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به طور کلی فروآلیاژها، آلیاژهایی دارای آهن هستند که برای ایجاد 

تغییـرات دلخـواه در خـواص فـوالد و برخـی فلـزات بـه صورت آمیـژان و 

مواد افزودنی به مذاب حاصل از فلزات و فوالدها افزوده می شوند که 

از جمله آن ها می توان به فروسـیلیس، فرومنگنز و فروکروم اشـاره کرد. 

هم زمـان بـا گسـترش تکنولـوژی و نیـاز بشـر بـه فوالدهـای پیشـرفته و 

همچنیـن افزایـش ساخت وسـازها، نیـاز روزافـزون بـه فروآلیاژهـا نیـز 

گسترش پیدا کرد و در حال حاضر چین و ایاالت متحده آمریکا، ازجمله 

بزرگ ترین مصرف کنندگان این محصول به شمار می آیند. در ایران نیز 

مانند سایر کشورها با توسعه صنعت خودروسازی، سدسازی، راهسازی 

و ساختمان سـازی، نیـاز بـه انـواع چـدن و فـوالد و بـه دنبـال آن فروآلیاژها 

افزایش یافته است.

فروسیلیس، از جمله اولین فروآلیاژهایی است که در داخل کشور 

تولید شده است که خوشبختانه وجود معادن سیلیس آلی مناسب 

و همچنین دسترسی آسان به برق، تولید این فروآلیاژ را پیش انداخته 

اسـت. در حـال حاضـر ایـران در ایـن عرصـه بـه پیشـرفت های قابـل 

توجهی دست یافته است و توانایی تولید بسیاری از انواع فروآلیاژها 

همچون فرومنگنز، فروکروم، فروسیلیکومنگنز و فروسیلیکومنیزیم را 

داراسـت کـه بـا توجـه بـه شـرایط مناسـب کشـور، واحدهـای تولیـدی 

راه انـدازی  حـال  در  یـا  و  احـداث شـده اند  زمینـه  ایـن  در  بسـیاری 

هستند. ظرفیت تولید فوالد در کشور حدود 15 میلیون تن در سال 

برآورد شـده که طبق آمار به 5.3 کیلوگرم فروسـیلیس و 10 کیلوگرم 

فرومنگنز و فروسـیلیکومنگنز برای تامین خـوراک واحدهـای فوالدی 

نیاز است.

در ادامه می توان گفت که سال 1400، سالی رویایی برای صنعت 

فـوالد و بـه تبـع آن فروآلیـاژ در ایـران بـود؛ چراکـه پـس از همه گیـری 

ویـروس منحـوس کرونـا و اعمـال قرنطینه توسـط دولت  های مختلف 

جهـان، پتانسـیل فراوانـی پـس از واکسیناسـیون عمومـی آزاد شـد و 

درخواست فراوانی از جانب تمام کشورهای جهان به ویژه برای انواع 

فروآلیاژها صورت پذیرفت؛ به گونه ای که کشتی های حمل در دنیا، 

پاسـخگوی ایـن حجـم از درخواسـت نبودنـد و هزینـه حمل ونقـل تـا 

6برابـر متوسـط قیمـت جهانـی افزایـش یافـت کـه ایـن مسـئله زمینـه 

بسـیار عالی را برای تولیدکنندگان فروآلیاژ در کشـور به وجود آورد و 

سـبب شـد اقدامـات گسـترده ای بـرای احـداث کارخانجـات جدیـد 

فروآلیـاژ در کشـور انجـام شـود. البتـه بایـد توجـه داشـت کـه هزینـه 

بـاالی سـاخت ایـن واحدهـای تولیـدی باعـث شـده اسـت تـا میـزان 

درصـد کمتـری بـه مرحلـه اجـرا برسـد و کاهـش حمایـت دولـت در 

راستای اعطای تسهیالت در این زمینه، موجب شکل  گیری موانعی 

شـده اسـت. ضمـن اینکـه در سـال جـاری میـالدی، بـه دنبـال اعمـال 

سیاست کووید صفر در چین هم زمان با کاهش ساخت و ساز، شرایط 

به طور کلی با سـال گذشـته تفاوت داشـت و دولت این کشـور ناچار 

بـه کاهـش نیمـی از تولیـد فروآلیـاژ خـود جهـت ثبـات قیمـت ایـن 

محصول در سطح بازار شد.

ممانعت از خام فروشی، مقوله بسیار مهمی به شمار می آید که 

طـی سـالیان اخیـر نیـز همـواره در کانـون توجـه قـرار داشـته و تولیـد 

فروآلیاژ، مصداق بارز این مقوله اسـت؛ چراکه ما معادن بسـیار غنی 

از سیلیس، منگنز و کروم به عنوان عناصر اصلی در این محصوالت 

را دارا هستیم و ضرورت دارد که مقابله با خام فروشی بیش از پیش 

در این صنعت مورد توجه قرار بگیرد. از سوی دیگر، سرمایه گذاری 

خوبی در بخش معدن در این سال ها صورت پذیرفته است که منجر 

به بهره برداری مناسـب تری از ذخایر موجود شـده اسـت اما همچنان 

در ایـن بخـش، نیازمند توان و انرژی بیشـتری بـرای بهره برداری کامل 

از ذخایر معدنی هستیم.

در یک نگاه کلی، شرایط جغرافیایی کشور و دسترسی به انرژی 

ارزان قیمت، ازجمله مواردی است که بهترین شرایط ممکن جهت 

توسـعه تولیـد انـواع فروآلیاژهـا فراهـم کـرده اسـت و امیـد اسـت بـا 

حمایـت دولـت و سـازمان های ذی  ربـط و همچنیـن شـکوفایی ایـن 

پتانسـیل عظیـم، شـاهد رشـد و پیشـرفت روزافزون صنعـت فروآلیاژ 

در ایران باشیم.

فرصت را غنیمت بشماریم

مرصاد محامی آهنگران
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تنها تولیدکننده فرآورده های نسوز آلومینی
 در شرق کشور هستیم

پتانسیل درخشش صنعت نسوز در جهان  

سیاوش وجدانی صغیر، مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز آذرخش در گفت وگو با فلزات آنالین:

علی رغم اهمیت نسـوزها در صنایع مهم و استراتژیک 
کشـور به ویژه فـوالد، تولیدکنندگان فرآورده های نسـوز با 
چالش هـای بسـیاری مانند عـدم همکاری سـازمان های 
ذی ربـط و همچنیـن تامین انـرژی مواجه هسـتند. این در 
حالی اسـت که صنعت نسـوز در ایران از بیشینه حدود 50 
سـاله برخوردار اسـت و انتظار می رود با توجه به چشم انداز 
تولیـد 55 میلیون تن فـوالد در افق 1404، زمینه توسـعه 
تولیـد انـواع فرآورده های نسـوز نیـز فراهم شـود. ضمن 
اینکـه رونـق این صنعـت می توانـد زمینه اشـتغال زایی و 
و  نخبـه  انسـانی  نیروهـای  از  به کارگیـری  همچنیـن 
فارغ التحصیالن دانشـگاهی در واحدهای تولیدی را فراهم 
سـازد و از نخبه گریـزی و مهاجـرت آن هـا به کشـورهای 
همسـایه و سـایر نقـاط جهـان جلوگیـری به عمـل آورد. 
شـرکت فرآورده هـای نسـوز آذرخـش، تنهـا تولیدکننده 
فرآورده هـای نسـوز آلومینـی در شـرق کشـور به شـمار 
می آیـد که راه اندازی مرکز تحقیقات صنعت نسـوز در این 
منطقـه را بـه منظـور جـذب نخبـگان و فارغ التحصیالن 
دانشـگاهی در دسـتور کار خود قـرار داده اسـت. در همین 
راسـتا، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلـزات آنالین« با 
سـیاوش وجدانی صغیـر، مدیرعامل شـرکت فرآورده های 
نسـوز آذرخـش گفت وگویـی را تـدارک دیـده اسـت که 

مشروح آن را در ادامه خواهید خواند: 
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کـه  اسـت  فـوالد  صنعـت  در  حیاتـی  محصـوالت 

مجتمع تولیدی آذرخش با تکیه بر توان فنی خود و 

در راسـتای بی نیازی کشـور از واردات این محصول 

کلیـدی در شـرایط تحریـم، توانسـته اسـت آن را بـه 

سبد محصوالت خود اضافه کند. در خصوص این 

محصـول بایـد گفـت کـه یکـی از روش هـای تولیـد 

آهن اسفنجی، احیای آن در کوره های تونلی است. 

به این منظور، مواد اولیه داخل بوته   های سیلیکون 

کارباید بارگیری و در ادامه به وسیله واگن  ها داخل 

و  هـزار  یـک  حـدود  دمـای  در  نهایـت  در  و  کـوره 

200درجه سانتی گراد، محصول آهن اسفنجی تهیه 

می شـود. سـپس واگن  هـا بـا کاهـش دمـا در طـول 

کوره سرد و محصول نهایی تخلیه می شود. بنابراین 

کیفیـت ایـن بوته هـا از اهمیـت زیـادی برخـوردار 

اسـت. ایـن قطعـات بایـد تحمـل شـوک حرارتـی بـه 

دلیل اختالف دمای بیرون و داخل بوته و همچنین 

باشـد؛  داشـته  را  بـاال  اکسیداسـیون  بـه  مقاومـت 

چراکه زودتر اکسید و باعث تغییر هدایت حرارتی 

ایـن  و  انبسـاط حرارتـی قطعـه می شـود  و ضریـب 

اختـالف خـواص در نهایـت باعـث کاهش مقاومت 

به شوک حرارتی خواهد شد.

عـالوه بـر تولیـد انـواع آجرهـای عایـق متـداول از 

گرید 23 تا 32، آجر سبک عایق 90 درصد آلومین با 

دانسیته 0.78، یکی دیگر از محصوالتی است که ما 

موفـق بـه تولیـد آن بـرای نخسـتین بـار در کشـور بـا 

تکیه بر دانش فنی خود شده ایم. در این زمینه نیز 

بایـد مطـرح کـرد کـه آجرهـای عایـق سـبک حرارتـی، 

یکی از عایق های متداول اسـتفاده شـده در کوره ها 

و دارای دانسیته ، محدوده دمایی و ابعاد گوناگون 

مـواد،  ترکیـب  لحـاظ  از  کلـی  طـور  بـه  و  هسـتند 

توضیحاتـی در خصوص تاریخچه و انواع   
نسـوز  فرآورده هـای  شـرکت  محصـوالت 

آذرخش بفرمایید
اقدامـات اولیـه جهت ثبـت شـرکت فرآورده های 

نسوز آذرخش در زمستان سال 1376 صورت پذیرفت 

و عملیات احداث ساختمانی آن در اردیبشهت ماه 

1377 انجـام شـد. نخسـتین محصـوالت شـرکت در 

قالـب جرم هـای ریختنـی در سـال 1379 روانه بـازار و 

فـروش آجـر تولیـدی مجموعـه نیـز از سـال 1380 آغـاز 

شد. ما تنها واحد تولیدی فرآورده های نسوز آلومینی 

در شـرق کشـور هسـتیم کـه دامنـه تولیـد آجرهـای 

خـاص بـه همـراه جرم هـای نسـوز اعـم از ریختنـی، 

کوبیدنی و پاشیدنی در گذر زمان در داخل مجموعه 

افزایش یافته است؛ به طوری که در حال حاضر بسته 

کاملـی از انـواع جرم هـای نسـوز در اختیار مشـتریان 

مجموعه قرار گرفته است و همچنین مشغول تولید 

انـواع آجـر هسـتیم. در یـک نـگاه کلـی، محصـوالت 

تولیـدی شـرکت فرآورده هـای نسـوز آذرخـش شـامل 

آجرهای آلومین باال، شاموتی، سبک عایق و ضد اسید 

معمولـی،  ریختنـی  نسـوز  جرم هـای  همـراه  بـه 

کم سیمان و فوق کم سیمان، جرم های نسوز کوبیدنی 

سیلیسی و منیزیتی، جرم های پاشیدنی و مالت های 

نسـوز اسـت. ظرفیـت تولیـد انـواع جرم هـای نسـوز 

35 هزار تن در سال، 15هزار تن آجرهای سنگین در 

سـال و همچنین سـالیانه 200 هزار قالب آجر سـبک 

عایق است. 

این شرکت چه اقداماتی را در زمینه تحقیق   
و توسعه در دستور کار خود قرار داده است؟ 

از  یکـی  اسـفنجی،  آهـن  کاربیـدی  بوته هـای 

آجرهـای عایـق سـبک حرارتـی بـه گـروه شـاموتی و 

آلومینایـی تقسـیم بندی می شـوند. جـزو اصلـی در 

بخـش  و  شـده  پختـه  شـاموت  شـاموتی،  آجرهـای 

بزرگی از ترکیب شیمیایی آن شامل اکسید آلومینیوم 

و سـیلیس اسـت. دانسـیته آجرهـای عایـق سـبک 

حرارتـی از 0.5 تـا 1.4 گـرم بـر سـانتی متر مکعـب 

متغییر است؛ یعنی هرچه دانسیته آجر عایق سبک 

انتقـال حـرارت و اسـتحکام  کمتـر باشـد، ضریـب 

مکانیکی آن پایین تر خواهد بود. الزم به ذکر است 

که آجرهای عایق سبک دارای قابلیت  شوک پذیری 

به نسبت خوبی هستد.

همچنیـن مجتمـع تولیـدی فرآورده هـای نسـوز 

تولیدکننده هـای  برتریـن  از  یکـی  کـه  آذرخـش 

جرم های ریختنی آلومینایی اسـت، در جدیدترین 

دستاورد خود موفق به تولید جرم های نسوز بدون 

سـیمان شـده اسـت. در ایـن ارتبـاط بایـد تاکیـد کرد 

کـه جرم هـای ریختنـی بدون سـیمان بـه جرم هایی 

گفته می شوند که مطابق استاندارد ASTM ، کمتر 

روش  ایـن  بـا  باشـند.  داشـته   CaO درصـد از 0.2 

می تـوان جرم هایـی تـا 92 درصـد آلومینـا را تولیـد 

کرد. برخالف اتصال سیمان که پیوندی هیدرولیکی 

پیونـد  در  آب  تشـکیل  باعـث  و  می کنـد  ایجـاد 

شـیمیایی می  شـود، در جرم  های ریختنی با اتصال 

تشـکیل  پیونـدی  چنیـن  کلوئیـدی،  سـیلیس  نانـو 

می شـود.  ایجـاد  ژالسـیون  بـا  اتصـال  و  نمی  شـود 

بنابراین، اتصال سیلیسی شامل یک پیوند شیمیایی 

اسـت کـه وقتـی جـرم ریختنـی تحـت حرارت دهی 

آب زدایـی می شـود، شکسـته نمی شـود. از آنجایـی 

که آب از نظر شـیمیایی پیوند برقرار نمی  کند، آب 

موجود در ساختار ژل قادر است در دماهای بسیار 
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کمـی )100درجـه سـانتیگراد( خـارج شـود.در نتیجـه 

بانـد در دماهـای  نانـو  اولیـه جرم هـای  اسـتحکام 

پایین تـر و سـریع تر انجـام می شـود کـه ایـن موضـوع 

مهمی در نصب جرم ها محسوب می شود. به طور 

بـدون  جرم هـای  شـدن  خشـک  سـرعت  معمـول 

سیمان، حدود یک سوم جرم های سیمان دار است. 

همچنیـن بـه علـت ایجـاد یـک شـبکه سـه بعـدی، 

استحکام جرم های بدون سیمان در دماهای باالتر، 

کلـی  طـور  بـه  و  کم سـیمان  جرم هـای  از  بیشـتر 

سـیمان دار اسـت. بـه طـور کلـی حضـور سـیمان در 

می شـود  باعـث  جـرم،  در  موجـود  سـیلیس  کنـار 

خـواص گـرم جـرم افـت کند. به همین دلیل اسـت 

که در دهه های گذشته، توسعه جرم های سیمان دار 

سـمت  بـه  و  شـده  شـروع  پرسـیمان  جرم هـای  از 

جرم هـای متوسـط سـیمان، کم سـیمان و فـوق کـم 

سیمان پیش رفته است.

بـدون  جرم هـای  مزیـت  کـه  دیگـری  موضـوع 

سـیمان نسـبت بـه جرم هـای سـیمان دار محسـوب 

می شـود، آن اسـت کـه بـه دلیـل اضافـه کـردن بایندر 

مخصـوص در جـرم، ایـن باینـدر در جرم هـای بـدون 

سـیمان بـه صـورت توزیـن شـده و آمـاده اسـت؛ بـر 

خالف جرم های سیمان دار که ممکن است به علت 

خطـای اپراتـور، درصـد بیشـتر یا کمتـری آب مخلوط 

شـود. ایـن جرم هـا دقیقـا بـه انـدازه مناسـب دارای 

باینـدر خواهند بود و خطای اپراتـوری در نصب آن ها 

ایجاد مشکل نخواهد کرد. از محصوالت دیگری که 

کـرد،  تولیـد  سـیمان  بـدون  جرم هـای  بـا  می تـوان 

می تـوان بـه بلوک کـف کوره پیش گرم نـورد و دلتای 

کوره قوس الکتریکی اشاره کرد. 

مشـتریان محصـوالت تولیـدی شـرکت   
فرآورده های نسـوز آذرخش  چه صنایعی هستند 

و آیا در حوزه صادرات نیز فعالیت می کنید؟
شـرکت های مطرح فوالدی اعم از فوالد مبارکه، 

ذوب آهن اصفهان، فوالد خراسان، مجتمع صنعتی 

اسفراین، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و...، از 

جمله مشتریان محصوالت ما بوده اند. ضمن اینکه 

صنعـت  در  نیـز  تولیـدی  عایـق  سـبک  آجرهـای 

پتروشیمی حائز اهمیت است. در کوره های پیش گرم 

جهـت نـورد، تاندیش هـا و همچنیـن پاتیل هـا نیـز از 

این محصول اسـتفاده می شـود و الزم به ذکر اسـت 

کـه مـا اخیـرا موفـق به تولید آجـر با حـدود 90 درصد 

آلومیـن بـا دانسـیته 0.78گرم بر سـانتی متر مکعب 

شـده ایم کـه در دمـای بیـش از یک هـزار و 800 درجه 

اسـتاندارد  در  هنـوز  و  دارد  کاربـرد  سـانتی گراد 

ASTM تعریف نشده است. در ارتباط با حضور در 

بازارهـای صادراتـی نیـز باید گفت که تولید شـرکت 

محدود و ظرفیت تولید تا تیر ماه 1402 تکمیل شده 

است. بنابراین فرصت و زمان کافی برای حضور در 

بازارهـای صادراتـی را نداریـم اما یک بار صادرات به 

کشور ترکمنستان آن  هم از طریق واسطه ها صورت 

پذیرفتـه اسـت. در حالـی کـه درخواسـت هایی از 

ترکمنسـتان  و همچنیـن  عـراق  اربیـل  افغانسـتان، 

داشته ایم اما با توجه به محدودیت تولید، موفق به 

تحقق این مهم نشده ایم.

در حـال حاضر با چه چالش هایـی در تولید   
مواجه هسـتید و راهکارهای پیشنهادی شما 

جهت رفع این معضالت چیست؟
گویـی  کـه  اسـت  نحـوی  بـه  تولیـد  شـرایط 

تولیدکننـده در حـال حرکـت روی سـیم اسـت و هـر 

لحظه امکان مرگ اقتصادی واحدهای تولیدی وجود 

دارد. مـا پـروژه ای را در دسـت اجـرا داریـم کـه 

ماشین آالت آن تامین شده و سالن ها و خطوط تولید 

آماده شـده اسـت و از سـوی دیگر، هیچ گاه به دنبال 

حمایـت و یـا دریافـت تسـهیالت نیـز نبوده ایـم امـا 

متاسفانه دست اندازها و سنگ اندازی هایی در مسیر 

توسـعه تولیـد وجـود دارد کـه تولیدکننـده را تحـت  

فشار قرار می دهد و باعث کاهش انگیزه در راستای 

بزرگ تریـن  مثـال،  بـرای  می شـود.  تولیـد  ادامـه 

تولیدکننـده الیـاف نسـوز کشـور کـه زیرمجموعـه 

شـرکت فرآورده هـای نسـوز آذرخـش به شـمار می آید، 

در اسـتان خراسـان واقـع شـده اسـت و در حالـی کـه 

نیـاز جهـت  مـورد  ماشـین آالت  و  تجهیـزات  تمـام 

راه اندازی آن فراهم شده و وعده های بسیاری در این 

زمینـه داده شـده اسـت امـا در عمـل شـاهد اتفاقـات 

دیگری هستیم. تامین برق این مجموعه در حالی که 

ما اقدام به خرید پست برق کرده ایم، با مشکالتی از 
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جانـب شـرکت شـهرک های صنعتـی مواجـه شـده 

اسـت. ما سـه مصوبه سـتاد تسـهیل اسـتان خراسـان 

رضـوی را داریـم کـه بـه امضـای مدیـران بخش هـای 

مربوطـه رسـیده امـا در عمـل هیـچ همـکاری به عمل 

نیامـده اسـت و شـرکت توزیـع نیـروی بـرق خراسـان 

رضوی، تنها واحدی بوده است که با ما همکاری های 

الزم را داشـته اسـت. در حالـی کـه نیـاز مجموعـه بـه 

انـرژی بـرق پنـج مـگاوات اسـت امـا متاسـفانه 800 

کیلـووات در اختیـار مـا قـرار می دهند کـه این میزان 

بـرق، نیـاز مـا بـرای تولید انـواع محصـوالت را برطرف 

نمی سـازد. از سـوی دیگر، به نظر می رسـد مسـئوالن 

ذی ربـط، دغدغه تولیدکننـدگان را درک نمی کنند و 

نسبت به معضالت موجود آگاهی ندارند. در حالی 

کـه نام گـذاری یک سـال بر اسـاس اقتصاد مقاومتی، 

حمایـت از تولیـد و... صـورت می پذیـرد، بسـیاری از 

مدیـران هیـچ شـناخت و علمـی نسـبت بـه اقتصـاد  

مقاومتی ندارند و این مسئله تنها در حد شعار باقی 

می ماند. متاسفانه زمینه جوالن دالالن در بخش های 

مختلـف بـه ویـژه داد و سـتد و  واردات مـواد اولیـه 

فراهـم شـده اسـت و طـی پنـج تـا 10 سـال گذشـته، 

واحدهـای تولیـدی فراوانی روی به فعالیـت در حوزه 

واردات آورده اند و زمینه نابودی  شرکت های تولیدی 

نسـوز  فرآورده هـای  شـرکت  سـاخته اند.   فراهـم  را 

آذرخـش در حالـی سـه سـال متوالـی بـه عنـوان واحـد 

نمونه صنعتی استان خراسان رضوی برگزیده شد که 

از سـوی بانـک و موسسـات مالـی، حائـز صالحیـت 

جهت دریافت تسهیالت در سطح منطقه شناخته 

شـد اما پس از دو سـال شـرایط به نحوی پیش رفت 

کـه بـه طـور کل ایـن مسـئله را رهـا کردیـم. ایـران، 

کشـوری ثروتمنـد و غنـی بـه ویـژه در بخـش معـدن 

اسـت و اسـتان های مختلـف بـه ویـژه کرمـان، جـزو 

بهشـت معادن در سـطح منطقه شـناخته می شوند 

اما متاسفانه مدیران میانی کشور، مدیرانی هستند 

اسـاس  بـر همیـن  و  ندارنـد  را  تولیـد  کـه دغدغـه 

تعریف درسـت و واضحی از تولید ملی ارائه نشـده 

اسـت. منافع ملی برای مدیران میانی کشـور، حائز 

اهمیـت نیسـت و اگـر تعریـف درسـتی از اقتصـاد 

مقاومتی و نگاه به تولید ملی داشتیم، شرایط بسیار 

بهتر از آن چیزی که وجود دارد، می بود.

