گرفته اسـت که به 

بـرای عقـد  انجـام مذاکـرات سـاالنه  مـوازات 

قراردادهـای سـال آینـده، بازخوردهایـی در خصـوص 

اقدامـات خـود در بـازار را رصـد کنـد تـا از اقدامـات 

خود اطمینان خاطر بیشتری کسب کند.

در خصوص اقداماتی که بورس فلزات لندن به 

بـه گزینه هایـی  اسـت، می تـوان  آن  اجـرای  دنبـال 

بـه  نسـبت  بـورس  کامـل  بی تفاوتـی  همچـون 

شرکت های روسی، تعیین محدودیت برای تحویل 

فلـزات روسـیه و تعلیـق تمـام معامات شـرکت های 

روسی در این بورس اشاره کرد.

بـورس فلـزات لنـدن معتقـد اسـت کـه تعییـن 

ایـن  و  اسـت  پیچیـده ای  بسـیار  کار  محدودیـت 

و  گزینـه  ایـن  انتخـاب  بـرای  را  شـرایط  موضـوع 

گزینه هـای دیگر مشـکل تر می کند. هرچنـد در این 

خصوص سـوال های دیگری مطرح اسـت که قبل از 

اعمال تحریم ها باید لحاظ شود.

شرایط  دشوار  
درخواسـت ارائـه بازخـورد از بـازار ایده مناسـبی 

است؛ چراکه با کمک آن می توان میزان عدم تمایل 

خریـداران بـه خریـد از شـرکت های روسـی را تعییـن 

کرد. به عاوه با اسـتفاده از این بازخوردها می توان 

وجود یا عدم وجود مازاد فلز فروخته نشـده روسـیه 

را نیز مشخص کرد.

دسـتیابی بـر سـر یـک توافـق کلـی در ایـن بـاره 

می تواند بسیار دشوارتر باشد؛ چراکه در هر دو سو 

موافقـان و مخالفانـی به ویـژه در مورد آلومینیوم به 

تولیدکننـدگان غربـی و شـرکت  کـه  فلـزی  عنـوان 

»Rusal« از قبـل بـر سـر اعمـال تغییـرات در قوانیـن 

تحویـل انبـار بـورس فلـزات لنـدن بـا هـم اختافاتـی 

داشته اند، وجود دارد.

مطرح کردن چالش ارزش و اعتبار این موضوع از 

سـوی شـرکت روسـال، بیانگر این نکته مهم است که 

هرگونـه اقـدام یک جانبـه از طرف بـورس فلزات لندن 

ممکن است از نظر قانونی نیز مملو از اشکال باشد.

عاوه برایـن، بحـث دربـاره فلـزات می توانـد در 

هـر زمانـی بـا آغاز تحریم های دولتی مانند مسـدود 

کردن دارایی های مالک شـرکت »UMMC« توسـط 

بریتانیـا یـا اعمـال تحریـم واردات سـرب روسـیه بـه 

اتحادیه اروپا در ماه آپریل سال جاری تغییر کند.

متاسـفانه ایـن موضـوع می توانـد بـرای بـورس 

فلزات لندن در مورد تحریم های آتی فلزات روسیه، 

یـک وضعیـت مبهـم را بـه وجـود بیـاورد. این شـرایط 

وضیعتی را برای این بورس رقم زده است که در آن 

بورس فلزات لندن یا باید در این رابطه زودتر اقدام 

کند و یا باید خطر ریسک تاخیر در انجام اقدامات 

خود را بپذیرد.
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شـرکت »En+« در روز 14 اکتبـر سـال جـاری میالدی اخطاریـه ای را صـادر و در آن، به پیامدهای 
زیان بـار ناشـی از گمانه زنی هـای اخیـر مبنی بـر اقدامـات دولت ایـاالت متحـده آمریکا در راسـتای 

ممانعت از واردات آلومینیوم از روسیه اشاره کرد.

گمانه زنی ها در مورد ممنوعیت واردات آلومینیوم از روسیه

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آناین« 

و بـه  نقـل از موسسـه »Platts«، کریسـتوفر برنهـام، 

مدیـر شـرکت »En+« در بیانیـه ای مطـرح کـرد کـه 

ایجاد گمانه زنی های غیرمسئوالنه در بازار فقط به 

نفـع رقبـای مـا خواهد بود که به طور علنی از ایجاد 

 »+En« شـرکت  بـازار  بـه  دسترسـی  محدودیـت 

بـه  کار  ایـن  بـا  واقـع  در  امـا  کرده انـد  حمایـت 

مصرف کننـده آمریکایـی و اقتصـاد ایـاالت متحـده 

آمریکا آسیب می رسانند. به عاوه بیش از 164هزار 

شـغل مسـتقیم و 470 هـزار شـغل غیرمسـتقیم در 

ایـن  احتمالـی  تاثیـر  تحـت  پایین دسـتی،  صنایـع 

اقدامات قرار می گیرند.

شـرکت »En+« دارنـده بیـش از 50 درصـد از 

سـهام شـرکت »Rusal« اسـت. این شـرکت، یکی از 

بزرگ تریـن تولیدکننـدگان آلومینیـوم در جهـان بـا 

امـکان تحویـل در بنـادر چیـن و بـا ظرفیـت تولیـد 

سـاالنه سـه میلیـون و 900 هـزار تـن اسـت. شـرکت 

»Rusal« یکی از بزرگ ترین مجتمع های تولیدی در 

شـامل  آن  فعالیت هـای  زمینـه  کـه  اسـت  جهـان 

استخراج بوکسیت و پاالیش آلومینا نیز می شود.

برنهام در ادامه افزود که این حدس و گمان ها به 

مشـتریان نیـز صدمـه وارد می کنـد و می توانـد حتی 

باعث افزایش قیمت خودروها و وسایل نقلیه شود.

برنهـام در بیانیـه خـود کـه در رابطـه بـا مقالـه 

منتشـر شـده در خبرگـزاری بلومبـرگ در 12 اکتبـر 

2022 صادر شد، بیان کرد که ایاالت متحده آمریکا 

در حـال بررسـی گزینه هـای احتمالـی بـرای تحریـم 

آلومینیوم روسیه است و به انجام چنین اقداماتی 

در حـوزه اقتصـادی علیه روسـیه در پاسـخ به تهاجم 

این کشور به اوکراین ادامه می دهد. از میان برخی 

از ایـن گزینه هـای تحریمـی، می تـوان به ممنوعیت 

افزایـش  روسـیه،  از  آلومینیـوم  واردات  احتمالـی 

تعرفه هـا بـر آلومینیـوم از مبـدا روسـیه و یـا اعمـال 

تحریم ها بر شرکت  »Rusal«  اشاره کرد.

وی اضافـه کـرد کـه مباحث مطرح شـده در این 

مقاله، به درسـتی بیان نشـده اند. همچنین شـرکت 

»En+« همچنـان بـا الزامـات مطـرح شـده توسـط 

دفتـر کنتـرل سـرمایه های خارجـی یـا دفتـر کنتـرل 

دارایی هـای خارجـی از جملـه شـرایط حـذف توافـق 

شـده در سـال 2018، موافق بوده و متعهد به اجرای 

قراردادهای خود در ایاالت متحده آمریکا و سراسر 

جهان است.

برنهـام تاکیـد کـرد که ایاالت متحـده آمریکا در 

سال 2018 نیز شرکت »Rusal« را تحریم کرده بود. 

همچنیـن قیمـت آلومینیـوم در بورس فلـزات لندن 

در سـال 2018 بـه دنبـال اعمـال تحریم هـا، 29 درصـد 

افزایـش یافـت و تقاضـا بـرای یافتـن مـواد جایگزیـن 

توسط تولیدکنندگان آمریکایی افزایش پیدا کرد.

ایـن شـرکت در گذشـته نگرانـی خـود را در مورد 

تشـدید تنـش در اوکرایـن ابـراز داشـته اسـت و از 

برقراری و استقرار صلح در منطقه حمایت می کند.

در همین راسـتا، اظهارات نماینده دفتر کنترل 

سرمایه های خارجی یا وزارت خزانه داری آمریکا در 

این رابطه در روز 14 اکتبر 2022 سودمند نبود.

تاثیرپذیری قیمت ها در سطح بازار  
اینکـه گمانه زنی هـا در مـورد تحریـم  بـه  دلیـل 

احتمالی واردات آمریکا از روسیه در بازار جهانی در 
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حال گسـترش اسـت، قیمت سه  ماهه آلومینیوم در 

بـورس فلـزات لنـدن در پایـان روز معاماتـی 11 اکتبـر 

2022، از دو هـزار و 236 دالر در هـر تـن بـه دو هـزار و 

305 دالر در هـر تـن در روز 12 اکتبـر و حـدود دو هـزار 

و 360 دالر در هر تن در روز 13 اکتبر افزایش یافت.

متحـده  ایـاالت  در  پریمیـوم  حـال،  ایـن  بـا 

آمریـکا هنـوز تحـت تاثیـر ایـن اتفـاق قـرار نگرفتـه 

اســــت. بر اســـاس ارزیـــابی شاخـــص داده هـــای 

»S&P Global Commodity Insights« توسـط 

موسسـه »Platts«، پریمیـوم معامـات آلومینیـوم

P1020  آمریکا برای تحویل در ایالت های غرب میانه 

آمریکا در روز 13 اکتبر، از 20.70 سنت در هر پوند در 

روزهای گذشته به 20.65 سنت در هر پوند نسبت به 

قیمت نقدی بورس فلزات لندن کاهش یافت.

بـرای   »Platts« موسسـه  هفتگـی  ارزیابـی 

پریمیـوم بیلـت آلومینیـوم 6063 ایـاالت متحـده 

آمریکا نیز در روز 13 اکتبر، نشان از 23 سنت در هر 

پونـد در هفتـه منتهـی بـه روز هفتـم اکتبـر بـه 21 

سـنت در هـر پونـد دارد. در همیـن رابطه واکنش ها 

به این موضوع متفاوت بود و به همین دلیل برخی 

بـر  بالقـوه  تحریـم  اعمـال  احتمـال  بـازار  فعـاالن  از 

واردات آلومینیـوم از روسـیه و در نتیجـه افزایـش 

قیمـت در بـورس فلـزات لنـدن را بـرای بـازار مثبـت 

ارزیابـی کردنـد. در عیـن حال، برخی دیگر از فعاالن 

بازار پیش بینی کردند که بازار آمریکا کمترین تاثیر 

را از تحریم احتمالی روسیه خواهد پذیرفت؛ چراکه 

آلومینیـوم P1020 از قبـل بـه ایاالت متحده آمریکا 

صـادر شـده اسـت. بـا ایـن حـال، برخـی منابـع اشـاره 

کردنـد کـه انجـام هـر اقدامی علیه شـرکت روسـال، 

تاثیـر بیشـتری بر بـازار بیلـت ایاالت متحـده آمریکا 

خواهد داشت.

واردات آلومینیوم از روسیه  
انجمـن آلومینیوم ایـاالت متحـده آمریکا اعام 

ایـاالت  از هـر تاشـی کـه توسـط دولـت  کـرد کـه 

متحده آمریکا و متحدان آن در ناتو برای رسـیدگی 

بـه بحـران جـاری در اوکراین ضروری تشـخیص داده 

شـود، حمایـت خواهـد کـرد. ایـن انجمـن در ادامـه 

بیـان کـرد کـه صنعـت داخلـی آمریـکا بـرای کاهـش 

واردات آلومینیـوم از روسـیه از سـال 2018 بـه بعـد، 

تحریم هایی را اعمال کرده است.

داده هـــای  شـاخص  اســـاس  بـر  انجمـــن  ایـن 

»S&P Global« در بیانیه ای در روز 12 اکتبر 2022 

اعـام کـرد کـه اگرچـه ایـاالت متحـده آمریـکا هنـوز 

حجم ناچیزی از آلومینیوم پرایمری را از روسیه وارد 

می کند اما تحریم های اعمال شده در سال 2018 به 

طـور قابل توجهی، وابسـتگی ایـاالت متحده آمریکا 

حـدود  از  را  روسـیه  اولیـه  آلومینیـوم  واردات  بـه 

حـدود  بـه   ،2017 تـا   2016 سـال های  در  15درصـد 

5درصد در سال جاری کاهش داده است.

ایـاالت  بازرگانـی  وزارت  داده هـای  اسـاس  بـر 

متحـده آمریـکا، ایـن کشـور در سـال 2021 در حـدود 

 قیمت آلومینیوم در بورس 
فلزات لندن در سال 2018 
به دنبال اعمال تحریم ها، 
2۹ درصد افزایش یافت 

و تقاضا برای یافتن 
مواد جایگزین توسط 

تولیدکنندگان آمریکایی 
افزایش پیدا کرد
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192 هزار تن آلومینیوم اولیه از روسـیه وارد کرد که 

حـدود 5 درصـد از کل حجـم 3.64 سـه میلیـون و 

640هـزار تـن آلومینیـوم اولیـه وارداتی در آن سـال را 

شـامل می شـود؛ اگرچه روسـیه سـومین صادرکننده 

بـزرگ آلومینیـوم اولیـه بـه ایاالت متحـده آمریکا در 

سـال 2021 بـود امـا حجـم واردات از روسـیه بسـیار 

کمتـر از دو میلیـون و 540 هـزار تـن بـود. گفتنـی 

است که حدود 354 هزار تن نیز از کانادا و امارات 

متحده عربی تامین شد.

در نیمـه اول سـال جـاری، ایـاالت متحـده آمریـکا 

حـدود 120 هـزار تـن آلومینیـوم اولیـه از روسـیه وارد 

کرده است که بخشی از مقدار دو میلیون و 120 هزار 

تنی از حجم کل واردات این کشور را شامل می شود.

در واقـع ایـاالت متحـده آمریـکا، بـه  شـدت بـه 

واردات آلومینیـوم اولیـه از کانـادا و سـایر کشـورها 

وابسـته اسـت؛ چراکـه بیشـتر صنایـع داخلـی ایـن 

کشـور در بخش های پایین دسـتی آلومینیوم مانند 

نـورد و ریخته گـری قـرار دارنـد. بـر اسـاس داده هـای 

سـازمان زمین شناسـی ایاالت متحـده آمریکا، تولید 

آلومینیوم اولیه در آمریکا در سال 2021، در مجموع 

حـدود 880 هـزار تـن )حـدود یـک چهـارم حجـم کل 

واردات( بود که در 6 واحد ذوب انجام شد.

در همیـن رابطـه، چندیـن شـرکت آلومینیومـی 

 »Alcoa«، »Arconic« ایاالت متحده آمریکا مانند

و همچنیـن شـرکت های صنایـع فلـزی دیگـر ماننـد 

»ATI« در اوایـل سـال جـاری، از قبـل اقداماتـی را 

بـرای کاهـش یـا توقـف روابـط تجـاری با شـرکت های 

مستقر در روسیه انجام دادند.

بخش مرتبط با آمریکا در شرکت »Rusal« به نام 

»Rusal America« نیـز در مـاه آپریـل، هنگامـی کـه 

مدیران سابق »Rusal America« یک شرکت جدید 

 »PerenniAL«  مستقر در ایاالت متحده آمریکا به نام

را بـه منظـور خریـد بخش تجاری این کشـور تاسـیس 

کردند، از شرکت مادر خود جدا شد.

افزایش تعرفه گمرکی قبلی آمریکا بر   
آلومینیوم روسیه

جـو بایـدن، رئیس جمهـور آمریـکا در مـاه آوریـل 

2022، الیحـه ای را بـرای تعلیـق روابـط تجاری عادی 

اقـدام رئیـس جمهـور  ایـن  بـا روسـیه امضـا کـرد. 

موجب افزایش تعرفه های گمرکی بر ده ها محصول 

فلـزی وارداتـی از روسـیه شـد. بـه عنـوان مثـال، ایـن 

الیحـه نـرخ تعرفـه گمرکـی 18.5 درصـدی را بـرای 

آلومینیوم پرایمری و نرخ تعرفه گمرکی 11 درصدی 

را بـرای آلومینیـوم بـا خلـوص بـاال ایجـاد کـرد. ایـن 

تعرفـه عـاوه بـر سـایر تعرفه هـای گمرکـی موجـود 

ماننـد تعرفـه 10 درصـدی مرتبـط بـا بنـد 232 قانـون 

گسترش تجارت آمریکا است.

برنهـام در ادامـه تصریـح کرد که تولیدکنندگان 

سـیم و کابـل ایـاالت متحده آمریکا، پیـش از این نیز 

متحمـل پرداخت چنین هزینه هـای تورم زایـی برای 

تعرفـه گمرگـی  بـا  روسـیه  از  وارداتـی  مفتول هـای 

45درصدی شدند.

وی افـزود کـه ایـن محصـوالت بـه دلیـل کاربـرد 

آن هـا در پروژه هـای انـرژی خورشـیدی و بـادی بـرای 

طرح های کربن زدایی بسیار مهم هستند.

بررسی گزینه های بورس فلزات لندن  
گمانه زنی هـای بـازار در ایـاالت متحـده آمریـکا بر 

اساس اعامیه منتشر شده در روز 6 اکتبر 2022 درباره 

اقـدام بـورس فلـزات لنـدن مبنـی بـر شـروع بررسـی 

واکنـش صنعـت در مـورد تحویـل فلـزات روسـیه بـه 

انبارهـای ایـن بـورس افزایـش یافـت. در همیـن رابطـه 

انتظـار مـی رود کـه فعـاالن بـازار بـه طـور فزاینـده ای 

مذاکرات درباره این محصوالت را در قراردادهای آتی 

که در سال 2023 صورت می پذیرد، رد کنند.

لنـدن  فلـزات  بـورس  کـه  احتمالـی  اقدامـات 

می توانـد در ایـن راسـتا انجـام دهـد، شـامل معرفـی 

حد و حدود برای تحویل فلزات روسیه در انبارهای 

معامـات  کامـل  تعلیـق  یـا  لنـدن  فلـزات  بـورس 

شرکت های روسی در این بورس است.

به نظـر می رسـد کـه ایـن اقدامـات پاسـخگوی 

تغییـر پویایـی بـازار باشـد. در همیـن رابطـه، شـرکت 

اعـام کـرد کـه  اکتبـر 2022  »Rusal « در روز 11 

پرسنل جدیدی را در موقعیت های کلیدی فروش و 

اسـتراتژی  از  کـه  اسـت  کـرده  بازاریابـی منصـوب 

بلندمـدت ایـن شـرکت بـرای رشـد و افزایـش حضـور 

این شرکت در بازارهای کلیدی حمایت می کنند.

تولیدکنندگان سیم و کابل 
ایاالت متحده آمریکا، پیش 
از این نیز متحمل پرداخت 
چنین هزینه های تورم زایی 
برای مفتول های وارداتی 
از روسیه با تعرفه گمرگی 

45درصدی شدند
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شـرکت مشـاوره مک کینزی در گزارشـی اعالم کرد که انتظار می رود تقاضا بـرای آلومینیوم، فوالد 
و مس کم کربن تا سال 2030 افزایش پیدا کند.

انتظار رشد چشمگیر تقاضای آلومینیوم کم کربن 
تا سال 2030

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« 

و بـه  نقـل از موسسـه »Fastmarkets«، در گـزارش 

و  بـازار  تقاضـای  و  عرضـه  آن  در  کـه  مک کینـزی 

پریمیـوم فلـزات کم کربـن تـا سـال 2030 مدل سـازی 

شـده اسـت، بیان شـده که روند رشد تقاضا از سوی 

هـدف  بـا  ساخت وسـاز  صنعـت  و  خودروسـازان 

کربن زدایی، تقاضا برای این فلزات را در دهه جاری 

افزایش خواهد داد.

آنا مور، یکی از شرکای شرکت مشاوره مک کینزی، 

بیـان کـرد کـه رونـد تقاضـا بـرای محصـوالت دارای 

انتشارات کم کربن یا انرژی های پاک در حال افزایش 

است و در عین حال مشتریان نهایی، تولیدکنندگان و 

دولت هـا بـرای همگامـی بیشـتر بـا اقتصـاد پایـدار و 

سازگار با محیط زیست تاش می کنند.

فـرآوری مـواد اولیـه برگرفتـه از منابـع معدنـی، 
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منجـر بـه انتشـار گازهـای گلخانـه ای در بسـیاری از 

محصوالت صنعتی می شود و در نتیجه آن، تمرکز 

بـر هـدف کربن زدایـی از عوامـل ایجادکننـده ایـن 

آالینده هـا شـدت پیـدا می کنـد. همچنین بسـته به 

میـزان انعطاف پذیـری و هزینـه در سـمت عرضـه، 

اثرات تعیین پریمیوم  انرژی های تجدیدپذیر در یک 

محـدوده زمانـی بـرای برخـی کاالهـا در حـال نمایـان 

شدن هستند.