دانـش و تکنولوژی تولید مواد نسـوز در   
داخـل کشـور بـا سـایر تولیدکننـدگان در 

سطح منطقه را چگونه ارزیابی می کنید؟
واقعیت امر این است که صنعت نسوز ایران با 

سایرکشـورها همچـون ترکیـه و یـا امـارات متحـده 

و  فارغ التحصـالن  نیسـت.  مقایسـه  قابـل  عربـی 

نیروهـای انسـانی نخبـه فراوانـی در داخل کشـور ما 

همچـون  عربـی  کشـورهای  کـه  یافته انـد  پـرورش 

عربستان، قابل رقابت با ما در حوزه سرمایه انسانی 

به ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی نیستند و 

ایـن در حالـی اسـت کـه کشـور تحـت فشـار شـدید 

برتـر  کشـورهای  جـزو  ایـران  دارد.  قـرار  اقتصـادی 

منطقـه در زمینـه تولیـد علـم و آمـوزش و پـرورش 

نیروهای انسانی شایسته و برتر است و ترکیه حرفی 

نـدارد. زمانـی کـه مـا  ایـن زمینـه  بـرای گفتـن در 

مشغول تولید فوالد در داخل بودیم، تولیدکنندگان 

ایـن محصـول  تولیـد  بـه  نسـبت  آگاهـی  ترکیـه ای 

نداشـتند و ما نه تنها پتانسـیل درخشـش در سـطح 

منطقـه بلکـه در سـطح جهـان را داریم. با ایـن وجود 

متاسـفانه شـاهد رویـداد تلخـی بـه نـام مهاجـرت 

نخبه های کشـوری و به نوعی نخبه گریزی هسـتیم 

کـه علی رغـم تمـام تالش هایـی کـه بـرای آمـوزش و 

پـرورش آن هـا بـه کار گرفته ایـم، بـه راحتـی باعـث 

و  همسـایه  کشـورهای  بـه  افـراد  ایـن  مهاجـرت 

به کارگیـری از نخبـگان برتـر ایرانـی در کشـورهای 

مختلف اعم از قطر، چین، آمریکا و... می شویم.

شـرکت فرآورده هـای نسـوز آذرخـش   
چـه اهداف بلندمدتـی را در دسـتور کار خود 

قرار داده است؟
بـه دنبـال راه انـدازی مرکـز تحقیقـات صنعـت 

نیروهـای  اشـتغال زایی  و  کشـور  شـرق  در  نسـوز 

انسـانی فارغ التحصیـل جویـای کار در ایـن بخـش 

هستیم تا بتوانیم از دل این افراد، تفکر نوین تولید 

را بـه جامعـه تزریـق کنیـم. معتقـد هسـتیم فکـر 

تولید از خود تولید مهم تر است و باید زمینه رشد 

و پرورش اندیشه تولید در بین نخبگان کشوری را 

فراهم شود.



شماره  243          آبان ماه  1401 10

گفت و گوی ویژه
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی



11         آبان ماه  1401        شماره  243

گفت و گوی ویژه
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی



شماره  243          آبان ماه  1401 12

طرح توسعه
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی



13         آبان ماه  1401        شماره  243

طرح توسعه
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

فــوالدفــوالد

پتانسیل باالی ایران در تولید قطعات فوالدی

حرکت چین به سـوی انقالب در صنعت فوالد پاک

کاهش صادرات فوالد روسیه به آمریکا
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مدیرعامل شـرکت تولیدی صنعتی خوشـه زن گفت: خوشبختانه طی سـالیان اخیر، شاهد رشد 
و توسـعه تولیـد انـواع قطعات فـوالدی در کشـور بوده ایم و باید زمینـه را بـرای به کارگیری هرچه 
بیشـتر از نیروهـای انسـانی جـوان و باانگیزه فراهم کنیم. پتانسـیل بالقوه موجـود در صنعت فوالد 
بایـد بـه بالفعل تبدیل شـود تـا بتوانیم تـوان رقابت پذیـری خود را در سـطح بین المللـی افزایش 

دهیم و همواره جزو 10 تولیدکننده برتر فوالد دنیا باقی بمانیم.

پتانسیل باالی ایران در تولید قطعات فوالدی
مدیرعامل شرکت تولیدی صنعتی خوشه زن مطرح کرد:

پویـان دواتگـر در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

کـرد:  بیـان  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

شیرآالت صنعتی و فوالدی، شیرهای کشویی زبانه 

فلـزی، شـیرهای یـک طرفـه زبانـه فلـزی، شـیرهای 

پروانه ای گیربکسی و... که در صنعت آب و فاضالب 

مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد، در شـرکت تولیـدی 

صنعتـی خوشـه زن تولیـد می شـوند. فعالیـت ایـن 

مجموعـه از سـال 1362 آغـاز شـده اسـت و دو خـط 

تولیـد در شـهر صنعتـی رشـت و انزلـی راه  انـدازی 

دلیـل  بـه  انزلـی  واحـد  متاسـفانه  کـه  کرده ایـم 

سخت گیری های یکی از سازمان های مرتبط تعطیل 

شـده اسـت و در حـال حاضـر بـا حداقـل ظرفیـت در 

واحد رشت مشغول فعالیت هستیم.

وی افزود: در حالی که ما می توانستیم نسبت به 

خرید ملک در منطقه انزلی اقدام کنیم، دستگاه ها 

و تجهیزات الزم را جهت اشتغال زایی و رونق تولید 

متاسـفانه  امـا  اسـتان خریـداری کردیـم  در سـطح 

مسئوالن همکاری الزم با تولیدکنندگان را نداشتند 

البتـه  شـدیم.  تولیـد  خـط  تعطیلـی  بـه  ناچـار  و 

نامه نگاری های الزم جهت رفع این مشکل را انجام 

داده ایم و امیدوار هسـتیم بتوانیم تولید خود را در 

انزلی از سر بگیریم.

مدیرعامل شرکت تولیدی صنعتی خوشه زن در 

ارتباط با چالش های بخش تولید، عنوان کرد: کمبود 

مواد اولیه، کاهش نیروی انسانی متخصص، افزایش 

حق بیمه، مالیات و...، ازجمله مشـکالتی اسـت که 

اکثر تولیدکنندگان با آن دست و پنجه نرم می کنند. 

در حال حاضر جای خالی مدیران دلسوز و همچنین 

آشنا با دغدغه های بخش معدن و صنایع معدنی به 

شدت در سازمان های مرتبط احساس می شود و  این 

در حالی است که باید مدیریت جامع و کارشناسانه 

در ایـن بخـش مهـم صـورت پذیـرد و شـاهد کاهـش 

مانع تراشی ها در تولید باشیم.
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دامپینگ روسیه به بازار فوالد آسیب زد  
دواتگـر در ادامـه بـه وضعیت بازار جهانی فوالد 

اشـاره کـرد و گفـت: سـال جـاری هم زمـان بـا افزایـش 

شـدید قیمت هـای جهانـی فـوالد بـه دلیـل جنـگ 

روسـیه و اوکراین و حذف این دو کشـور از بازارهای 

جهانـی آغـاز شـد. از سـوی دیگـر، دامپینـگ برخـی 

کشورها مانند روسیه و روانه کردن بی رویه محصوالت 

در بازارهـای جهانـی، باعـث کاهـش شـدید قیمـت 

فـوالد شـد. در داخـل ایـران نیـز بـه  تبـع بازارهـای 

جهانـی، کاهـش قیمـت فـوالد رخ داد و در حـال 

حاضر همچنان شاهد دامپینگ برخی تولیدکنندگان 

مطرح جهانی هستیم.

بـه اهمیـت رونـق صـادرات،  وی ضمـن اشـاره 

روابـط  برقـراری  دنبـال  بـه  بایـد  مـا  کـرد:  تصریـح 

بین المللـی جهـت رونـق صـادرات باشـیم و این مهم 

نیازمنـد رفـع تحریم اسـت. البته باید توجه داشـت 

که تحریم های خارجی، منجر به بومی سازی برخی 

قطعات تخصصی توسط متخصصان داخلی شد که 

بـدون شـک، موفقیتـی عظیـم بـه شـمار می آیـد. بـر 

همیـن اسـاس اگـر یـک سـری مشـکالت داخلـی رفع 

شود، ما می توانیم به مسیر روبه رشد خود در تولید 

ادامه دهیم.

مدیرعامـل شـرکت تولیـدی صنعتی خوشـه زن 

ادامه داد: اوایل سال های پس از انقالب اسالمی، 

دولت یک سری تجهیزات و ماشین آالت در اختیار 

جوان های مشـتاق و جویای کار قرار داد و در حال 

حاضـر بعضـی از ایـن افـراد، صاحبـان کارخانجـات 

عظیـم تولیـدی هسـتند کـه زمینـه اشـتغال زایی و 

رونـق تولیـد را فراهـم سـاخته اند امـا افـرادی هـم 

اقدام به فروش همین تجهیزات به جای اسـتفاده 

را  آن هـا  نمی تـوان  کـه  کردنـد  تولیـد  خطـوط  در 

صنعتگـر نامیـد و تنهـا بـه دنبـال سـود و منفعـت 

خـود بوده انـد. مـا همواره به دنبـال این بوده ایم که 

پـس از حـدود 45 سـال فعالیـت در بدنـه تولیـد، 

تمـام قوانیـن و مقـررات الزم اعـم از حقـوق، بیمـه، 

مالیـات و... را رعایـت کنیـم و امیـدوار هسـتیم 

دولـت نیـز حمایـت و همـکاری کافـی را نـه تنهـا بـا 

مجموعه ما بلکه با سایر واحدهای قانونمند تولیدی 

داشته باشد.

اهمیت تقویت انگیزه نیروی انسانی    
دواتگر در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنی بر اینکه آیا انگیزه کافی در نیروهای انسـانی 

جهـت فعالیـت در بخـش تولیـد وجـود دارد، اذعـان 

کرد: واقعیت امر این است که ما عادت به مشاغل 

آسـان کرده ایم و نمی خواهیم خود را درگیر مشـاغل 

سـخت کنیـم. در کشـور آلمـان، کارگـران واحدهـای 

کوچـک تولیـدی حـق اعتصـاب ندارنـد و همچنیـن 

تعریـف مشـخصی بـرای مشـاغل سـخت و زیـان آور 

وجـود دارد. در حالـی تـراش کاری، ریخته گـری و... 

جـزو مشـاغل سـخت و زیـان آور در داخـل در نظـر 

گرفته شـده اسـت که به نظر نمی رسـد این مشـاغل 

با دشـواری چندانی همراه باشـند جوانی که از سـن 

18 سالگی در یک کارگاه ریخته گری و یا تراش کاری 

صنعتی مشـغول به کار شـده اسـت، پس از 20 سـال 

و در سـن 38 سـالگی بازنشسـته خواهـد شـد. در 

آمـوزش  صـرف  بسـیاری  زمـان  مـدت  کـه  حالـی 

همین نیروی انسـانی شـده اسـت و دانش و تجربه 

بـاالی ایـن فـرد می تواند در اختیـار افراد قرار بگیرد 

امـا تـورم بـه قـدری در جامعـه افزایـش یافتـه اسـت 

کـه انگیـزه چندانـی بـرای ادامـه فعالیـت در ایـن 

بخش وجود ندارد.

وی در خصـوص ماشـین آالت و تجهیـزات مورد 

استفاده در این واحد تولیدی، ابراز کرد: ماشین آالت 

مجموعـه از کشـورهای اروپایـی همچـون انگلیس و 

آلمان وارد شده اند؛ ضمن اینکه یک خط ریخته گری 

نیـز در  را  دیزاماتیـک سـاخت کشـور دانمـارک 

مجموعـه راه انـدازی کرده  ایـم. البتـه الزم بـه ذکـر 

اسـت کـه بـرای تامیـن قطعات یدکـی مورد نیـاز این 

دستگاه ها، نیازمند نقدینگی کافی هستیم و زمانی 

کـه بـرای دریافـت تسـهیالت اقـدام می کنیـم، بـا 

درخواست سرمایه در گردش باالی مجموعه، سند 

بـر همیـن  و  ملـک شـهری و...  مواجـه می شـویم 

اساس آن را رها می کنیم.

ایـن تولیدکننـده قطعـات فـوالدی در ارتبـاط بـا 

تامین مواد اولیه، اظهار کرد: آهن اسفنجی، عمده 

ماده اولیه مورد نیاز ما در تولید شـیرآالت صنعتی 

و فـوالدی اسـت؛ ضمـن اینکـه می توانیـم از قراضـه 

فـوالدی هـم اسـتفاده کنیـم. فروآلیاژهای مـورد نیاز 

خـود را اعـم از فروسـیلیس، فروکـروم و فرومنگنـز از 

بـازار آزاد تامیـن می کنیـم و چالـش چندانـی در ایـن 

زمینه نداریم.

صنعت فوالد کشور رشد چشمگیری   
داشته است

دواتگـر ضمـن اشـاره بـه توسـعه صنعـت فـوالد، 

خاطرنشـان کـرد: خوشـبختانه طـی سـالیان اخیـر، 

شاهد رشد و توسعه تولید انواع قطعات فوالدی در 

کشـور بوده ایـم و بایـد زمینـه را بـرای به کارگیـری 

هرچـه بیشـتر از نیروهـای انسـانی جـوان و باانگیـزه 

فراهـم کنیـم. پتانسـیل بالقـوه موجـود در صنعـت 

فـوالد بایـد بـه بالفعـل تبدیـل شـود تـا بتوانیـم تـوان 

رقابت پذیـری خـود را در سـطح بین المللـی افزایـش 

دهیـم و همـواره جـزو 10 تولیدکننـده برتـر فـوالد دنیا 

باقی بمانیم. در حال حاضر انواع فوالدهای جدید و 

خاص در خطوط تولید مکانیزه کشورهای پیشرفته 

صنعتـی تولیـد می شـود و مـا هـم بایـد بـه دنبـال 

استفاده از دانش و تکنولوژی روز تولید در واحدهای 

تولیدی باشیم.

وی در پایان یادآور شد: امیدوار هستیم حمایت 

از شـرکت های بـزرگ تولیدی همچون ایـران رادیاتور 

کـه زمینـه اشـتغال یـک هـزار و 400 نفـر در اسـتان 

گیـالن را فراهـم سـاخته  اسـت، روز بـه روز افزایـش 

پیـدا کنـد تـا ضمـن افزایـش روحیـه انتقادپذیـری، 

بتوانیـم در راسـتای توسـعه تولیـد و رونـق اقتصـادی 

قدم برداریم.

کمبود مواد اولیه، کاهش 
نیروی انسانی متخصص، 
افزایش حق بیمه، مالیات 

و...، ازجمله مشکالتی است 
که اکثر تولیدکنندگان با آن 
دست و پنجه نرم می کنند
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فهرسـت بخش هایـی کـه کربن زدایـی آن هـا دشـوار اسـت را نمی تـوان بـدون فـوالد در نظر 
گرفـت. از اسـتخراج سـنگ آهن گرفته تـا کوره های بلند کـه فـوالد در آن تولید می شـود، به عنوان 
صنعتـی به شـدت کربـن زا نام برده می شـود. حتـی با افزایـش سـرمایه گذاری در بازیافـت فوالد، 

امروزه این بخش بالغ بر 7 درصد از میزان انتشارات کربن جهانی را به خود اختصاص می دهد.

حرکت چین به سوی انقالب در صنعت فوالد پاک

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« و 

به  نقل از موسسه »Wood Mackenzie«، مقابله با 

بـزرگ  یافتـه چالشـی  انتشـار  از کربـن  میـزان  ایـن 

محسوب می شود. برای همسویی با اهداف توافق 

آب  و هوایـی پاریـس، گـروه تحقیقاتـی و مشـاوره ای 

وود مکنـزی پیش بینـی می کند که انتشـار کربن از 

از  بیـش   2050 سـال  تـا  بایـد  فـوالد  و  آهـن  بخـش 

90درصد از سطح فعلی کاهش یابد.

البتـه ایـن موضـوع بـه شـدت بـه رفتـار کشـور 

چیـن در قبـال ایـن مسـئله بسـتگی دارد. با توجه به 

اینکـه ایـن کشـور بیـش از 60 درصد از تولید جهانی 

فوالد و انتشـارات مربوط به آن را به خود اختصاص 

و  سیاسـت گذاران  تولیدکننـدگان،  اسـت،  داده 

مصرف کنندگان فوالد در چین نقش تعیین کننده ای 

در نحوه کربن زدایی در این صنعت دارند.

بـا   »Horizons« شـرکت  گـزارش  آخریـن  در 

در  جدیـت  و  تـالش  تمـام  بـردن  کار  »بـه  عنـوان 

دسـتیابی به هدف و صرف 1.4 تریلیون دالر از آهن 

گـروه  فـوالد  تیـم  کربن زدایـی«،  بـرای  فـوالد  و 

تحقیقاتی و مشاوره ای وود مکنزی مسیری را برای 

ایـن بخـش بـه منظـور رسـیدن بـه خالـص انتشـارات 

 Isha« بـا »Horizons« صفـر تعییـن کـرد. شـرکت

Choudhary« و »Mihir Vora« از تیم تحقیقاتی 

بـازار فـوالد و مـواد اولیـه گـروه وود مکنـزی در مـورد 

چیـن  در  پـاک  فـوالد  انقـالب  آغـاز  چگونگـی 

گفت وگوهایی را انجام داد.

وسعت چالش انتشار کربن پیش روی   
صنعت فوالد تا چه اندازه خواهد بود؟

بـا توجـه به اینکه سـناریوی انتشـار کربن فوالد 

یـک سـوم  تنهـا  تـا سـال 2050  گـروه وود مکنـزی 

کاهـش را بـرای آن پیش بینـی کـرده اسـت، درک 

مسـئله رسـیدن بـه خالـص انتشـارات صفـر دشـوار 

نخواهد بود.

بنابراین وجود چالش بزرگ در این مسیر منجر به 

افزایـش شـدید هزینه هـا خواهـد شـد. در سـناریوی 

گذار سریع به انرژی های تجدیدپذیر و کاهش دمای 

1.5 درجـه پـروژه وود مکنـزی »AET-1.5«، ایجاد یک 

خط سـیر کربن زدایی برای بخش های آهن و فوالد به 

حدود 1.4 تریلیون دالر سرمایه گذاری نیاز دارد.

مفهوم خط سیرهای کربن زدایی فوالد   
به چه معناست؟

ایجاد این خط سـیرها نیاز به چیزی کمتر از یک 

انقـالب در هـر مرحلـه از زنجیـره ارزش نـدارد. بـرای 

رسـیدن بـه خالـص انتشـارات صفـر تـا سـال 2050، 

سه چهارم بخش های مختلف در تولید فوالد باید از 

فناوری های کم کربن اسـتفاده کنند. بخش هایـی از 

جمله فناوری انرژی تجدیدپذیر، هیدروژن کم کربن 

و جذب و ذخیره کربن »CCUS« همگی باید در این 

مسیر نقش خود را ایفا کنند.

این امر بدون تجاری سـازی سـریع تر فناوری های 

جدیـد، حمایت از سیاسـت  های مرتبط بـا انرژی های 

تجدیدپذیر از جمله قیمت های بسیار باالی کربن و 

سرمایه گذاری های هنگفت غیرممکن است.

چه مقدار از این خط سیرها به حضور   
کشور چین متکی خواهد بود؟

در جـواب ایـن سـوال می تـوان بیان کرد که ایجاد 

ایـن خـط سـیرها بسـیار نیازمنـد حضـور چیـن خواهد 

بـود. پیش بینـی می شـود کـه میـزان انتشـار کربـن 

ناشـی از تولیـد فـوالد در چیـن تـا سـال 2050، بیـش از 

95درصـد از سـطح فعلـی کمتـر باشـد و بـه اهـداف 

تعیین شده خود در این راستا دست یابد.

با توجه به اینکه تقریبا تمام فوالد تولیدشده در 

آالینده هـا  زیـاد  انتشـار  بـه  منجـر  بلنـد  کوره هـای 

می شـود، رسـیدن بـه ایـن هـدف کار بزرگـی خواهـد 

بود. در همین رابطه و با در نظرگرفتن این موضوع که 

بسـیاری از کوره هـای بلنـد در چیـن بـه تازگـی نصب 

شده و مورد استفاده قرار گرفته است، سرمایه گذاری 

در فناوری هـای جدیـد و انرژی هـای تجدیدپذیـر در 

صنعت فوالدسازی کار سخت تری خواهد بود.

کـه  اسـت  ضـروری  تحلیـل،  و  تجزیـه  ایـن  در 

در  تولیدکننـدگان  بـا  چیـن  فـوالد  تولیدکننـدگان 

ماننـد  دیگـر  توسـعه یافته  کشـورهای  اقتصادهـای 

اتحادیـه اروپـا، ایـاالت متحـده آمریـکا و ژاپـن بـرای 

پیشبرد سرمایه گذاری در بحث کربن زدایی در نیمه 

اول دوره پیش بینـی شـده هم تـراز شـوند. بـه همیـن 

دلیل هرچه این زمان بیشـتر طول بکشـد، رسـیدن به 
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هـدف خالـص انتشـارات صفر تا سـال 2050 بـرای این 

صنعت سخت تر خواهد شد.