به گفته مور، انتظار می رود صنعت آلومینیوم 

رشـد چشـمگیری در رونـد تقاضـا بـرای آلومینیـوم 

کم کربـن را تجربـه کنـد؛ ایـن در حالـی اسـت کـه 

صعـودی  رونـد  نیـز  عرضـه  می شـود  پیش بینـی 

داشته باشد.

پریمیـوم  ارزیابـی   »Fastmarkets« موسسـه 

و  اولیـه  آلومینیـوم  بـرای  را  کم کربـن  آلومینیـوم 

محصـوالت بـا ارزش افـزوده بـاال از مـاه مـارس 2021 

آغاز کرد تا شفافیت بیشتری در بازار ایجاد کند.

بـا توجـه بـه ویژگی هـای اعـام شـده، موسسـه 

»Fastmarkets« آلومینیومی را در دسته کم کربن 

قـرار می دهـد که برای تولید آن، گازهای گلخانه ای 

منتشر شده بر حسب گستره یک و 2، برابر با چهار 

تن دی اکسید کربن معادل یا کمتر باشد.

تقاضـای  حجـم  می کنـد  پیش بینـی  مـور 

آلومینیوم پاک از 26 میلیون تن در سال 2021، به 62 

میلیـون تـن تـا سـال 2030 افزایـش یابـد. بـه عـاوه 

انتظار می رود روند کلی بازار در تعادل نسبی باقی 

بماند و حجم عرضه از 44 میلیون تن، به 71 میلیون 

تن در مدت مشابه افزایش یابد.

انتظـار مـی رود کـه ایـن تعـادل بتوانـد مانـع از 

افزایـش بیشـتر پریمیـوم آلومینیـوم کم کربن شـود 

یـک محصـول  اسـت کـه عرضـه  مـور معتقـد  امـا 

آلومینیـــوم کم کربـــن  بـازار  ویــــژه در  و  متمایــــز 

پریمیـوم  رشـد  بـر  توجهـی  قابـل  تاثیـر  می توانـد 

داشته باشد.

وی افـرود کـه ایـن امـر موجب رشـد تقاضـا برای 

گریدهای آلومینیوم با انتشـارات دی اکسـید کربن 

فـوق العـاده کـم می شـود کـه در آن میـزان انتشـار 

کمتر از 0.5 تن دی اکسید کربن در هر تن آلومینیوم 

از فرایند الکترولیز انتظار می رود.

بخش  خودروهای لوکس و بخش انرژی می توانند 

بـه عنـوان محرکـی بـرای رشـد تقاضـای آلومینیـوم 

بسیار کم کربن عمل کنند.

مور در ادامه تصریح کرد: این موضوع بدان معنا 

خواهد بود که رسیدن به نرخ های کمتر از چهار تن 

دی اکسید کربن در هر تن آلومینیوم، هدف دیگری 

است که باید به آن دست یافت و این هدف نیازمند 

پیشـرفت ها و سـرمایه گذاری های قابـل  توجهـی در 

فناوری هایـی ماننـد آندهـای خنثـی اسـت تـا شـرایط 

برای افزایش ظرفیت مورد نیاز فراهم شود.

موسسه »Fastmarkets« ، پریمیوم آلومینیوم 

کم کربـن P1020A اروپـا را در روز هفتم اکتبر سـال 

جاری، بین 10 تا 30 دالر در هر تن نسبت به قیمت 

محصول معمولی در شـرایط تحویل مشـابه ارزیابی 

کرد؛ این در حالی است که در ماه مارس 2021،  این 

مبلغ حدود صفر دالر در هر تن بود.

همچنین پریمیوم تفاضلی آلومینیوم کم کربن 

)نسـبت بـه قیمـت آلومینیـوم معمولـی بـا شـرایط 

از  برخـی  کاهـش  علی رغـم  مشـابه(،  تحویـل 

پریمیوم هـا در اروپـا ثابـت مانـده اسـت. موسسـه 

 P1020A آلومینیـوم  پریمیـوم   »  Fastmarket«

خـود را حـدود 260 تـا 290 دالر در هـر تـن بـا شـرط 

در  کـه  کـرد  ارزیابـی  روتـردام  بنـدر  در  تحویـل 

مقایسه با باالترین پریمیوم ثبت شده یعنی 600 تا 

630 دالر در هر تن در اوایل سال جاری، 55درصد 

کاهش را نشان می دهد.

علی رغـم انقبـاض بازار تقاضـا در اروپا، برخی از 

فعـاالن بـازار بـه ادامـه خرید آلومینیوم کم کربـن در 

ایـن منطقـه اشـاره کردنـد. ایـن امـر در شـرایطی کـه 

عرضـه در منطقـه اروپـا کاهـش یافتـه اسـت امـا بـا 

جبـران واردات معامـات بـرای تامین تقاضای سـال 

2023 افزایش داشته است.

در رابطـه بـا فلـز مـس، مور اعـام کرد که ممکن 

اسـت بـازار مـس کم کربـن )دارای انتشـار کمتـر از 

1.5تـن دی اکسـید کربـن بـه  ازای هـر تـن مـس تولید 

شده( در شرایط تعادل یا مازاد عرضه قرار بگیرد؛ در 

حالی که انتظار می رود کل بازار مس شرایط کمبود 

عرضه را تجربه کند.

همچنیـن انتظار می رود حجـم مس کم کربن از 

انتظار می رود صنعت 
آلومینیوم رشد چشمگیری 

در روند تقاضا برای آلومینیوم 
کم کربن را تجربه کند؛ این 
در حالی است که پیش بینی 

می شود عرضه نیز روند 
صعودی داشته باشد
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دو میلیون تن در سال 2020، به سه تا چهار میلیون 

تن در سـال 2030 افزایش یابد. همچنین پیش بینی 

می شـود کـه حجـم تقاضـای مس کم کربـن از حدود 

صفر در سـال 2021، به دو میلیون تا سـه میلیون تن 

در سال 2030 افزایش یابد.

موسسه »Fastmarkets« در ماه اکتبر گزارش 

داد کـه مـس کم کربـن نیـز تبدیـل بـه یـک مولفـه 

در  پریمیـوم  بـرای  مذاکـرات  در  مهـم  تاثیرگـذار 

قراردادهای ساالنه شده است.

در همیـن راسـتا، برخـی از تولیدکننـدگان مانند 

محصـوالت  اکنـون  اروپـا،  در   »Boliden« شـرکت 

مسی کم کربن را ارائه می کنند.

بیـان کـرد کـه ماننـد پریمیـوم  مـور در ادامـه 

آلومینیـوم کم کربـن، می تـوان فضـا را بـرای تغییـر 

پریمیوم بخش های خاص مانند گریدهای دی اکسید 

بسیار کم کربن فراهم کرد.

وی در ادامه افزود که پریمیوم فوالد کم کربن 

نیـز بـه  دلیـل کسـری عرضه کلی بازار، شـاهد رشـد 

خواهـد بـود. ایـن امـر در اروپـا کـه در حـال تغییـر 

کاهـش  و  سـبز  تولیـد  سـمت  بـه  تولیـد  رویکـرد 

انتشارات کربنی است، بیشتر نمایان خواهد بود؛ 

هرچند که سـهم این منطقه، کمتر از 5 درصد در 

تولید محصوالت تخت فوالدی است.

به گفته مور، کاالهایی مانند فوالد و پاستیک 

با کمبود عرضه محصوالت کم کربن مواجه هستند 

کـه حـل ایـن مسـئله به  دلیـل چالش هـای راه انـدازی 

پـاک، دشـوار  واحدهـای تولیـد فـوالد و پاسـتیک 

خواهد بود و ممکن اسـت منجر به سـطح پریمیوم 

باالتر شود.

مـور پیش بینـی می کنـد کـه رونـد تقاضـا بـرای 

فـوالد کم کربـن از 84 میلیـون تـن در سـال 2021، بـه 

حـدود 200 میلیـون تـن در سـال 2030 افزایـش یابـد. 

انتظـار مـی رود کـه عمـده افزایش حجم تقاضـا برای 

ایـن نـوع از فـوالد از محـل صنایـع خودروسـازی و 

ساخت وساز باشد.

بـه گفته مور، موسسـه مک کینـزی در رابطه با 

فـوالد تخـت کم کربـن پیش بینـی کـرد که تـا حدود 

کـه  زمانـی  در  پریمیـوم  میـزان   ،2025 سـال 

نیروگاه هـای بـا سـوخت هیـدروژن به منظـور تولید 

آهـن احیـای مسـتقیم فعالیـت خـود را آغـاز کننـد، 

افزایـش بیشـتری داشـته باشـد. بـه عـاوه انتظـار 

ایـن  تولیـد  افزایـش  رونـد  آغـاز  از  پـس  مـی رود 

نیروگاه ها، میزان پریمیوم کاهش یابد.

یـک شـرکت خودروسـازی در روز 25 اکتبـر 2022 

اعام کرد که تولیدکنندگان فوالد همچون تاتا استیل 

و   »Salzgitter Flachstahl« شـرکت  هنـد، 

فـوالد  عرضـه   ،2023 سـال  از   »Thyssenkrupp«

کم کربـن بـرای خودروهـای تولیدشـده آتـی شـرکت 

خودروسازی فورد مستقر در اروپا را آغاز خواهند کرد.

دوش  بـر  مشـکات  سـنگین  بـار  وجـود 

مصرف کننـدگان در بخـش فـوالد تخـت، جایـی کـه 

خودروسـازان حضـور پـر رنگـی در ایـن بـازار دارنـد، 

منجر به امضای چندین توافق نامه تامین فوالد پاک 

بین فوالدسـازان و شـرکت های خودروسـازی شـد اما 

اقدامـات متناسـب در ایـن رابطـه بـرای اسـتفاده از 

انرژی های تجدیدپذیر در بخش بزرگ فوالد چندان 

با استقبال مواجه نشدند.
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مـــسمـــس

همسو با فوالدسازان مطرح کشور حرکت می کنیم

رشد 31 درصدی درآمد »فباهنر«

رشد 11 درصدی درآمد »فملی«
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همسو با فوالدسازان مطرح کشور حرکت می کنیم
مدیرعامل شرکت دانش پرتو نقش جهان:

مدیرعامـل شـرکت دانـش پرتو نقش جهـان گفت: اگـر به دنبال تحقـق تولیـد 55 میلیون تن 
فـوالد بر اسـاس افـق 1404 هسـتیم، باید تامین تجهیـزات و زیرسـاخت های الزم شـرکت های 
پشـتیبان صنایـع فـوالدی را در دسـتور کار خود قرار دهیم و نسـبت به رفع نقـاط ضعف های موجود 

در سالیان گذشته اقدام کنیم.

مجیـد رحیمـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آناین« در خصوص هدف 

در  جهـان  نقـش  پرتـو  دانـش  شـرکت  حضـور  از 

سـمپوزیوم و نمایشـگاه بین المللی فوالد 1401، بیان 

کـرد: شـرکت دانـش پرتـو نقش جهـان از سـال 1394، 

حضور مسـتمر و پررنگی در سـمپوزیوم و نمایشگاه 

بین المللـی فـوالد داشـته اسـت و طـی هفـت سـال 

گذشـته، همـواره برنامه ریـزی مدونی جهت حضور 

در این نمایشـگاه مهم و معتبر داشـته اسـت. ضمن 

اینکه ما مقاالتی هم در این سمپوزیوم ارائه داده ایم 

و بـه نتایـج و موفقیت هـای مطلوبـی به لحاظ سـطح 

فوالدسـازان  بـا  گفت وگـو  و  دیـدار  از  پـس  علمـی 

برجسته کشور دست یافته ایم.

وی افـزود: حضـور مـا در سـمپوزیوم فـوالد بـه 

رشد علمی و توسعه دانش شرکت دانش پرتو نقش 

جهـان انجامیـده اسـت و در ایـن بـازه زمانـی هفـت 

ایـن  در  حضـور  ادامـه  جهـت  الزم  انگیـزه  سـاله، 

نمایشگاه طی سالیان آتی را به دست آورده ایم. 

مدیرعامـل شـرکت دانـش پرتـو نقـش جهـان در 

ارتباط با تاثیر برگزاری سمپوزیوم فوالد، عنوان کرد: 

بدون شک برگزاری این چنین نمایشگاه هایی، نقش 

موثـری در صنعـت فـوالد کشـور خواهـد داشـت.؛ 

چراکـه مدیـران ارشـد و تصمیـم  گیرنـدگان اصلـی 

شـرکت های فوالدسـاز، زیر یک سقف دور هم جمع 

می شوند و مذاکرات مستقیم و رایزنی های مثبتی 

جهـت رونـق و توسـعه تولیـد صـورت می پذیـرد. مـا 

جلسه بسیار مهمی با یکی از بزرگ ترین فوالدسازان 

کـه  کردیـم  برگـزار   1401 سـمپوزیوم  در  کشـور 

خوشبختانه نتایج مطلوبی حاصل شد و اگر بتوانیم 

بـه مرحلـه تولیـد انبـوه برسـیم، بـدون شـک بـه نفـع 

صنعـت فـوالد کشـور و همچنین قطع وابسـتگی به 

واردات و جلوگیری از خروح ارز خواهد شد. همین 

مسـئله، یکی از نتایج مثبت برگزاری سـمپوزیوم و 

نمایشـگاه فـوالد اسـت و امیـدوار هسـتیم بتوانیم با 

حضـور روسـای بلندمرتبـه و معاونـان ایـن شـرکت، 

قرارداد نهایی تولید این محصول استراتژیک و پروژه 

حسـاس را بـه امضـا برسـانیم؛ چراکـه در ایـن صورت 

آینـده شـرکت دانـش پرتـو نقـش جهـان دسـتخوش 
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به دنبال تولید قطعات به  روز هستیم  
بـا  بـر همـکاری سـازنده  رحیمـی ضمـن تاکیـد 

فوالدسازان برجسته داخلی، خاطرنشان کرد: شرکت 

دانـش پرتـو نقش جهان طی سـال های فعالیـت خود، 

به خوبی توانسـته اسـت با فوالدسـازان مطرح کشـور 

ارتباط برقرار کند و تولید محصوالت جدید و به روز را 

در دسـتور کار خـود قـرار دهـد. در واقـع بـه دنبـال 

توسـعه تولید همسـو با شرکت  های برجسـته فوالدی 

هستیم و تمام تاش خود را به کار گرفته ایم تا نگرانی 

اسـتفاده از محصـوالت ایرانـی در میـان واحدهـای 

پاییـن  مثال،کیفیـت  بـرای  بـرود.  بیـن  از  داخلـی 

خودروهـای تولیـد داخل سـبب شـده اسـت ذهنیت 

نادرسـتی نسـبت بـه اسـتفاده از محصـوالت ایرانـی 

شـکل بگیـرد و تولیدکننـدگان ترجیـح می دهنـد از 

نمونه های مشابه خارجی استفاده کنند. مادامی که 

این تفکر در جامعه وجود دارد، تولید داخل به رونق 

چندانی دست نخواهد یافت و بر همین اساس باید 

تولیـد قطعـات باکیفیـت در دسـتور کار واحدهـای 

تولیدی قرار بگیرد.

وی مطـرح کـرد: شـرکت دانش پرتو نقش جهان 

همـواره در تـاش بـوده اسـت تا ضمن به کارگیری از 

نظـرات و همچنیـن دیدگاه هـای مصرف کننـدگان 

واحدهـای  عمـده  طـور  بـه  کـه  خـود  محصـوالت 

محصـوالت  تولیـد  راسـتای  در  هسـتند،  فـوالدی 

باکیفیـت و بـه روز قـدم بردارد. کیفیت محصوالت 

تولیـدی، تضمین کننـده همـکاری مـا بـا فوالدسـازان 

است و در حال حاضر به رتبه ای دست یافته ایم که 

فـوالدی  مطـرح  نیـاز شـرکت های  پاسـخگوی  بایـد 

کشور باشیم.

مدیرعامـل شـرکت دانـش پرتو نقـش جهان در 

توسـعه  اسـاس  همیـن  بـر  شـد:  یـادآور  پایـان 

همه جانبـه بـه لحـاظ زمیـن، سـاختمان، تجهیـزات 

تولیـد و... را در دسـتور کار قـرار داده ایـم و قـدم 

بـه قـدم در حـال پیمـودن مسـیر توسـعه هسـتیم. 

الزم  توافقـات  صـورت  در  بتوانیـم  امیدواریـم 

جهـت اجـرای طـرح توسـعه بسـیار مهمـی کـه در 

نظـر گرفته ایـم، صنعـت فـوالد کشـور را بی نیـاز از 

یـک سـری قطعـات خـاص کنیـم و از هیـچ تاشـی 

در این زمینه دریغ نخواهیم کرد.

تغییرات اساسـی خواهد شـد و امیدوار هسـتیم به 

یاری خدا به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.

 ضرورت تامین تجهیزات و   
زیرساخت های الزم

رحیمـی در ادامـه بـه شـرایط حاکـم بـر صنعـت 

فـوالد کشـور اشـاره کـرد و گفـت: بـا توجـه بـه افـق 

1404، قـرار بـر ایـن اسـت کـه توسـعه فوالدسـازی در 

کشـور اتفاق بیفتد و به تولید 55 میلیون تن فوالد 

دسـت پیـدا کنیـم. توسـعه تولیـد و دسـتیابی بـه 

ظرفیت اعام شـده، نیازمند تجهیزات و همچنین 

فراهم سـازی زیرسـاخت های الزم اسـت. تحقق این 

نقـاط  رفـع  و  صحیـح  مدیریـت  نیازمنـد  امـر، 

ضعف هـای موجـود در سـال های گذشـته اسـت و 

بـدون شـک عـدم رفـع ایـن چالش هـا، بـه عملکـرد 

شـرکت های پشـتیبان صنایـع فـوالدی آسـیب جدی 

وارد خواهد کرد.

وی در همیـن راسـتا ادامـه داد: شـرکت دانـش 

پرتـو نقـش جهـان بـه دنبـال بهبـود مسـتمر شـرایط 

بتوانـد  تـا  اسـت  الزم  تجهیـزات  تامیـن  بـا  تولیـد 

اختیـار  در  و  کنـد  تولیـد  را  جدیـدی  محصـوالت 

مشـکات  اگرچـه  دهـد؛  قـرار  کشـور  فوالدسـازان 

زیرسـاختی و توقفـات تولیـد، دسترسـی و تحقـق 

تولیـد محصـوالت جدیـد و بـه روز را دشـوار سـاخته 

ریخته گـری،  خطـوط  افزایـش  مثـال،  بـرای  اسـت. 

مقوله بسیار مهمی است که در این زمینه باید در 

دسـتور کار قـرار بگیـرد امـا دانش فنـی آن در اختیار 

تولیدکننـدگان خارجـی اسـت و خوشـبختانه بخـش 

داخـل  در  اخیـر  سـالیان  طـی  آن  از  عمـده ای 

بومی سازی شده است.

جهـان  نقـش  پرتـو  دانـش  شـرکت  مدیرعامـل 

از  امیـدوار هسـتیم ضمـن حمایـت  تصریـح کـرد: 

واحدهای دانش بنیان جهت تولید قطعات خاص و 

مـورد نیاز فوالدسـازان مطرح کشـور، زمینـه افزایش 

تولیـد فـوالد بـر اسـاس چشـم انداز افـق 1404 فراهـم 

شـود و بـا رفـع نقـاط ضعـف موجـود، شـاهد تولیـد 

قطعات به روز و جدید توسـط شـرکت های پشـتیبان 

باشـیم و توقفات تولید در واحدهای فوالدسـازی به 

حداقل ممکن کاهش پیدا کند.

شرکت دانش پرتو نقش 
جهان به دنبال بهبود 

مستمر شرایط تولید با 
تامین تجهیزات الزم 

است تا بتواند محصوالت 
جدیدی را تولید کند و در 
اختیار فوالدسازان کشور 

قرار دهد
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رشد 31 درصدی درآمد »فباهنر«

مجمـوع درآمد حاصـل از فروش داخلی و صادراتی و همچنین ارائه خدمات شـرکت مس شـهید 
باهنر در هفت ماه سـال 1401، به 36 هزار و 524 میلیارد و 3۹6 میلیون ریال رسـیده اسـت که این 
میـزان نسـبت بـه مدت مشـابه سـال گذشـته، 31 درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در 

هفت ماه سال 1400، توانسته بود 27 هزار و 860 میلیارد و 840 میلیون ریال درآمد کسب کند.