در همین رابطه، بیشتر تولیدکنندگان فوالد چین 

راسـتای  در  شـده  ارائـه  برنامه هـای  مخالـف  هنـوز 

رسـیدن بـه خالـص انتشـارات صفـر هسـتند. ایـن در 

حالـی اسـت کـه برخـی از بزرگ تریـن تولیدکننـدگان 

آهـن و فـوالد جهـان شـروع به ایجاد خط سـیر پـاک در 

راستای گذار به انرژی تجدیدپذیر برای تجارت خود 

از  کمـی  بسـیار  تعـداد  حاضـر  حـال  در  کرده انـد. 

شرکت های چینی در این مسیر گام برداشته اند.

نقش قیمت گذاری کربن در این راستا   
چگونه می تواند باشد؟

در همین راستا، چین گام های جسورانه ای برای 

راه انـدازی یـک طـرح تجـارت کربن در سراسـر کشـور 

برداشـته اسـت امـا عواملـی همچـون قیمت کربـن و 

اسـت  نتوانسـته  پـاک  فـوالد  از  حمایـت  سیاسـت 

موجبات تامین سـرمایه گذاری الزم برای رسـیدن به 

این طرح را فراهم کند. با توجه به اینکه قیمت کربن 

بیشتر از 100 دالر آمریکا در هر تن است، برای اجرای 

طرح مذکور باید در جهت فراهم کردن سرمایه گذاری 

کافـی بـرای فناوری هـای پـاک جهـت کربن زدایـی 

فـوالد حرکـت کـرد. به همین دلیل چین بایـد در این  

خصـوص رفتـار جسـورانه تری از خـود نشـان دهـد؛ 

چراکـه قیمـت کربـن فعلـی تنهـا حـدود هفـت دالر 

آمریکا در هر تن است.

در عین حال دیگر کشورها می توانند به چین در 

این مسـیر کمک کنند. در همین رابطه، اسـتفاده از 

اروپـا  اتحادیـه  کربـن  حـدود  سـازگاری  مکانیسـم 

»CBAM« می توانـد بـه چیـن در مسـیر رسـیدن بـه 

تولیـد فـوالد پـاک کمـک کنـد. بـه ایـن ترتیـب کـه بـر 

اسـاس این سیسـتم، واردات فوالدهای تولید شـده با 

بـه کشـورهای اتحادیـه اروپـا  بـاال  انتشـارات کربـن 

محدود شود. فراتر از این، در صورتی خواهد بود که 

این سیستم بتواند میزان انتشارات کربنی حاصل در 

فرایند تولید کاالهای ساخته شده فوالدی چین را نیز 

رصـد کنـد. در کنار این موارد، سیاسـت های داخلی 

بـر  کـه  تولیـدی  محدودیت هـای  همچـون  چیـن 

کارخانه هـای فـوالدی چیـن بـا انتشـارات کربنـی بـاال 

امـر  ایـن  تحقـق  بـر  نیـز می توانـد  اعمـال می شـود 

کمک کننده باشد.

آیا مصرف کنندگان در چین حاضر به   
پرداخت پریمیوم فوالد پاک هستند؟

نکتـه مهـم در ایـن رابطـه ایـن اسـت کـه میـزان 

سـرمایه گذاری هنگفـت و افزایـش قیمـت کربـن بـه 

ناچار منجر به افزایش قیمت فوالد پاک خواهد شد. 

پیش بینی می شـود که هزینه های فوالدسـازان تا 100 

دالر در هـر تـن یـا حـدود 15 تـا 20 درصـد از کل هزینـه 

تولیـد آن هـا افزایـش یابـد کـه بـا هـدف رسـیدن بـه 

کاهـش دمـای 1.5 درجـه سـانتی گراد تـا سـال 2050 

هم خوانی دارد.

در نهایت این مصرف کننده خواهد بود که باید 

ایـن هزینـه را پرداخـت کنـد و ایـن عـدم اطمینـان در 

مورد تمایل مصرف کنندگان به پیگیری اهداف فوالد 

پاک می تواند چالش دیگری برای کربن زدایی در این 

بخـش ایجـاد کنـد. فشـار سـرمایه گذاران غربـی بـر 

همچـون  ملیتـی  چنـد  بـزرگ  مصرف کننـدگان 

خودروسازان و سازندگان ماشین آالت سنگین در حال 

توسـعه یافته  کشـورهای  اقتصادهـای  در  حاضـر، 

تاثیرگذار است اما هنوز میزان تمایل مصرف کنندگان 

چینـی بـرای پرداخـت پریمیـوم فـوالد پاک مشـخص 

نیسـت. بـا توجـه بـه مقیـاس وسـیع بـازار چیـن، ایـن 

مالـکان و خریـداران خـودروی این کشـور هسـتند که 

می توانند آینده فوالد پاک چین را تعیین کنند.

آیا فوالد پاک چین در حال حاضر یک   
هدف تحقق نیافتنی است؟

در جـواب ایـن سـوال می تـوان عنـوان کرد که به 

هیـچ وجـه ایـن گونـه نیسـت. هرچنـد چالش هـا در 

رسیدن به این هدف بسیار زیاد هستند اما چین از 

قبـل در صنایعـی ماننـد انرژی هـای تجدیدپذیـر و 

کـه  اسـت  داده  نشـان  الکتریکـی  نقلیـه  وسـایل 

می توانـد بـا اسـتفاده از سـرمایه، منابـع فنـی و بـازار 

بـرای ایجـاد بخش هـای پیشـرو در جهـان در زمـان 

کوتاهی عمل کند.

چیـن در حـال حاضـر بـا تالش هـای مـداوم بـرای 

مقابله با وضعیت مازاد عرضه داخلی، توقف فعالیت 

کوره هـای القایـی ناکارآمـد و اعمـال محدودیت هـای 

تولید در فصل زمستان در استان های کلیدی، توانسته 

اسـت میـزان انتشـار کربـن ناشـی از تولیـد فـوالد ایـن 

کشـور را کنتـرل  کنـد. بـا نگاهـی بـه آینـده، می تـوان 

اطمینان کسب کرد که قیمت کربن در چین افزایش 

خواهد یافت و تولیدکنندگان فوالد این کشور با قوانین 

جدید خود را وفق داده اند و به کارگیری سیاست های 

متعـدد بـرای رسـیدن بـه ایـن اهـداف می توانـد بـرای 

حمایت از تولید فوالد پاک وضعیت بهتری را رقم بزند.
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واردات فوالد ایاالت متحده آمریکا از روسـیه در سـال جاری به شـدت کاهش یافته اسـت و نیاز 
به تحریم رسمی، مشابه آنچه برای آلومینیوم در نظر گرفته شده را بی  اثر کرده است.

کاهش صادرات فوالد روسیه به آمریکا

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از »Fastmarkets«، واردات فوالد از روسیه 

در روزهای اخیر به میزان ناچیزی کاهش یافته است 

امـا واردات آلومینیـوم از روسـیه ایـن گونـه نیسـت. 

داده هـای دولتـی نشـان می دهد که بـازار آلومینیوم 

ایـاالت متحـده آمریـکا بـه دلیـل حجـم تولیـد داخلی 

پایین، به  طور کلی بیشتر از صنعت فوالد به واردات 

متکی هستند. شاید به همین دلیل است که دولت 

بایدن در حال بررسی تحریم آلومینیوم روسیه است.

ایـاالت  سرشـماری  اداره  داده هـای  اسـاس  بـر 

متحده آمریکا، حجم واردات ماهانه فوالد از روسیه 

در ماه هـای جـوالی و آگوسـت، چهـار تا پنج ماه پس 

از آغاز جنگ در اوکراین، زمانی که حمل محموله ها 

از مقصد روسـیه به آمریکا طول می کشـد، به کمتر 

از 100 تن رسـید که در مقایسـه با ماه ژوئن 2021 که 

112 هزار تن و نسبت به ماه جوالی 2021 که 210هزار 

تن بود، روند کاهشی را نشان می دهد.

ایـن داده هـا نشـان می دهـد کـه در سـال 2021، 

روسـیه بـا یـک میلیـون و 470 هـزار تـن محصـوالت 

نیمه سـاخته و سـاخته شـده کـه بیـش از 5 درصـد از 

حجـم کل واردات ایـاالت متحـده آمریـکا را شـامل 

می شود، به پنجمین صادرکننده بزرگ فوالد به آمریکا 

تبدیل شد. بیشتر حجم صادرات روسیه، محصوالت 

نیمه سـاخته بـود کـه حجمـی معـادل یـک میلیـون و 

290هـزار تـن داشـت. در همین رابطه، کشـور کانـادا با 

6میلیون و 330 هزار تن صادرات از روسیه، بزرگ ترین 

وارد کننده از این کشور محسوب می شد.
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حجم واردات فوالد از روسیه در سال 2017 قبل 

از  بخـش 232  درصـدی  تعرفه هـای 25  اجـرای  از 

قانـون توسـعه تجـارت آمریـکا بـر فـوالد، در مجمـوع 

حـدود دو میلیـون و 870 هـزار تـن بـود کـه دو برابـر 

 2021 سـال  در  آمریـکا  بـه  واردشـده  حجـم  مقـدار 

اسـت. طبـق گـزارش انجمـن جهانـی فـوالد، ایـاالت 

متحـده آمریـکا در سـال 2021، حـدود 86 میلیون تن 

فوالد خام تولید کرد.

آمارهـای اداره سرشـماری ایاالت متحده آمریکا 

محصـوالت  واردات  حجـم  کـه  می دهـد  نشـان 

آلومینیومـی در مـاه جـوالی، بـه حـدود 32 هـزار تـن 

افزایـش یافتـه کـه بیش از حجم 26 هـزار تنی در ماه 

ژوئـن و حجـم 26 هـزار تنی در ماه جوالی بـوده 2021 

در  آگوسـت  مـاه  در  روسـیه  از  واردات  اسـت. 

مجموع به بیش از 15 هزار تن رسـید که نسـبت به 

مدت مشابه سال گذشته که 32 هزار تن بود، روند 

نزولی را نشان می دهد.

بر اساس اداره سرشماری ایاالت متحده آمریکا، 

کشـور روسـیه بـا نزدیـک بـه 193 هـزار تـن صـادرات، 

ایـاالت  بـه  آلومینیـوم  بـزرگ  سـومین صادرکننـده 

متحده آمریکا در سال 2021 بود که بیش از 4درصد 

از کل واردات آلومینیـوم ایـاالت متحـده آمریـکا را 

حجـم  بـا  مقایسـه  در  رقـم  ایـن  مـی داد.  تشـکیل 

صادراتی کانادا که معادل دو میلیون و 540 هزار تن 

می شـود.  گرفتـه  نظـر  در  ناچیـز  بسـیار  اسـت، 

همچنیـن ایـن رقم در مقایسـه با حجـم 722 هزار تن 

وارداتـی از روسـیه در سـال 2017 کـه قبـل از اعمـال 

توسـعه  قانـون  از   232 بخـش  درصـدی   10 تعرفـه 

تجـارت آمریـکا بـر آلومینیـوم ازریابـی شـده اسـت، 

کاهش قابل توجهی را نشان می دهد.

بـر اسـاس گـزارش سـازمان زمین شناسـی ایـاالت 

متحـده آمریـکا، تولیـد آلومینیـوم از منابـع معدنـی 

ایـاالت متحـده آمریـکا در سـال 2021 در مجمـوع بـه 

888 هزار تن رسید.

انجمـن  خارجـی  امـور  معـاون  مینـان،  مـت 

 »Fastmarkets« بـه موسسـه آمریـکا،  آلومینیـوم 

اعالم کرد که افزایش واردات آلومینیوم روسیه در 

سـال جاری با رشـد زیاد حجم تقاضا در بازار ایاالت 

متحده آمریکا مطابقت دارد.

وی خاطرنشـان کرد که مجوزهای واردات برای 

بسـیار  کاهـش   ،2022 اکتبـر  و  سـپتامبر  ماه هـای 

شدیدی در حجم واردات مواد اولیه از روسیه برای 

تولید آلومینیوم را نشـان می دهد. این مجوزها که 

منعکس کننـده حجم تقاضا بـرای واردات هسـتند، 

حجـم وارداتـی از روسـیه را بـه ترتیب تنهـا 360 تن و 

145 تن در ماه سپتامبر و اکتبر نشان می دهد.

مشکالت واردکنندگان  
استیون بیکر، رئیس کمیته گمرک در موسسه 

کـه  کـرد  مطـرح  آمریـکا  فلـزات  تامیـن  زنجیـره 

واردکنندگان فوالد و آلومینیوم این کشور با افزایش 

عـوارض گمرکـی و مشـکالت حمل ونقـل از روسـیه 

مواجه هستند.

بـه گفتـه وی، عـوارض گمرکـی بـاال کـه بـه  دلیـل 

تعلیـق روابـط تجـاری عـادی ایـاالت متحـده آمریـکا بـا 

روسـیه و بـالروس در مـاه آپریـل بـوده اسـت، بـه طـور 

موقـت نـرخ عـوارض واردات از ایـن دو کشـور را بـه 

جدول شماره دو ارائه شده در فهرست تعرفه سیستم 

»HTS« ایـاالت متحده آمریکا تغییـر داد )جدولی که 

شامل کشورهایی می شود که روابط تجاری با آن ها در 

شرایط عادی و نرمال قرار ندارد(. به گفته بیکر، روسیه 

و بالروس طبق ابالغیه ارائه شده در ماه ژوئن 2022، به 

وضعیـت فهرسـت شـماره دو »HTS« ایـاالت متحده 

آمریکا تغییر کردند. طبق این ابالغیه، عوارض گمرکی 

فهرسـت شـماره دو بـه 35 درصـد افزایـش یافـت کـه 

واحدهـای  پایـه  محصـوالت  بـرای  مـاده   30 شـامل 

فوالدسازی، بست ها و سایر اقالم فوالدی می شود.

وی افـزود کـه در رابطـه با آلومینیوم نیـز 6 ماده 

تنهـا  ابالغیـه،  ایـن  ارائـه  از  قبـل  و  دارد  وجـود 

کشـورهایی که در فهرست شـماره دو قرار داشتند، 

کوبا و کره شمالی بودند.

رئیس کمیته گمرک در موسسـه زنجیره تامین 

گمرکـی  عـوارض  کـه  کـرد  مطـرح  آمریـکا  فلـزات 

فهرست شماره دو به استثنای مواردی که طبق این 

بـرای  اسـت،  داشـته  رشـد  درصـد   35 ابالغیـه 

محصوالت پایه واحدهای فوالدسـازی ذکر شـده در 

فصل هـای 72 و 73 از فهرسـت کـد تعرفـه سیسـتم 

ایـاالت متحـده آمریـکا، بیـن 20 تـا 29 درصـد رشـد را 

حجم واردات فوالد از 
روسیه در سال 2017 

قبل از اجرای تعرفه های 
25 درصدی بخش 232 
از قانون توسعه تجارت 

آمریکا بر فوالد، در مجموع 
حدود دو میلیون و 870 

هزار تن بود
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نشـان می دهـد. هرچنـد بـرای برخـی اقالم کمتـر از 

یک درصد عوارض گمرکی و برای برخی دیگر بیش 

از 45 درصد عوارض گمرکی تعیین شده است.

محصـوالت  کـه  کـرد  تصریـح  ادامـه  در  وی 

فهرسـت   76 فصـل  در  شـده  ذکـر  آلومینیومـی 

تـا   3 بیـن  گمرکـی  عـوارض  مشـمول  دو،  شـماره 

45درصدی می شوند.

بیکـر اظهـار کرد که این نرخ باالتر در بخـش 232 

از قانون توسعه تجارت آمریکا ذکر شده است و البته 

هنـوز بـرای اکثـر محصـوالت پایـه واحـد فوالدسـازی، 

پایـه  محصـوالت  بـرای  و  درصـد  عـوارض 25  نـرخ 

آلومینیومی، نرخ عوارض 10 درصدی وجود دارد.

بـه گفتـه پائولـو فردیانـی، تحلیل گـر موسسـه 

»Fastmarkets«، موضـوع حمل ونقـل عامل دیگری 

بـا چالـش بزرگـی  را  از روسـیه  اسـت کـه واردات 

مواجه می کند.

تاکیـد کـرد کـه تحریم هایـی کـه صنعـت  وی 

کشتیرانی و موسسات مالی را هدف قرار می دهند، 

تجارت را دشوار، بیمه کردن را سخت و گران کرده 

اسـت و در برخی موارد به اعتبار شـرکت ها خدشـه 

وارد می کنـد. البتـه ایـن بـدان معنا نیسـت کـه اگر 

محصولی بتواند به صورت قانونی معامله شود، راه 

حلی برای آن وجود نداشته باشد.

در همین راستا می توان عنوان کرد شرکت های 

آمریکایـی خریدار فـوالد به دالیل زیر انگیزه ای برای 

واردات از روسیه ندارند:

در  آمریـکا  فـوالد  قیمـت  چشـمگیر  • کاهـش 

ماه های اخیر

• کاهش حجم تقاضا در ایاالت متحده آمریکا و 

در دیگر کشورهای جهان

اسـلب  روی  باالتـر  گمرکـی  عـوراض  تعییـن   •

فوالدی روسیه

•  وجود منابع تامین جایگزین فراوان

در واقـع شـرکت های آمریکایی خریـدار فوالد به 

دالیل مطرح شـده، به طور کلی از خرید مواد اولیه 

تولیـد فلـزات از دیگـر کشـورها بـه خصـوص روسـیه 

اجتنـاب می کننـد. بـه گفتـه بیکـر، حجـم انـدک 

فـوالدی کـه هنـوز از روسـیه در ماه هـای جـوالی و 

آگوسـت وارد ایاالت متحده می شـود، ممکن است 

بـه تولیدکننـدگان روسـی کـه محصـوالت خـود را بـه 

شـرکت های تابعـه  در ایـاالت متحـده آمریـکا ارسـال 

می کننـد، خالصـه شـود کـه این اقـالم تحت قـرارداد 

جزو اقالم پرهزینه یا خاص طبقه بندی می شوند.

تابعـه  شـرکت های  نیـز  گذشـته  سـال  چندیـن 

فوالدسـازی روسـیه مسـتقر در آمریـکا بـه نام هـای 

»NLMK« و »Evraz«، از معافیـت واردات اسـلب 

روسـیه و عـوارض فـوالد طبـق بخـش 232 از قانـون 

توسعه تجارت آمریکا محروم شدند.

 »Fastmarkets« بررسـی دو هفتـه ای موسسـه

بـرای واردات کویـل نـورد گـرم فـوالد، بـا تحویـل در 

بنـدر هیوسـتون در روز چهارشـنبه 26 اکتبـر 2022 

مقدار حدود 680 تا 700 دالر به ازای هر تن کوچک را 

بـه نسـبت  را  نشـان داد کـه 5.48 درصـد کاهـش 

پریمیـوم 700 تـا 760 دالر در هـر تـن در 12 اکتبـر سـال 

جـاری را نشـان می دهـد. ایـن رقـم حـدود 50 درصـد 

کمتر از پریمیوم یک هزار و 480 تا یک هزار و 650دالر 

در هر تنی ارزیابی شده در سال گذشته است.

گفتنـی اسـت کـه بـازار آلومینیـوم از زمانی که 

دوباره مذاکرات در مورد تحریم صادرات آلومینیوم 

روسـیه بـه آمریـکا مطـرح شـده، بسـیار پرنوسـان 

بوده است.
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23         آبان ماه  1401        شماره  243

آلومینیوم
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

آلومینیومآلومینیوم

صنعت آلومینیوم در تیررس تحریم های خارجی

کمبود نقدینگی، کمر تولید را شکسته است

عدم بازیابی صادرات ورق آلومینیومی آمریکا
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مدیرعامل شـرکت پویا آلومینیـوم اراک گفت: میزان تولید پروفیل آلومینیومی در یک شـیفت کاری 
در کشـورهای پیشـرفته صنعتـی، حدود 10 تـا 15 تن و در داخل ایران، حدود سـه تا چهار تن اسـت. 
ضمـن اینکـه نیروی انسـانی مورد نیـاز در خطوط تولید بـه روز، حدود سـه نفـر و در واحدهای تولیدی 
داخلـی، حدود 10 نفر اسـت که منجر بـه کاهش بهـره وری و راندمان تولید خواهد شـد و عدم تامین 

تکنولوژی و ماشین آالت روز تولید به دنبال تحریم، به این مسئله دامن زده است.

صنعت آلومینیوم در تیررس تحریم های خارجی
مدیرعامل شرکت پویا آلومینیوم اراک مطرح کرد:

مهـدی آخانـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: با توجه به 

کاهـش ساخت وسـاز و پروژه هـای عمرانـی و رکـود 

حاکم بر صنعت ساختمان سازی کشور و به دنبال آن 

پروفیـل   تقاضـای  آلومینیومـی،  محصـوالت  تولیـد 

آلومینیـوم در هشـت ماهـه امسـال حـدود 40 درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. 

اراک که به عنوان قطب آلومینیوم در ایران شناخته 

می شود و حدود 70 تا 75 درصد تولید آلومینیوم در 

تولیـد  کاهـش  بـا  می پذیـرد،  صـورت  اسـتان  ایـن 

واحدهای مختلف آلومینیومی در سال جاری همراه 

بوده است.

تولیدکننـدگان  از دیگـر مشـکالت  افـزود:  وی 

محصـوالت آلومینیومـی طی ماه  های اخیر، نوسـان 

قیمـت آلومینیـوم در بازارهـای جهانی بوده اسـت. 

قیمـت آلومینیـوم در اوایـل سـال 1401، بـه حـدود 

سـه هزار و 400 دالر بـه ازای هـر تـن در بـورس فلـزات 

لندن رسـید و در ادامه با توجه به افزایش نرخ بهره 

بانک هـای معتبـر جهانـی بـه منظـور کنتـرل تـورم، 

قیمت آن به حدود دو هزار و 400 دالر به ازای هر تن 

کاهـش پیـدا کـرد. از ایـن رو ، تولیدکننـدگان بـزرگ 

داخلی نیز قیمت شمش داخلی را افزایش داده اند 

و در واقـع قیمت هـای داخلـی بـا جهانـی هم خوانـی 

ندارد. همین مسـئله منجر به ایجاد رقابت ناسـالم 
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کاذب  رشـد  نتیجـه  در  و  ایـران  کاالی  بـورس  در 

قیمـت شـمش آلومینیومـی شـده اسـت. متاسـفانه 

شـرایط عرضـه شـمش در بـورس بـه نحـوی اسـت که 

واحدهای کوچک تولیدی قادر به تامین ماده اولیه 

مورد نیاز خود نخواهند شد و عده ای خاص در تناژ 

بـاال اقـدام بـه خریـد و دپـو شـمش آلومینیومـی در 

نیـز  انبـار مجموعـه خـود می کننـد. نظـارت الزم 

جهت عرضه شمش در این تاالر صنعتی نیز صورت 

نمی پذیرد و قیمت شمش در بازار داخلی از قیمت 

جهانی آن پیشی گرفته است.

مدیرعامـل شـرکت پویـا آلومینیـوم اراک ادامـه 

داد: مـا تـا مدتـی قبـل، بـازار صادراتـی عـراق را در 

دسـت داشـتیم امـا از آنجایـی کـه توانایـی رقابـت 

بـا  و  نداریـم  را  اولیـه مورد نیـاز  مـاده  تامیـن  بـرای 

نمی توانیـم در حـوزه  آن مواجـه شـده ایم،  کمبـود 

صـادرات فعالیـت کنیـم. البتـه صـادرات پروفیـل 

آلومینیـــومی بـــه کشـــور افغانستـــان نیـــز صـــورت 

می پذیرفت که با تغییر دولت این کشور، صادرات 

خـود بـه ایـن کشـور را متوقـف کرده ایـم و در نتیجـه 

این مسئله، منجر به جوالن محصوالت ترکیه ای در 

کشـور عـراق شـده اسـت. حـدود 70 تـا 75 درصـد 

ماده اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان پروفیل آلومینیومی، 

شـمش آلومینیـوم و حـدود 25 تـا 30درصـد، ضایعات 

بازیافتی آلومینیومی است و بر همین ثبات قیمت 

توسـعه  در  فروانـی  اهمیـت  آلومینیومـی،  شـمش 

صادرات دارد.

مزیتی به نام انرژی ارزان قیمت  
آخانـی در ادامـه بـه نوسـان قیمـت انـرژی در 

علی رغـم  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  جهانـی  بازارهـای 

در  انـرژی  حامل هـای  چشـمگیر  قیمـت  افزایـش 

داخـل  در  مـا  خوشـبختانه  مختلـف،  کشـورهای 

مشکل خاصی در زمینه تامین انرژی نداریم و یارانه 

اختصـاص یافتـه بـه این بخش، توانسـته اسـت برای 

مثال بخشی از افزایش قیمت هفت برابری گاز طی 

یـک سـال اخیـر را جبـران کنـد. بـا ایـن وجـود، باز هم 

انرژی ارزان قیمت در داخل نسبت به سایر کشورها 

اصلـی  دغدغـه  و  می آیـد  شـمار  بـه  مزیـت  یـک 

تولیدکننـدگان طـی ماه هـای اخیـر، نوسـان قیمـت 

مـاده اولیـه بـوده کـه شـرایط تولیـد را بیـش از پیـش 

دشوار ساخته است.

وی ضمـن تاکیـد بـر اهمیـت نیـروی انسـانی در 

رونـق تولیـد، عنـوان کـرد: هزینـه تمـام شـده نیـروی 

انسـانی غیـر متخصـص بـرای یـک واحـد تولیـدی، 

حدود 10 تا 15 میلیون تومان در سال جاری است که 

اگـر بخـش ساخت وسـاز کشـور بـا رونـق همـراه شـود، 

می تواننـد  آلومینیومـی  کارفرمایـان  شـک  بـدون 

نیـروی  دسـتمزد  پرداخـت  جهـت  الزم  نقدینگـی 

انسـانی را فراهـم کننـد. البتـه بایـد توجه داشـت که 

خـط فقـط بـه 18 میلیون تومـان افزایش یافته اسـت و 

رشد 57 درصدی حقوق در سال جاری نیز جوابگوی 

نیاز معیشتی کارگران نبوده است اما در حالت کلی 

می تـوان گفـت کـه هزینـه ارزان نیـروی انسـانی در 

داخـل کشـور نیـز یـک مزیـت اسـت کـه در صـورت 

رونـق تولیـد و پویایـی بـازار، می توانـد بـه پیشـرفت 

اقتصاد کشور بینجامد.

مدیرعامل شرکت پویا آلومینیوم اراک با اشاره به 

نقـش تحریـم در صنعـت آلومینیـوم کشـور، اذعـان 

کـرد: یکـی از دالیـل اصلـی افزایش قیمت تمام شـده 

آلومینیوم در داخل کشـور، تحریم به شـمار می آید. 

و  یافتـه  توسـعه  کشـورهای  از  آلومینیـوم  واردات 

پیشـرفته صنعتی در حدود 10 سـال پیش به کشـور، 

بـا  آلومینیـوم  تـا قیمـت داخلـی  بـود  سـبب شـده 

قیمت های جهانی تطابق داشته باشد و به نوعی یک 

تعادل نسبی برقرار شود اما در حال حاضر با توجه به 

اینکه صنعت استراتژیک آلومینیوم در تیررس تحریم 

قـرار گرفتـه اسـت و هیـچ گونـه مـراودات مالـی نیز با 

سـایر کشـورهای جهـان صـورت نمی پذیـرد، واردات 

آلومینیـوم کشـور بـه طـور کامـل لغـو شـده و به صفر 

واردات  نیـز  امـکان  صـورت  در  و  اسـت  رسـیده 

آلومینیـوم درجـه دوم از کشـورهای عـراق و سـوریه 

صـورت می پذیرد. بنابراین عـدم واردات آلومینیوم، 

سبب ناهماهنگی قیمت در بازار داخلی شده است 

و واحدهـای تولیـدی کوچک مقیـاس، چـاره ای جـز 

تبعیت از تصمیمات شرکت های بزرگ آلومینیومی 

واحدهـا  ایـن  اگـر  کـه  حالـی  ندارنـد؛ در  کشـور 

می توانسـتند بخشـی از آلومینیوم مورد نیاز خود را 

وارد کنند، قیمت تمام شده آلومینیوم اندکی بهبود 

ما تا مدتی قبل، بازار 
صادراتی عراق را در دست 

داشتیم اما از آنجایی که 
توانایی رقابت برای تامین 

ماده اولیه مورد نیاز را 
نداریم و با کمبود آن مواجه 

شده ایم، نمی توانیم در 
حوزه صادرات فعالیت کنیم
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پیدا می کرد و  برای تولیدکنندگان پروفیل آلومینیومی، 

مقرون به صرفه تر می شد.

ضرورت به روزرسانی تکنولوژی تولید  
آخانی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنی بر اینکه آیا پیشرفت خاصی در تکنولوژی تولید 

یـا خیـر،  آلومینیومـی حاصـل شـده اسـت  پروفیـل 

خاطرنشان کرد: اکستروژن، فرایند تولید پروفیل در 

داخـل کشـور شـناخته می شـود کـه تکنولـوژی مـورد 

استفاده در آن مرتبط با حدود 40 تا 50 سال قبل بوده 

و از راندمـان بسـیار پایینـی برخـوردار اسـت. در واقع 

می تـوان گفـت کـه اگر انـرژی ارزان قیمـت در اختیار 

واحدهـای تولیـدی قرار نمی گرفت، تمام واحدهایی 

کـه از تکنولـوژی و ماشـین آالت قدیمـی در خطـوط 

و  تولیـد  توقـف  بـه  ناچـار  گرفته انـد،  بهـره  تولیـد 

تعطیلـی مجموعه می شـدند. میـزان تولیـد پروفیل 

پیشـرفته  کشـورهای  در  کاری  شـیفت  یـک  در 

صنعتـی، حـدود 10 تـا 15 تـن و ایـن میـزان در داخـل 

کشـور ما، حدود سـه تا چهار تن اسـت. ضمن اینکه 

نیـروی انسـانی مورد نیـازدر خطوط تولید پیشـرفته، 

حـدود سـه نفـر و در واحدهـای تولیـدی داخلـی، 

حـدود 10 نفـر اسـت کـه منجر به کاهش بهـره وری و 

راندمان تولید خواهد شد.

وی اضافـه کـرد: باید توجه داشـت کـه واردات 

ماشـین آ الت جدیـد و همچنیـن هزینـه نگهـداری و 

تعمیـرات آن، هزینه بـر اسـت و بـا توجـه بـه اینکـه 

کارفرمایان با مشکالت اقتصادی فراوانی دست و پنجه 

نرم می کنند، بنابراین قادر به تامین نقدینگی الزم 

جهـت واردات و یـا نگهـداری ماشـین آالت جدیـــد 

نیسـتند و چــــاره ای جـز به کارگیـری از تجهیـزات 

و دسـتگاه های قدیمـی تولیـد ندارنـد. رکـود حاکـم 

و  اسـت  زده  دامـن  مسـئله  ایـن  بـه  نیـز  بـازار  در 

کاهـش تقاضـای محصـوالت آلومینیومـی به ویـژه 

پروفیـل، تمایـل به کارگیـری از ماشـین آالت روز را 

کاهش داده است.

این تولیدکننده پروفیل آلومینیومی ضمن تاکید 

بـر ایجـاد ارتبـاط سـازنده میـان بخـش خصوصـی و 

دولـت، اظهـار کرد: اگرچه دولت از بخش خصوصی 

در حد توان حمایت می کند اما ارتباط جامعی میان 

آن هـا شـکل نگرفتـه اسـت. بروکراسـی های اداری و 

مورد نیـاز،  زیرسـاخت های  تامیـن  عـدم  همچنیـن 

شـرایط تولیـد را دشـوار سـاخته اسـت. در حالـی کـه 

دولت در سایر کشورها، حامی واقعی تولیدکنندگان 

اسـت و تسـهیالت و مشـوق هایی برای آن ها در نظر 

می گیرد و ما امیدوار هسـتیم شـاهد رفع معضالت 

موجـود و تسـهیل شـرایط تولیـد در داخـل کشـور در 

آینده نزدیک باشیم.

واردات قالب های بی  کیفیت چینی    
آخانـی بـا اشـاره به اسـتفاده از قالب های فـوالدی 

بـرای  کـه  فوالدهایـی  کـرد:  اذعـان  اکسـتروژن،  در 

قالب گیری در فرایند اکسـتروژن مورد اسـتفاده قرار 

می گیـرد، فوالدهـای آلفـا گرمـکار اسـت و بهتریـن 

مطـرح  کشـورهای  محصـول،  ایـن  تولیدکننـدگان 

اروپایی هستند. از آنجایی که فوالد گرمکار عالوه بر 

بخـش تولیـد در صنایـع نظامـی نیـز کاربـرد دارد، 

بنابرایـن در لیسـت تحریم هـای خارجـی قـرار گرفتـه 

است و فوالدهای وارداتی، عمدتا چینی هستند و از 

کیفیـت و مرغوبیـت فوالدهـای اروپایـی برخـوردار 

نیسـتند. عـدم مرغوبیـت ایـن فوالدهـا باعـث شـده 

اسـت که عمر قالب های سـاخته شـده کوتاه شـود و 

نتوانیـم بـا اطمینـان خاطـر از ایـن قالب هـا در فراینـد 

اکسـتروژن اسـتفاده کنیـم. زمانـی بیـش از 90 درصد 

قالب هـای فـوالدی، تولیـد داخـل بـود امـا در حـال 

حاضـر، بیـش از 50 درصـد قالب هـای مـورد اسـتفاده 

وارداتی و چینی است که کیفیت الزم را ندارد.

وی در پایـان در ارتبـاط بـا چشـم انداز صنعـت 

آلومینیـوم، یـادآور شـد: خوشـبختانه پیشـرفت های 

مناسـبی در زمینه تولید شـمش آلومینیومی با روی 

کار آمـدن شـرکت هایی مانند آلومینـای ایران حاصل 

شـده اسـت اما شـاهد عدم رشـد تکنولوژی و توسـعه 

تولید در بخش پایین دستی آلومینیوم مانند پروفیل 

طـی ایـن مـدت بوده ایـم. بنابرایـن اگـر بـازار از رکـود 

خـارج شـود و سـرمایه گذاری های الزم در ایـن زمینـه 

صورت پذیرد، می توانیم نسبت به آینده آلومینیوم 

بـه ویـژه صنایع پایین دسـتی این صنعت اسـتراتژیک 

امیـدوار باشـیم؛ در غیـر این صـورت تفاوت چندانی 

در وضعیت حاکم ایجاد نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت پویا 
آلومینیوم اراک با اشاره به 
نقش تحریم در صنعت 
آلومینیوم کشور، اذعان 

کرد: یکی از دالیل اصلی 
افزایش قیمت تمام شده 
آلومینیوم در داخل کشور، 

تحریم به شمار می آید
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مدیرعامل شـرکت اطلس پمپ سـپاهان گفت: سـرمایه گذاری های الزم طی سـالیان اخیر جهت 
توسـعه تولید در صنعت آلومینیوم به ویژه در بخش پایین دسـت صورت نپذیرفته اسـت و این مسئله، 
آینـده ایـن صنعت اسـتراتژیک را به خطـر خواهد انداخـت که امیدوار هسـتیم ضمن کاهـش تورم، 

شاهد رونق تولید در داخل باشیم.

کمبود نقدینگی، کمر تولید را شکسته است
مدیرعامل شرکت اطلس پمپ سپاهان:

ابراهیم احمدی دستگردی در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: 

زمینه فعالیت شرکت اطلس پمپ سپاهان ریخته گری، 

مـورد  آلومینیومـی  قطعـات  مونتـاژ  و  براده بـرداری 

لـوازم خانگـی  و  اسـتفاده در صنایـع خودروسـازی 

است. عمده مشتریان این شرکت، شرکت های بزرگ 

خودرو سـازی بـوده و فعالیـت مـا در سـال 1377 بـا 

ظرفیت تولید ساالنه پنج هزار تن آغاز شده است. 

وی در ادامـه بـه مشـکالت موجـود در صنعـت 

آلومینیـوم اشـاره کـرد و افـزود: یکـی از معضـالت 

مهمی که در حال حاضر با آن رو به رو هسـتیم، عدم 

ثبـات بهـای شـمش آلومینیـوم اسـت کـه در ابتـدای 

سـال جـاری رونـدی نزولـی بـه خـود گرفـت امـا به یک 

بـاره در چنـد هفتـه اخیـر شـاهد افزایـش غیر منطقی 

قیمت آن هسـتیم. این نوسـانات قیمتی از دو عامل 

سرچمشه می گیرند؛ دلیل اول، تغییر لحظه ای نرخ 

ارز و دلیل دوم، نحوه قیمت گذاری شمش آلومینیوم 

اسـت. قیمت گـذاری در بـورس کاالی ایـران کمـی 

متفاوت است و کاهش عرضه شمش آلومینیوم در 

ایـن تـاالر صنعتـی، سـبب ایجـاد رقابـت در بـازار و 

افزایـش قیمـت نهایـی شـمش آلومینیـوم می شـود. 

بـرای مثـال، قیمـت شـمش عرضه شـده در بـورس در 

روز گذشـته، 68 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم 

اعالم شـد که به دلیل رقابت ایجاد شـده، در نهایت 

بـه 78 هـزار تومـان به ازای هر کیلوگرم یعنـی 10 هزار 

تومـان بیشـتر از نـرخ مصـوب بـورس رسـید. تعـداد 

محدود تامین کننده های شمش آلومینیوم از یک سو 

و کاهـش عرضـه ایـن محصـول در بـورس کاالی ایـران 

نیز به این وضعیت تامل برانگیز دامن می زند.

مدیرعامـل شـرکت اطلـس پمـپ سـپاهان اظهـار 

کـرد: میـزان تـورم به وجـود آمـده در کشـور بـه حـدی 

هولنـاک اسـت کـه نیـروی انسـانی کـه در خـط تولید 

مشغول به کار است، حتی با فزایش حقوق نمی تواند 

نیاز هـای اولیـه خـود را بـرآورده کنـد و بـه همین دلیل 

واحدهـای  بـا  همـکاری  ادامـه  بـرای  تمایلـی  دیگـر 

تولیـدی نخواهـد داشـت. مسـئله دیگـری کـه باعث 

شده است نیروی انسانی انگیزه کافی برای فعالیت 

در جبهـه  تولیـد را نداشـته باشـد، وجـود شـغل های 

کاذب مانند خرید و فروش ملک، خودرو و... اسـت. 

البته در این میان نمی توان از کمبود نیروی انسانی 

متخصـص و ماهــــر کــــه آشنــــا بـــا مهارت هــــای 

فنی و حرفه ای هستند نیز چشم پوشی کرد و در حالی 

مـا شـاهد فارغ التحصیـالن جویـای کار آن هـم در 

مقاطع تکمیلی یعنی ارشد و دکتری هستیم که هیچ 

ارتباطی با بخش تولید و صنعت ندارند و همچنین 

تجربـه کافـی جهت فعالیـت در این بخش را کسـب 

نکرده انـد. در واقـع تنهـا بـه دنبـال اخـذ مـدارک 

دانشـگاهی بـوده کـه آن هـم هیـچ تاثیـری بر عملکرد 

نیروی انسانی در خط تولید ندارد و در واقع اهمیت 

تجربه و سـابقه کار به مدارک دانشـگاهی می چربد. 

در یک نگاه کلی، کمبود نیروی متخصص در کشور 

چالشـی اسـت کـــه تقریبـــا تمـــام صنایـــع بـا آن 

دست و پنجه نرم می کنند و اگر اقدامات اساسی و 

کارشناسـانه در رابطـه بـا رفـع ایـن معضـل صـورت 

نپذیرد، بی شک در آینده به چالشی حل نشدنی در 

بخش تولید تبدیل خواهد شد.

تورم؛ عامل کلیدی مشکالت صنایع معدنی  
احمـدی دسـتگردی در خصـوص عوامـل موثر بر 

کاهش میزان تولید، اذعان کرد: از جمله عواملی که 

تمامـی صنـوف از آن زیـان دیده انـد، قطعـی بـرق در 

روزهـای گـرم سـال بـوده اسـت. ضمـن اینکـه عـدم 

تامیـن نقدینگـی نیـز خـود عاملـی کمرشـکن بـرای 

صنایع تولیدی به ویژه بخش پایین دست آلومینیوم 

بوده است.

وی راهکار هـای رونـق تولیـد و مسـیر خـروج از 

رکـود حاکـم را کنتـرل تـورم دانسـت و مطـرح کـرد: 

طـی چنـد هفتـه اخیر، به راحتی می تـوان گفت که 

10 واحـد تولیـدی فعـال در پایین دسـت آلومینیـوم 

تعطیـل شـده اند و علـت آن تـورم حاکـم در کشـور 

بـوده اسـت. اگـر ایـن شـرکت ها بخواهنـد دوبـاره به 

مسـیر تولیـد بازگردنـد، مشـکلی کـه سـد راه آن هـا 

خواهـد شـد، تامیـن مـواد اولیـه با قیمت باال اسـت. 

ضمـن اینکـه تـورم، خـود را در اقتصـاد بـه گونـه ای 

نشان می دهد که افراد با دارایی بیشتر، ثروتمند تر 

و افراد با دارایی کمتر، فقیر تر می شوند حال ممکن 

اسـت در ایـن میـان واحد هایـی بـه علـت ذخیـره و 

تامیـن کافـی مـواد اولیـــه ســـود بیشـتری ببرند و 
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صنعـت باقـی  خواهنـد مانـد و ضامـن بقـای صنعـت 

آلومینیوم خواهند بود.

احمدی دستگردی در خصوص اجرای طرح های 

توسـعه ای، تاکیـد کـرد: بـا وجـود تمـام موانـع پیـش 

روی تولیـد توانسـتیم بـا اجرای طرح های توسـعه ای 

و  اتوماتیـک  ماشـین آالت  کـردن  وارد  جملـه  از 

بومی سـازی بعضـی از ماشـین آالتی کـه تـوان خریـد 

آن هـا فراهـم نبـود، میـزان ظرفیـت تولیـد شـرکت را 

افزایش دهیم و از میزان ظرفیت اسـمی شـرکت که 

واردات  البتـه  کنیـم.  عبـور  اسـت،  تـن  هـزار  پنـج  

ماشـین آالت نـو خـود چالشـی بـود کـه بایـد بـرای 

توسـعه شـرکت آن را رفـع می کردیـم. الزم بـه ذکـر 

تنهـا شـامل حـال صنعـت  ایـن معضـل  کـه  اسـت 

صنعـت  مثـال  عنـوان  بـه   و  نمی شـود  آلومینیـوم 

نوسـازی  بـه  درصـدی   100 نیـاز  هـم  خودروسـازی 

ماشین آالت مورد استفاه در خط تولید خود دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بانک ها برای تامین 

ماشین آالت صنعتی واحد های تولیدی در کشورهای 

پیشـرفته، تسـهیالت بلندمدت با بازپرداخت سـود 

ناچیز در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند اما در 

ایران، وام هایی با مبالغ بسیار اندک که جوابگوی نیاز 

تولیدکنندگان نیست، به افراد تعلق می گیرد. ضمن 

اینکه برای خرید و یا واردات ماشین آالت از بازار آزاد 

نیز باید نقدینگی بسیار زیادی تامین شود که ممکن 

اسـت هر واحد تولیدی از پس این هزینه های گزاف 

برنیاید و نتواند خط تولید خود را به روز کند.

عده ای دیگر توان خرید مواد اولیه را نداشته باشند 

که تمامی این اتفاقات ناشی از عدم کنترل صحیح 

بر روند قیمت گذاری شمش آلومینیوم است.

مدیرعامـل شـرکت اطلس پمپ سـپاهان تصریح 

کرد: ماشـین آالت و قالب های مورد اسـتفاده در این 

کارخانه هم تولید داخل است و هم از طریق واردات 

تامیـن می شـود. جنـس قالب های مـورد اسـتفاده در 

این واحد تولیدی از جنس فوالد گرم کار است که از 

کشور هایی همچون چین، تایوان و ترکیه وارد و یا در 

داخل کشور ساخته می شود. در گذشته قالب های 

که از کشور ایتالیا وارد می شد، بسیار با کیفیت بود 

و در حیـن عملیـات ریخته گـری شکسـته نمی شـد. 

کوره هـای مـورد اسـتفاده در ایـن مجموعـه از نـوع 

گازی بوده که تولید داخل هستند.

احمـدی دسـتگردی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار 

»فلـزات آنالیـن« در رابطه با حمایـت دولت از فعاالن 

صنعت آلومینیوم، ابراز کرد: حمایت های دولت در 

حـد شـعار باقی مانده و اتفـاق خاصی در این صنعت 

رخ نـداده اسـت. رسـالت دولـت بـرای حمایـت از 

تولیدکننـدگان می توانـد ایـن باشـد کـه بـه بانک هـا 

دستور برای اعطای وام های غیرضروری ندهد و این 

تسـهیالت نیـز از بودجـه خـود دولـت تامیـن شـود. 