پایـگاه خبـری و تحلیلـی  بـه گـزارش خبرنـگار 

»فلـزات آنایـن«، عملکرد هفت ماه شـرکت صنایع 

نشـان در سـال 1401 می دهـد  باهنـر  مـس شـهید 

علیرغـم رکـود نسـبی حاکـم در بازارهـای جهانـی 

فلـزات بـه ویـژه مـس، تولیـد و صـادرات محصوالت 

مسـی و آلیـاژی ایـن شـرکت نسـبت بـه مـدت زمـان 

مشـابه سـال گذشـته بـا رشـد قابـل مناسـبی همـراه 

بوده است.

رشد 21 درصدی تولید لوله مسی  
نمودار 1 نشان می دهد که شرکت صنایع مس 

شهید باهنر در هفت ماه سال 1401، توانسته است 

دو هـزار و 990 تـن لولـه مسـی تولیـد کنـد کـه ایـن 

پیـش،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در  میـزان 

در  شـرکت  ایـن  اسـت.  داشـته  افزایـش  21درصـد 

مدت مشـابه سـال گذشـته، موفق به تولید دو هزار 

و 468تن لوله مسی شده بود.

»فباهنـر« طـی هفت ماه سـال جاری، توانسـت 

یـک هـزار و 532 تـن مقاطـع مسـی تولیـد کنـد. ایـن 

شرکت در هفت ماه سال پیش، یک هزار و 585 تن 

مقاطع مسی تولید کرده بود.

شـرکت مس شـهید باهنر در هفت ماه امسـال، 

موفق شـد چهار هزار و 784 تن تسـمه و ورق مسـی 

تولیدکند. این شرکت در هفت ماه سال 1400، چهار 

هزار و 815 تن تسمه و ورق مسی تولید کرده بود.

همچنیـن »فباهنـر« در هفـت ماه سـال جـاری، 

466 تن لوله برنجی تولید کرده است که این میزان 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، یـک درصـد 

رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال 

1400، موفق به تولید 460 تن لوله برنجی شده بود.

شرکت صنایع مس شهید باهنر طی هفت ماه 

امسال، پنج هزار و 210 تن مقاطع برنجی تولید کرده 

اسـت کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مدت مشـابه سـال 
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شد طی هفت ماه امسال، 177 تن لوله برنجی را در 

بازار داخلی بفروشد. این شرکت در هفت ماه سال 

قبـل، موفـق بـه فـروش 276 تـن لولـه برنجی در بـازار 

داخلی شده بود.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در هفـت مـاه سـال 

جـاری، دو هـزار و 890 تـن مقاطـع برنجـی را در بـازار 

داخلـی فروختـه اسـت. ایـن شـرکت در هفـت مـاه 

سـال پیـش، سـه هـزار و 34 تـن مقاطـع برنجـی را در 

بازار داخلی معامله کرده بود.

بـه  امسـال، موفـق  مـاه  »فباهنـر« طـی هفـت 

فروش دو هزار و 261 تن تسمه و ورق برنجی در بازار 

داخلـی شـده اسـت کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال پیـش، 32 درصـد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال گذشـته، 

توانسـته بود یک هزار و 711 تن تسـمه و ورق برنجی 

را در بازار داخلی به فروش برساند.

شـرکت صنایـع مس شـهید باهنـر در هفـت ماه 

سـال جـاری، 11 هـزار و 410 تـن محصـول را در بـازار 

داخلـی بـه فـروش رسـانده اسـت کـه ایـن میـزان، 

حاکی از رشـد 19 درصدی نسـبت به مدت مشـابه 

سال گذشته است. این شرکت طی هفت ماه سال 

گذشـته، 9 هـزار و 541 تـن محصـول در بـازار داخلی 

فروخته بود.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در هفـت مـاه سـال 

جاری، 813 تن لوله مسی را روانه بازارهای صادراتی 

کـرد کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه 

ایـن  سـال 1400، رشـد 38 درصـدی داشـته اسـت. 

شـرکت در هفـت مـاه سـال گذشـته، 589 تـن لولـه 

مسی در بازارهای صادراتی معامله کرده بود.

»فباهنر« در هفت ماه امسال، توانست 216 تن 

مقاطـع مسـی را در بازارهـای صادراتـی بـه فـروش 

برساند که این میزان در هم سنجی با مدت مشابه 

سـال گذشـته، از رشـد 2 درصـدی برخـوردار بـوده 

است. این شرکت در هفت ماه سال 1400، موفق به 

فـروش 212 تـن مقاطـع مسـی در بازارهـای صادراتی 

شده بود.

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر طی هفت ماه 

سال 1401، موفق شد 675 تن تسمه و ورق مسی را در 

پیش، حاکی از رشـد 14 درصدی اسـت. این شـرکت 

در هفت ماه سـال گذشـته، توانسـته بود چهار هزار 

و 555 تن مقاطع برنجی تولید کند.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در هفـت مـاه سـال 

تـن تسـمه و ورق  توانسـت 6 هـزار و 442  جـاری، 

برنجی تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت 

مشابه سال پیش، 17 درصد رشد داشته است. این 

شـرکت در هفـت مـاه سـال 1400، پنج هـزار و 512 تن 

تسمه و ورق برنجی تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد »فباهنـر« در هفـت مـاه سـال 

1401، بـه 21 هـزار و 424 تـن محصـول رسـید کـه ایـن 

میزان در هم سـنجی با مدت مشـابه سـال پیش، 10 

درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در هفت 

مـاه سـال پیـش، توانسـته بـود در مجمـوع 19 هـزار و 

396 تن محصول تولید کند.

فروش داخلی »فباهنر« 1۹ درصد رشد   
پیدا کرد

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت صنایـع 

مس شـهید باهنر در هفت ماه سـال 1401، توانسـته 

اسـت یـک هـزار و 216 تـن لولـه مسـی را در بـازار 

داخلی به فروش برساند که این میزان در مقایسه با 

مدت مشـابه سـال پیش، 119 درصد افزایش داشـته 

اسـت. این شـرکت در هفت ماه سـال قبل، 554 تن 

لوله مسی در بازار داخلی فروخته بود.

شـرکت مـس شـهید باهنـر طـی هفـت ماه سـال 

جـاری، موفـق بـه فـروش 964 تـن مقاطـع مسـی در 

بـازار داخلـی شـد. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال 

گذشـته، 967 تـن مقاطـع مسـی در بـازار داخلـی بـه 

فروش رسانده بود.

»فباهنر« در هفت ماه امسـال، توانسـته اسـت 

سـه هـزار و 902 تـن تسـمه و ورق مسـی را در بـازار 

داخلی به فروش برساند که این میزان در مقایسه با 

افزایـش  درصـد   30 گذشـته،  سـال  مشـابه  مـدت 

داشـته اسـت. این شـرکت در هفت ماه سـال پیش، 

دو هزار و 999 تن تسمه و ورق مسی در بازار داخلی 

فروخته بود.

همچنین شرکت صنایع مس شهید باهنر موفق 

مجموع تولید »فباهنر« 
در هفت ماه سال 1401، 
به 21 هزار و 424 تن 
محصول رسید که این 
میزان در هم سنجی با 

مدت مشابه سال پیش، 
10 درصد رشد را نشان 

می دهد
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ریال درآمد از فروش مقاطع مسی در بازار داخلی 

به دست آورده بود.

»فباهنر« طی هفت ماه امسـال، توانسـته است 

11 هـزار و 561 میلیـارد و 626 میلیـون ریـال درآمـد از 

فـروش تسـمه و ورق مسـی در بـازار داخلـی کسـب 

کند که این میزان در هم سنجی با مدت مشابه سال 

قبل، 56 درصد افزایش داشته است. این شرکت در 

هفـت مـاه سـال پیـش، هفـت هـزار و 803میلیـارد و 

750میلیون ریال درآمد از فروش تسمه و ورق مسی 

در بازار داخلی کسب کرده بود.

شرکت صنایع مس شهید باهنر طی هفت ماه 

سـال 1401، موفـق بـه کسـب درآمـد 608 میلیـارد و 

877 میلیـون ریالـی از فـروش لولـه برنجـی در بـازار 

داخلـی شـده اسـت. ایـن شـرکت در هفت ماه سـال 

و  میلیـارد   861 درآمـد  بـود  توانسـته  گذشـته، 

324میلیـون ریالـی از فـروش لولـه برنجـی در بـازار 

داخلی به دست آورد.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در هفـت مـاه سـال 

جـاری، پنـج هـزار و 717 میلیـارد و 66 میلیـون ریـال 

درآمد از فروش مقاطع برنجی در بازار داخلی کسب 

کرد که این میزان، حاکی از رشد 22 درصدی نسبت 

به مدت زمان مشابه سال گذشته است. این شرکت 

در هفـت مـاه سـال قبـل، چهـار هـزار و 672 میلیـارد و 

787 میلیـون ریـال درآمد از فروش مقاطع برنجی در 

بازار داخلی کسب کرده بود.

»فباهنر« در هفت ماه امسال، موفق به کسب 

درآمـد پنـج هـزار و 938 میلیـارد و 120 میلیون ریالی 

از فـروش تسـمه و ورق برنجـی در بـازار داخلـی شـد 

که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 

59 درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 

هفـت مـاه سـال گذشـته، توانسـته بـود سـه هـزار و 

734 میلیـارد و 847 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

تسمه و ورق برنجی در بازار داخلی به دست آورد.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر توانسـت طی 

هفـت مـاه سـال جـاری، 29 هـزار و 421 میلیـارد و 

515میلیون ریال درآمد از فروش محصوالت خود در 

بازار داخلی به دسـت آورد که این میزان در مقایسـه 

بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 43 درصـد رشـد را نشـان 

می دهد. این شرکت در هفت ماه سال قبل، 20 هزار 

بازارهای صادراتی به فروش برساند. این شرکت طی 

هفـت مـاه سـال گذشـته، یـک هـزار و 110 تـن تسـمه و 

ورق مسی در بازارهای صادراتی فروخته بود.

مجمـوع فـروش صادراتـی شـرکت صنایـع مـس 

شـهید باهنـر در هفـت مـاه امسـال، بـه یـک هـزار و 

820تـن محصـول رسـید. ایـن شـرکت در هفـت مـاه 

سال 1400، توانسته بود دو هزار و 620 تن محصول را 

روانه بازارهای صادراتی کند.

همچنیـن »فباهنـر« طـی هفـت مـاه سـال 1401، 

توانسته است 6 هزار و 420 تن محصول خدماتی در 

زمینه انواع محصوالت مسی و آلیاژی عرضه کند. 

ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال گذشـته، 6 هـزار و 

449تن محصول خدماتی عرضه کرده بود.

مجمـوع فـروش شـرکت مـس شـهید باهنـر در 

هفت ماه سال جاری، به 19 هزار و 650 تن محصول 

رسـید کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مدت مشـابه سـال 

قبـل، 5 درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 

هفت ماه سـال 1400، توانسـته بود 18 هزار و 610 تن 

محصول را به فروش رساند.

رشد 21 درصدی درآمد حاصل از ارائه   
خدمات 

همان طور که در نمودار 3 مشـاهده می شـود، 

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر در هفـت مـاه 

و  هـزار  سـه  درآمـد  اسـت  توانسـته   ،1401 سـال 

149میلیـارد و 619 میلیـون ریالـی از فـروش لولـه 

ایـن  کـه  آورد  بـه دسـت  بـازار داخلـی  مسـی در 

قبـل،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در  میـزان 

160درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 

هفـت مـاه سـال گذشـته، یـک هـزار و 244 میلیارد 

و 118 میلیون ریال درآمد از فروش لوله مسی در 

بازار داخلی کسب کرده بود.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در هفـت مـاه سـال 

و  هـزار  دو  درآمـد  کسـب  بـه  موفـق  جـاری، 

446میلیـارد و 207 میلیـون ریالـی از فروش مقاطع 

مسـی در بـازار داخلـی شـده اسـت کـه ایـن میـزان، 

حاکـی از رشـد 11 درصـدی نسـبت بـه مـدت زمـان 

مشـابه سـال 1400 اسـت. این شـرکت در هفت ماه 

سـال پیـش، دو هـزار و 190 میلیـارد و 323 میلیـون 

مجموع فروش شرکت 
مس شهید باهنر در هفت 

ماه سال جاری، به 1۹ 
هزار و 650 تن محصول 

رسید که این میزان 
نسبت به مدت مشابه 

سال قبل، 5 درصد رشد 
داشته است
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و 507 میلیـارد و 149 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

محصوالت خود در بازار داخلی کسب کرده بود.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در هفـت مـاه  سـال 

و  میلیـارد   979 و  هـزار  یـک  توانسـت  جـاری، 

515میلیـون ریـال درآمـد از فـروش لولـه مسـی در 

بازارهـای صادراتـی کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته، 56 درصـد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در هفـت مـاه 

سـال پیـش، یـک هـزار و 270 میلیـارد و 369 میلیـون 

بازارهـای  در  مسـی  لولـه  فـروش  از  درآمـد  ریـال 

صادراتی کسب کرده بود.

»فباهنر« طی هفت ماه امسال، 518 میلیارد و 

851 میلیون ریال درآمد از فروش مقاطع مسـی در 

بازارهـای صادراتـی بـه دسـت آورد کـه ایـن میـزان 

نسبت به مدت مشابه سال قبل، 14 درصد رشد را 

نشان می دهد. این شرکت در هفت ماه سال 1400، 

موفق به کسـب درآمد 454 میلیارد و 363 میلیون 

ریالی از فروش مقاطع مسـی در بازارهای صادراتی 

شده بود.

شـرکت صنایـع مس شـهید باهنـر در هفـت ماه 

و  میلیـارد   648 و  هـزار  یـک  درآمـد   ،1401 سـال 

658میلیون ریالی از فروش تسـمه و ورق مسـی در 

در  شـرکت  ایـن  کـرد.  کسـب  صادراتـی  بازارهـای 

هفـت مـاه سـال گذشـته، دو هـزار و 474 میلیـارد و 

144 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش تسـمه و ورق 

مسی در بازارهای صادراتی به دست آورده بود.

مجمـوع درآمـد فـروش صادراتـی »فباهنـر« در 

هفـت مـاه امسـال، بـه چهـار هـزار و 371 میلیـارد و 

ایـن شـرکت در  اسـت.  ریـال رسـیده  518میلیـون 

و  هـزار  پنـج  بـود  توانسـته  سـال 1400،  مـاه  هفـت 

از فـروش  94میلیـارد و 976 میلیـون ریـال درآمـد 

صادراتی محصوالت خود کسب کند.

همچنین شرکت صنایع مس شهید باهنر طی 

هفـت مـاه سـال جـاری، دو هـزار و 731 میلیـارد و 

در  خدمـات  ارائـه  از  درآمـد  ریـال  میلیـون   363

زمینـه محصـوالت مسـی و آلیـاژی کسـب کـرد که 

بـا مـدت مشـابه سـال  ایـن میـزان در هم سـنجی 

1400، نشـان از رشـد 21 درصـدی دارد. ایـن شـرکت 

در هفـت مـاه سـال قبـل، دو هـزار و 258 میلیـارد و 

بـه  خدمـات  ارائـه  از  درآمـد  ریـال  میلیـون   715

دست آورده بود.

و  داخلـی  فـروش  از  حاصـل  درآمـد  مجمـوع 

صادراتـی و همچنیـن ارائـه خدمـات شـرکت مـس 

شـهید باهنـر در هفـت مـاه سـال 1401، بـه 36 هـزار و 
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524 میلیـارد و 396 میلیـون ریـال رسـیده اسـت کـه 

ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، 

31درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

و  هـزار   27 بـود  توانسـته   ،1400 سـال  مـاه  هفـت 

860میلیارد و 840 میلیون ریال درآمد کسب کند.
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رشد 11 درصدی درآمد »فملی«
در هفت ماه امسال به ثبت رسید؛

مجمـوع درآمـد حاصل از فـروش داخلی و صادراتی »فملی« در هفت ماه سـال 1401، بـه 450 هزار و 
101 میلیارد و 631 میلیون ریال رسـیده اسـت که این میزان نسبت به مدت مشـابه سال پیش، 11درصد 
رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در هفت ماه سـال 1400، توانسـته بود 404 هزار و 243میلیارد و 

48 میلیون ریال درآمد از فروش محصوالت خود در بازارهای داخلی و صادراتی کسب کند.

پایـگاه خبـری و تحلیلـی  بـه گـزارش خبرنـگار 

»فلـزات آنایـن«، عملکـرد هفـت ماهـه سـال جـاری 

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران نشـان می دهـد بـا 

وجـود نوسـان قیمـت مـس در بازارهـای جهانـی و 

همچنیـن قطعـی بـرق در فصـل تابسـتان، تولیـد و 

صـادرات محصـوالت ایـن شـرکت نسـبت بـه مدت 

زمان مشـابه سـال گذشـته، با رشـد مناسـبی همراه 

بوده است.

رشد 4 درصدی تولید اسید کنسانتره   
طال و نقره

نمودار 1 نشان می دهد که شرکت ملی صنایع 

مس ایران در هفت ماه سـال 1401، توانسـته اسـت 

168 هـزار و 638 تـن کاتـد مـس تولیـد کنـد کـه ایـن 

مـدت  بـه  نسـبت  درصـدی   0.5 رشـد  بـا  میـزان 

مشـابه سـال قبـل همـراه بـوده اسـت. ایـن شـرکت 

تولیـد  بـه  موفـق  پیـش،  سـال  مـاه  هفـت  طـی 

167هزار و 790 تن کاتد مس شده بود.

شـرکت مـس در هفـت مـاه سـال جاری، توانسـته 

اسـت 32 میلیون و 360 هزار تن سـنگ سـولفور تولید 

کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه با مدت زمان مشـابه 

سـال قبـل، یـک درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن 

شرکت در مدت زمان مشابه سال گذشته، 32میلیون 

و 45 هزار تن سنگ سولفور تولید کرده بود.

توانسـت  امسـال،  مـاه  هفـت  طـی  »فملـی« 

539هزار و 464 تن اسید سولفوریک تولید کند که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 

18درصد رشـد داشـته اسـت. این شـرکت در هفت 

ماه سال پیش، 456 هزار و 249 تن اسید سولفوریک 

تولید کرده بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در هفـت مـاه 

سال جاری، 715 هزار و 300 تن کنسانتره مس تولید 

کرد. این شـرکت در هفت ماه سـال پیش، موفق به 

تولید 718 هزار و 119 تن کنسانتره مس شده بود.

شـرکت مـس در هفـت مـاه سـال جـاری، چهـار 

هـزار و 269 تـن کنسـانتره مولیبـدن تولیـد کـرد. این 
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شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در هفـت مـاه 

سال 1401، توانسته است 161 هزار و 764 تن کاتد را 

در بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فـروش برسـاند. 

ایـن شـرکت در هفـت ماه سـال گذشـته، 165 هـزار و 

153 تـن کاتـد را در بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه 

فروش رسانده بود.

مجموع فروش داخلی و صادراتی »فملی« طی 

هفـت مـاه سـال 1401، بـه یـک میلیـون و 874 هـزار و 

809 تن محصول رسید که این میزان حاکی از رشد 

قبـل  سـال  مـدت مشـابه  بـه  نسـبت  19 درصـدی 

اسـت. این شـرکت در هفت ماه نخست سـال 1400، 

تـن  بـود یـک میلـون و 573 هـزار و 693  توانسـته 

محصول را در بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

رشد 316 درصدی درآمد فروش اسید   
سولفوریک

در نمـودار 3 مشـاهده می شـود شـرکت ملـی 

صنایـع مـس ایـران در هفت ماه سـال 1401، توانسـته 

اسـت 262 هـزار و 87 میلیـارد و 572 میلیـون ریـال 

بازارهـای داخلـی  از فـروش کاتـد مـس در  درآمـد 

کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال قبل، 33 درصد افزایش داشـته اسـت. 