اقتصاد جامعه باید حول محور عرضه  و  تقاضا حرکت 

کنـد و نبایـد بـه صـورت دسـتوری باشـد. راه حـل رفع 

مشـکالت امـروز اقتصـاد همین مسـئله بـوده و حتی 

جوامع پیشرفته نیز سالیان سال است به همین روش 

عمل می کنند و نتیجه  بسیار مطلوبی نیز در اقتصاد 

کشور خود مالحظه کرده اند.

وی در خصوص دانش و تکنولوژی  مورد استفاده 

در کشور های حوزه خلیج فارس در صنعت آلومینیوم 

اعـالم کـرد: صـادرات آلومینیـوم بـه کشـور های حوزه 

خلیـج فـارس در گذشـته وجـود داشـته اسـت امـا 

هم اکنـون ایـن کشـور ها خـود پیشـرو در ایـن صنعـت 

هسـتند و اقدامـات اساسـی در زمینـه تولیـد انجـام 

داده اند. روند تولید در این کشـورها بسـیار مطلوب 

بـوده اسـت و بـه نظـر می رسـد مشـکلی در زمینـه 

قیمـت  چراکـه  نـدارد؛  وجـود  نیـز  قیمت گـذاری 

آلومینیـوم بـر اسـاس بـورس فلـزات لنـدن مشـخص 

می شـود و در حال حاضر قیمت این فلز اسـتراتژیک 

بـه حـدود دو هـزار و 400 دالر بـه ازای هـر تـن رسـیده 

از  آلیـاژی  آلومینیـوم   البتـه قیمـت شـمش  اسـت. 

آلومینیوم خالص به دلیل استفاده از آلیاژهای خاص 

بیشتر است و در حالت کلی، فرمول مشخصی برای 

قیمـت آلومینیوم وجـود دارد. باید توجه داشـت که 

نوسان نرخ ارز و همچنین تفاوت قیمتی نرخ ارز آزاد 

و نیمایـی، در قیمـت داخلی شـمش آلومینیوم موثر 

بوده اسـت و امیدوار هسـتیم به یک ثبات نسـبی در 

اقتصاد و همچنین قیمت گذاری در صنایع مختلف 

دست پیدا کنیم.

ضرورت سرمایه گذاری در صنایع   
پایین دست آلومینیوم

در  سـپاهان  پمـپ  اطلـس  شـرکت  مدیرعامـل 

خصوص چشـم انداز این صنعت یادآور شـد: با توجه 

به اینکه آلومینیوم یک فلز استراتژیک است و به طور 

مسـتقیم از جانب کشـور آمریکا تحریم شـده اسـت، 

نمی تـوان آن چنـان بـه آینـده این صنعت امیـدوار بود 

زیرا به این صنعت به ویژه بخش پایین دست توجهی 

نشـده و سـرمایه گذاری های مطلوبـی در ایـن زمینـه 

اقدامـات  بایـد  واقـع  در  اسـت.  نپذیرفتـه  صـورت 

تولیـدی  موثر تـری صـورت می گرفـت و واحد هـای 

بیشـتری در صنایـع پایین دسـت و حتـی باالدسـت 

ماننـد بوکسـیت و آلومینـا ایجـاد می شـد. در ایـن 

صـورت می توانسـتیم اطمینان حاصل کنیـم که این 

واحد هـای تولیـدی حداقـل تـا 10 سـال آینـده در ایـن 
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تجـارت ورق از سـال 2012 تـا 2021 بـه  طور کلی روند صعودی داشـته اسـت. در سـال 2021، 
تجـارت ورق آلومینیـوم حـدود 11 میلیـون تن بود که در مقایسـه با سـال 2020، حـدود 1۹.7 درصد 
رشـد داشـت. تجارت ورق در سـال 2020 با همه گیـری ویروس کرونا افت قابل توجهی پیـدا کرد. در 
سـال 2020، حـدود 13.1 درصـد تجـارت ورق در دنیا در مقایسـه با سـال گذشـته کاهش داشـت. 
بیشـترین میزان افت در بین کشـورهای برتـر صادرکننـده ورق، به آمریکا اختصاص یافـت. عالوه بر 
مشـکالتی کـه ویـروس کرونا در تولیـد و تجـارت در آمریکا داشـت، کاهش تولید ورق که از گذشـته 
اتفـاق افتاده بـود، از دیگر دالیل افت 21.2 درصـدی صادرات ورق در آمریکا بود. چین بـا صادرات ورق 
ارزان قیمت توانسـت بخشـی از بـازار آمریـکا را از آن خود کند که بـه  مرور زمان باعـث دامپینگ ورق 

آلومینیوم در آمریکا شد و تولید این محصول روند نزولی پیدا کرد.

عدم بازیابی صادرات ورق آلومینیومی آمریکا

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

آرمـان آتورپـات، ورق آلومینیـوم از جملـه مهم تریـن 

تنـوع  لحـاظ  از  آلومینیومـی  نیمه سـاخته های 

کاربردی به  شمار می روند. یکی از کاربردهای ورق 

آلومینیـوم در صنعـت سـاختمان اسـت. آلومینیوم 

دارای ویژگی بازتاب  دهندگی بسیار باالیی در مقابل 

طیف وسیعی از نور شامل نور مادون قرمز تا فراتر 

از مرئـی اسـت کـه کمـک شـایانی بـه عایق سـازی 

ساختمان و جلوگیری از اتالف انرژی می کند. ورق 

و  سـبکی  بـاال،  عمـر  طـول  خاطـر  بـه   آلومینیومـی 

بازتاب  دهندگـی عالـی نـور، بـه  صورت تایـل و دامپا 

نمـای  پنـل در  در سـقف های کاذب، کامپوزیـت 

سـاختمان مورد اسـتفاده قرار می گیرد. عالوه براین، 

نسـبت  ویژگـی  کنـار  در  نفوذ ناپذیـری  خاصیـت 

اسـتحکام بـه وزن بسـیار بـاالی ورق آلومینیومـی، 

سـبب گسـترش کاربردهای آن در بسـته بندی مواد 

آشـامیدنی فاسدشـدنی بـه  صـورت قوطی هـای 

نوشیدنی شده است.

ویژگی انتقـال حرارتی باالی آلومینیوم، مصارف 

آن را در سـاخت بسـیاری از تجهیـزات گرمایشـی و 

سرمایشـی خانـه از جملـه یخچال هـا و مایکرویوهـا و 

همچنیـن ظـروف آشـپزی در صنایـع لـوازم بـادوام 

مصرفی توسعه داده است. در صنعت حمل و نقل نیز 

نسـبت اسـتحکام بـه وزن بـاالی آلومینیـوم در کنـار 

طـول عمـر بـاال، از کلیدی تریـن ویژگی هـای آن بـرای 

گسـترش مصـارف ورق آلومینیومـی در ایـن صنعت 

بـوده اسـت کـه باعـث شـده در واگن هـای مسـافری 

مورد استفاده قرار بگیرد.

در صنایع تجهیزات و ماشین آالت، ورق آلومینیومی 

به  دلیل سبک وزنی و مقاومت به خوردگی خوبی که 

دارد، کاربردهـای مختلفـی بـه صورت تابلوهـای برق، 

پلیت هـای راهنمـا در ماشـین های مـورد اسـتفاده در 

صنایع نساجی و ساخت مخازن نگهدارنده مواد فوق 

سـرد دارد. گفتنـی اسـت کـه آلومینیـوم، بـه  خاطـر 

سـاختار کریسـتالی »FCC« که دارد، در دمای بسـیار 

پاییـن خـواص مکانیکی بهتـری از خود بـروز می دهد. 

ازاین رو برای ساخت مخازن نگهدارنده مواد فوق سرد 

کـه در آن وزن مخـزن نیـز از اهمیـت باالیـی برخـوردار 

است، از ورق آلومینیومی استفاده می شود.

روند صعودی تجارت ورق آلومینیوم  
نمـودار یـک، تجـارت ورق آلومینیـوم جهـان از 

سـال 2012 تـا 2021 را نشـان می دهـد. بـه  طـور کلـی، 

رونـد تجـارت ورق آلومینیـوم در دنیـا از سـال 2012 تـا 

2021 صعـودی بـوده اسـت. نـرخ رشـد مرکـب سـاالنه 
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تجـارت ورق از سـال 2012 تـا 2021، حـدود 4.5 درصـد 

بود. در سال 2020، میزان تجارت ورق حدود 9میلیون 

و 200 هزار تن بود که در مقایسه با سال 2019، حدود 

13.1 درصـد افـت داشـت. مهم تریـن دلیـل کاهـش 

تجارت جهانی ورق، شیوع بیماری کرونا بود که بازار 

آلومینیوم را مانند سایر بازارها تحت تاثیر قرار داد. با 

پاندمـی کرونـا، تولید آلومینیوم پرایمـری و به تبع آن 

تولید ورق آلومینیوم نیز کاهش پیدا کرد. بیشترین 

میـزان تجـارت مربـوط بـه کشـور چیـن اسـت کـه هـر 

سـاله حدود دو میلیون و 80 هزار تن ورق آلومینیوم 

صادر کرده است. در سال 2020، میزان صادرات ورق 

چین حدود دو میلیون و 340 هزار تن بود که با رشد 

26.6 درصـدی در سـال 2021، بـه حـدود دو میلیـون و 

960 هـزار تـن افزایـش یافـت و کاهشـی کـه از ویـروس 

کرونا در سال 2020 اتفاق افتاد را جبران کرد. در سال 

2020 صـادرات ورق چیـن در مقایسـه بـا سـال 2019، 

حـدود 10.7 درصـد کاهـش داشـت. پـس از چیـن، 

ورق  بـزرگ  صادرکننـده  دومیـن  آلمـان،  کشـور 

آلومینیومی در دنیا بوده اسـت که هر سـاله به  طور 

متوسـط، حـدود یـک میلیـون و 440 هـزار تـن از ایـن 

محصول را صادر می کند. میزان صادرات ورق آلمان 

در سـال 2021، حـدود یـک میلیـون و 500 هـزار تـن بود 

کـه در مقایسـه بـا سـال گذشـته، حـدود 8.7 درصـد 

رشـد داشـت. پـس از آلمـان، کشـورهای آمریـکا، کـره 

جنوبی و فرانسه، جزو بزرگترین صادرکنندگان ورق 

در دنیا بودند.

کاهش صادرات ورق آلومینیوم ایاالت   
متحده

به  طور کلی صادرات ورق آمریکا از سال 2012 تا 2021 

رونـد نزولـی داشـته اسـت. نـرخ رشـد مرکـب سـاالنه 

صـادرات ایـن کشـور حـدود منفـی 6.1 درصـد بـود. 

میـزان صـادرات ورق در سـال 2020 حـدود 535 هـزار 

تـن بـود کـه در سـال 2021 بـه 513 هـزار تـن کاهـش 

از  پـس  کـه  کشـورها  از  بسـیاری  برخـالف  یافـت. 

واکسیناسیون جهانی برای ویروس کرونا، توانستند 

ضـرر وارده را جبـران کننـد امـا آمریـکا نتوانسـت بـه 

سـطح پیشـین خـود برسـد. یکـی از دالیـل مهـم رونـد 

نزولـی تولیـد ورق در آمریـکا، واردات از چیـن بـوده 

است. چین با صادرات ورق های ارزان توانست بخشی 

از بازار این کشـور را از آن خود کند. در سـال 2017، چین 

بـا صـادرات 503 هـزار تن ورق، سـهم 41.6درصدی از 

خـود  بـه  را  آمریـکا  در  ایـن محصـول  واردات  بـازار 

اختصاص داد که بیشـترین سـهم چین در بازار ورق 

آمریـکا بـود. آمریـکا بـرای مقابلـه بـا دامپینـگ چیـن، 

عـوارض وارداتـی ایـن محصوالت را از چین به  شـدت 

افزایـش داد و ایـن امـر نگرانی هـای زیـادی را بابـت 

کسـری عرضـه ایـن محصـول در ایـاالت متحـده بـه  

وجود آورد و حتی سبب افزایش پریمیوم های آن در 

ایـن منطقـه شـد. در سـال 2018 بـا عـوارض وارداتـی 

سـنگین بـرای کاالهـای چینـی، سـهم چیـن در بـازار 

ایاالت متحده نزولی شد و در سال 2019 به 12.5درصد 

کاهش یافت.

صادرات ورق آمریکا در سال 2021، حدود 4درصد 

در مقایسـه با سـال 2020 کاهش داشـت. بزرگ ترین 

مشـتری ورق آمریکا، کشـور کانادا بود که هر سـاله 

حـدود 346 هـزار تـن از ایـن محصـول وارد می کـرد. 

در سـال 2012، کانـادا حـدود 354 هـزار تـن واردات 

ورق از آمریکا داشـت که در سـال 2021، به 281 هزار 

تـن کاهـش یافـت. سـهم کانـادا از صـادرات ورق 

آمریـکا در سـال 2012، حـدود 39.3 درصـد بـود کـه 

برخـالف  رسـید.  درصـد  بـه 54.7  سـال 2021  در 

کاهـش میـزان واردات ورق کانـادا از مبدا آمریکا، 

سـهم ایـن کشـور بـه  دلیـل کاهـش قابـل  توجـه در 

کل صـادرات ورق، افزایـش یافـت. پـس از کانـادا، 

کشورهای مکزیک و چین از دیگر مشتری های ورق 

ایـن کشـور بودنـد. پـس از جنـگ تجـاری چیـن و 

آمریـکا، کشـور چیـن نیـز واردات خـود از آمریـکا را 

کاهـش داشـت. نـرخ رشـد مرکـب سـاالنه واردات 

ورق چیـن از آمریـکا، حـدود منفـی 18.3 درصـد از 

سال 2012 تا 2021 بود.
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مـــسمـــس

چاره ای جز کاهش سود تولید نداریم

پیش بینی تحول در میزان واردات آتی کنسانتره مس در چین

بررسی معامالت مس بین دولت چین و دیگر کشورها
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چاره ای جز کاهش سود تولید نداریم
مدیرعامل شرکت صنایع سیم و کابل کیان:

مدیرعامل شـرکت صنایع سـیم و کابل کیـان گفت: با وجود تحریم  که موجب نوسـان نـرخ ارز در 
کشـور شـده اسـت، قیمت محصوالت تولیدی همواره در حال تغییر بوده و نوسـان لحظه ای قیمت ها 
باعث ایجاد تنش میان تولیدکننده و مشـتریان شـده اسـت. این نوسـانات قیمتی در اکثر مواقع سیر 
صعودی داشـته اسـت و شـرکت صنایع سـیم و کابل کیان چاره ای جز کاهش میزان سـود برای حفظ 

بازار فروش ندارد تا بتواند در این عرصه رقابتی تاب بیاورد و به تولید خود ادامه دهد.

محمود برادران سـادات در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: 

شـرکت صنایـع سـیم و کابل کیان فعالیـت خـود را از 

سال 1386 در زمینه تولید انواع کابل های مخابراتی 

اعم از کابل شـبکه، دوربین و آنتن آغاز کرده اسـت. 

ظرفیـت اسـمی تولیـد ایـن واحـد دو هـزار و 100 تـن 

اسـت و هم اکنـون بـا 50 درصـد ایـن میـزان در حـال 

فعالیت هستیم.  

وی در خصوص چالش های صنعت سیم و کابل، 

عنـوان کـرد: متاسـفانه بـا وجـود تحریـم  کـه موجـب 

قیمـت  اسـت،  شـده  کشـور  در  ارز  نـرخ  نوسـان 

محصـوالت تولیـدی همـواره در حـال تغییـر بـوده و 

نوسـان لحظـه ای قیمت هـا باعـث ایجـاد تنـش میان 

تولیدکننـده و مشـتریان شـده اسـت. ایـن نوسـانات 

قیمتی در اکثر مواقع سـیر صعودی داشـته اسـت و 

شرکت صنایع سیم و کابل کیان چاره ای جز کاهش 

میـزان سـود محصوالت خود بـرای حفظ بـازار فروش 

ندارد تا بتواند در این عرصه رقابتی تاب بیاورد و به 

تولید خود ادامه دهد.

مدیرعامل شرکت صنایع سیم و کابل کیان ادامه 

دیگـری  چالـش  اولیـه،  مـاده  قیمـت  نوسـان  داد: 

محسـوب می شـود کـه بـار سـنگینی بـر دوش 

تولیدکنندگان سیم و کابل نهاده است. قیمت مس 

در روزهای پایانی سال گذشته به حدود 10 هزار دالر 

به ازای هر تن در بورس فلزات لندن رسید و در ادامه 

با افت شـدید قیمت مواجه شـد و تا مرز هفت هزار 

دالر بـه ازای هـر تـن سـقوط کـرد. علی رغـم کاهـش 

قیمـت   مـس در بازارهـای جهانی، تغییری در قیمت 

این فلز سرخ در داخل مشاهده نمی شود. با توجه به 

عرضه کاتد مس در بورس کاال و ایجاد رقابت کاذب 

طی هفته های اخیر، افزایش غیر منطقی کاتد مس را 

مشـاهده کردیـم کـه در هفته گذشـته قیمت عرضه 

کاتـد مـس در بـورس کاال 209 هـزار تومان بوده اسـت 

امـا در هفتـه جـاری قیمـت کاتـد مـس در بـازار آزاد 

310هزار تومان اعالم شد.

بـرادران سـادات بـا اشـاره بـه افزایـش قیمت کاتد 

مس در بازار، اظهار کرد: در حالی که باید مس مورد 

نیاز تولیدکنندگان در اختیار آن ها قرار بگیرد، شاهد 

صادرات این محصول هستیم و این اتفاق در نهایت 

باعـث تعطیلـی واحد هـای تولیـدی خواهـد شـد زیـرا 

تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی در تامین ماده اولیه 

مـورد نیـاز خـود مواجـه هسـتند تا بتوانند مـس مورد 

نیـاز را خریـداری و بـرای تولید سـفارش های مشـتری 

استفاده کنند. البته این اتفاق نتایج دیگری همچون 

افزایـش بهـای پلی اتیلـن و گرانـول پـی وی سـی را بـه 

همـراه داشـته اسـت. متاسـفانه بـازار در برابر کاهش 

بـه نفـع  امـر  ایـن  قیمت هـا مقاومـت می کنـد کـه 

تولیدکنندگان بزرگ تمام خواهد شد.     

وی در مـورد مشـتریان محصـوالت ایـن شـرکت، 

مطـرح کـرد: کابـل مخابراتـی در مجموعـه مـا تولیـد 

می شـود کـه منحصـر بـه یـک شـرکت و یـا مشـتری 

خـاص نیسـت و بـه طـور مسـتقیم بـه بـازار مصـرف 

عرضـه می شـود. ضمـن اینکـه ما مفتول مسـی مورد 

نیاز خود را از بازار آزاد و شرکت های مطرحی همچون 

گیل  راد شمال تامین می کنیم.

موانع پیش روی تولیدکنندگان   
کابل های مخابراتی

مدیرعامـل شـرکت صنایـع سـیم و کابـل کیـان بـا 

اشـاره بـه قطعـی برق در تابسـتان سـال جـاری، اذعان 

کرد: قطعی برق و نوسان های ناشی از آن، متاسفانه 

ایـن شـرکت را متحمل خسـارت های زیـادی از جمله 

آسیب به دستگاه های تولیدی کرد. با توجه به عدم 

هم خوانی زمان قطعی برق با زمان بندی اعالم شـده 

در روز هـای مختلـف، نتوانسـتیم تولیـد منظمـی در 

زمان قطعی برق داشته باشیم. قطعی گاز ، آن چنان 

بر تولید مجموعه تاثیرگذار نبود اما ممکن است در 

واحد های تولیدی دیگر که مجهز به کوره آنیل گازی 

هسـتند، باعـث ایجـاد خسـارت هایی شـده باشـد. 

همچنیـن کمبـود نیـروی انسـانی و نبـود انگیـزه در 

بین افراد جویای کار، از مشکالت دیگری است که 

با آن ها روبه رو هسـتیم و افزایش دسـتمزد نیز تاثیر 
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فرایند تولید را برای فعاالن این بخش تسهیل کند و 

همیـن امـر موجـب افزایـش انگیـزه و میـزان تولیـد و 

همچنین سوددهی در بین تولیدکنندگانی که مجوز 

تولیـد کابل هـای مخابراتـی را دارنـد، خواهـد شـد. 

واحد هـای  اقدامـات،  ایـن  دنبـال  بـه  اینکـه  ضمـن 

تولیدی غیر مجاز ناچار به عقب نشینی خواهند شد 

و بـازار فـروش در اختیـار تولیدکننـدگان واقعـی قـرار 

خواهد گرفت. همچنین باید جلوی صادرات مفتول 

مسـی نیز گرفته شـود تا شـاهد ثبات قیمت و تامین 

مواد اولیه کافی در سـطح بازار باشـیم اما متاسـفانه 

دولت در این زمینه  هیچ  اقدامی انجام نداده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« در 

خصوص استفاده از تسهیالت بانکی، مطرح کرد: در 

چنـد سـال اخیـر در بعضـی مـوارد از وام هـای بانکـی 

اسـتفاده کرده ایـم امـا متاسـفانه مبلـغ تسـهیالت در 

نظـر گرفتـه شـده مناسـب نیسـت و جوابگـوی نیـاز 

تولیدکنندگان نبوده است.

مدیرعامـل شـرکت صنایع سـیم و کابل کیـان در 

پایـان خاطرنشـان کـرد: بخشـی از ماشـین آالت مـورد 

اسـتفاده در خطـوط تولیـد، سـاخت کشـور چیـن و 

برخـی نیـز سـاخت داخـل هسـتند کـه مشـکلی در 

از  مـا  نـدارد.  وجـود  آن هـا  یدکـی  قطعـات  تامیـن 

دسـتگاه هایی همچـون مدیـوم، فایـن و سـوپر فایـن 

اسـتفاده می کنیـم کـه مفتـول مسـی ورودی بـه خط 

تولید در آن 1.38 میلی متر است که پس از گذراندن 

مراحـل تولید، در سـایز های مختلف و بـرای مصارف 

گوناگون تولید می شوند.

پایین تـر، مشـتریان را فریـب می دهنـد و محصـوالت 

بـازار بـه فـروش  بی کیفیـت خـود را بـه راحتـی در 

تولیدکننـده محصـول  کـه  هـم  زمانـی  می رسـانند. 

ایـن  اسـت،  مشـتری  جـذب  درصـدد  با کیفیـت 

واحد هـای غیر مجـاز عرصـه را بـرای تولیدکننـدگان 

ولقعـی تنـگ می کنند و میزان فـروش این واحد هـا را 

کاهـش می دهنـد. مـا معتقـد هسـتیم کیفیـت بـر 

کمیت برتری دارد و افزایش کیفیت محصوالت باید 

در دستور کار واحدهای تولیدی قرار بگیرد.

آینده صنعت سیم و کابل کشور  
مدیرعامـل شـرکت صنایـع سـیم و کابـل کیـان بـا 

ابـراز نگرانـی در خصـوص آینـده ایـن صنعـت، اظهـار 

کـرد: بـا توجـه به نبود نظـارت دقیق و کنترل بر بـازار 

مصـرف توسـط سـازمان های ذی ربـط، هم اکنـون 

واحدهای تولیدی سیم و کابل در موقیت خوبی قرار 

ندارنـد کـه جـای بسـی نگرانـی و تاسـف دارد. ایـن 

امـکان وجـود دارد کـه بسـیاری از فعـاالن این حوزه به 

کار خود پایان دهند و از دور تولید خارج شـوند زیرا 

فعـاالن تولیـد سـیم و کابـل کشـور بـا در نظـر گرفتـن 

مسـائل مالـی و عـدم مطابقـت سـرمایه گذاری هایی 

که در مسیر تولید انجام داده اند، با برگشت سرمایه 

و همچنیـن میـزان سـود انـدک مواجـه می شـوند و به 

نتیجه مطلوبی جز ترک جبهه  تولید نمی رسند. 

بـرادران سـادات در خصـوص حمایـت دولـت از 

تولیدکننـدگان بخـش خصوصی، تاکیـد کـرد: دولت 

می توانـد بـا تامیـن کافـی و ثبات قیمـت مـواد اولیه، 

بسزایی در این زمینه نداشته است.

خبرنـگار  سـوال  بـه  پاسـخ  در  سـادات  بـرادران 

»فلـزات آنالیـن« در رابطـه بـا تولیـد سـیم و کابل های 

تولیـد  کـرد:  تصریـح  بی کیفیـت،  و  غیراسـتاندارد 

کابل های مخابراتی شامل استاندارد اجباری در ایران 

نمی شـود و شـرکت هایی کـه محصـوالت باکیفیـت 

تولید و عرضه می کنند، محصوالت خود را بر اساس 

استاندارد کشور های اروپایی و ژاپن تولید می کنند. 

در این بازار رقابتی شرکت هایی که بتوانند کیفیت 

محصوالت تولیدی خود را افزایش دهند، برگ برنده 

را در دسـت خواهنـد داشـت و می تواننـد مشـتریان 

بیشـتری را جذب کنند. البته باید توجه داشـت که 

تولیـد سـیم و کابـل بـرق شـامل اسـتاندارد اجبـاری 

می شـود کـه مقولـه جداگانه ای نیبـت به نمونه های 

مخابراتی است.

تولیـدی  واحد هـای  متاسـفانه  داد:  ادامـه  وی 

غیر مجـازی هـم وجـود دارنـد کـه هیـچ  یـک از مـوارد 

اسـتاندار را رعایت نکرده و محصوالت بی کیفیت و 

ارزان قیمتـی را ارائـه می کننـد کـه موجـب بـر هـم 

خـوردن تعـادل در بـازار مصـرف و همچنیـن بـه خطـر 

افتـادن جـان افـرادی کـه از ایـن محصـوالت اسـتفاده 

می کننـد می شـود زیـرا بـه جای مـس از آلومینیوم با 

و همیـن  اسـتفاده می کننـد  آبـکاری مـس  روکـش 

مسـئله می توانـد موجـب افزایش خطرات ناشـی از 

برق گرفتگی، آتش سوزی و... شود. واحد های تولیدی 

غیر مجـاز بـا کپی بـرداری از نمونـه با کیفیـت و تولید 

سـیم و کابل مشـابه با محصول اسـتاندارد با قیمتی 



شماره  243          آبان ماه  1401 36

مــس
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

پیش بینی تحول در میزان واردات آتی 
کنسانتره مس در چین

حـدود 3 درصـد از کنسـانتره مـس تولید شـده در دنیا بـه چین صادر می شـود. در سـال 2021، 
بیش از 23 میلیون تن سـنگ معدنی و کنسـانتره مس به این کشـور وارد شـده اسـت که شـیلی و 
پـرو، مهم تریـن تامین کننده هـای سـنگ معدن و کنسـانتره مـس آن بودنـد. پیش بینی ها نشـان 
می دهـد تقاضـا بـرای مس در چیـن همواره رو به افزایش اسـت و تا سـال 2050 به بیشـترین حد 
خـود می رسـد. با توجه به سیاسـت های جدید چین بـرای کاهش آلودگـی آب و هوا از سـال 2018، 
واردات قراضـه کثیف به این کشـور کاهش پیدا کـرده و بازیافت مس موجود در بـازار در اولویت قرار 
داده شـده اسـت. بـا ایـن حال حتـی اگر چینی هـا بتوانند بـا بهبـود تکنولوژی های مربوطـه به نرخ 
بازدهـی ۹0 درصـد در بازیافـت دسـت پیـدا کنند، باز هم نیـاز به اسـتخراج و واردات مـس اولیه به 

این کشور وجود خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

صـورت  بـه  مـس  معـدن  سـنگ  آتورپـات،  آرمـان 

اکسـید و سـولفید مـس یافـت و سـپس طـی مراحـل 

مختلف به کنسانتره مس که در واقع ماده اولیه در 

کارخانه هـای تولیـد مـس اسـت، تبدیل می شـود. با 

وجود اینکه فراوانی سـولفید مس بیشـتر از اکسـید 

مـس بـوده، میـزان مـس خالـص حاصـل از آن کمتـر 

اسـت. در اولین مرحله تولید کنسـانتره، سنگ آهن 

مس در چند مرحله با استفاده از ماشین سنگ زنی 

بـه ذرات کوچک تـر تبدیـل می شـود تـا ایـن ذرات به 

پودر با اندازه کمتر از μm100 تبدیل شوند که کمتر 

از یـک درصـد مـس دارنـد. در این مرحله پـودر، وارد 

مرحله فلوتاسـیون می شـود که آب و موادشیمیایی 

مخلـوط شـده و ایـن محصـوالت را وارد سـلول های 

تغلیـظ می کننـد و بـا دمـش هـوا بـه درون سـلول ها، 

کـف ایجـاد    شـده  به همـراه خود ترکیبات مـس را به 

سـطح سـلول می آورد و در نهایت کنسـانتره مس با 

عیار بیش از 20 درصد تولید می شود.

شیلی در جایگاه نخست صادرات در   
سال 2021

بـر اسـاس نمـودار یک، مشـاهده می شـود کـه از 

مهم ترین کشورهای صادر کننده کنسانتره مس در 

مشاور طرح جامع مس کشور
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10 سال اخیر می توان به شیلی، پرو و اندونزی اشاره  

کـرد کـه حـدود 56 درصـد از صادرات در کل دنیا را 

در سـال 2021 تشـکیل داده انـد. بیـش از 30 سـال 

اسـت که شـیلی بزرگ ترین کشور صادر کننده مس 

در جهـان بـوده اسـت و ایـن فلـز حـدود 50 درصـد از 

کل صـادرات ایـن کشـور را تشـکیل می دهـد. چین، 

ژاپـن و کـره جنوبـی از مهم تریـن مقاصـد صادراتـی 

شـیلی هسـتند و به دلیل وجود معادن مختلف در 

این کشور مانند تمامی کشورهای در  حال  توسعه، 

اسـتخراج و صـادرات بـه کشـورهای توسـعه  یافتـه 

باعـث شـده اسـت تـا شـیلی بـه یکـی از اقتصادهای 

برتر در آمریکای التین تبدیل شود.

چین، مهم ترین مقصد صادراتی   
کنسانتره مس

از مهم تریـن کشـور های وارد کننـده کنسـانتره 

مـس، می تـوان بـه چین، ژاپن و کره اشـاره کـرد. روند 

سنگ معدن مس به 
صورت اکسید و سولفید 
مس یافت و سپس طی 

مراحل مختلف به کنسانتره 
مس که در واقع ماده اولیه 
در کارخانه های تولید مس 

است، تبدیل می شود

کلـی نمـودار دو نشـان می دهـد کـه بـه  طور کلـی از 

در  مـس  تقاضـای  میـزان  تـا 2021،  سـال های 2012 

جهان رو به افزایش است. همچنین در پژوهشی در 

موسسـه علـوم محیطـی »CMl« مشـخص شـد کـه 

تقاضـا بـرای مـس از سـال 2005 تـا 2050 سـه برابـر 

می شود و به دلیل مشکالت زیست محیطی ممکن 

اسـت تامین این حجم از تقاضا برای مس با مشـکل 

همـراه شـود کـه بهتریـن رویکـرد بـرای مقابلـه بـا این 

مشـکل، مصرف بهینه و در صورت امکان اسـتفاده 

از مـس در یـک حلقـه بسـته تولیـد بـوده اسـت و تـا 

جـای ممکـن باید با بازیافت قراضه هـای حاوی مس 

به توان میزان تقاضا را کنترل کرد.

کـه  شـد  مشـخص  همچنیـن  پژوهـش  ایـن  در 

تقاضـا ی مـس در چیـن از سـال 2014 بـه میـزان زیادی 

در حـال افزایـش اسـت. آنالیـز جریان دینامیکی مس 

در چین نشان می دهد که میزان تقاضا از سال 2004 

تا 2015 از چهار میلیون تن، به بیش  از هشت میلیون 
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تـن رسـیده کـه نزدیـک بـه 45 درصد تقاضای جهانی 

بـوده اسـت. طبـق گزارش هـای تهیـه  شـده توسـط 

»USGC«، مـس و آلیاژهـای آن بـه ترتیـب بیشـترین 

درصـد(،   46( سـاختمانی  صنعـت  در  را  مصـرف 

الکترونیکـی  محصـوالت  و  الکتریکـی  کاربردهـای 

)21درصد(، تجهیزات حمل ونقل )16 درصد(، محصوالت 

و  ماشـین آالت  و  )10درصـد(  مصرفـی  و  عمومـی 

تجهیزات صنعتی )7درصد( دارند. قبل از سال 1980 

چیـن در توسـعه صنعتـی و کشـاورزی تمرکـز داشـته 

است و با افزایش شهر نشینی و پیشرفت در صنعت 

الکترونیک در سال 2004، زیرساخت ها و ساختمان سازی 

به مهم ترین دلیل افزایش تقاضا برای مصرف مس در 

چیـن تبدیـل شـد. همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه چیـن 

پر جمعیت تریـن کشـور جهـان بـوده اسـت، افزایـش 

شهرنشـینی در آن باعـث حجـم بـاالی ساخت و سـاز 

می شود و عالوه براین، بزرگ ترین کشور تولید کننده 

اسـاس  همیـن  بـر  اسـت.  الکترونیکـی  تجهیـزات 

می تـوان درصـد بـاالی واردات مـس بـه ایـن کشـور را 

توجیه کرد.

تاثیر سیاست های دولت چین در میزان   
واردات مس در آینده

چیـن  اخیـر،  سـال های  در  کـه  شـد  گفتـه 

بزرگ تریـن وارد کننـده مـس اسـت اما سیاسـت های 

جدیـد دولـت چیـن مبتنـی بر تاکیـد بـر بازیافت به 

دلیل مسـائل زیسـت محیطی مانند کاهش انتشـار 

گاز هـای گلخانـه ای، کاهـش مصـرف انـرژی و آب،   

حـل  بـرای  الزم  تکنولوژی هـای  توسـعه  بـه  ملـزم 

مشـکالت فعلی موجود در صنعت بازیافت اسـت؛ 

به گونه ای که برای حجم باالی قراضه های در حال 

تولیـد مناسـب بـوده و ایـن رویکـرد می توانـد روی 

کاهش واردات از دیگر کشور  ها موثر باشد.

بـرای پیش بینـی تقاضـا بـرای یـک فلـز در آینـده، 

باید بازار مس موجود در کاال های در حال اسـتفاده 

و میزان جریان فلز مذکور در  نظر گرفته شود که دو 

روش بـاال بـه پاییـن و پاییـن بـه بـاال وجـود دارد. در 

روش اول، بـازار مـس موجـود در کاال هـای در حـال 

اسـتفاده بررسـی نمی شـود و در صورت بررسـی هم 

بـه  عنوان مجمـوع اختالف بین جریان هـای ورودی 

و خروجی های انباشته  شده در نظر گرفته می شود.   

در روش دوم، جریـان مـاده مـس و بازار مس موجود 

در کاال هـای در حـال اسـتفاده بـه طـور مسـتقیم بـا 

شناسایی تمامی محصوالتی که در محدوده  ی یک 

سیسـتم مشـخص و در یـک بـازه زمانـی مشـخص 

شـامل این نوع ماده هسـتند، به دسـت می آید. در 

حقیقت براسـاس مصرف های قبلی می توان میزان 

تولید قراضه را محاسبه کرد.

در پژوهش انجام شده در دانشگاه چنگدو گزارش 

شد که از سال 2014 تا 2022، میزان تبدیل مس موجود 

در بـازار بـه قراضـه مـس )در اثر پایان طول عمر کاالها(،  

نسـبت بـه سـال های قبـل از سـال 2013، 1.2 برابـر شـده  

است و همچنین پیش بینی شده که در دو یا سه دهه 

آینـده، تولیـد قراضـه بـه صورت انفجـاری زیـاد خواهد  

شـد کـه ضـرورت بـه تاکیـد بـر بازیافـت را توجیـه 

سیاسـت های  از  بخشـی  عالوه برایـن،  و  می کنـد 

جدیـد بایـد بـر مبنـای صـادرات قراضه هـای بـا عیـار 

پایین و کثیف به سایر کشور ها باشد.

بـا اسـتفاده از روش پاییـن  بـه  بـاال و بـا به کارگیری 

مفروضات مبتنی بر سیاست های دولت،  پیش بینی 

شـد که میزان تقاضا برای مس در چین تا سـال 2050 

بـه طـور مـداوم افزایـش می یابـد و بـه دلیل پیشـرفت 

تکنولوژی، نحوه سیاست گذاری ها و درخواست زیاد 

بـرای مـس، نـرخ بازدهـی بازیافـت »RER« در آینـده 

افزایش می یابد. همچنین پیش بینی شد که با وجود 

افزایـش مـس موجـود در  حـال  اسـتفاده و رسـیدن بـه 

حداکثـر مقـدار خـود تـا سـال 2060، حتـی اگـر نـرخ 

بازیافـت بـه 90 درصـد برسـد، مـس ثانویـه نمی توانـد 

پاسخگوی کامل تقاضا باشد و در یک بازه کوتاه مدت 

امکان اینکه صنعت مس چین به یک اقتصاد بسته  

)مسـتقل از تامین کنندگان خارجی(  که دولت چین 

آن را بـه   عنـوان یـک اسـتراتژی بـرای مقابله بـا آلودگی 

هـوا و کاهـش سـمی  شـدن آب و خـاک در عیـن حفظ 

پیشرفت اقتصادی در نظر گرفته  است، وجود ندارد. 

بنابر مواردی که گفته شد، با توجه به افزایش مدام 

بـه  همچنـان  رو  پیـش   سـال های  در  چیـن  تقاضـا،   

اسـتخراج و واردات مقدار زیادی از مس نیاز خواهد 

داشـت امـا می تـوان کاهـش واردات بـه چیـن را بـه 

خصوص برای بلند مدت پیش بینی کرد.

با استفاده از روش پایین 
 به  باال و با به کارگیری 
مفروضات مبتنی بر 
سیاست های دولت،  

پیش بینی شد که میزان 
تقاضا برای مس در چین تا 
سال 2050 به طور مداوم 

افزایش می یابد
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در اواخـر سـال 2017، قانـون جدیـد واردات ضایعات جامـد در چین اعمال شـد و محدودیت ورود 
ضایعـات جامـد کثیـف در اول مـاه ژانویه 2021 تصویب شـد. طبق آمار به دسـت آمده نیز مشـخص 
می شـود کـه میانگیـن عیـار قراضه های مـس وارداتـی به ایـن کشـور، از 40 درصـد بـه 75 درصد 
افزایـش یافته اسـت. لـزوم به بازیافت به  خصوص در کشـورهای توسـعه  یافته به  دلیـل تولید باالی 
حجـم زباله هـا و خطـر گرم شـدن کره زمیـن به  دلیل انتشـار بیش  از  حـد گازهای گلخانـه ای، باعث 
شـده اسـت تا حمایت دولت هـا از کارخانه هـای بازیافت افزایش یابـد و از تکنولوژی هـای روز جهت 
افزایش نرخ بازدهی اسـتفاده شـود. بررسـی آمار بازیافت مس در چین مشـخص می کند که سـاالنه 
نـرخ بازیافت در حال افزایش اسـت و تنها در زمان انتشـار ویروس کرونا و قرنطینه های شـدید چین 
بـرای پیشـگیری در اوایل سـال 2020، نرخ بازیافت مس کاهش یافته اسـت که بـه  دلیل خطر باالی 

ابتالی کارگران تفکیک زباله و شیوع بیماری بوده است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

مشـاوره  شـرکت  عمومـی  روابـط  از  نقـل  بـه  و 

اقتصـادی آرمـان آتورپـات، از چالش هـای جدیـدی 

کـه کشـورها بـا آن سـروکار دارند، ایجـاد تعادل بین 

توسـعه اقتصادی و رعایت مسائل زیست محیطی 

اسـت و سیاسـت های تبیین شـده از طرف هر یک 

از کشورها، می تواند در عملکرد دیگر کشورها نیز 

تاثیرگـذار باشـد. بـه  عنـوان مثال، جهش به  سـمت 

جامعـه بـدون کربـن حالـت ایده آلی که نشـر کربن 

بـه حـدی کاهـش یابـد کـه توسـط طبیعـت جـذب 

شـود، موجـب افزایش پروژه های پایدار برق رسـانی 

می شـود کـه تقاضـا بـرای اسـتفاده از مـس را چنـد 

برابـر می کنـد. از سـوی دیگـر، در حالی که کاهش 

عیار سنگ  معدن مس استخراج شده در کشورهای 

کم  درآمـد ادامـه می یابـد، بایـد انتظـار شـدید ترین 

تغییرات اقلیمی و خطر کمبود آب را داشـت. هر 

چـه کشـور توسـعه  یافته تـر باشـد، افزایـش توجـه بـه 

بازیافت نیز ضروری خواهد بود.

اهمیت بازیافت و رویکرد دولت چین   
برای کنترل آلودگی

طبـق گـزارش موجـود در یـک ژورنـال مرتبـط بـه 

وزارت بوم شناسـی و محیـط زیسـت چیـن، در سـال 

2019 نرخ کلی بازیافت این کشور تنها حدود 5 تا 20 

درصـد بـوده اسـت؛ در حالـی کـه طبـق آمـار گـزارش 

 شده، در کشور توسعه  یافته ای مانند آلمان این رقم 

به 66 درصد می رسـید و از پیشـتازان جهانی در این 

زمینـه بـود. زباله هـای ایجاد شـده در کشـور چیـن از 

ایاالت متحده آمریکا نیز که مهم ترین مصرف کننده 

دنیا شناخته می شود، بیشتر است و مجمع جهانی 

زباله هـای  کـه  می زنـد  تخمیـن   »WEF« اقتصـاد 

خانگی چین در سـال 2030 به دو برابر آمریکا خواهد 

رسـید کـه دلیـل اصلـی آن، حجـم بـاالی بازیافـت در 

کشـور توسـعه یافته ای مثـل آمریـکا عنـوان می شـود. 

ایـن شـرایط باعـث نگرانـی دولت چین شـده و آن ها را 

مجبور به ارائه راهکارهای مختلف برای مقابله با این 

بـا  مشـکالت کـرده اسـت. در تـالش بـرای مقابلـه 

آلودگی هوا و کاهش سمی  شدن آب و خاک در عین 

حفظ پیشرفت اقتصادی، دولت چین سیاست های 

خـود را مبتنـی بـر اقتصـاد چرخشـی بـه  عنـوان یـک 

اسـتراتژی توسـعه ملی بنا کرده است. قوانین جدید 

چیـن کـه واردات ضایعـات جامـد کثیـف را محـدود 

کرده اسـت، باعث ایجاد اختالل در زنجیره تامین و 

منجر به افزایش دفن زباله در کشورهای توسعه  یافته 

و پر درآمـدی کـه صادرکننـده زبالـه بـه چیـن بودنـد، 

شـده و آن ها را وادار به مسـتقل  شـدن در بازیافت با 

توسعه تکنولوژی های مربوطه کرده  است. شرکت های 

چینی بنابر دالیل گفته شده با کاهش عرضه قراضه 

بررسی معامالت مس بین دولت چین و دیگر کشورها

مشاور طرح جامع مس کشور
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مواجـه هسـتند و از سـوی دیگـر، تحقیقـات نشـان 

می دهد که عرضه مس ثانویه داخلی به اندازه تقاضا 

نیسـت. محـدود کـردن ورود قراضه هـای جامـد در 

چین، باعث افزایش واردات کنسانتره و میزان تصفیه 

اولیـه بـرای جبـران ایـن قضیـه و تامیـن  کـردن مـس 

پیش بینـی  اسـت.  شـده  تقاضـا  حـد  در  مصرفـی 

می شـود کـه در سـال های پیـش رو بـه  ویـژه بـرای بـازه 

زمانـی بلند مـدت، نـرخ بازیافـت بـه میـزان زیـادی 

زیـاد  حجـم  مانیتورینـگ  کنـد.  تغییـر  چیـن  در 

زباله هـای تولیـدی و اسـتفاده از تراشـه ها، پـردازش 

داده های سـری زمانی و تکنولوژی پردازش تصویر 

جهت جداسازی زباله به جای نیروی کار، یکی از 

اهـداف دولـت چیـن برای افزایش نـرخ بازیافت به 

حساب می آید.