ایـن شـرکت در هفـت ماه سـال گذشـته، 197 هـزار و 

48 میلیارد و 67 میلیون ریال درآمد از فروش کاتد 

در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

»فملـی« طـی هفـت مـاه سـال جـاری، توانسـته 

است پنج هزار و 710 میلیارد و 122 میلیون ریال درآمد 

از فروش اسید سولفوریک در بازارهای داخلی کسب 

کنـد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

گذشته، 316 درصد افزایش داشته است. این شرکت 

در هفـت مـاه سـال پیـش، یـک هـزار و 372میلیـارد و 

557 میلیون ریال درآمد از فروش اسـید سـولفوریک 

در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

»فملـی« طـی هفـت مـاه سـال 1401، موفـق بـه 

کسـب یـک هـزار و 694 میلیـارد و 981 میلیـون ریال 

درآمـد از فـروش سـنگ سـولفور در بازارهای داخلی 

شـده اسـت که این میزان، نشـان از رشـد 9 درصدی 

نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل دارد. این شرکت 

در هفـت مـاه سـال 1400، یـک هـزار و 551 میلیـارد و 

مقایسه با مدت مشابه سال پیش، رشد 19 درصدی 

را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال 

گذشته، سه هزار و 343 تن کنسانتره مولیبدن را در 

بازارهای داخلی فروخته بود.

»فملـی« طـی هفـت مـاه سـال 1401، موفـق بـه 

فـروش 387 تـن کنسـانتره طـا و نقـره در بازارهـای 

داخلـی شـده اسـت. ایـن شـرکت در هفت ماه سـال 

گذشـته، 499 تـن کنسـانتره طـا و نقـره در بازارهای 

داخلی فروخته بود.

شـرکت مـس در هفـت مـاه امسـال، توانسـت 

693هـزار و 898 تـن سـنگ سـولفور را در بازارهـای 

داخلی به فروش برساند. این شرکت طی هفت ماه 

سال گذشته، 929 هزار و 441 تن سنگ سولفور را در 

بازارهای داخلی فروخته بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران طی هفت ماه سال 

جـاری، موفـق شـد یـک میلیـون و 821 هـزار و 251تـن 

محصـول را در بازارهـای داخلی به فروش برسـاند که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال قبل، با 

رشـد 21 درصدی همراه بوده اسـت. این شـرکت در 

هفـت مـاه سـال پیـش، یـک میلیـون و 496 هـزار و 

622تن محصول را در بازارهای داخلی فروخته بود.

شرکت مس در هفت ماه سال جاری، 53 هزار و 

588 تـن کاتـد مـس را روانـه بازارهـای صادراتـی کرد. 

این شرکت در هفت ماه سال پیش، 76 هزار و 318تن 

کاتد مس در بازارهای صادراتی فروخته بود.

مجموع فروش داخلی و 
صادراتی »فملی« طی هفت 

ماه سال 1401، به یک 
میلیون و 874 هزار و 80۹ 
تن محصول رسید که این 
میزان حاکی از رشد 1۹ 
درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال قبل است

شـرکت در مـدت زمـان مشـابه سـال پیش، توانسـته 

بـود چهـار هـزار و 711 هفـت تـن کنسـانتره مولیبدن 

تولید کند.

»فملـی« طـی هفت ماه امسـال، توانسـت 516تن 

کنسـانتره طـا و نقـره تولیـد کنـد کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 4 درصد رشـد را 

نشان می دهد. این شرکت در هفت ماه سال گذشته، 

497 تن کنسانتره طا و نقره تولید کرده بود.

شـرکت مس طی هفت ماه سـال 1401، موفق به 

تولیـد 365 تـن اکسـید مولیبـدن صادراتی شـد. این 

شرکت در هفت ماه نخست سال گذشته، 643 تن 

اکسید مولیبدن صادراتی تولید کرده بود.

مجموع تولید شرکت ملی صنایع مس ایران در 

هفـت مـاه سـال جـاری، به 34 میلیـون و 366 هـزار و 

120 تـن محصـول رسـید کـه ایـن میـزان نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال گذشـته، 2 درصـد افزایش یافته 

اسـت. این شـرکت در هفت ماه سـال 1400، توانسته 

بـود در مجمـوع 33 میلیـون و 485 هـزار و 589 تـن 

محصول تولید کند.

فروش داخلی کاتد »فملی« 22 درصد   
افزایش یافت

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت ملـی 

صنایـع مـس ایـران در هفـت مـاه سـال 1401، توانسـته 

اسـت 108 هـزار و 206 تـن کاتـد مـس را در بازارهـای 

داخلی به فروش برسـاند که این میزان در مقایسـه با 

مـدت مشـابه سـال پیـش، 22 درصـد رشـد داشـته 

است. این شرکت در هفت ماه سال گذشته، 88هزار 

و 835 تن کاتد در بازارهای داخلی فروخته بود.

»فملـی« در هفـت مـاه امسـال، توانسـته اسـت 

433 هزار و 680 تن اسید سولفوریک را در بازارهای 

داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان نسـبت به 

مدت مشـابه سـال گذشـته، 16 درصد افزایش یافته 

پیـش،  سـال  مـاه  هفـت  در  شـرکت  ایـن  اسـت. 

373هـزار و 167 تـن اسـید سـولفوریک در بازارهـای 

داخلی فروخته بود.

شـرکت مـس در هفـت مـاه سـال جـاری، چهـار 

هـزار و سـه تـن کنسـانتره مولیبـدن را در بازارهـای 

داخلـی بـه فـروش رسـانده اسـت کـه ایـن میـزان در 
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کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 

قبل، 22 درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت 

در هفـت مـاه سـال پیـش، 11 هـزار و 977 میلیـارد و 

کنسـانتره  فـروش  از  درآمـد  ریـال  میلیـون   564

مولیبدن در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

»فملـی« طـی هفـت مـاه سـال 1401، موفـق بـه 

کسـب 15 هـزار و 124 میلیـارد و 695 میلیـون ریـال 

درآمـد از فـروش کنسـانتره طـا و نقـره در بازارهـای 

داخلـی شـده اسـت. ایـن شـرکت در هفت ماه سـال 

پیـش، 17 هـزار و 384 میلیـارد و 824 میلیـون ریـال 

درآمـد از فـروش کنسـانتره طـا و نقـره در بازارهـای 

داخلی کسب کرده بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران توانسته است در 

هفـت مـاه سـال جـاری، 303 هـزار و 580 میلیـارد و 

572 میلیـون ریـال درآمد از فروش محصوالت خود 

در بازارهـای داخلـی کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته، 30 درصـد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در هفـت مـاه 

سـال پیـش، 233 هـزار و 421 میلیـارد و 556 میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش محصـوالت خـود در بازارهای 

داخلی به دست آورده بود.

شـرکت مـس طـی هفـت مـاه امسـال، توانسـته 

اسـت 145 هـزار و 836 میلیـارد و 712 میلیـون ریـال 

درآمـد از فـروش کاتـد در بازارهـای صادراتـی کسـب 

کند. این شرکت در هفت ماه سال گذشته، 167هزار 

و 411 میلیـارد و 832 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

کاتد مس در بازارهای صادراتی کسب کرده بود.

شـرکت مـس در هفـت ماه سـال جاری، توانسـته 

اسـت 407 هـزار و 924 میلیـارد و 284 میلیـون ریـال 

درآمـد از فـروش کاتـد مـس در بازارهـای داخلـی و 

صادراتـی کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال قبـل، حاکـی از رشـد 12 درصـدی 

است. این شرکت در هفت ماه سال پیش، 364 هزار 

و 459 میلیـارد و 899 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

کاتـد مـس در بازارهـای داخلـی و صادراتـی کسـب 

کرده بود.

و  داخلـی  فـروش  از  حاصـل  درآمـد  مجمـوع 

صادراتی »فملی« در هفت ماه سال 1401، به 450هزار 

و 101 میلیارد و 631 میلیون ریال رسیده است که این 

میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش، 11درصد 

رشد را نشان می دهد. این شرکت در هفت ماه سال 

1400، توانسته بود 404 هزار و 243میلیارد و 48 میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش محصـوالت خـود در بازارهـای 

داخلی و صادراتی کسب کند.

830 میلیون ریال درآمد از فروش سنگ سولفور در 

بازارهای داخلی کسب کرده بود.

شـرکت مـس در هفـت مـاه امسـال، 14 هـزار و 

634 میلیـارد و 446 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

کنسـانتره مولیبدن در بازارهای داخلی کسـب کرد 
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شکسته شدن بیشینه پریمیوم مس در قاره سبز
خریـداران مـس در اروپـا در سـال آینـده برای به دسـت آوردن فلز مـورد نیاز خـود باید هزینه 

بسیار بیشتری پرداخت کنند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« 

و بـه  نقـل از »Reuters«، پریمیـوم نقـدی بـرای فروش 

 ،»Aurubis« مس شـرکت تولیدکننده آلمانی بـه نـام

حدود 228 دالر به ازای هر تن برای قراردادهای تحویل 

در سال 2023 نسبت به قیمت مس در بورس فلزات 

لنـدن رسـیده اسـت کـه یـک رکـورد بـاال محسـوب 

می شود و افزایش 85 درصدی نسبت به پریمیوم 123 

دالری در سال 2022 را نشان می دهد.

شرکت تولیدکننده »Codelco« در کشور شیلی 

بـا پریمیـوم 235 دالری در هـر تـن بـرای فـروش کاتـد 

مـس، همچنـان در جایـگاه باالتـری قـرار دارد و ایـن در 

 »Montanwerke Brixlegg« حالی است که شرکت

اسـتفاده  تجدیدپذیـر  انرژی هـای  از  کـه  اتریـش 

می کنـد، پریمیوم 295 یورویـی )289 دالر آمریکا( را 

برای هر تن مس کم کربن در نظر گرفته است.

با توجه به اینکه بخش تولید در اروپا تحت تاثیر 

قیمت های باالی انرژی برق در شرایط انقباضی قرار 

دارد، چنین پریمیوم های بسیار باالیی که با توجه به 

اسـت،  شـده  گرفتـه  نظـر  در  دالر  ارزش  افزایـش 

بی سابقه بوده و عجیب به  نظر می رسد.

شرکت »Aurubis« دلیل این پریمیوم های باال 

را عواملـی چـون هزینه های حمل ونقـل و انرژی برق 

بـاال و ذخایـر پاییـن موجـودی مـس در انبارهـا اعام 

کـرد امـا عامـل اصلـی ایـن اتفـاق را می تـوان عـدم 

حضـور شـرکت های فلـزی روسـی در بـازار بـه دلیـل 

تحریم شدن توسط اتحادیه اروپا عنوان کرد.

گسترش تحریم ها  
در  رسـمی  تحریـم  هیـچ  رابطـه،  همیـن  در 

جـاری  مـاه  اوایـل  تـا  روسـیه  مـس  فلـز  خصـوص 

میـادی اعمـال نشـد؛ درسـت تـا زمانی کـه دولت 

بریتانیا از مسدود شدن دارایی اسکندر مخمودوف 

بـه عنـوان مالـک شـرکت »UMMC« خبـر داد. طبق 

گفته بورس فلزات لندن، مخمودوف مالک شرکت 

»UMMC« به عنوان یکی از دو تولیدکننده بزرگ 

بـورس  راسـتا،  اسـت. در همیـن  مـس در روسـیه 

فلـزات لنـدن امـکان پیـش خریـد از هـر یـک از دو 

برنـد ثبـت شـده تحـت نام این شـرکت را به شـدت 

محدود کرده است.

بورس فلزات لندن به تازگی یک مقاله مباحثه ای 

در مـورد تعلیـق تمامـی فلـزات صادراتـی روسـیه از 

جمله مس در دیگر شرکت تولیدکننده بزرگ فلزات 

روسیه به نام نورنیکل منتشر کرده است.

در حال حاضر معامات و زنجیره تامین در بازار 

فیزیکـی متاثـر از تصمیـم در مـورد تحریـم صنایـع 

تعـداد  راسـتا  همیـن  در  و  اسـت  روسـیه  فلـزی 

از  خریـد  بـه  تمایـل  خریـداران،  از  فزاینـده ای 

عرضه کننـدگان روسـی را از دسـت داده و اعـام 

کردنـد کـه هیـچ تصمیمی مبنـی بر سـفارس فلزات 

روسیه در سال 2023 ندارند.

شکاف در روند عرضه  
بـه گفتـه شـرکت »Trade Data Monitor«، ایـن 

اتفاق شکاف عرضه بالقوه قابل توجهی را در بازار اروپا 

ایجاد می کند. به عاوه سهم واردات اتحادیه اروپا در 

سال گذشته، نزدیک به 292 هزار تن مس از حجم کل 

واردات 801 هزار تنی روسیه را شامل می شد.

بـازار اتحادیـه اروپـا وابسـتگی خاصـی بـه فلزات 

روسـیه و حجـم ذخایـر موجـودی انبار بـورس فلزات 

لنـدن دارد. ایـن مقالـه منتشـر شـده نشـان می دهد 

کـه بیـش از 60 درصـد از ذخایـر مـس موجـود در 

مـاه  پایـان  در  لنـدن  فلـزات  بـورس  انبـار  سیسـتم 

سپتامبر 2022، متعلق به شرکت های روسی است.

بـه  لنـدن  فلـزات  بـورس  بنابرایـن ذخایـر مـس 

تدریج در طول سال از 88 هزار و 725 تن در ابتدای 

مـاه ژانویـه 2022، بـه 145 هـزار و 650 تـن در حـال 

حاضر رسیده است.

بر اساس معیارهای تاریخی، موجودی انبار این 

بورس هنوز بسیار پایین است و معادل فقط دو روز 

مصـرف جهانـی اسـت. بنابرایـن اگـر مولفـه حضـور 

شـرکت های فلزی روسـی از قلم انداخته شـود، رقم 

اعام شده بسیار اندک است.

مقبولیت فلز روسـیه در بازار، مهم ترین دلیلی 

اسـت کـه بـورس فلـزات لنـدن بـه تعلیـق تحویـل 

سفارش کاالهای موجود در سیستم انبار خود فکر 

می کنـد؛ چراکـه نگـران اسـت ایـن عمـل منجـر بـه 

کاهش قیمت مس روسـیه شـده و به عنوان مبنای 

ایـن  انبـار شـده  قیمت گـذاری جدیـد محصـوالت 

بورس در سراسـر جهان در نظر گرفته شـود. در این 

حالـت، قیمـت مـس افت پیـدا خواهد کرد و سـبب 

متضرر شدن سایر عرضه کنندگان خواهد شد.

با این حال، افزایش میزان پریمیوم تولیدکنندگان 

برای سال آینده، این مفهوم را می رساند که خریداران 

حاضر به پرداخت قیمت های باال بوده تا این اطمینان 

حاصـل شـود کـه فلـزات خریـداری شـده متعلـق بـه 

شرکت هایی به جز تولیدکنندگان روسی هستند.

شکاف در روند فروش محصوالت  
به نظـر می رسـد کـه برخـی از خریـداران حتـی 

حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری برای مس کم کربن 

تولید شده با انرژی های تجدیدپذیر هستند.

 »Montanwerke Brixlegg« شرکت خصوصی

که خود را جزو شرکت های مطرح در زمینه بازیافت 
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و 50 سـنت در هر تن در سـال 2021 رسـید که باالتر 

از قیمت فروش نقدی بورس فلزات لندن است.

ایـن موضـوع بـه نفع شـرکت »Codelco« و سـایر 

هزینـه  تعییـن  جهـت  در  و  اسـت  تامین کننـدگان 

دریافتی از مصرف کنندگان چینی برای قراردادهای 

سال 2023 این شرکت ها، بسیار سودمند خواهد بود.

پریمیـوم شـرکت »Codelco« بـرای فـروش در 

آسـیا نسـبت بـه اروپـا کمتر اسـت. بـه عنـوان مثال، 

پریمیوم امسال برای کشورهای آسیایی را 105 دالر 

در هـر تـن تعییـن کـرد؛ این در حالی اسـت پریمیوم 

اروپا 128 دالر در هر تن برای مشتریان در نظر گرفته 

شـد. این کار امکان مقایسـه پریمیوم این دو قاره را 

بـا پریمیـوم تعیین شـده بـرای بزرگ تریـن واردکننده 

فلز مس در جهان یعنی چین فراهم می کند.

در همیـن راسـتا، هنـوز شـرایط تعییـن پریمیـوم 

محموله های ارسالی به آسیا در سال آینده میادی 

مـس بـا اسـتفاده از مـواد خـام برگرفتـه از قراضه هـا 

توصیـف می کنـد، می توانـد مـس تصفیـه  شـده را بـا 

0.739 تـن دی اکسـید کربـن در هـر تـن فلـز بر اسـاس 

برنامه گستره انتشار یک تا سه تولید کند. این رقم با 

حجم میانگین 4.1 تنی در صنعت قابل قیاس است.

مـس   »Brixlegg« شـرکت  راسـتا،  همیـن  در 

تولیـدی ایـن شـرکت را سـازگارترین مـس بـا محیـط 

زیست معرفی می کند و اطمینان دارد که تقاضای 

کافـی بـرای چنیـن فلـزی وجـود دارد و بیان می کند 

کـه حتـی برخـی بـرای خریـد آن حاضـر بـه پرداخـت 

پریمیوم باالتر هستند.

در برخـی مـوارد، حتی شـاید خریـداران مجبور به 

پرداخـت وجه بیشـتر شـوند کـه این موضـوع را به یک 

مسـئله چالش برانگیـز در جهـت تمایـل بیشـتر دیگـر 

خریداران برای سفارش این نوع از فلز تبدیل می کند.

تخفیف در بازارهای آسیا  
روسـیه  مـس  بـا  رابطـه  در  کـه  مهمـی  سـوال 

می تـوان مطـرح کـرد، ایـن اسـت کـه اگر کشـورهای 

اروپایـی تصمیـم بـه تحریـم آن بگیرنـد، چـه اتفاقـی 

برای مس روسیه رخ خواهد داد؟

نگرانـی بـورس فلـزات لنـدن ایـن اسـت کـه اگـر 

تحریم هـای داوطلبانـه تبدیـل بـه یـک رویه صنعتی 

شود، ممکن است بازار به عنوان آخرین راه چاره به 

سـمت حجـم عظیمـی از آلومینیـوم و نیکل روسـیه 

سوق داده شود.

بـا ایـن حـال، اکثـر تحلیل گـران بـر ایـن باورند که 

مـس روسـیه در نهایـت بـه کشـور چیـن بـه عنـوان 

بزرگ تریـن مصرف کننـده ایـن فلـز در جهـان صـادر 

خواهـد شـد. چیـن در سـال جـاری، بـه طـور متوسـط 

325 هـزار تـن مـس تصفیـه شـده بـه صـورت ماهانـه 

واردات داشـته اسـت و هنـوز هـم تمایـل بـه حجـم 

واردات بیشتری دارد.

در همیـن رابطـه، بورس آتی شـانگهای همچنان 

بـه دلیـل کاهـش حجـم ذخایـر موجـودی انبـار خـود 

تحـت فشـار قـرار دارد. تـاش بـرای تعییـن پریمیوم 

مـس کـه از طریـق بنـدر یانگشـان بـه عنـوان محـل 

 »SMM« موسسـه  توسـط  کـه  فلـز  ایـن  واردات 

ارزیابی شـده اسـت، به باالترین رقم یعنی 137 دالر 

اعام نشده است اما نکته قابل توجه این است که 

آیـا تولیدکننـدگان شـجاعت افزایـش 85 درصـدی 

همیـن  ماننـد  آسـیایی  کشـورهای  بـرای  پریمیـوم 

پریمیـوم تعییـن شـده بـرای کشـورهای اروپایـی را 

دارند یا از این کار صرف نظر می کنند.

 »Codelco« و »Aurubis« چنانچه شرکت های

بـا هـدف جایگزینـی فلـز روسـیه، سـهمی از بـازار در 

اروپـا را بـه دسـت آورنـد و اگـر مقادیـر زیـادی مـس 

روسیه در بازار اروپا جایگزین شود، این امکان وجود 

دارد که این شـرکت ها سـهم بازار آسـیایی خود را از 

دست بدهند.

آینـده،  اروپـا در سـال  پریمیـوم  افزایـش شـدید 

مطالـب زیـادی در مـورد هزینه هـای امتنـاع از خریـد 

فلـز روسـیه را بیـان می کنـد و در همیـن راسـتا اعـام 

پریمیوم در آسیا منجر به پیش بینی قیمت این فلز 

در سایر نقاط جهان می شود.
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سرب و رویسرب و روی

صنعت روی، محکوم به توسعه است
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صنعت روی، محکوم به توسعه است
قائم مقام مدیرعامل شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان:

قائـم مقام مدیرعامل شـرکت صنایع خالص سـازان روی زنجان گفـت: در حالی میزان ظرفیت 
تولیـد روی در کشـور حـدود 200 هزار تن در سـال اسـت که حـدود 8 درصد ذخایـر معدنی روی 
در ایـران قـرار دارد و بـا توجـه بـه چشـم انداز تعریف شـده در طرح جامع سـرب و روی تا سـال 

1420، ما محکوم به توسعه در این صنعت مهم هستیم

محمد حیدرزاده در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنایـن« بیان کـرد: میزان 

تـا  هـزار  حـدود 200  ایـران،  در  روی  شـمش  تولیـد 

210هـزار تـن در سـال و ظرفیـت نصـب شـده بـرای 

کارخانجات تولید این محصول، حدود 474 هزار تن 

اسـت. در واقع کمبود مواد اولیه و سـایر مشـکات 

موجـود باعـث شـده اسـت نتوانیـم ظرفیـت کامـل 

نصـب شـده را محقـق کنیـم. تعـداد کارخانجـات 

فعـال در ایـن حـوزه، حـدود 86 کارخانـه اسـت کـه 

عمـده آن، واحدهـای کوچک تولیدی هسـتند که تا 

مدتـی قبـل، مـاده اولیـه مـورد نیـاز خـود را از معـدن 

انگوران تامین می کردند.

وی افزود: هم زمان با کاهش ذخایر اکسیدی این 

معدن که روزی به عنوان بهشت ذخایر سرب و روی 

ایران شناخته می شد، شاهد واردات خاک معدنی از 

سـایر کشـورها ماننـد ترکیـه طـی چهـار تـا پنـج سـال 

گذشـته هسـتیم. در واقـع ایـن همـان فراینـد عبـور 

موقـت اسـت که تولیدکنندگان موظف به صـادرات 

بخشی از شمش تولیدی خود در ازای واردات خاک 

ایـران،  کـه  اسـت  حالـی  ایـن در  معدنـی هسـتند. 

برتـر روی در دنیـا شـناخته  تولیدکننـده  ششـمین 

می شـود و  حـدود 6 تـا 8 درصـد ذخایـر روی دنیـا در 

ایران قرار دارد اما همچنان شاهد کمبود مواد اولیه و 

بـه  معدنـی کافـی در داخـل وجـود نـدارد و ناچـار 

واردات خاک هستیم.

ضرورت تشویه خاک سولفوره  
حیـدرزاده در ادامـه بـه اهمیـت به کارگیـری از 

خـاک سـولفوره در تولیـد شـمش روی اشـاره کـرد و 

تمـام  در  روی  شـمش  تولیـد  تکنولـوژی  گفـت: 

واحدهای تولیدی کشور به غیر از شرکت ذوب روی 

بافق، هیدرومتالورژی بوده و تنها این شرکت قادر به 

واردات خاک معدنی به داخل کشور هستیم.

قائم مقام مدیرعامل شرکت صنایع خالص سازان 

اجـرای  اهمیـت  بـه  اشـاره  زنجـان ضمـن  روی 

عملیات های مختلف معدنی، عنوان کرد: متاسفانه 

اکتشـاف و همچنیـن اسـتخراج معـادن کشـور طـی 

سالیان اخیر مهجور باقی مانده است و اکثر معادن 

معضـات  درگیـر  هسـتند،  کوچک مقیـاس  کـه 

زیست محیطی و همچنین معارضان محلی بوده و یا 

تعطیـل و متروکـه شـده اند. بـه همیـن علـت خـاک 
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قطعی برق در روزهای 
گرم سال، یکی از 

گلوگاه های تولید به شمار 
می آید و به همین علت ما 
در مجموعه خالص سازان 
نیروگاه احداث کرده ایم تا 

بتوانیم بخشی از کمبود برق 
مورد نیاز را جبران کنیم

مـواد  تولیـد  و  تهیـه  شـرکت  کـرد:  اذعـان  کشـور، 

معدنـی ایـران، ملـزم بـه تهیـه طـرح جامـع سـرب و 

روی کشـور شـده اسـت کـه از سـال 1397 آغـاز و در 

حـال حاضـر نسـخه اول آن قابـل دسـترس اسـت. 

چشم انداز و برنامه ریزی های الزم در صنعت سرب 

و روی تا سال 1420 در این طرح گردآوری شده و  به 

تمامـی چالش هـای موجـود بـه ویـژه کمبـود خـاک 

یـک  حاضـر  حـال  در  اسـت.  شـده  اشـاره  معدنـی 

درصـد تولیـد جهانی شـمش متعلق بـه ایران بـوده و 

ایـن در حالـی اسـت کـه حـدود 8 درصـد ذخایـر 

معدنـی روی در کشـور واقـع شـده اسـت. بـر همیـن 

اسـاس بایـد نسـبت بـه توسـعه هرچـه بیشـتر ایـن 

صنعـت اقـدام کنیـم و چـاره ای جـز توسـعه نداریم. 

همچنین سـرانه مصرف روی در کشـورهای توسـعه 

یافتـه، حـدود دو تـا 2.5 کیلوگـرم بـه ازای هـر فـرد 

اسـت کـه در ایـران، ایـن ضریـب در حدود 0.6 تـا 0.7 

به ازای هر فرد است. بنابراین حدود دو تا سه برابر 

امـکان ارتقـای جایـگاه صنعت روی در داخل کشـور 

وجـود دارد کـه امیـدوار هسـتیم در ادامـه بـا تامیـن 

زیرسـاخت های الزم، بتوانیم به جایگاه واقعی خود 

در این صنعت دست پیدا کنیم.

حیدرزاده در ادامه با بیان اینکه حدود 65درصد 

شـمش روی تولیـدی کشـور صـادر می شـود، تصریـح 

تـا  حـدود 50  روی،  شـمش  داخلـی  مصـرف  کـرد: 

55هزار تن در سال است و حدود 150 تا 160 هزار تن 

بازارهـای صادراتـی می شـود. کاربـرد عمـده  روانـه 

شـمش روی داخلـی در گالوانیزاسـیون اسـت و در 

تولید زاماک نیز کاربرد دارد. 80 تا 85 درصد شمش 

روی تولیـدی در شـرکت صنایـع خالص سـازان روی 

زنجان به کشـورهایی همچـون ترکیه، چین، امـارات، 

افغانستان، پاکستان و همچنین روسیه صادر می شود 

و خوشـبختانه با حضور نیروهای انسـانی مشـتاق به 

تولیـد و صـادرات  کار، چالـش چندانـی در بخـش 

شمش نداریم.

سنگ شکن ثانویه در معادن سرب و   
روی تعبیه شود

وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنایـن« 

مبنـی بـر اینکه آیا عیـار خاک معدنی اعام شـده در 

تولیـد شـمش روی  از خـاک سـولفوره در  اسـتفاده 

اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه ضـرورت دارد دانـش 

تشـویه خاک سـولفوره در اختیار واحدهای مختلف 

تولیدی شمش قرار بگیرد تا بتوانیم بهره وری کافی از 

ذخایر سولفیدی کشور را داشته باشیم؛ اگرچه برخی 

شـرکت ها به صورت پایلوت مشـغول اسـتفاده از این 

فنـاوری هسـتند امـا هنـوز قـادر بـه تجاری سـازی آن 

نشده اند و از آنجایی که به کارگیری از این تکنولوژی 

نیازمند سـرمایه گذاری کان اسـت، گسـترش آن در 

میان واحدهای مختلف تولیدی زمان بر خواهد بود. 

کارخانه فلوتاسیون مهدی آباد با ظرفیت 200 هزار تن 

کنسانتره سولفوره روی تا پایان سال آینده وارد مدار 

تولیـد خواهـد شـد و بـر همیـن اسـاس بایـد بـه دنبـال 

احداث یک سری واحدهای تشویه باشیم تا بتوانیم 

در  تولیـد  میـزان  ایـن  از  بهتریـن شـکل ممکـن  بـه 

مهدی آباد بهره ببریم.

وی ضمن اشاره به چالش های موجود در صنعت 

روی، مطـرح کـرد: میـزان ظرفیـت اسـمی شـرکت 

خالص سـازان روی زنجـان 35 هـزار تـن در سـال اسـت 

کـه در حـال حاضـر موفـق به تولید 20 هزار تن شـمش 

روی در سـال شـده  ایم؛ چراکـه از یـک سـو، بـا چالـش 

کمبـود مـواد اولیـه و از سـوی دیگـر، بـا محدودیـت 

تامین انرژی به ویژه برق مواجه هستیم. قطعی برق 

در روزهـای گـرم سـال، یکـی از گلوگاه هـای تولیـد بـه 

بـه همیـن علـت مـا در مجموعـه  شـمار می آیـد و 

بتوانیـم  تـا  احـداث کرده ایـم  نیـروگاه  خالص سـازان 

بخشی از کمبود برق مورد نیاز را جبران کنیم. باید 

در نظـر داشـت کـه سـایر واحدهای تولیـدی، توانایی 

احـداث نیـروگاه را ندارنـد و بنابرایـن قطعـی بـرق بـه 

تولیـد آن هـا آسـیب وارد خواهد کرد؛ چراکه برگشـت 

سـرمایه حاصـل از احـداث نیـروگاه، ریسـک بزرگـی 

محسـوب می شـود و همچنین زیرسـا خت های الزم 

نیـز فراهـم نشـده اسـت کـه ضـرورت دارد دولـت و 

معضـات  رفـع  بـه  نسـبت  ذی ربـط،  سـازمان های 

موجود در این بخش اقدام کنند.

ضرورت اجرای طرح جامع سرب و روی  
قائم مقام مدیرعامل شرکت صنایع خالص سازان 

روی زنجـان در ارتبـاط بـا طـرح جامـع سـرب و روی 
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بـورس بـا خـاک تحویلـی بـه تولیدکننـدگان متفـاوت 

اسـت، گفـت: علی رغـم اینکـه شـرکت تهیـه و تولیـد 

مـواد معدنـی ایـران یـک شـرکت آزمایشـگاهی مـورد 

اعتمـاد را بـرای تطبیـق عیـار خـاک عرضـه شـده در 

بورس با خاک خریداری شده در نظر می گیرد اما از 

آنجایی که نمونه برداری از سـنگ معدنی به صورت 

کلوخـه اسـت، شـاهد بـروز خطاهایـی در ایـن بخـش 

هسـتیم. در واقـع جـدای از خطاهـای آزمایشـگاهی، 

خطـای اصلـی در نمونه بـرداری رخ می دهـد و زمانی 

کـه سـنگ معدنـی نـرم و پـودری شـکل باشـد، آنالیـز 

دقیق تـری صـورت می پذیـرد امـا زمانـی کـه نمونـه 

درشـت و بـه صـورت کلوخـه همـراه بـا نرمـه باشـد، 

شاهد خطا و در نهایت اختاف عیار خواهیم بود. بر 

همین اساس ضرورت دارد یک سنگ شکن ثانویه در 

معـدن تعبیـه شـود و خـاک معدنـی ریزدانـه و پودرتر 

شـده تـا میـزان خطای موجود بـه حداقل کاهش پیدا 

کنـد کـه هنـوز چنیـن اتفاقـی رخ نـداده اسـت و بـه 

دنبـال آن تولیدکننـدگان و خریـداران خاک معدنی با 

ضـرر چنـد صد میلیونی پـس از خرید خـاک از بورس 

مواجه می شوند.

بـه  ایـن تولیدکننـده شـمش روی ضمـن اشـاره 

بـه  نسـبت  ایـران  روی  صنعـت  نامناسـب  جایـگاه 

کشـورهای توسـعه یافته، عنـوان کـرد: ما همچنان به 

صورت سـنتی و دسـتی، مشـغول تولید شـمش روی 

هستیم و این در حالی است که کشورهای پیشرفته 

از ربات ها در خطوط تولید خود اسـتفاده می کنند. 

در واقع سطح دانش، تکنولوژی و مکانیزاسیون تولید 

شمش روی در ایران پایین است و همچنین ظرفیت 

تولیـد شـرکت های داخلـی نیـز محـدود اسـت. در 

حالـی کـه ظرفیـت تولیـد واحدهـای مطـرح جهانـی، 

بالـغ بـر 100 هـزار تـن در سـال اسـت و ظرفیـت تولیـد 

بزرگ ترین تولیدکننده شـمش روی ایران، به 50 هزار 

تـن نیـز نمی رسـد. از سـوی دیگـر، بازیافـت فلـزات 

جانبـی در روی ماننـد طـا، نقـره، نیـکل، ژرمانیـم، 

کادمیم، کبالت و حتی مس در معادن کشور صورت 

نمی پذیـرد و تنهـا بـه دنبـال اسـتفاده مجـدد از طا و 

نقـره هسـتیم و سـایر فلـزات بـه صـورت کیـک دپـو 

می شـوند. همیـن مسـئله میـزان رقابت پذیـری در 

صنعت روی  و همچنین سودآوری واحدهای تولیدی 

را کاهـش داده اسـت. در حالـی کـه بـرای مثـال اگـر 

خـاک معدنـی حـاوی 0.5 درصد نیکل باشـد، با توجه 

به قیمت جهانی نیکل که حدود 28 هزار دالر به ازای 

هر تن است، می توانیم سودآوری مناسبی از بازیافت 

و تولید محصول جانبی داشـته باشـیم که متاسـفانه 

چنیـن اتفاقـی داخـل کشـور رخ نمی دهـد و این مهم 

در خصوص عناصر کمیاب نیز صدق می کند. البته 

ذکر این نکته نیز ضروری است که دانش و تکنولوژی 

بازیافـت ایـن فلـزات در داخـل نیـز وجـود نـدارد و 

شـرکت های مدعـی نیـز بـه صـورت پایلـوت در ایـن 

زمینه مشغول فعالیت هستند.

کاهش قیمت روی در بازارهای جهانی  
حیـدرزاده در ادامـه بـه نوسـان قیمـت روی در 

بازارهـای جهانـی اشـاره کـرد و گفـت: هم زمـان بـا 

کاهـش قیمـت اکثـر فلـزات در بازارهـای جهانـی، 

قیمـت روی نیـز از حـدود سـه هـزار و 700 دالر بـه 

ازای هـر تـن، بـه حـدود دو هـزار و 750 دالر بـه ازای 

هر تن در بورس فلزات لندن رسـیده اسـت. ضمن 

اینکـه بـا صعـود نـرخ دالر بـه حـدود 36 هـزار تومان، 

شـمش روی با قیمت حدود 85 هزار تومان به ازای 

هـر کیلوگـرم در بازارهـای داخلـی قیمت گـذاری 

می شود و حاشیه سود امنی برای واحدهای تولیدی 

وجود ندارد.

در  روی  صنعـت  چشـم انداز  پایـان  در  وی 

کوتاه مدت را نامناسب دانست و یادآور شد: با توجه 

جهانـی،  بازارهـای  در  فلـزات  قیمـت  تاطـم  بـه 

نمی توانیم چشم انداز مناسبی را طی دو تا سه سال 

پیش رو متصور شویم اما با توجه به اینکه روز به روز 

به مصارف فلز روی افزوده می شود که از جمله آن ها 

می توان به باتری های زینک ایر )روی هوا(، ورقه های 

خـودرو، لـوازم بهداشـتی و آرایشـی و... اشـاره کـرد، 

بنابرایـن صنعـت روی از آینـده بسـیار روشـنی در 

بلندمـدت برخـوردار خواهـد بـود و امیـدوار هسـتیم 

بتوانیـم بـا سـرمایه گذاری های کافـی در معـادن بـه 

شـاهد  اسـتخراج،  و  اکتشـاف  بخش هـای  در  ویـژه 

توسـعه بخش معدن و صنایع معدنی به ویژه روی و 

در نهایـت اشـتغال زایی و ارزآوری بیشـتر در داخـل 

کشور باشیم.

امیدوار هستیم بتوانیم 
با سرمایه گذاری های 

کافی در معادن به ویژه 
در بخش های اکتشاف و 
استخراج، شاهد توسعه 
بخش معدن و صنایع 
معدنی به ویژه روی و 

در نهایت اشتغال زایی و 
ارزآوری بیشتر در داخل 

کشور باشیم
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فلزات آلیاژی و آلیاژها
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

معــدنمعــدن

تمامی فلزاتی که در سال 2021 استخراج شد

رشد 24 درصدی تولید آهن اسفنجی »کچاد«
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تمامی فلزاتی که در سال 2021 استخراج شد
در 6 ماهه ابتدایی امسال رخ داد؛

اگـر نمی توانیـد چیـزی را پرورش دهیـد، باید به هـر طریقـی آن را از زمین اسـتخراج کنید. این 
جمله معروفی است که اهمیت مواد معدنی و فلزات در دنیای مدرن را بیان می کند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« 

بـه  نقـل از »Visual Capitalist«، در واقـع هـر  و 

سـاختمانی کـه وارد آن  می شـویم و یـا هـر وسـیله ای 

که از آن استفاده می کنیم و تقریبا هر چیزی  که در 

اطراف ما وجود دارد، حاوی مقداری فلز است.

و  میلیـارد  دو  حجـم  تمامـی  بـاال  تصویـر 

800میلیون تن فلزات اسـتخراج شـده در سال 2021 

بزرگ تریـن  آن،  در  و  می کشـد  تصویـر  بـه  را 

مصرف کننده نهایی هر فلز با استفاده از داده های 

سـازمان زمین شناسـی ایاالت متحده آمریکا نشـان 

داده شده است.

چرا این همه سنگ آهن استخراج می شود؟  
سـنگ آهن حـدود 93 درصـد از حجـم فلـزات 

اسـتخراج شـده در سـال 2021 را به خود اختصاص 

داده اسـت کـه حـدود دو میلیـارد و 600 میلیـون 

تن آن از زمین اسـتخراج شـده اسـت. توجه به این 

نکتـه کـه تولیـد سـنگ معـدن معمـوال بیشـتر از 

تولیـد فلـزات اسـت، اهمیـت دارد؛ چراکـه فلـزات 

از سنگ معدن استخراج و تصفیه می شوند.

آمـار تبدیـل 98 درصـد سـنگ آهن به چـدن خام 

فلزات صنعتی  
فوالدسـازی،  صنایـع  در  صنعتـی  فلـزات 

بـه عنـوان  و  مـواد شـیمیایی  تولیـد  ساخت وسـاز، 

عوامـل آلیـاژی اسـتفاده می شـوند. در سـال 2021، 

حدود 177 میلیون تن از این فلزات در سراسر جهان 

استخراج شد.

در همیـن رابطـه، آلومینیـوم تقریبـا 40 درصد از 

خـود  بـه  سـال 2021  در  را  صنعتـی  فلـزات  تولیـد 

اختصاص داد. به عاوه چین با اختاف، بزرگ ترین 

تولیدکننده آلومینیوم بود و بیش از نیمی از تولید 

پرقـدرت  حضـور  از  نشـان  فـوالد،  تولیـد  بـرای 

سـنگ آهن در زندگـی انسـان ها دارد. فـوالد سـاخته 

ساخت وسـاز،  صنایـع  در  سـنگ آهن  از  شـده 

حمل ونقـل و لـوازم خانگـی کاربـرد دارد. بـه عـاوه 

همـه مـا بـه خصـوص افـرادی کـه در شـهر زندگـی 

می کننـد، هـر روزه بـا اشـیایی سـروکار داریـم کـه از 

فلز ساخته شده اند.

سـنگ آهن بـه دلیـل داشـتن نقـش کلیـدی در 

ایجاد زیرساخت ها، یکی از مهم ترین مواد تاثیرگذار 

در شهرنشینی و رشد اقتصادی است.
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با گسترش فناوری های جدید در جهان، می توانند 

رشد مصرف سریع تری را تجربه کنند.

فلـز رنیـوم بـه عنـوان نادرتریـن فلـز از دیـدگاه 

تولیـد، در سـوپرآلیاژهایی بـه کار مـی رود کـه بـرای 

موتورهـای  و  هواپیمـا  در  موتـور  توربیـن  پره هـای 

توربیـن گازی حیاتـی هسـتند. ایـن فلـز در صنعـت 

نفـت و در کاتالیزورهـای رنیـوم پاتیـن بـرای تولیـد 

بنزیـن بـا اکتـان بـاال بـه منظـور اسـتفاده در وسـایل 

نقلیه استفاده می شود.