بررسی روند تغییرات واردات،  استخراج   
و بازیافت مس در چین

کاهـش واردات قراضـه قبـل از سـال 2021 و در 

ادامه با وضع قانون محدودیت ورود ضایعات جامد 

در اوایـل 2021، باعـث شـده اسـت کـه چیـن در سـال 

2020، مقـدار زیـادی مس تصفیه شـده برای جبـران و 

بـرآورده کـردن میـزان تقاضـا وارد کنـد و تولیـد مـس 

تصفیـه شـده افزایـش یابـد. همچنیـن بـه  دلیـل وضع 

قوانین جدید، شرکت هایی که قبل از این قراضه های 

مس و آلیاژهای آن را می خریدند و ذوب می کردند، 

خریـداری  اولیـه  کاتـد  حتـی  و  ثانویـه  شـمش های 

 »UN Comtrade« کردند. طبق آمار به  دست  آمده از

نیـز ایـن نکتـه قابـل اثبـات می شـود کـه مقـدار کاتـد 

وارداتی از میانگین حدود سه میلیون و 500 هزار تن 

که در طول سال های مختلف از 2012 تا 2019 به  طور 

تقریبی ثابت بوده، به مقدار تقریبی چهار میلیون و 

تولیـد  تـن در سـال 2020 رسـیده اسـت.  500 هـزار 

محصوالت مسی با توجه به افزایش تقاضا برای مس 

در چین از سال 2012 تا 2021، همواره طبق آمار حاصل 

از »IWCC« افزایش داشـته اسـت. بررسـی داده های 

واردات و میـزان بازیافـت کـه در نمـودار یـک نشـان 

داده شـده اسـت، مشـخص می کنـد کـه رونـد کلـی 

تغییرات بازیافت و واردات نیز صعودی بوده  است؛ 

در حالـی کـه میزان اسـتخراج از معـادن مس در چین 

تغییرات خیلی کمی داشته است. در ابتدای شیوع 

بیماری کرونا در اوایل سال 2020، با شیوع بیماری در 

بین معدنچیان و حتی توقف اسـتخراج در برخی از 

معدن های بزرگ، تولیدات پاالیشگاهی کاهش پیدا  

کـرد و بـه دنبـال آن تبـادالت جهانی، تبـادالت قراضه 

طبـق  و  شـد  محـدود  کشـورها  سـایر  و  چیـن  بیـن 

 »UN Comtrade« عددهـای گـزارش شـده توسـط

مجموع واردات از یک میلیون و 200 هزار تن در سال 

2019، به 735 هزار تن در سـال 2020 رسـید و بعد 

از برداشـتن محدودیت هـا و تمـام شـدن قرنطینـه 

در چیـن، دوبـاره بـه یـک میلیـون و 350 هـزار تـن 

افزایـش یافـت؛ بـا ایـن تفـاوت کـه همـان  طـور کـه 

انتظـار می رفت، عیـار قراضه های وارداتـی افزایش 

یافته است.

در نمـودار دو نشـان داده شـده اسـت کـه عیـار 

قراضه هـای مـس وارداتـی بـه چیـن از سـال 2012 تـا 

2017 ثابـت مانـده و میانگیـن آن برابـر بـا 40 درصـد 

بـه  طـور ناگهانـی بنابـر  محاسـبه شـده اسـت امـا 

زمانـی  بـازه  بـرای  دولـت  جدیـد  سیاسـت های 

سـال های 2018 تا 2021، به 75 درصد رسـیده اسـت. 

کاهش بازیافت در سال 2020 نیز می تواند به دلیل 

بـرای  کار  نیـروی  کاهـش  و  کرونـا  ویـروس  اثـرات 

پیشگیری از شیوع آن توجیه شود.

انجـام شـده و داده هـای  بـر اسـاس مطالعـات 

آمـاری بررسـی شـده، انتظـار مـی رود کـه بازیافـت و 

واردات مـس همـواره رونـد صعـودی داشـته باشـد و 

احتمـال مـی رود بـا توجه به تـالش دولت چین برای 

افزایـش حجـم بازیافـت، در سـال های آینـده نـرخ این 

بـه  توجـه  بـا  باشـد.  داشـته  زیـادی  جهـش  رشـد 

محدودیـت معـادن اسـتخراجی مـس در این کشـور 

نیـز انتظـار مـی رود کـه تولیـد مـس اولیـه حاصـل از 

مواد معدنی ثابت باقی بماند.
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سرب و رویسرب و روی

رونق تولید مستلزم رفع موانع اقتصادی است

ایران می تواند قطب صنعت سرب در جهان شود
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رونق تولید مستلزم رفع موانع اقتصادی است
مدیرعامل شرکت سرب پیشرو پاسارگاد کبیر:

مدیرعامل شـرکت سـرب پیشرو پاسـارگاد کبیر گفت: اگر در سیسـتم مدیریتی صنعت سرب 
کشـور ثبـات ایجـاد و همچنین نوسـانات بی رویـه نرخ ارز کنترل شـود، بدون شـک بسـیاری از 
مشـکالت ایـن صنعـت به ویـژه تامیـن مـواد اولیه به طـور کامل رفـع خواهد شـد و فعـاالن این 

صنعت با قدرت به تولید خود ادامه خواهند داد.

مرتضی رمضانی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: وضعیت 

صنعـت سـرب در هشـت مـاه سـال 1401 مناسـب 

نبـوده اسـت و در حـال حاضـر با کمبود شـدید ماده 

اولیـه دسـت و پنجه نـرم می کنیـم. ایـن در حالـی 

اسـت که اگر مواد اولیه کافی در اختیار واحدهای 

آن مشغول تولید هستیم.

مدیرعامـل شـرکت سـرب پیشـرو پاسـارگاد کبیـر 

عنـوان کـرد: متاسـفانه خـاک معدنـی مورد نیـاز در 

اختیـار واحدهـای تولیـدی قرار نمی گیـرد و ما حدود 

سـه سـال پیـش بـه همـراه تنی چنـد از تولیدکنندگان 

بـرای  انگـوران  معـدن  مناقصـه  در  سـرب  شـمش 

تحویل گیری مواد اولیه از این معدن شرکت کردیم و 

برنـده ایـن مناقصـه نیـز شـدیم امـا متاسـفانه مـواد 

اولیـه ای بـه مـا تعلـق نگرفت و مبلغ پرداخت شـده از 

جانب برگردانده شد. در حال حاضر نیز عرضه خاک 

معدنـی در بـورس کاالی ایـران صـورت می پذیـرد که 

تـاالر صنعتـی، بروکراسـی های اداری  ایـن  از  خریـد 

مختـص بـه خـود را دارد و از سـوی دیگر اگر به دنبال 

واردات خـاک معدنـی از کشـورهای همسـایه ماننـد 

ترکیه باشیم، با سخت گیری سازمان های مختلف به 

ویژه محیط زیست مواجه خواهیم شد.

رمضانـی بـا تاکید بر اهمیت تامین مـواد اولیه، 

اذعان کرد: واقعیت امر این است که هیچ مشکلی 

در زمینـه تامیـن انـرژی و همچنیـن نیـروی انسـانی 

نداریم و تنها دغدغه ما، تامین ماده اولیه است که 

اگـر آن هـم رفـع شـود، می توانیـم با قدرت به مسـیر 

تولیـدی شـمش سـرب قـرار بگیـرد، مشـتریان کافـی 

برای این محصول وجود دارد.

وی افزود: شرکت سرب پیشرو پاسارگاد کبیر از 

سال 1396 فعالیت خود را در زمینه بازیافت سرب 

و تولیـد شـمش سـرب با ظرفیت اسـمی هفـت هزار 

تـن آغـاز کـرده اسـت کـه در حال حاضر بـا 30 درصد 
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تصمیم به واردات برخی تجهیزات ضروری داشتیم 

که متاسفانه به علت نوسانات قیمت دالر و کمبود 

بودجه، با مشکل مواجه شدیم و امیدوار هستیم با 

ثبات در شرایط اقتصادی و نرخ ارز بتوانیم اقدامات 

الزم را انجـام دهیـم. یکـی از همـکاران مـا در سـال 

1388، اقـدام بـه واردات ماشـین آالت ایتالیایی کرد 

کـه در حـال حاضـر چنین مسـئله ای غیر قابل تصور 

است و هزینه هنگفتی صرف واردات این دستگاه ها 

خواهد شد.

ایـن تولیدکننـده شـمش سـرب بـا اشـاره به اینکه 

حمایت سازمان های ذی ربط در استان های مختلف 

کشـور متفاوت اسـت، تصریح کرد: واقعیت امر این 

اسـت کـه تولیدکننـدگان بایـد از بابـت آینـده مالـی 

تولید خود مطمئن باشـند. متاسـفانه شـاهد نوسـان 

دائمی نرخ دالر در کشور هستیم و زمانی که اقدام 

فـروش  نهایـت  و در  تولیـد  اولیـه،  مـواد  تامیـن  بـه 

محصوالت خود می کنیم، قیمت تمام شده محصول 

دستخوش تغییر می شود و بسیاری از مشتریان نیز 

حاضـر بـه پرداخـت تفـاوت قیمـت حاصـل از نوسـان 

نرخ ارز نیستند که این اتفاق در نهایت جز ضرر برای 

تولیدکننـده، نتیجـه ای نخواهـد داشـت. مـا تاکنون 

ریالی بابت تسهیالت حمایتی از بانک ها و موسسات 

مالـی دریافـت نکرده ایـم و همـواره تـالش کرده ایـم بـا 

تالش خود به تولید ادامه دهیم.

رمضانـی بـا تاکیـد بـر اینکـه در آینـده نزدیـک، 

جنـگ بـر سـر اسـتفاده از فلـزات خواهد بـود، عنوان 

کرد: با توجه به پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی 

در خطوط تولیدی شرکت های پیشرفته صنعتی، به 

نظر می رسد رقابت جهانی در زمینه به کارگیری از 

فلزات کمیاب شکل خواهد گرفت و فلزات دیگری 

جایگزین سرب خواهند شد. البته با توجه به کاربرد 

مهم سرب در باتری خودرو، کماکان نیاز به این فلز 

سـنگین ادامه خواهد داشـت و اندکی از ارزش های 

فلز سرب کاسته نخواهد شد.

وی در پایـان یـادآور شـد: امیـدوار هسـتیم در 

صورت رفع تحریم ها، شاهد رونق صادرات و همچنین 

تسـهیل روابـط بانکـی بـا کشـورهای توسـعه یافتـه و 

صنعتی جهان باشـیم و تولید روز به روز بهتر شـود و 

رونق و توسعه پیدا کند.

بـرای باتری هـای خودرویـی بـه عنـوان پرکاربردتریـن 

محصول تولیدی با اسـتفاده از شـمش سـرب است. 

در حـال حاضـر قیمـت داخلـی شـمش سـرب حدود 

60 تا 70 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است و  به 

یک تعادل نسبی دست یافته است.

استفاده بهینه از اکسید سرب  
رمضانـی در ارتبـاط بـا اقدامـات صـورت گرفتـه 

جهـت کاهـش آالیندگـی تولیـد سـرب، اذعـان کـرد: 

خوشـبختانه گام هـای بسـیار موثـری جهـت کاهش 

آالیندگی صنعت سـرب برداشـته شـده اسـت که از 

جمله آن ها می توان به تعبیه بک فیلتر در واحدهای 

تولیـدی شـمش اشـاره کـرد. ایـن مسـئله عـالوه بـر 

کاهـش آالیندگـی تولیـد، سـبب جمـع آوری اکسـید 

سـرب و همچنیـن سـودآوری ضمـن فـروش اکسـید 

سـرب می شـود. بر همین اسـاس واحدهای تولیدی 

شمش سرب به دنبال کاهش حداکثری آالیندگی و 

استفاده بهینه و درآمدزایی از فروش غبار و اکسید 

سرب جمع آوری شده در این بک فیلترها هستند.

وی در خصـوص تکنولـوژی مـورد اسـتفاده در 

خطـوط تولیـد ایـن شـرکت، خاطرنشـان کـرد: تمامی 

دسـتگاه ها و ماشـین آالتی کـه در خطـوط تولیـد از 

آن ها اسفاده می کنیم، تولید داخل است و به هیچ 

عنوان از تجهیزات خارجی استفاده نکرده ایم. البته 

تولید ادامه دهیم. نکته جالب اینکه خاک معدنی 

عرضـه شـده در بـورس، حـاوی برخـی فلـزات ماننـد 

نقـره اسـت کـه بایـد جداسـازی آن بـه منظـور تولیـد 

شمش سرب صورت پذیرد اما در عمل قیمت نقره 

نیـز بـه بهـای تمـام شـده خـاک افـزوده می شـود کـه 

البته جداسازی آن هزینه بر است و برای تولیدکننده 

مقرون به صرفه نخواهد بود.

ضرورت ثبات مدیریت در صنعت   
سرب

وی در ادامـه بـه ضرورت مدیریت کارشناسـانه 

صنعت سـرب و روی کشـور اشـاره کرد و گفت: اگر 

در سیسـتم مدیریتـی صنعـت سـرب کشـور ثبـات 

ایجـاد و همچنیـن نوسـانات بی رویه نـرخ ارز کنترل 

شـود، بدون شـک بسـیاری از مشـکالت این صنعت 

بـه طـور کامـل رفـع خواهد شـد. این در حالی اسـت 

که هر روز به صورت مکرر، قوانینی وضع می شـود 

کـه متاسـفانه توجیـه منطقـی نـدارد و بـه راحتـی بـا 

اعمـال قوانیـن بعـدی کـه روزهـای پـس از آن وضـع 

خواهـد شـد، نقـض می شـود. جـای خالـی مدیـران 

متخصص و دلسـوز تولید و آشـنا با صنعت سـرب و 

روی به شـدت احسـاس می شـود و همین مسئله بر 

اهمیـت ثبـات مدیریـت در ایـن بخـش می  افزایـد. 

برخـی قوانیـن در حـوزه تجـارت خارجـی کشـور نیـز 

شرایط واردات مواد اولیه و صادرات شمش سرب را 

دشـوار سـاخته اسـت و امیـدوار هسـتیم در ادامـه 

شاهد بهبود شرایط موجود در این زمینه باشیم.

مدیرعامل شـرکت سـرب پیشـرو پاسـارگاد کبیر 

در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر 

اینکـه قیمـت سـرب بـا چـه نوسـاناتی طـی ماه هـای 

اخیـر مواجـه بـوده اسـت، مطرح کرد: قیمت سـرب 

در بـورس فلـزات لندن مانند سـایر فلزات غیرآهنی 

رونـد کاهشـی داشـته اسـت. قیمـت سـرب در حال 

حاضـر حـدود دو هـزار و 100 دالر بـه ازای هـر تـن در 

بـورس فلـزات لنـدن اسـت؛ در حالـی کـه بیشـینه 

قیمت آن به حدود دو هزار و 900 دالر به ازای هر تن 

رسـیده بود. باید در نظر داشـت که قیمت داخلی 

سرب در 6 ماهه دوم نسبت به نیمه نخست سال، 

ثبات نسبی پیدا می کند و دلیل آن نیز کاهش تقاضا 

واقعیت امر این است 
که هیچ مشکلی در زمینه 
تامین انرژی و همچنین 

نیروی انسانی نداریم و تنها 
دغدغه ما، تامین ماده اولیه 
است که اگر آن هم رفع 

شود، می توانیم با قدرت به 
مسیر تولید ادامه دهیم
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ایران می تواند قطب صنعت سرب در جهان شود
مدیر کارگاه تولیدی شمش سرب گلی:

مدیـر کارگاه تولیدی شـمش سـرب گلی گفـت: کبود نقدینگی بـه همراه افزایـش هزینه های 
تولیـد اعـم از قیمـت مواد اولیـه، انرژی، مـواد مصرفی و همچنین نوسـان قیمت سـرب در بورس 
فلـزات لنـدن، وزنه هـای آویزان به پای صنعت سـرب هسـتند که سـرعت پیشـرفت این صنعت 
را کنـد کرده انـد و دولـت بـا حمایت سـازماندهی شـده از تولیدکنندگان شـمش سـرب می تواند 

کشور را به قطب تولید سرب در جهان تبدیل کند.

مصطفـی گلـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیان کـرد: زمینه 

فعالیـت ایـن کارگاه تولیـدی، تولید شـمش سـرب از 

ذوب باتری های فرسوده، ضایعات سربی و استفاده 

از کنسـانتره سـرب و خـاک سـرب بـوده اسـت امـا 

توسـعه  بـا  گذشـته  سـال  چنـد  در  متاسـفانه 

فعالیت های کارخانه و نوسـازی خط تولید و تبدیل 

کوره هـای سـنتی بـه صنعتـی بـرای افزایـش میـزان 

تولیـد، نتیجـه عکـس حاصل شـد و علی رغم تجهیز 

کردن این کارگاه به کوره های 20 تنی، برق یک هزار 

و 250 کیلـووات، گاز ایسـتگاه یـک هـزار پونـدی و 

اقدامـات دیگـر، ایـن واحـد تولیـدی نزدیـک بـه یـک 

سال است که هیچ فعالیتی در زمینه تولید شمش 

سرب ندارد و کارگاه به حالت تعلیق درآمده است.

واحـد  ایـن  تعطیلـی  دالیـل  بـا  ارتبـاط  در  وی 

تولیـدی، عنـوان کـرد: دالیـل مختلفـی بـه صـورت 

زنجیـره وار منجـر بـه تعطیلـی خـط تولیـد شـدند. از 

جملـه اینکـه این کارگاه تولیـدی در ابتـدا دارای یک 

کـوره سـنتی بـود کـه بـا وجـود مصـرف انـدک مـواد 

اولیـه، از تولیـد خوبـی برخوردار بودیم اما با دسـتور 

سـازمان حفاظـت محیـط  زیسـت و هزینه هنگفت، 

ناچـار بـه خریـداری کـوره صنعتـی  شـدیم. یکـی از 

مـواد  از  یکـی  مثـال،  بـرای  اسـت.  دشـوار سـاخته  

مصرفـی مهـم در داخـل کوره هـای ذوب، آجر هـای 

شـاموتی اسـت کـه بـا هزینـه ای بالـغ بـر 500 میلیون 

تومان تامین و تجهیز می شود. این مواد مصرفی در 

نهایت برای مدت زمان سه تا چهار ماه دوام دارند 

و پـس از ایـن مـدت بایـد تعویـض شـوند کـه بـا ایـن 

وجود، تولید شمش سرب صرفه اقتصادی ندارد.

خام فروشی؛ بالی جان صنعت سرب  
گلـی در خصـوص آینـده صنعـت سـرب، اظهـار 

کـرد: اگـر شـرایط تولیـد در ایـن صنعـت بـه همیـن 

شـکل ادامه پیدا کند، صنعت سـرب دیگر قابلیت 

سـرمایه گذاری نخواهد داشت و معدود واحدهای 

فعـال در ایـن صنعـت نیـز رو بـه تعطیلـی خواهنـد 

رفـت. بـا توجـه بـه کمبـود باتری هـای فرسـوده در 

بـازار، عـدم واردات خـاک معدنی زیر سـایه تحریم ، 

ساماندهی نکردن معادن سرب و صادرات کنسانتره 

بـه خـارج از کشـور، شـرایط ایـن صنعـت بغرنج تـر از 

گذشـته خواهـد شـد. از سـوی دیگـر، عرضـه خـاک 

معدنـی در بـورس کاالی ایـران نیـز چنـدان مناسـب 

نیست و خاک معدنی با قیمت سرسام آوری در این 

تاالر صنعتی عرضه می شود؛ در حالی که تولیدکننده 

تبعات تعویض کوره این بود که مقدار نقدینگی ما 

بـه شـدت کاهـش یافـت و ایـن در حالـی اسـت کـه 

تولید بدون تامین نفدینگی کافی امکان پذیر نیست. 

از سـوی دیگـر، قیمـت سـرب در بازار هـای جهانی و 

بـورس فلـزات لنـدن »LME« به شـدت کاهش پیدا 

کرد و به تولید ما ضربه زد. البته نوسـان قیمت در 

این بازار و کاهش بهای ناچیز به صورت مقطعی در 

معامـالت بـورس عـادی بـود امـا هم اکنـون بـا ریزش 

تولیدکننـده  زیـاد و طوالنی مـدت،  قیمـت بسـیار 

ریسک هزینه برای تامین مواد اولیه و تولید شمش 

سـرب را بـه جـان نمی خـرد. در حـال حاضر قیمت 

سـرب در بـورس فلـزات لنـدن در حـدود دو هـزار و 

212 دالر بـه ازای هـر تـن اسـت؛ در حالـی کـه قیمت 

ایـن فلـز بـه حـدود دو هـزار و 500 دالر در یـک برهـه 

زمانی افزایش یافت و در ادامه به حدود یک هزار و 

900 دالر رسید.

مدیر کارگاه تولیدی شمش سرب گلی در رابطه 

با مشکالت تولید، تصریح کرد: شرایط تولید شمش 

سرب در بازار های داخلی چندان مساعد نیست و 

نوسـان قیمـت ارز، افزایـش چند برابری بهـای انرژی 

از جمله برق و گاز، هزینه بیمه و مالیات و همچنین 

حفط و نگهداری دستگاه ها، شرایط را بیش از پیش 
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الزم و دقیق از میزان پیشرفت ها دارد، این تسهیالت 

را در اختیـار تولیدکننـدگان قـرار دهـد. خوشـبختانه 

دانـش صنعـت سـرب در داخـل کشـور نسـبت بـه 

کشور های اروپایی در سطح مناسبی قرار دارد و اگر 

ضمـن حمایـت از واحدهـای تولیـدی، کمـی تـالش 

کنیـم و وجـدان کاری داشـته باشـیم، می توانیـم بـه 

راحتی از تحریم هایی که موجب ایجاد موانع بر سر 

راه تولیـد شـده اند، عبـور کنیـم و حضـور موفقـی در 

عرصه بین المللی داشته باشیم.

وی با تاکید بر اهمیت حمایت دولت از بخش 

دولـت  اینکـه  علی رغـم  کـرد:  تصریـح  تولیـد، 

حمایت هایـی از تولیدکننـدگان بـه عمـل مـی آورد و 

سازمان های ذی ربط قصد حمایت از تولیدکنندگان 

را دارند اما متاسـفانه مدیران میانی و پایین دسـتی 

دانـش و آگاهـی الزم نسـبت بـه تولیـد و دغدغـه 

صنعتگران را ندارند و امیدوار هستیم مسیر روبه رشد 

تولید همچنان با حضور مدیران دلسوز و کارشناس 

ادامه پیدا کند.

وی در پایان ضمن اشـاره به اهمیت فرآوری خاک 

سـولفوره، خاطرنشـان کـرد: ایـران بـا دارا بـودن معـادن 

غنـی از سـرب همچـون مهدی آبـاد، می توانـد یکـی از 

قطب هـای ایـن صنعـت در جهـان شـود. اگـر مسـیر 

توسـعه بـه درسـتی طـی شـود و معـدن دارن بتوانند با 

و  معـادن  از  اسـتخراج  میـزان  اعـالم  شفاف سـازی 

همچنین پرداخت مالیات و حقوق دولتی این مسیر را 

هموار کنند، آینده بسیار روشنی در انتظار این صنعت 

خواهـد بـود. معـادن بالقـوه غنـی از سـرب در داخـل 

کشـور وجـود دارنـد کـه همچنـان بالفعـل نشـده اند و 

متاسـفانه توسـط افـرادی مدیریـت می شـوند کـه از 

صالحیت فنی الزم برخوردار نیستند. از سوی دیگر، 

ذخایـر اکسـیدی معـدن انگـوران رو بـه پایـان اسـت و 

امیـدوار هسـتیم دانـش فـرآوری خاک سـولفوره گالن 

در بین واحدهای تولیدی گسترش پیدا کند؛ چراکه 

معـدن  همچـون  مناسـبی  بسـیار  سـولفوره  ذخایـر 

مهدی آباد در داخل کشور وجود دارد که در صورت 

جهـت  تولیـدی  کوچـک  واحدهـای  از  حمایـت 

به کارگیری از دانش و تکنولوژی تشویه خاک سولفوره 

و تبدیـل آن بـه خـاک اکسـیدی، می توانیـم اسـتفاده 

بهینه از این ذخایر را داشته باشیم.