فناوری هـای  بـا  کـه  فلزاتـی  راسـتا،  همیـن  در 

مرتبـط بـا انـرژی پـاک تولیـد می شـوند، از نظـر رشـد 

جایـگاه بهتـری دارند. به عنوان مثال، تولید لیتیوم 

از سـال 2016 بیـش از دو برابـر افزایـش یافتـه اسـت و 

باتـری خودروهـای  تولیـد  وفـور در  بـه  اسـت  قـرار 

الکتریکـی بـه کار رود. در همیـن دوره، اسـتفاده از 

عناصر نادر خاکی در روند تولید جهانی بیش از دو 

برابر افزایش داشت که ناشی از افزایش تقاضا برای 

آهن ربا بود.

ایندیم، یکی دیگر از فلزات جالب توجه در این 

لیست است. این فلز بیشتر در ساخت اکسید قلع 

ایندیم اسـتفاده می شـود که در صفحات نمایشـگر 

پنل هـای  و  تلویزیـون  نمایـش  صفحـه  لمسـی، 

خورشیدی کاربرد دارد.

روند گسترده استخراج فلزات  
مصـرف مـواد اولیـه در جهـان طـی چنـد دهـه 

اخیـر، بـه طـور قابـل توجهـی رشـد کـرده اسـت؛ بـه 

طـوری کـه اقتصادهای روبه رشـد و شـهرها به منابع 

بیشتری از این مواد اولیه نیازمند هستند.

و  سـنگ آهن  جهانـی  تولیـد  راسـتا،  همیـن  در 

آلومینیـوم نسـبت بـه اواسـط دهـه 1990 میـادی، 

بیش از سـه برابر افزایش داشـته اسـت. سـایر فلزات 

از جملـه مـس و فـوالد نیـز رشـد قابـل توجهـی در 

مصرف داشته اند.

بنابرایـن رونـد اقتصـاد جهانـی رشـد داشـته و 

منجر به افزایش شهرنشینی شده است. همچنین 

اسـتفاده از فناوری هـای مرتبـط با انرژی پـاک و مواد 

معدنـی، نشـان از افزایـش در رونـد تولیـد و مصـرف 

فلزات دارد.

کروم، مس، منگنز و روی، دیگر فلزات صنعتی 

مهـم اسـتخراج شـده در سـال 2021 از پنـج فلـز برتـر 

نقـش  و  ویژگـی  کـدام  هـر  کـه  هسـتند  صنعـت 

منحصربه فردی در اقتصاد ایفا می کنند.

فناوری و فلزات گران بها  
برخـی از فلـزات بـه  عنـوان ابـزاری در خدمـت 

فنـاوری اسـتفاده می شـوند و در برخـی دسـتگاه ها 

بـه کار می رونـد. در مقایسـه بـا فلزات صنعتـی، این 

فلزات در مقیاس کوچک تری استخراج می شوند و 

صنعـت  همچنیـن  داشـت.  دسـت  در  را  جهانـی 

ساخت وسـاز، حـدود 25 درصـد حجـم آلومینیـوم 

تولیـدی سـاالنه را مصـرف می کنـد و 23 درصـد آن 

صرف صنعت حمل  ونقل می شود.

کـروم یـک فلـز کمتـر شـناخته شـده اسـت کـه 

نقـش کلیـدی در سـاخت فـوالد زنگ نـزن دارد. در 

واقـع فـوالد زنگ نـزن معمـوال از 10 تـا 30 درصد کروم 

تشـکیل شـده اسـت کـه اسـتفاده از آن اسـتحکام و 

مقاومت فوالد را در برابر خوردگی افزایش می دهد.
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رشد 24 درصدی تولید آهن اسفنجی »کچاد«

در 6 ماهه ابتدایی امسال رخ داد؛

»کچـاد« در هفت ماه امسـال، یک میلیـون و 75 هزار و 32۹ تن آهن اسـفنجی تولید کرد که این 
میزان در هم سـنجی با مدت مشـابه پارسـال، 24 درصد افزایش یافته اسـت. این شـرکت در هفت 

ماه 1400، موفق شده بود 864 هزار و 773 تن آهن اسفنجی تولید کند.

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آناین«، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

طـی هفـت مـاه امسـال توانسـت بـا عملکـرد بسـیار 

خوب خود، بسیاری از کاستی های تولید که یکی از 

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

بـه ایـن صورت که در تولید شـمش فـوالدی و گندله، 

این شرکت رکوردهای خوبی از خود برجای گذاشت 

و موفق عمل کرد.

رشد 24 درصدی تولید آهن اسفنجی   
»کچاد«

نمـودار 1 نشـان می دهـد کـه شـرکت معدنـی و 

صنعتی چادرملو توانسـته اسـت در هفت ماه سـال 

1401، پنـج میلیـون و 756 هـزار و 913 تـن کنسـانتره 

75هـزار و 329 تـن آهـن اسـفنجی تولیـد کـرد کـه این 

پارسـال،  مشـابه  مـدت  بـا  هم سـنجی  در  میـزان 

24درصـد افزایـش یافته اسـت. این شـرکت در هفت 

مـاه سـال قبـل، موفـق شـده بـود 864 هـزار و 773 تـن 

آهن اسفنجی تولید کند.

تولیـد شـمش فـوالدی شـرکت معدنی و صنعتی 

چادرملو طی هفت ماه امسال، به 697 هزار و 542تن 

رسـید کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 

پارسـال، 26 درصد رشـد داشـته اسـت. چادرملو طی 

هفـت مـاه سـال قبـل، 550  هـزار و 398 تـن شـمش 

فوالدی تولید کرده بود.

چادرملـو در هفـت مـاه سـال جـاری توانسـت در 

نیـروگاه خـود، یک میلیـون و 715 هـزار و 321 مگاوات 

ساعت برق تولید کند.

تولیـد کنـد. ایـن شـرکت در مـدت مشـابه سـال قبل، 

توانسته بود 6 میلیون و 518 هزار و 889 تن کنسانتره 

تولید کند.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی هفـت 

مـاه امسـال، موفـق بـه تولیـد 32 هـزار و 15 تن آپاتیت 

شـد. ایـن شـرکت طـی همیـن مـدت در سـال 1400، 

توانسته بود 38 هزار و 731 تن آپاتیت تولید کند.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی هفت 

مـاه سـال جـاری، دو میلیـون و 210 هـزار و 945 تـن 

گندلـه تولیـد شـد که ایـن میزان در مقایسـه با مدت 

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

شرکت در هفت ماه سال قبل، دو میلیون و 84 هزار 

و 497 تن گندله تولید کرده بود.

»کچـاد« در هفـت مـاه امسـال، یـک میلیـون و 
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داخلی به فروش برساند.

مجمـوع فـروش داخلـی چادرملـو در هفـت مـاه 

سـال جـاری، به هشـت میلیـون و 987 هـزار و 599 تن 

رسـید. این شـرکت در هفت ماه سـال پیش، توانسته 

بود 9 میلیون و 923 هزار و 672 تن محصول بفروشد.

چادرملـو در هفـت مـاه امسـال توانسـته اسـت 

157هـزار و 299 تـن شـمش فـوالدی را در بازارهـای 

صادراتـی بـه فـروش برسـاند. ایـن شـرکت در مـدت 

فـروش صادراتـی  بـه  موفـق  سـال گذشـته،  مشـابه 

202هزار و 466تنی شمش فوالدی شده بود.

مجمـوع فـروش شـمش فـوالدی »کچـاد« در 

هفـت مـاه سـال جـاری، بـه 645 هـزار و 958 تـن در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی رسـید کـه ایـن میـزان 

در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه پارسـال، حاکـی از 

ایـن شـرکت در مـدت  رشـد 25 درصـدی اسـت. 

مشابه سال پیش، موفق به فروش 522 هزار و 254 

تـن شـمش فـوالدی در بازارهای داخلـی و صادراتی 

شده بود.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی چادرملـو در 

هفت ماه سال 1401، به 9 میلیون و 144 هزار و 898 تن 

رسـید. این شـرکت در هفت ماه سـال پیش، توانسته 

بود 10 میلیون و 126 هزار و 138 تن محصول بفروشد.

رشد 45 درصدی درآمد شمش فوالدی   
چادرملو

همان طـور کـه در نمـودار 3 مشـاهده می شـود، 

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانسته در هفت 

مـاه سـال 1401 از محـل فـروش کنسـانتره، 104 هـزار و 

808 میلیارد و 596 میلیون ریال درآمد کسب کند. 

چادرملـو در هفـت مـاه سـال 1400 موفـق شـده بـود از 

محـل فـروش کنسـانتره، 139 هـزار و 889 میلیـارد و 

913میلیون ریال درآمد داشته باشد.

چادرملـو طـی هفـت مـاه سـال 1401، موفـق بـه 

کسـب درآمد یک هزار و 279 میلیارد و 429 میلیون 

ریالـی از فـروش آپاتیـت شـده اسـت کـه ایـن میـزان 

نسـبت به مدت مشـابه سـال پیش، 47 درصد رشـد 

داشـته اسـت. این شـرکت طی همین مدت در سـال 

قبل، 902 میلیارد و 864 میلیون ریال درآمد از محل 

فروش آپاتیت به دست آورده بود.

مجموع تولید چادرملو در هفت ماه سـال 1401، 

بـه 11 میلیـون و 504 هـزار و 432 تـن رسـید کـه ایـن 

میـزان حاکـی از رشـد 6  درصـدی نسـبت بـه مـدت 

زمان سال پیش است. این شرکت در هفت ماه سال 

قبـل، توانسـته بـود 10 میلیـون و 858 هـزار و 34 تـن 

محصول تولید کند.

فروش گندله چادرملو 6 درصد افزایش   
یافت

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه سـه میلیـون و 

766هزار و 48 تن کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی 

چادرملـو در هفـت مـاه سـال 1401 بـه فـروش رسـیده 

اسـت. چادرملو در مدت مشـابه سـال قبل، توانسته 

بـود چهـار میلیـون و 807 هزار و 466 تن کنسـانتره به 

فروش برساند.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی هفـت 

مـاه سـال 1401، موفـق بـه فـروش 57 هـزار و 160 تـن 

آپاتیـت شـد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سال قبل، 28 درصد افزایش یافته است. این شرکت 

طـی همیـن مـدت در سـال پیـش، 44 هـزار و 508 تـن 

آپاتیت فروخته بود.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی هفت 

مـاه امسـال، 892 هـزار و 538 تـن گندلـه فروخته شـد 

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

رشد 6 درصدی است. این شرکت در هفت ماه سال 

قبل، 836 هزار و 242 تن گندله فروخته بود.

»کچـاد« در هفـت مـاه سـال جـاری، موفـق شـد 

80هزار و 341 تن آهن اسفنجی به فروش برساند. این 

شـرکت در هفـت مـاه سـال 1400، موفـق شـده بـود 

حدود 142 هزار و 698 تن آهن اسفنجی بفروشد.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی هفـت 

مـاه سـال 1401، موفـق بـه فـروش 488 هـزار و 659 تـن 

شـمش فـوالدی در بـازار داخلـی شـد کـه ایـن میـزان 

رشـد  از  پیـش،  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت 

53درصـدی برخـوردار بـوده اسـت. ایـن شـرکت طـی 

هفت ماه سال 1400، توانسته بود 319 هزار و 788 تن 

شمش فوالدی را در بازار داخلی بفروشد.

چادرملـو در هفـت مـاه سـال جـاری توانسـت 

بـازار  در  را  نرمـه گندلـه  تـن  و 229  هـزار  هفـت 

مجموع تولید چادرملو در 
هفت ماه سال 1401، به 
11 میلیون و 504 هزار 
و 432 تن رسید که این 
میزان حاکی از رشد 6  
درصدی نسبت به مدت 

زمان سال پیش است
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در شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی 

هفـت مـاه سـال 1401 از فـروش گندلـه، 29 هـزار و 

743میلیارد و 175 میلیون ریال درآمد حاصل شد. 

این شرکت در هفت ماه سال قبل از فروش گندله، 

34هـزار و 893میلیـارد و 298 میلیـون ریـال درآمـد 

کسب کرده بود.

»کچـاد« در هفـت مـاه سـال جـاری، موفـق شـد 

6هزار و 391 میلیارد و 244 میلیون ریال آهن اسفنجی 

بـه فـروش رسـاند. ایـن شـرکت در هفـت ماه پارسـال، 

11هزار و 629 میلیارد و 261 میلیون ریال آهن اسفنجی 

فروخته بود.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو طـی هفـت 

مـاه سـال 1401، موفـق بـه کسـب درآمـد 70 هـزار و 

85میلیارد و 631 میلیون ریالی از محل فروش شمش 

فوالدی در بازار داخلی شد که این میزان در مقایسه 

با مدت مشـابه سـال قبل، رشـد 81 درصدی را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در هفـت مـاه سـال گذشـته، 

و  میلیـارد   708 و  هـزار   38 درآمـد  بـود  توانسـته 

401میلیون ریالی از محل فروش شمش در بازارهای 

داخلی کسب کند.

گفتنـی اسـت کـه »کچـاد« در هفـت مـاه سـال 

1401، توانسـته اسـت 150 میلیارد و 813 میلیون ریال 

درآمـد از فـروش نرمـه گندلـه در بازارهـای داخلـی 

کسب کند.

مجمـوع درآمـد چادرملـو از فـروش محصـوالت 

در بازار داخلی در هفت ماه سال 1401، به 215 هزار 

و 414میلیارد و 637 میلیون ریال رسید. این شرکت 

در هفـت مـاه سـال 1400، توانسـته بـود 228 هـزار و 

936میلیـارد و 733 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

محصوالت خود در بازار داخلی به دست آورد.

چادرملو در هفت ماه امسال، توانست به درآمد 

23 هـزار و 65 میلیـارد و 200 میلیـون ریالـی از فـروش 

شمش فوالدی در بازارهای صادراتی دست یابد. این 

شـرکت در هفـت مـاه سـال گذشـته توانسـته بـود از 

محل صادرات شمش، درآمد 25 هزار و 526 میلیارد 

و 38 میلیون ریالی داشته باشد.

جمـع درآمـد »کچـاد« در هفـت ماه سـال جاری 

بابت فروش شمش در بازارهای داخلی و صادراتی، 

به 93 هزار و 150 میلیارد و 831 میلیون ریال رسـید 

که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 

45درصـد رشـد یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در هفـت 

مـاه سـال گذشـته، توانسـته بـود درآمـد 64 هـزار و 

234میلیـارد و 439 میلیـون ریالـی از فـروش شـمش 

در بازارهای داخلی و صادراتی کسب کند.
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مجموع درآمد چادرملو در هفت ماه سال 1401، 

بـه 238 هـزار و 479 میلیـارد و 837 میلیـون ریـال 

رسـید. این شـرکت در هفت ماه سـال 1400، توانسـته 

بود 254 هزار و 462 میلیارد و 771 میلیون ریال درآمد 

به دست آورد.
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بورس و اقتصاد

حمل ونقل مواد معدنی را متحول خواهیم کرد

بهبود حمل ونقل مواد معدنی در قاره سیاه
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شـرکت مدیریـت بین المللی همراه جـاده ریل دریـا )هیمکو(، با توجه به مشـکالت فعلـی و آتی 
حمل و نقـل مـواد معدنـی فـوالدی در سـال 13۹6 تاسـیس شـد. سـهام داران ایـن مجموعـه را 
شـرکت های سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات، تجلـی توسـعه معـادن و فلـزات، گل گهر، 
چادرملو، گهر زمین و گروه مدیریت سـرمایه گذاری امید تشـکیل می دهند. چشـم انداز این شـرکت، 
احداث و توسـعه تاسیسـاتی همچون پایانه تخصصی مکانیزه مواد معدنی، اسکله تخلیه و بارگیری 
مـواد معدنـی، زیرسـاخت های جـاده ای و ریلـی و دریایی، تهیه و توسـعه تجهیـزات و ارائه خدمات 
حمـل ریلـی، جاده ای، بندری و دریایی به منظور صـادرات و واردات مـواد و محصوالت معدنی به ویژه 
تولیـدات فـوالدی تـا پایان سـال 140۹ اسـت. همچنین حمل و نقـل ترکیبی به منظـور رفع چالش 
حمل و نقـل سـهام داران، از دیگـر چشـم انداز تعریف شـده برای این شـرکت به حسـاب می آید. در 
ایـن راسـتا، خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلـی »فلزات آنالیـن« گفت و گویی را با محسـن نـادری، 
مدیرعامـل شـرکت مدیریت بین المللی همـراه جاده ریـل دریا تدارک دیده اسـت که متـن آن را در 

ادامه خواهید خواند:

حمل ونقل مواد معدنی را متحول خواهیم کرد
محسن نادری، مدیرعامل شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا در گفت وگو با »فلزات آناین«:

ضرورت توسعه زیرساخت های ریلی کشور  

ارزیابـی شـما از مهم تریـن عواملی که   
حمل ونقـل  هزینه هـای  افزایـش  موجـب 

صنایع فوالدی کشور شده است، چیست؟
و  بـاال  ظرفیـت   سـبب  بـه  ریلـی،  حمل ونقـل 

هزینه های کمتر، مناسب ترین روش برای جابه جایی 

محسـوب  کشـور  در  معدنـی  محصـوالت  و  مـواد 

می شـود. نگاهـی بـه تجـارب کشـورهای موفـق در 

بخش معدن، نشان می دهد که این کشورها از شبکه 

ریلـی بهینـه ای برخـوردار هسـتند و در صورتـی کـه 

زیرسـاخت های ریلـی بـه طـور کافـی  توسـعه نیافتـه 

باشـد، حتی المقـدور حمـل  و نقـل مسـافر بـه روش 

انجـام  ریلـی  روش  بـه  بـار  جابه جایـی  و  جـاده ای 

می شود. ایران در حال حاضر با چالش های جدی در 

خصـوص حمل ونقـل ریلـی مواجه اسـت. بسـیاری از 

واحدهـای فعـال در بخـش معـدن و صنایـع معدنی و 

فلـزی کشـور بـه طـور مسـتقیم بـه خطـوط راه آهـن 

دسترسـی ندارنـد و ناچارند تا محصـوالت خـود را در 

ابتـدا بـه وسـیله کامیـون بـه خطـوط بارگیـری ریلـی 

منتقل کنند. این مسـئله موجب شـده اسـت تا این 

صنایع، هزینه های بیشـتری را نسـبت به واحدهایی 

کـه در نزدیکـی خطـوط ریلـی واقـع شـده اند، صـرف 

حمل ونقل محصوالت خود کنند. در واقع نظام مند 

نبـودن حلقه های مختلـف و اتصال نداشـتن آن ها به 

خطوط ریلی موجب می شود تا صنایع فعال، بودجه 

ای که باید برای توسعه ظرفیت ها و رشد آن ها صرف 

شود، هزینه حمل ونقل محصوالت خود کنند.

اصلی ترین راهکار بهبود زیرسـاخت های   
حمل ونقل ریلی کشور را چه می دانید؟

سیسـتم حمـل ریلـی بـه سـبب ظرفیـت بـاال و 
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و  مـواد  پاییـن،  مهم  تریـن روش حمل ونقـل  هزینـه 

محصوالت بخش معدن محسـوب می شـود. با این 

حـال، ارزیابی هـا نشـان می دهـد سـرعت سـیر حمل 

ریلی در کشور می تواند بهتر از شرایط فعلی باشد. 

بـا توجـه به سـهم حـدود 70 درصدی بخش معادن و 

فلزات از کل حمل ونقل ریلی کشـور، سـرعت سـیر 

فعلی بسیار پایینی است. چاره اصلی برون رفت از 

چالش های کنونی بخش حمل ونقل، پوشش دادن و 

توسـعه  بـرای  شـده  پیش بینـی  اهـداف  تحقـق 

زیرسـاخت های ریلی کشـور اسـت. در همین راستا 

شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات 

مطالعه برای احداث سه هزار کیلومتر خط ریلی را 

برنامه ریزی کرده است. به طور کلی در چشم انداز 

1404 توسعه ریلی کشور، ارتقای طول خطوط ریلی 

بـه 25 هـزار کیلومتـر  فعلـی  از 12 هـزار کیلومتـر 

پیش بینـی شـده اسـت. البتـه بایـد توجـه داشـت 

شـرایط  بـه  بسـته  راه آهـن،  کیلومتـر  هـر  احـداث 

جغرافیایی )زمین کوهستانی یا مسطح( و مستحدثات 

مورد نیاز، بین یک تا دو میلیون یورو سرمایه گذاری 

نیاز دارد. یعنی برای احداث سه هزار کیلومتر خط 

ریلـی، بـه حـدود پنـج میلیـارد یـورو سـرمایه گذاری 

نیاز اسـت. بهبود و ارتقای بهره وری خطوط راه آهن 

نیـز دیگـر راه حـل بهبـود شـرایط حمل ونقلـی کشـور 

اسـت که موجب رشـد نسـبی سـرعت سـیر قطارها 

خواهد شد.

بایـد در نظـر داشـت یکـی از چالش هـای فعلـی 

حمل ونقل ریلی کشور، موضوع تامین لوکوموتیوها 

اسـت.  بـه صورتـی کـه مطـرح مـی شـود در حـال 

حاضر حدود 900 لوکوموتیو در کشور وجود دارد که 

تقریبـا نیمـی از ایـن تعـداد لوکوموتیوهـای شـرکت 

اقـدام  تـا  اسـت  از دسـترس هسـتند. الزم  خـارج 

مناسـبی بـرای تامیـن لوکوموتیوهای جدیـد صورت 

پذیرد و همچنین تعمیر و نگهداری لوکوموتیوهای 

موجـود انجـام شـود. کشـور نیـز در حـال حاضـر بـه 

حـدود دو تـا سـه هـزار واگـن جدید نیـاز دارد.  توجه 

بـه مـوارد ذکـر شـده و تحقـق ایـن اهـداف موجـب 

بـه  تـا ظرفیـت حمل ونقـل ریلـی کشـور،  می شـود 

عنـوان مهم تریـن سیسـتم حمل ونقـل بـرای بخـش 

معـدن و صنایـع معدنـی و فلـزی 100 درصـد افزایـش 

ظرفیـت داشـته باشـد. البتـه الزم بـه ذکـر اسـت که 

ارتقـای  و  توسـعه  طرح هـای  اجـرای  اولویـت 

ظرفیت های ریلی کشـور، از منظر صنعت، باید به 

مناطـق دارای معـادن و کارخانـه فـوالد و همچنیـن 

گلوگاه هـای ترافیکـی بـرای واگن هـا و لوکوموتیو هـا 

)شـامل بنـادر، تعمیرگاه هـا و ایسـتگاه ها( اختصـاص 

داشته باشد.

شـرایط فعلی بارگیری مـواد فله معدنی   
را در بنـدر شـهید رجایـی چطـور ارزیابـی 
می کنیـد؟ چـه چالش هایـی در ایـن حـوزه 

وجود دارد؟
از  رجایـی،  شـهید  بنـدر  در  حاضـر  حـال  در 

روش هـای سـنتی بـرای مبـادالت اسـتفاده می شـود 

از  مسـئله  ایـن  چالش هـای  و  منفـی  تاثیـرات  کـه 

چندیـن جنبـه قابـل بررسـی اسـت. اصلی تریـن ایـن 

مـوارد را بایـد آسـیب هایی دانسـت کـه به اسـکله ها 

و  هدررفـت  از  ناشـی  مسـئله  ایـن  می شـود.  وارد 

آلودگـی بـاالی مـواد فلـه معدنـی و لـزوم اسـتقرار 

تجهیـزات خاصـی اسـت کـه هم خوانـی  بـا شـرایط 

آن  کاربـری  تغییـر  موجـب  عمـا  و  نـدارد  اسـکله 

می شـود. باید توجه داشـت در بندر شـهید رجایی، 

فضـا و ظرفیـت مناسـب بـرای حمـل بـار بـه صـورت 

ریلـی پیش بینـی شـده اسـت امـا تجهیـزات تخلیـه 

مکانیزه وجود ندارد. این مسـئله سـبب می شـود تا 

حمـل و تخلیـه بـار بـه وسـیله خودروهـای سـنگین و 

کـه  مسـئله ای  کنـد.  پیـدا  ارجحیـت  کامیون هـا 

موجب افزایش شدید ترافیک جاده ای برای حمل 10 

تا 20 میلیون تن مواد معدنی در این ناحیه می شود 

و آسیب های شدید زیست محیطی مانند آلودگی 

ذرات  انتشـار  و همچنیـن  سـوخت  از  ناشـی  هـوا 
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ریـل دریـا کـه زیرمجموعـه شـرکت سـرمایه گذاری 

توسـعه معـادن و فلـزات محسـوب می شـود، قـرارداد 

احـداث ظرفیـت بارگیـری 50 میلیـون تنـی از بنـدر 

شهید رجایی را منعقد کرد. با این حال، بروز تحوالتی 

مانند جهش تولید فوالد در کشور با هدف جلوگیری 

از خام فروشـی مـواد معدنـی، تحریـم   هـای ظالمانـه 

غرب علیه ایران و بحران کرونا و تاثیر آن بر تضعیف 

نظـام اقتصـادی دنیا، موجب شـد تـا روند اجـرای این 

پـروژه نوسـاناتی را تجربـه کنـد. در واقـع بـر اسـاس 

فلـه  مـواد  صـادرات  نیـاز  انجام شـده،  تحلیل هـای 

حـدود  آن  از  پیـش  تـا  کـه   1410 سـال  در  معدنـی 

50میلیـون تـن تخمین زده می شـد، بـه 10 میلیون تن 

تقلیل یافت.

 همین امر موجب شد تا شرکت همراه جاده ریل 

دریـا نیـز فـاز یـک پـروژه خـود را احـداث یـک واحـد 10 

میلیـون تنـی پیش بینـی کنـد. البتـه مسـئله حائـز 

اهمیـت در ایـن حـوزه این اسـت کـه مواد اولیه تولید 

فوالد در چشم انداز 1410 از چه منبعی تامین خواهد 

شـد. فوالدسـازان کشـور، برنامـه اصلـی خـود را بـرای 

تامیـن مـواد اولیـه مورد نیـاز برای ارتقای تولیـد فوالد 

خـود در سـال های آتـی، حرکـت بـه سـمت توسـعه 

ایـن رویکـرد  اکتشـافات معدنـی اعـام می کننـد. 

اگرچـه گام مثبتـی بـرای توسـعه صنعـت فـوالد در 

کشـور محسـوب می شـود اما باید توجه داشـت الزم 

است پیش بینی های الزم در خصوص تغییر شرایط و 

یـا حتـی بـروز بحران هـای مختلـف صـورت پذیـرد و 

تجهیزات و تاسیسـات الزم بـرای صـادرات و واردات 

مواد فله معدنی در نظر گرفته شود.

ایـن پروژه در حـال حاضر در چه مرحله ای   
قـرار دارد؟ چه چشـم اندازی را بـرای صادرات 

مواد فله معدنی از این بندر متصور هستید؟
احـداث  بـه  نیـاز  اگرچـه  حاضـر،  حـال  در 

از  معدنـی  فلـه  مـواد  صادراتـی  زیرسـاخت های 

50میلیون تن به 10 میلیون تن تقلیل پیدا کرده است 

امـا بایـد توجـه داشـت این نیـاز از بین نرفتـه و از مواد 

فله معدنی به محصوالت فوالدی تبدیل شده است. 

براسـاس برآوردهـای کلـی صـورت گرفتـه بـا دقـت 

80درصد، در چشم انداز 1410، مجموع تولید زنجیره 

فوالد کشور به 71 میلیون تن خواهد رسید که از این 

میـزان 36 میلیـون تـن صـادر می شـود کـه صـادرات 

20میلیون تن آن از مبدا بندر شهیدرجایی، 10 میلیون 

تن از بندر چابهار و 6 میلیون تن از بندر امام خمینی 

خواهد بود. این مسئله ضرورت تمرکز سرمایه گذاری 

در حـوزه بنـدر شـهید رجایـی را بـرای صنعـت فـوالد 

کشـور دوچنـدان می کنـد زیـرا توسـعه زیرسـاخت 

بارگیری و حمل در این بندر موجب می شود تا بتوان 

با راندمان بهتری محصوالت فوالدی را صادر کرد که 

ایـن امـر، موجـب کاهـش  هزینـه حمل محصـوالت و 

ایـن  توسـعه  واقـع  در  شـد.  خواهـد  صـادرات 

زیرسـاخت ها موجـب می شـود تـا سـودآوری صنایـع 

فوالدی رشد یابد و قدرت رقابت آن ها برای حضور و 

نقش آفرینی در بازارهای بین المللی تقویت شود.

چنانچـه گفتـه شـد، در حـال حاضـر در بنـدر 

شـهید رجایـی، تخلیـه مـواد فلـه معدنـی بـه صورت 

سـنتی و دسـتی از کامیـون انجـام می شـود امـا در 

بین المللـی  شـرکت  اقـدام  در دسـت  پـروژه  طـرح 

همـراه جـاده ریـل دریـا، مـواد فلـه معدنـی بـا واگـن 

برگـردان تخلیـه شـده و بـه صـورت مکانیـزه از طریق 

نوار نقاله منتقل خواهد شد. گفتنی است اقدامات 

مطالعاتـی فـاز یک پـروژه که ظرفیت مبـادالت مواد 

فله معدنی را به میزان 10 میلیون تن ایجاد می کند، 

بـه اتمـام رسـیده اسـت و عملیـات اجرایـی آن در 

حدود 8 درصد پیشرفت دارد.

فرسـایش  از  ناشـی  محیـط،  در  میکروپاسـتیک 

السـتیک کامیون هـا متصـور اسـت. ایـن ذرات بـه 

شدت مخرب محیط  زیست و بیماری زا هستند.

شـدید  افزایـش  دیگـر،  اهمیـت  حائـز  مسـئله 

هدررفـت مـواد در فراینـد حمل ونقـل اسـت. بخـش 

زیـادی از مـواد معدنـی کـه بـا زحمـت و هزینه هـای 

فراوان، اسـتخراج، فرآوری و انبار می شـوند، به دلیل 

مکانیـزه نبـودن سیسـتم  بارگیـری، حمـل و انبار طی 

براسـاس  مـی رود.  دسـت  از  جابه جایـی  فراینـد 

تحقیقـات میدانـی، ایـن هدررفت به طور متوسـط، 

حدود 5 تا 7 درصد است. این خسارت قابل توجه، 

در کنـار عوامـل دیگـری باالجبـار هزینه هایـی مانند 

ترابــــری جـــاده، حمل ونقـــل ترکیبـــی، تخلیـــه و 

بارگیری هـای مکـرر و هزینه هـای سـوخت را تحمیل 

تمام  شـده   بهـای  می شـود  موجـب  کـه  می کننـد 

بخـش معـدن و صنایـع معدنـی کشـور بـه شـدت 

افزایـش یابـد کـه ایـن مسـئله موجب کاهـش قدرت 

رقابـت و کاهـش حاشـیه سـود ایـن بخـش و فشـار به 

زیـر سـاخت هـای جـاده ای و افزایـش مخاطـرات 

زیست محیطی خواهد شد.

چـه عاملـی موجـب شـد تـا شـرکت   
مدیریـت بین المللـی همـراه جاده ریـل دریا 
اقـدام بـه احـداث زیرسـاخت حمل ونقل در 

بندر شهید رجایی کند؟
به دنبال رشد فعالیت ها و تولید بخش معدن و 

صنایـع معدنـی و فلـزی کشـور از سـال 1396، نیـاز بـه 

احداث یک بندر در حوزه مواد فله معدنی و فوالدی 

در کشـور احسـاس شـد. ظرفیـت بنـادر فلـه معدنـی 

تـن  میلیـون  پنـج  بـه  زمـان، حداکثـر  آن  کشـور در 

می رسید و بنادر دیگر نیز به صورت تک محصولی و 

در  می کردنـد.  فعالیـت   پاییـن  ظرفیت هـای  بـا  یـا 

بـه  محصـوالت  صـادرات  میـزان  زمـان،  از  برهـه ای 

صـورت چشـمگیری افزایـش داشـت؛ به گونـه ای کـه 

تنـاژ صادراتـی تنهـا از بنـدر شـهید رجایی به بیـش از 

20میلیـون تـن در سـال رسـید. مطالعـات انجام شـده 

نیز نشان می  د اد که با تداوم این روند، تناژ صادرات 

کشـور بـه 50 میلیـون تـن افزایـش پیـدا مـی کنـد. در 

همین راستا، شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده 

بخش زیادی از مواد 
معدنی که با زحمت 
و هزینه های فراوان، 

استخراج، فرآوری و انبار 
می شوند، به دلیل مکانیزه 
نبودن سیستم  بارگیری، 
حمل و انبار طی فرایند 

جابه جایی از دست می رود
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بنـادر دولتـی و سیسـتم راه آهـن آفریقای جنوبـی با بزرگ تریـن اتحادیـه کارگری خود بر سـر 
افزایش دسـتمزد سـه سـاله به توافق دسـت یافتنـد و اعضـای آن موافقت کردند کـه اعتصابی که 

باعث کاهش صادرات مواد معدنی و سایر کاالها خواهد شد را متوقف کنند.

بهبود حمل ونقل مواد معدنی در قاره سیاه

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« 

 Transnet« شـرکت ،»Bloomberg« و بـه  نقـل از

SOC Ltd« بـا افزایـش 6 درصـدی دسـتمزد و بهبـود 

وضعیت مسکن و مزایای بیمه سامت پیشنهادی 

بـرای 24 هـزار و  اتحادیـه ملـی حمل ونقـل  توسـط 

992نفـر از کارگـران یـا 54 درصـد از کسـانی کـه در 

مذاکـرات پرداخـت دسـتمزد شـرکت کـرده بودنـد، 

موافقت کرد.

این اتحادیه اعتصاب خود را در روز 6 اکتبر سال 

جـاری آغـاز کـرد و بخش هـای دیگـر ایـن اتحادیـه در 

ادامه به آن پیوستند. اثراتی همچون کاهش سرعت 

فعالیت بندر و دیگر بخش های اجرایی آن در پی این 

اعتصاب واقع شد. البته این وضعیت بغرنج در سایر 

اتحادیه ها همچنان ادامه دارد؛ هرچند که این توافق 

شامل اعضای آن ها نیز خواهد شد.

شـرکت »Transnet« در ایمیلـی اعـام کرد که 

ایـن لحظـه، جلوگیـری از  ایـن شـرکت در  اولویـت 

هرگونه اختال در سیسـتم بندری و ریلی، اولویت 

بـه محموله هـای فـوری و ضـروری و اجـرای  دادن 

طرح هـای بازیابـی مبتنـی بـر همـکاری بـا صنعت و 

مشتریان است.

امکان تمدید زمان توافق  
ایـن توافق نامـه کـه توسـط کمیسـیون مصالحه، 

میانجی گـری و داوری مـورد مذاکـره قـرار گرفت، از 

اول مـاه آپریـل سـال جـاری میـادی تـا پایـان مـارس 

2025 ادامـه خواهـد داشـت و امـکان تمدیـد زمـان 

توافق آن وجود دارد.

آفریقـای  در  حمل ونقـل  کارگـران  اتحادیـه 

جنوبـی اعـام کـرد کـه از زمان شکسـت مذاکرات 

در مورد افزایش پرداخت حقوق در هفته گذشته، 

هنوز با نمایندگان شرکت »Transnet« مذاکره ای 

نداشته است.

در همیـن رابطـه، آنله کیت، معـاون دبیرکل این 

اتحادیـه در روز 10 اکتبـر در یـک تمـاس تلفنـی بیـان 

مصالحـه،  کمیسـیون  از  پیشـنهادی  کـه  کـرد 

توسـط  کـه  کـرد  دریافـت  داوری  و  میانجی گـری 

اعضای این اتحادیه پذیرفته نشد.

وی در ادامـه افـزود کـه ما اجبـاری برای امضای 

پیشنهاد افزایش حقوق به میزان 6 درصد را نداریم. 

بنابرایـن تـا زمانی که اعضای انجمن بر انجام کاری 

توافق کنند، به اعتصابات خود ادامه خواهیم داد.

در همین راسـتا شـرکت های معدنی از برگزاری 

این اعتصاب آسیب دیدند. به همین دلیل شورای 

مواد معدنی آفریقای جنوبی )که نقش البی گری را 

در این اعتصابات ایفا می کند(، تخمین می زند که 

حجـم خریـد روزانـه سـنگ آهن، زغال سـنگ، کـروم، 

فروکـروم و سـایر مـواد معدنـی مهـم در یـک دوره 

9ماهـه رونـد نزولـی را تجربـه کنـد. بـه گفتـه ایـن 

بـرای شـرکت ها حـدود  نزولـی  رونـد  ایـن  سـازمان، 

815میلیـون راند آفریقای جنوبی )45 میلیـون دالر( 

در روز هزینه دارد.

در همیـن رابطـه ارزش ارز رانـد آفریقـای جنوبی 

حدود 1.9 درصد نسبت به دالر افزایش یافت.

همچنین این اعتصاب ضربه دیگری به اقتصاد 

آفریقای جنوبی وارد کرد که در سه ماهه دوم سال 

جـاری قابـل لمـس بـود. بـه عـاوه مقـدار تولیـد بـه 

دلیـل عملکـرد ضعیـف شـرکت های دولتـی ماننـد 

 Eskom Holdings« و شـرکت بـرق »Transnet«

SOC Ltd« کـه بـه طـور منظم برنامه سـهمیه بندی 

بـرق را اجـرا می کـرد، کاهش یافته اسـت؛ چراکه این 

از  حجـم  ایـن  بـه  پاسـخگویی  بـه  قـادر  شـرکت ها 

تقاضاها را ندارند.

حتـی قبـل از انجـام ایـن اعتصـاب نیـز برخـی از 

تولیدکنندگان شـکایت داشـتند که ضعف عملکرد 

شرکت »Transnet« باعث کاهش میزان فروش در 

زمانـی شـد کـه قیمت هـا رونـد صعـودی را تجربـه 

می کردنـد. در همیـن رابطـه، شـورای مـواد معدنـی 

پیش بینـی می کنـد کـه اگـر سیسـتم های ریلـی و 

بنـادر بـا تمـام ظرفیـت خود بـه طور بهینـه و کارآمد 

وارد عمـل شـوند، حجـم صـادرات می توانـد سـاالنه 

151 میلیارد رند آفریقای جنوبی افزایش یابد.



شماره  242          آبان ماه  1401 72

صنایعتامینکننده
هفتهنامهالکترونیکیخبریوتحلیلی



73         آبان ماه  1401        شماره  242

صنایعتامینکننده
هفتهنامهالکترونیکیخبریوتحلیلی

صنایعتامینکنندهصنایع تامین کننده

 

کودهای کشاورزی، بزرگ ترین مصرف کننده سنگ فسفات در جهان

ضرورت سرمایه گذاری بلندمدت در راستای رونق تولید



شماره  242          آبان ماه  1401 74

صنایعتامینکننده
هفتهنامهالکترونیکیخبریوتحلیلی

کشـور چین با در اختیار داشـتن 4 درصد از ذخایر سـنگ فسـفات در جهان و 3۹ درصد از سـهم 
تولید سـنگ فسـفات، دومین کشـور دارنده ذخایر فسـفات و بزرگ ترین تولیدکننده سنگ فسفات 
در جهـان بـه شـمار می آید که میزان تولید آن به  طور متوسـط سـالیانه حدود 25 میلیـون تن برآورد 
می شـود. سـنگ فسـفات حداکثر 35 درصد ماده موثر فسـفات »p2o5« در سـاختار خـود دارد و 
عیار متوسـط سـنگ فسـفاته در جهان 2۹.5 درصد است. در فرایند خالص سـازی، غلظت فسفات 
در سـنگ فسـفات تا مقادیـر 40 درصد افزایش می یابد و سـنگ فسـفات را به یـک محصول قابل 

عرضه در بازار تبدیل می کند.

کودهای کشاورزی، بزرگ ترین 
مصرف کننده سنگ فسفات در جهان

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آناین« و 

به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی آرمان 

آتورپـات، سـنگ های فسـفاته بـه کانی هایـی اطـاق 

می شـود کـه تـا حداکثـر 35 درصـد ماده موثر فسـفات 

»P2O5« در سـاختار خـود دارنـد و بـا فرمول هـای 

 »3OH)PO4(Ca5« 3« وF)PO4(Ca5« معدنی

از معـادن سـنگ فسـفات به دسـت می آینـد کـه بـه 

نامیـده  و هیدروکسـی آپاتایت  فلوورآپاتایـت  ترتیـب 

می شوند. عیار متوسط سنگ فسفاته در جهان حدود 

29 درصـد اسـت کـه در فراینـد خالص سـازی، غلظـت 

فسفات در سنگ فسفات تا مقادیر 40 درصد افزایش 

می  یابـد و سـنگ فسـفات را بـه یـک محصـول قابـل 

عرضه در بازار تبدیل می کند.

تنها منبع استحصال فسفات، سنگ های فسفاته 

منابـع  جـز  فسـفات  علـت  همیـن  بـه  و  هسـتند 

تجدیدناپذیر طبقه بندی می شود. تعداد کشورهای 

شـاخص تولیدکننده فسـفات به  علت محدود بودن 

معـادن فسـفات، بـه کمتـر از 15 کشـور می رسـد؛ در 

حالـی  کـه بیشـتر از 150 کشـور، مصرف کننـده ایـن 

ماده معدنی هستند. 90 درصد فسفات تولید شده 

مـورد  کشـاورزی  کودهـای  تولیـد  بـرای  جهـان  در 

اسـتفاده قـرار می گیـرد و تنهـا حـدود 5 درصـد بــه 

مصـرف در راسـتای تولیـد مکمل هـای غذایـی دام 

می رسـد و 5 درصـد باقی مانـده در صنایـع مختلـف 

شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه سـنگ فسـفات آسـیاب 

شـده نسـبت بـه کودهـای شـیمیایی فـرآوری شـده، 

حالیـت بسـیار پایین تـری دارنـد امـا در برخی مـوارد 

نیـز بـه  طور مسـتقیم به  عنـوان کـود کشـاورزی مورد 

اسـتفاده قـرار می گیرنـد. اسـتفاده مسـتقیم از خاک 

فسـفات بـه  عنـوان کـود کشـاورزی، بیشـتر در 

کشـورهایی با سـطح تکنولوژی پایین و دسترسی باال 

به منابع فسفات مرسوم است.

بـر اسـاس گـزارش سـازمان زمین شناسـی آمریـکا، 

 ،2021 سـال  در  جهـان  در  فسـفات  سـنگ  ذخایـر 

کشـورهای  کـه  اسـت  شـده  بـرآورد  تـن  71میلیـارد 

مراکـش و چیـن، بزرگ تریـن دارنـدگان ذخایـر سـنگ 

فسـفات در جهـان محسـوب می شـوند و همچنیـن 

میزان تولید معدنی سنگ فسفات در جهان در سال 

2021، 220 میلیون تن بوده است که کشورهای چین، 

مراکـش و آمریـکا بـه  ترتیـب بـا در اختیـار داشـتن 

39درصد، 17درصد و 10 درصد از سـهم تولید سـنگ 

فسفات، بزرگ ترین تولیدکنندگان سنگ فسفات در 

جهان شناخته می شوند.

با توجه به رتبه چین در تولید سنگ فسفات در 

جهان، میزان تولید سنگ فسفات در این کشور، در 

این گزارش مطابق با اطاعات داده شده توسط مرکز 

ملی آمار چین در سال های مختلف مورد بررسی قرار 

گرفتـه اسـت و در نمـودار یـک ارائه شـده اسـت. الزم 

بـه ذکـر اسـت کـه آخرین اطاعات داده شـده توسـط 

اداره ملـی آمـار چیـن، مربـوط بـه فصـول مختلـف 

سـال های 2019 تـا 2021 بـوده اسـت کـه در ایـن نمودار 

قابل مشاهده است.

مطابق با نمودار یک، همه گیری ویروس کووید 19 

در انتهـای سـال 2019، منجـر بـه کاهـش تولید سـنگ 

فسـفات در ایـن کشـور شـد کـه میـزان تولیـد سـنگ 

فسـفات در فصـل انتهایـی سـال 2019 و اوایـل شـروع 

سـال 2020، حـدود 15 میلیـون تـن بوده اسـت. این در 

حالی است که در ابتدای سال 2020، علی رغم ادامه 

رونـد رشـد و شـدت همه گیـری ویـروس کوویـد 19 به  

عنـوان تاثیرگذارتریـن پارامتـر در ایـن مقطـع زمانـی، 

تولید سـنگ فسفات رشـد حدود دو برابری را تجربه 

کـرد و بـه حـدود 25 میلیون تن در انتهای فصـل دوم 
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سـال 2020 رسـید تـا بتوانـد کاهـش تولیـد در انتهـای 

سـال 2019 را جبران کند. از دالیل این امر می توان به 

این نکته اشاره کرد که محصوالت کشاورزی از ارکان 

جدایی ناپذیر مصرف بشر هستند و نیاز به تولید این 

محصوالت و بالطبع کودهای شیمیایی منتج به رشد 

مجـدد ایـن محصـول شـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه 

کودهـای شـیمیایی بزرگ ترین مصرف کننده سـنگ 

فسفات هستند، افزایش تقاضا در این صنعت، منتج 

به افزایش مصرف سـنگ فسـفات می شـود و کشـور 

چیـن بـا توجـه به در اختیار داشـتن منابع کافـی، این 

نیاز را از طریق افزایش تولید سنگ فسفات در داخل 

تامین کرده است.

کاهـش فعالیـت کارخانه های تولیـد محصوالت 

و  فسـفات  آمونیـوم  دی   »DAP« ماننـد  فسـفات 

»MAP« مونو آمونیوم فسـفات به  دلیل اسـتراتژی و 

سیاسـت کوویـد صفـر و تشـدید قرنطینـه در چیـن با 

خیزش دوباره رشـد مبتایان به کووید 19، مهم ترین 

عامل کاهش تولید سنگ فسفات در فصل آخر سال 

2020 بوده است اما همان  طور که گفته شده است، 

به  دلیل نیاز بشر به محصوالت کشاورزی و به  دنبال 

تولیـد  رشـد  بـه  منجـر  شـیمیایی،  کودهـای  آن 

محصـوالت فسـفاته و سـنگ فسـفات در فصـل اول 

سـال 2021 شـده کـه ایـن رونـد تـا انتهـای سـال 2021 

ادامه داشته است.

بـا شـروع سـال 2022، مـوج جدیـد  بـار دیگـر و 

ویروس کویید 19، منجر به ایجاد اختال در زنجیره 

تامین تولید سـنگ فسـفات شـده اسـت که با مرتفع 

شـدن ایـن مسـئله در فصـل دوم سـال 2022، تولیـد 

سـنگ فسـفات در چیـن دوبـاره رونـد صعـودی پیـدا 

کرده است.

کشور چین که یکی از قدرت های برتر اقتصادی 

جهـان اسـت، یکـی از پیشـتازان صنعـت کشـاورزی 

محسوب می شود و به همین دلیل یکی از بزرگ ترین 

بـه  کشـورهای مصرف کننـده کودهـای کشـاورزی 

شـمار می آیـد و بـه  دنبـال آن، در لیسـت بزرگ تریـن 

کشـورهای مصرف کننـده سـنگ فسـفات در جهـان 

اطاعـات در دسـترس در  بـه  توجـه  بـا  دارد.  قـرار 

سازمان زمین شناسی آمریکا، در خصوص میزان تولید 

معدنی سـالیانه سـنگ فسـفات در چین و همچنین 

مطابـق بـا میـزان واردات و صـادرات محصـول ذکـر 

شـده بـا کـد تعرفـه دو هـزار و 510، میـزان مصـرف 

ظاهـری سـنگ فسـفات در چیـن مـورد بررسـی قـرار 

گرفتـه اسـت کـه مطابـق بـا آن بـه  طـور کلی، سـالیانه 

بیـش از 90 درصـد از سـنگ فسـفات تولیـد شـده در 

نشـان دهنده  کـه  می شـود  مصـرف  کشـور  داخـل 

مصـرف بـاالی ایـن مـاده و کودهـای فسـفاته در چین 

اسـت. بـا توجـه بـه تامیـن سـنگ فسـفات مـورد نیـاز 

چین از منابع داخلی کشور، نسبت تولید به ذخیره 

ایـن کشـور طـی سـال های 2012 تـا 2021 مـورد بررسـی 

قرار گرفته و در نمودار 2 ارائه شده است.

تولیـد  میـزان  نمـودار،  ایـن  بـه  توجـه  بـا 

در  موجـود  فسـفات  سـنگ  ذخایـر  از  فسـفات 

چیـن بـا رشـد 1.6درصـدی، از 95 میلیون تن در 

سـال 2012 به 140میلیون تن در سـال 2017 رسـیده 

اسـت کـه تولید کودهـای جدید کشـاورزی مانند 

»DAP«، »SSP« و »NPK« در چیـن، مهم تریـن 

عامـل رشـد تولیـد و مصرف سـنگ فسـفات در این 

کشور به  شمار می رود.

بـا اتخـاذ تصمیم هـای زیسـت محیطی از سـوی 

دولـت چیـن و محدودسـازی صنایع تولیـدی آالینده 

مانند کودهای شیمیایی، میزان تولید سنگ فسفات 

در چین از سـال های 2018 تا اواخر سـال 2019، با روند 

کاهشـی رو بـه رو شـد امـا مطابـق بـا آنچـه کـه پیش تـر 

ذکـر شـده اسـت، بـا شـروع همه گیـری کوییـد 19 در 

اوایـل سـال 2020 و اعمـال محدودیـت در واردات و 

صادرات کاالها، میزان تولید محصوالت فسـفات از 

منابع داخلی کشـور از سـر گرفته و از شـدت سـقوط 

تولید آن کاسته شد.

در آخر ذکر این نکته ضروری اسـت که اختاف 

موجـود در اطاعـات ارائـه  شـده در گـزارش در بـاب 

میزان تولید سنگ فسفات در چین، مربوط به تفاوت 

آمـار ثبـت شـده در مرکـز ملـی آمـار چیـن و سـازمان 

زمین شناسی آمریکا است.
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مدیرعامل شـرکت فرآورده های نسـوز راه صنعت گفـت: دولت در حالی باید شـرایط الزم جهت 
سـرمایه گذاری بلندمـدت در بخـش معـدن و صنایع معدنـی را فراهم کند که خوشـبختانه صنعت 
نسـوز طی سـالیان اخیر هم زمان با افزایش تولید فوالد، با پیشـرفت چشـمگیری مواجه بوده است 

و می توانیم نسبت به آینده این صنعت مهم امیدوار باشیم.

ضرورت سرمایه گذاری بلندمدت در راستای 
رونق تولید

مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز راه صنعت مطرح کرد:

غامعلی کهباسی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آناین« مطرح کرد: زمینه 

فعالیت شرکت فرآورده های نسوز راه صنعت، تولید 

جرم های ریختنی شـامل شـامورتی و آلومینی مورد 

اسـتفاده در صنعت نسـوز و همچنین آجرهای عایق 

پشـت  در  اسـتفاده  مـورد  سـبک  آجرهـای  شـامل 

الیه های کوره است. این شرکت تولید خود را از سال 

1370 آغاز کرده اسـت و کارخانه در شـهرک صنعتی 

شمس آباد قرار دارد. ضمن اینکه نزدیک به 50 نیروی 

انسانی در مجموعه مشغول به کار هستند.

وی در خصوص تامین ماده اولیه مورد نیاز این 

واحد تولیدی، بیان کرد: بخشی از مواد اولیه تولید 

نسوز وارداتی است و بخش دیگری هم از بازارهای 

داخلـی خریـداری می شـود. خاک مورد نیاز خـود را 

از کارخانجات داخلی تامین می کنیم و کائولن نیز 

به طور مسـتقیم از معدن خریداری می شـود. مواد 

اولیـه وارداتـی ماننـد بوکسـیت نیـز از کشـور چیـن 

تامین می شود و چون ذخایر کافی بوکسیت پرعیار 

در کشـور و همچنیـن فراینـد پرعیارسـازی ایـن ماده 

نیافتـه  گسـترش  مختلـف  واحدهـای  در  معدنـی 

نداریـم؛  آن  واردات  جـز  چـاره ای  بنابرایـن  اسـت، 

همچـون  بزرگـی  شـرکت های  خوشـبختانه  اگرچـه 

بوکسـیت  پرعیارسـازی  بـه  روی  ایـران  آلومینـای 

آورده انـد و امیـدوار هسـتیم بـا توسـعه فعالیت های 

این شرکت، بی نیاز از واردات بوکسیت شویم.

نوسان نرخ ارز به تولید آسیب زد  
مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز راه صنعت 

در ادامه به چالش های موجود در تولید اشـاره کرد 

و گفت: در حال حاضر مهم ترین دغدغه تولیدکنندگان، 

نوسـان نرخ ارز اسـت. ما در حالی با نوسـان دائمی 

نرخ ارز مواجه هستیم که هر زمان به نتایج مطلوب 

پیـدا  دسـت  بلندمـدت  قـرارداد  انعقـاد  جهـت 

می کنیـم، نـرخ ارز در بـازار بـا نوسـان همـراه و در 

نهایـت منجـر به ضرردهی برای مجموعه می شـود؛ 

چراکـه بـرای مثـال قـرارداد مـا بـر پایـه ارز حـدود 26 

هزار تومانی منعقد شده است و ظرف کمتر از یک 

مـاه، نـرخ ارز بـه حدود 34 هزار تومان می رسـد. این 

معضـل نـه نتهـا بـه تولیـد مـواد اولیه داخلی آسـیب 

زده اسـت بلکـه در تامیـن مـواد اولیـه وارداتـی نیـز 

منجر به زیان دوبرابری خواهد شد. از سوی دیگر، 

قیمـت نهایـی محصـول نیـز ممکـن اسـت طی چند 

مـاه رشـد پیـدا کنـد و ایـن در حالـی اسـت کـه مـا 

روز  تمام شـده  قیمـت  اسـاس  بـر  را  خـود  قـرارداد 

منعقـد کرده ایـم. بـر همیـن اسـاس همـواره تـاش 

کرده ایـم در دریافـت پیش پرداخـت تمهیـدات الزم 

را بیندیشـیم تـا در صـورت افزایـش قیمـت نهایـی 

محصول، متحمل ضرر کمتری شویم.

قیمـت  افزایـش  بـه  اشـاره  ضمـن  کهباسـی 

حامل هـای انـرژی، تصریـح کـرد: بهـای گاز مصرفـی 

واحدهای صنعتی در روزهای پایانی سـال گذشـته، 

امـا  کـرد  پیـدا  چشـمگیری  افزایـش  بـاره  یـک  بـه 

تمهیـدات الزم،  برخـی  بـا  ادامـه  در  خوشـبختانه 

تاحـدودی ایـن مشـکل مرتفـع شـد. البتـه مـا تولیـد 

خـود را بـر اسـاس نرخ قبلی گاز انجـام داده بودیم و 

بـه دنبـال رشـد قیمـت گاز، بـاز هـم بـا ضـرر مالـی 

مواجه شدیم. از سوی دیگر، قطعی برق در تابستان 

سال جاری نیز به تولید ضربه زد و یک روز در هفته، 

بـرق کارخانـه بـه طـور کامـل قطع می شـد که همین 

و  فـروش  نتیجـه  در  و  تولیـد  کاهـش  بـه  مسـئله 

سودآوری واحدهای صنعتی انجامید. این اتفاق در 

حالـی رخ داد کـه کوره هـای مـورد اسـتفاده در خـط 

تولید که تونلی هستند، باید طی 24 ساعت روشن 

باقـی بماننـد و مـا بـه دنبـال قطعـی بـرق در فصـل 

تابستان، ناچار به استفاده از ژنراتورهای تعبیه شده 

بودیم. در حالی که این ژنراتورها به منظور استفاده 

تعبیـه  کارخانـه  داخـل  در  اضطـراری  شـرایط  در 

شده اند و زمانی که ناچار به استفاده از آن ها شویم، 

بدون شک متحمل فشار دو چندان خواهند شد.
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صنایعمصرفکننده

زمینه جذب نیروی انسانی متخصص   
فراهم شود

در  انسـانی  نیـروی  کاهـش  خصـوص  در  وی 

بخش تولید، مطرح کرد: کمبود نیروی انسانی در 

حـال حاضـر بـه یـک معضـل جـدی در تولیـد تبدیـل 

شـده اسـت و زمانـی کـه بـرای اسـتخدام نیـروی 

جدیـد اقـدام می کنیـم، متاسـفانه شـاهد حضـور 

افـرادی هسـتیم کـه از انگیـزه و انـرژی کافـی بـرای 

فعالیـت در تولیـد و صنعـت برخـوردار نیسـتند. 

البتـه نیروهـای انسـانی قدیمی کـه از تجربه کافی 

نیز برخوردارند، با انگیزه بیشتری به فعالیت خود 

ادامه می دهند و همین مسـئله می تواند کورسـوی 

امید در دل کارفرمایان را زنده نگه دارد. مشـخص 

نیسـت کـه دلیـل اصلـی کاهـش انگیـزه نیروهـای 

انسانی جدید و همچنین فارغ التحصیان دانشگاهی 

چیسـت و آیـا ایـن مسـئله مرتبـط بـه یحـث حقـوق و 

دسـتمرد می شـود یا خیـر. در حالی کـه کارفرمایان 

نیز باید توان پرداخت دسـتمزد نیروهای انسـانی را 

داشـته باشـند و بـرای مثـال افزایـش 57 درصـدی 

ریختـن  برهـم  بـه  منجـر  جـاری،  سـال  در  حقـوق 

تعادل در زمینه مالی و تامین نقدینگی واحدهای 

صنعتی شده است.

راه  نسـوز  فرآورده هـای  شـرکت  مدیرعامـل 

صنعـت ادامـه داد: مشـخص نیسـت کـه متولـی 

اصلـی شـرایط حاکـم در خصـوص تامیـن سـرمایه 

انسـانی چـه سـازمانی اسـت و ایـن اتفـاق در حالـی 

رخ داده کـه شـاهد رونـق تولیـد داخلی و همچنین 

ضـرورت  اسـاس  همیـن  بـر  هسـتیم.  بومی سـازی 

دارد تمهیـدات الزم در خصـوص شـرایط جـذب و 

بـا انگیـزه و  اسـتخدام نیروهـای انسـانی جـوان و 

همچنیـن متخصـص اندیشـیده شـود تـا همچنـان 

شاهد توسعه تولید داخل باشیم.

کهباسی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آناین« 

مبنی بر اینکه جایگاه صنعت نسـوز ایران در سـطح 

جهانـی را چطـور ارزیابـی می کنیـد، مطـرح کـرد: بـا 

توجـه بـه سـابقه 40 سـاله ای کـه در صنعـت نسـوز 

کشور به دست آورده ایم، خوشبختانه شاهد رونق و 

پیشرفت روزافزون صنعت نسوز کشور هستیم. از 

آنجایی که یکی از مشتریان اصلی نسوز واحدهای 

فوالدی هستند، بنابراین افزایش تولید فوالد کشور 

طی سالیان اخیر نیز کمک شایانی به رونق و ارتقای 

صنعت نسوز کشور کرده است. میزان تولید فوالد 

تـا چهـار  کشـور در دهـه 60 شمسـی، حـدود سـه 

میلیـون تـن در سـال بـود و ایـن میـزان بـه حـدود 

30میلیـون تـن در سـال های اخیر رسـیده اسـت و بر 

همین اساس، درخواست نسوز نیز با افزایش همراه 

شـده و اکنون شـاهد جایگاه مطلوب نسـوز ایران در 

سـطح بین المللی هستیم.

ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی در جامعه  
وی ضمـن تاکیـد بر اهمیت کنترل تورم توسـط 

دولـت، تاکیـد کـرد: اگـر دولـت بتوانـد یـک ثبـات 

اقتصـادی در جامعـه ایجـاد و تورم را مدیریت کند، 

نه تنها در بخش تولید بلکه در تمام زمینه ها شاهد 

رشـد و شـکوفایی خواهیـم بـود امـا در حـال حاضـر 

متاسـفانه تـورم موجـود باعـث شـده اسـت نتوانیـم 

سـرمایه گذاری بلندمـدت بـه ویـژه در بخـش تولید 

داشـته باشـیم و همین مسـئله توسعه و پیشـرفت را 

بـه تاخیـر انداخته اسـت. دولت بایـد ارز کافی را به 

بازار تزریق کند تا ضمن ثبات نرخ آن، تولیدکنندگان 

بتواننـد بـا آسـودگی خیـال بـه صـادرات و واردات 

بپردازنـد و در نتیجـه شـاهد رونـق تولیـد و افزایـش 

سرمایه گذاری در بخش تولید باشیم.

ایـن فعـال صنعـت نسـوز در پایـان یـادآور شـد: 

خوشـبختانه شـرایط تولید کمی بهبود یافته است و 

اگر دولت بتواند یک ثبات اقتصادی در جامعه ایجاد 

کند، بدون شک شاهد درخشش هرچه بیشتر بخش 

خصوصی در تولید خواهیم بود و واحدهای صنعتی 

در راستای توسعه گام برخواهند داشت.
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