آیـا صنعـت سـرب آالینده اسـت یا خیر، اذعـان کرد: 

اگـر فعـاالن صنعـت سـرب بـا رعایـت تمـام مـوارد 

بـه روزی و مـدرن  ایمنـی و اسـتفاده از تجهیـزات 

شـمش را تولیـد کننـد و دیـدگاه درسـت و بـه روز 

بـه ایـن صنعـت داشـته باشـند، ایـن صنعت نه تنها 

آالینـده نیسـت بلکـه صنایـع بزرگ تـری نیـز هسـتند 

که ممکن است نسبت به سرب آالیندگی بیشتری 

داشـته باشـند. مـا در کارگاه تولیـدی شـمش سـرب 

گلـی بـا اسـتفاده از فناوری های بـه روز و اسـتفاده از 

بـک فیلتـر بـا دانـش روز کشـور آلمـان و بومی سـازی 

ایـن سیسـتم، هیـچ گونـه آالیندگی در تولید شـمش 

سرب وجود نداریم.

ضرورت نظارت دولت بر اعطای   
تسهیالت بانکی

گلی با بیان اینکه برای توسعه تولید، به روزرسانی 

ماشـین آالت مورد اسـتفاده و بهره گیری از دانش روز 

دنیا بسـیار موثر اسـت، ابـراز کـرد: دولت می تواند با 

و  وام  پرداخـت  و  تولیـدی  واحد هـای  از  حمایـت 

تسـهیالت، آن هم نه به صورت نقد و اعطای وام به 

یک فرد که ممکن است در راه تولید صرف نشود، با 

مدیـرت، سـامان دهی و پرداخـت وام های مقطعی با 

توجه به میزان پیشرفت پروژه که نیاز به بازرسی های 

تـوان خریـد خـاک معدنـی را ندارد، شـاهد صـادرات 

کنسانتره سرب به خارج از کشور هستیم و این در 

حالی است که در قبال آن ارزآوری صورت نمی پذیرد 

ازای  در  محصـوالت  برخـی  تهاتـر  شـاهد  تنهـا  و 

صادرات کنسانتره هستیم.

وی ادامه داد: در این میان عده ای از تولیدکنندگان 

با واردت باتری های فرسـوده از کشـور های خارجی، 

بـه راحتـی بـه رونـد تولیـد خـود ادامه می دهنـد و از 

سـوی دیگـر، کارخانه هـای باتری سـازی نیـز با تعبیه 

کـوره در محوطـه کارخانـه، در حـال تولیـد شـمش 

دوش  بـر  اضافـی  بـار  مسـئله  ایـن  کـه  هسـتند 

تولیدکننـدگان فعـال در صنعت سـرب خواهـد بود. 

در  غیرمجـاز  کارگاه هـای  تعـدادی  اینکـه  ضمـن 

فعالیـت  مشـغول  صنعتـی  شـهرک های  اطـراف 

هسـتند کـه بـدون پرداخـت حـق بیمـه، گاز و... بـه 

راحتی باتری فرسوده را خریداری و ذوب می کنند 

و هیچ نظارتی نیز در این زمینه صورت نمی پذیرد. 

در نهایـت تمامـی ایـن مـوارد باعـث خواهنـد شـد تا 

تولیدکننـده واقعـی ناچـار بـه توقـف فعالیـت خـود 

شـود کـه موجـب هدرفـت سـرمایه های موجـود در 

این صنعت می شود.

مدیر کارگاه تولیدی شمش سرب گلی در پاسخ 

به سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« در رابطه با اینکه 
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فلزاتگرانبهافلزات  گران بها

استراتژی های انتشار جیوه در راستای اهداف پایداری معدن کاری دستی

افزایش قیمت طال با سیگنال های متفاوت از آمار اشتغال آمریکا
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استراتژی های انتشار جیوه در راستای اهداف پایداری 
معدن کاری دستی

در 6 ماهه ابتدایی امسال رخ داد؛

مطالعـه ای کـه در مجلـه »Resources, Conservation and Recycling« منتشـر شـده 
اسـت، بیان می کند که هنگام پرداختن به موضوع جیوه در صنایع اسـتخراج دسـتی طال در مقیاس 
کوچـک »ASGM«، بایـد از تمرکـز بیش از حد روی چند معیار و پیامـد و در عین حال نادیده گرفتن 

کلیت اثرات تغییرات در استراتژی های استفاده و انتشار جیوه اجتناب شود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

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

نتیجـه تجزیـه و تحلیل انجام شـده توسـط محققان 

دانشـگاه »Ritsumeikan« ژاپـن و دانشـگاه توکیـو 

بالقـوه  ناخواسـته  پیامدهـای  بـه  کـه  اسـت  بـوده 

هـدف کاهـش و محـدود کـردن اسـتفاده و تجـارت 

جیـوه اجرایـی شـده اسـت کـه یـک آالینـده بسـیار 

سمی در نظر گرفته می شود و از طریق اعمال یک 

سـری استراتژی هـــای میــــان مدت و بلنـــد مدت 

اجرایی شد.

روش هـای پیشـنهاد شـده بـرای بـه حداقـل رسـاندن 

اسـتفاده و انتشـار جیوه در صنایع اسـتخراج دستی 

طال در مقیاس کوچک »ASGM« تحت کنوانسیون 

میناماتا پرداخته است.

کنوانسـیون میناماتـا »MC« از سـال 2017 بـا 
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ایـن بـود کـه بـه نظـر نمی رسـد اسـتفاده از اولیـن 

استراتژی یعنی آمالگاسیون کنسانتره طال، منجر به 

کاهش قابل توجه استفاده از جیوه و انتشار بخار آن 

شـود؛ هرچنـد عـوارض جانبـی منفـی قابـل توجهـی 

هم ندارد.

بـا ایـن حـال، اسـتفاده از »retort«  بدیـن معنـی 

اسـت کـه مقـدار زیـادی از جیـوه مایعـی کـه باید به 

عنـوان ضایعـات بـه درسـتی کنتـرل شـود، افزایـش 

می یابـد. بنابرایـن بـه خـودی خـود ایـن امـر موجـب 

نهایـت،  در  شـد.  خواهـد  مشـکل جدیـدی  ایجـاد 

شـدید  کاهـش  بـه  منجـر  سیانیداسـیون  رویکـرد 

اسـتفاده و انتشـار جیـوه می شـود امـا در صـورت 

جایگزینـی آن بـا انتشـار سـیانید، می توانـد بسـیار 

خطرآفرین باشد.

شـوکی کوسـای، نویسـنده اصلی این مقاله، در 

بیانیه ای رسانه ای اعالم کرد که یافته های مطالعاتی 

به طور کمی میزان مشکالتی که به طور ناخواسته 

توسـط اسـتراتژی های پیشـنهادی ایجاد می شوند را 

مشخص کرد.

نتایـج بـه دسـت آمده بـه وضوح نشـان می دهد 

کـه اقدامـات موثرتر برای کاهش اسـتفاده و انتشـار 

بخـار جیـوه، نیازمنـد توجـه بیشـتر و در نظـر گرفتن 

پیامدهای ناخواسته آن ها است.

کوسـای و همـکاران وی امیـدوار هسـتند کـه 

توسـعه  و  شناسـایی  بـرای  کـه  پیش بینی هایـی 

اقدامـات مـورد نیـاز بـرای بهبـود هـر اسـتراتژی )به  

منظـور مقابلـه بـا انتشـارات و مصـرف فلـز سـمی 

جیـوه( ارائـه کرده انـد، مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد و 

هـدف نهایـی ایـن خواهـد بـود کـه بخـش صنایـع 

اسـتخراج دسـتی طال در مقیاس کوچک، با محیط  

زیست سازگاری بیشتری داشته باشد.

گفتنی اسـت که حدود 10 تا 19 میلیون نفر در 

صنایع اسـتخراج دسـتی طال در مقیاس کوچک در 

آسـیا، آفریقا و آمریکای مرکزی و جنوبی مشـغول به 

فعالیت هستند. ایجی یوماسو، یکی از نویسندگان 

ایـن تحقیـق اعـالم کـرد کـه هدف ایـن مقاله، کمک 

به کاهش آسیب های سالمتی ناشی از جذب بخار 

جیوه در آینده است.

بـه طـور خاص تـر، مـاده هفـت ایـن معاهـده بـه 

موضـوع جیـوه در صنایـع اسـتخراج دسـتی طال در 

مقیاس کوچک می پردازد و بیان می کند که اعضای 

اتحادیه هـای صنایـع معـدن کاران دسـتی موظـف 

هستند استفاده و انتشار جیوه در چنین فعالیت هایی 

را در محـل اسـتخراج خـود بـه حداقـل برسـانند و یا 

به طور کامل متوقف کنند.

اگرچـه راهبردهـای سـخت گیرانه بـدون در نظر 

گرفتـن اثـرات جانبـی در ایـن زمینـه پیشـنهاد و تـا 

حـدودی بـا موفقیـت اجـرا شـده اسـت امـا محققان 

توجـه  اقدامـات  ایـن  جانبـی  اثـرات  بـه  کمتـر 

داشـته اند. بـرای مقابلـه بـا ایـن موضـوع، محققـان 

ژاپنـی اثـرات سـه اسـتراتژی کاهشـی یعنـی عمـل 

آمالگاسـیون کنسـانتره طـال،  بازیافـت جیـوه پـس از 

فراینـد آمالگاسـیون و اسـتفاده از سـیانید بـه جـای 

جیوه برای استخراج طال را بررسی کردند که توسط 

برنامه محیط زیسـت سـازمان ملل متحد پیشـنهاد 

شده بود.

اسـتراتژی اول شـامل تغلیـظ سـنگ معـدن طال تا 

حد امکان قبل از افزودن جیوه با استفاده از ابزارهایی 

ماننـد سـانتریفیوژ یـا مخـزن شـناور اسـت. بـه ایـن 

ترتیب، مقدار کل جیوه مورد نیاز به ازای هر گرم طال 

بـه شـدت کاهـش می یابـد. اسـتراتژی دوم مبتنـی بر 

 »retort« استفاده از دستگاه های کم هزینه ای به نام

است که برای به دام انداختن بخارات مضر جیوه و 

تبدیل آن ها به جیوه مایع طراحی شده اند. استراتژی 

سـوم شـامل جایگزینـی کامـل جیـوه بـا فرایندهـای 

مبتنی بر سیانید برای استخراج طال است.

و  ریاضـی  مدل هـای  از  اسـتفاده  بـا  محققـان 

داده های 80 کشـور دارای صنایع اسـتخراج دسـتی 

طال در مقیاس کوچک که در ارزیابی جهانی جیوه 

سـازمان ملـل در سـال 2018 منتشـر شـد، اثـرات ایـن 

اسـتراتژی ها بـر اسـتفاده و انتشـار جهانـی جیـوه تـا 

سال 2050 و همچنین پیامدهای ناخواسته مرتبط با 

آن ها را پیش بینی کردند.

عواقب ناخواسته  
یکـی از نتایـج اصلی تجزیه و تحلیل این مدل ها 

اگرچه راهبردهای 
سخت گیرانه بدون در 

نظر گرفتن اثرات جانبی 
در این زمینه پیشنهاد و 

تا حدودی با موفقیت اجرا 
شده است اما محققان 

کمتر به اثرات جانبی این 
اقدامات توجه داشته اند
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افزایش قیمت طال با سیگنال های متفاوت از آمار 
اشتغال آمریکا

پـس از اینکـه آخرین گزارش اداره آمار مشـاغل ایـاالت متحده آمریکا تصویری متفـاوت از بازار 
کار ترسـیم کـرد و موجب سـایه افکنـدن بر چشـم انداز افزایـش نرخ بهره فـدرال رزرو شـد، طال 

بیشترین افزایش قیمت را در یک ماه گذشته تجربه کرد.

آخریـن داده هـا نشـان می دهـد کـه کارفرمایـان 

ایاالت متحده آمریکا در ماه اکتبر 2022 بیش از آنچه 

کـه انتظـار می رفـت، کارگـران بیشـتری اسـتخدام 

کردنـد. در ایـن مـاه، حـدود 261 هزار کارمند و کارگر 

در بخش هایی به غیر از مشاغل کشاورزی استخدام 

شدند که این آمار بسیار باالتر از میانگین پیش بینی 

نـرخ  ایـن حـال،  بـا  بـود.  اقتصاددانـان  توسـط  شـده 

بیـکاری نیـز بیـش از حـد انتظـار افزایـش یافـت و بـه 

حـدود 3.7 درصـد رسـید کـه نشـان دهنده یـک رونـد 

نزولی نسبی در شرایط بازار کار است.

ارزش دالر آمریـکا نیـز بیشـترین کاهـش را از ماه 

ایجـاد رکـود در بـازار کار ارائـه نکـرد تـا بـر اسـاس آن 

فـدرال رزرو، رونـد افزایـش نرخ بهـره را کاهش دهد. 

البتـه قیمـت طـال امسـال حـدود 20 درصـد کاهـش 

یافتـه اسـت کـه دلیـل آن، افزایـش سـختگیری ها در 

سیاسـت های پولـی بانـک مرکزی آمریکا بوده اسـت 

که تقاضا برای دارایی های بدون بازده مانند طال را 

کاهش می دهد.

در همین رابطه جروم پاول، رئیس شورای عالی 

خزانـه داری آمریـکا اعـالم کـرد کـه پـس از افزایـش 

0.75 درصدی نرخ بهره در نشست این هفته، بهتر 

است در آینده روند سخت گیری های منفعالنه تری 

در سیاست های پولی اتخاذ شود.

اتخـاذ  حـال،  ایـن  بـا  کـه  کـرد  تصریـح  وی 

سیاسـت های پولی باید محدودتر از آنچه باشـد که 

پیش بینی می شد تا منجر به کاهش تورم شود.

اولـه هانسـن، رئیـس اسـتراتژی کاال در شـرکت 

خدمـات مالـی و بانکـداری دانمارکـی ساکسـو بانـک 

مطرح کرد که با تکیه بر قیمت یک هزار و 615 دالر 

در هـر اونـس طـال، انتظـار مـی رود که قیمـت این فلز 

گران بهـا در بـازه حـدودی یـک هـزار و 675 تا یک هزار 

و 680 دالری قـرار بگیـرد کـه نسـبت بـه قیمت هـای 

قبلی به نسـبت باالتر اسـت. به عالوه می توان دلیل 

این افزایش قیمت را با در نظر گرفتن نوسانات و اوج 

قیمت این فلز در 50 روز گذشته بررسی کرد.

آگوسـت تا به امروز داشـته و این امر سـبب افزایش 

قیمت طال شـده اسـت که بر اسـاس این ارز جهانی 

قیمت گذاری می شود.

نیکی شـیلز، رئیس اسـتراتژی فلزات در شـرکت 

»MKS PAMP SA«، در مقالـه ای کـه خبرگـزاری 

بلومبرگ آن را به چاپ رساند، بیان کرد که این امر 

باعـث تغییـر دیدگاه فدرال رزرو در مـورد بازار کار و 

تـورم نمی شـود. بـه همین دلیل باید عنـوان کرد که 

قیمـت طـال و نقـره بـه تنهایـی از اعـالم رویکردهـای 

انقباضی فدرال رزرو تاثیر نمی پذیرد.

ایـن گـزارش متناقـض، نشـانه روشـنی مبنـی بر 
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بورس و اقتصاد

هجینگ کاالهای پایه بر اساس احتماالت

گذار سریع به انرژی های تجدیدپذیر برای فلزات و معادن

غرب به دنبال منطقه ای ساختن عرضه فلزات است
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فـردی نمی توانـد بـه طـور قطـع آینـده را پیش بینـی کند. حتـی اگر بـرای ایـن کار از اسـباب 
آینده نگـری اسـتفاده نشـود، می تـوان از ترکیبـی از آمـار و تجزیه و تحلیـل بنیادی بـرای کمک به 
تصمیم گیـری در مورد پوشـش ریسـک های مالـی بهره بـرد. بنابراین در ایـن رابطـه از یک روش 
اسـتاندارد بـرای سـنجش بازدهـی بالقـوه از قیمـت  کاالها و نوسـانات پیش بینی شـده اسـتفاده 
می شـود. یکـی دیگر از منابع عالی کسـب این گونـه اطالعات، اسـتفاده از نمـودار احتماالت مبتنی 

بر نوسانات ضمنی اختیار خرید و فروش است.

هجینگ کاالهای پایه بر اساس احتماالت

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از موسسه »Fastmarkets«، یکی از ابزارهای 

پوشـش ریسـک های مالـی موثری کـه باید بـه  کار برد، 

نمـوداری اسـت کـه احتمال رسـیدن قیمـت به هدف 

مورد نظر بر اساس نوسانات ضمنی قیمت فروش کاال 

طبق طرح اختیار خرید کاال را نشان می دهد.

در همیـن رابطـه، معامله گـران ارزش احتمالـی 

اختیـار خریـد و فـروش در دارایی هایـی کـه در یـک 

زمان خاص به عنوان سرمایه به آن نگاه می کنند را 

ارزشـیابی و امکان سـنجش احتمال رسـیدن قیمت 

کاال به یک هدف مورد نظر را فراهم می کنند.

نوسـانات  بـر  مبتنـی  احتمـاالت  نمودارهـای 

ضمنـی اختیـار خریـد و فـروش در رابطـه بـا کاالهـا، 

معیاری است که تمایالت فعاالن بازار را بر اساس 

معامالت واقعی صورت گرفته می سنجد.

توصیف اصطالح اختیار خرید و فروش  
منظور از اختیار مالی، داشتن اختیار و نه اجبار 

بـرای خریـد یـا فـروش یـک کاال بـه قیمتـی خـاص در 

یـک تاریـخ معیـن و قبـل از آن اسـت. داشـتن حـق 

اختیـار بـه خریـداران حـق خریـد کاالهـا را می دهـد. 

این در حالی اسـت که داشـتن حق فروش را اختیار 

فروش می گویند.

در صـورت داشـتن اختیـار خریـد، پریمیومی به 

فروشـنده پرداخـت می شـود و از ایـن طریـق شـخص 

خریـدار، اختیـار خریـد یـا فـروش یـک کاال را پیـدا 

خواهد کرد. در همین رابطه، پریمیوم توسط فعاالن 

بـازار تعییـن می شـود و آن هـا تصمیـم می گیرنـد کـه 

یک کاال در آینده چقدر نوسان قیمت داشته باشد.

بـازار،  از  برگرفتـه  ضمنـی  نوسـانات  اسـاس  بـر 

می تـوان زمـان تعیین تسـویه حسـاب را قبـل از تاریخ 

مورد نظر و یا بعد از آن در صورت داشتن حق خرید 

یا فروش تعیین کرد. نوسانات ضمنی، متغیر مهمی 

اسـت که نحوه قیمت فروش کاال طبق طرح اختیار 

خرید کاال را مشخص می کند.
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تعیین توزیع احتمال  
بـه کمـک یک روش آماری می تـوان ارزیابی کرد 

کـه نوسـان قیمـت در آینده چگونه خواهد بـود. این 

کار بـا نگاهـی بـه تاریخچـه بازدهی قیمـت یک کاال 

امکان پذیـر اسـت. بـا در اختیـار داشـتن اطالعـات 

دریافتـی بـه کمـک بـازده مـورد نظـر و انحـراف از 

استاندارد آن  ها، می توان از این بازدهی ها به منظور 

ایجاد توزیع احتمالی از بازدهی ها استفاده کرد.

با نگاهی به بورس و سهام و اسناد خرید و فروش 

صندوق  هـای قابل معامله در بـورس، نمی توان نحوه 

عملکرد در آینده را تضمین کرد و اطالعات به دست 

آمـده از ایـن طریق فقط جنبه راهنمایی دارنـد. روش 

دیگری که برای ایجاد پیش بینی احتماالت در آینده 

کـرد، روش قیمت گـذاری  اسـتفاده  آن  از  می تـوان 

فـروش کاال طبـق پیش بینـی بـر اسـاس روند گذشـته 

اختیـار خریـد کاال اسـت. قیمت گـذاری فـروش کاال 

طبـق طـرح اختیـار خریـد کاال بـر اسـاس قیمـت روز، 

نرخ بهره، قیمت توافقی و نوسانات ضمنی، منجر به 

تعیین پریمیوم می شود.

در همیـن راسـتا، نوسـانات ضمنـی پیش بینـی 

بازار، از تغییر احتمالی قیمت کاالها حاصل می شود. 

همچنین می توان از آن برای تعیین قیمت  فروش کاال 

طبق طرح اختیار خرید کاال استفاده کرد و به کمک 

آن یک نمودار احتماالت ایجاد کرد.

یـک  کـه  داشـت  خاطـر  بـه  بایـد  را  نکتـه  ایـن 

انحراف از استاندارد، حدود 68 درصد از بازدهی ها 

را پوشش می دهد؛ این در حالی است که وجود دو 

انحراف از استاندارد، حدود 95 درصد از کل بازدهی ها 

در یک توزیع احتمال را دربر می گیرد.

 تاثیر اعتصاب کارگران در افزایش قیمت ها  
 ،»CME« در تعییـن قیمـت روز مـس در بـورس

عاملـی چـون اعتصـاب کارگـران به دلیل فرارسـیدن 

موعـد تمدیـد قـرارداد، تاثیر بسـزایی در نوسـانات و 

افزایـش قیمت هـا دارد و بایـد ایـن عامـل در نظـر 

گرفتـه شـود. بـه عـالوه می تـوان توزیع احتمـال را بر 

اسـاس قیمـت فـروش کاال طبـق طـرح اختیـار خرید 

کاال در بـازار تعییـن کـرد و آن هـا را در یـک نمودار به 

تصویر کشـید و امکان برآورد در یک تاریخ خاص را 

برای آن فراهم کرد.

مزیت هـای درک احتمـال قرارگیـری نوسـانات 

ضمنـی در توزیـع احتمـال درخـور توجـه اسـت. در 

عیـن حـال نمـودار احتماالت میزان تغییر نوسـانات 

قیمـت در آینـده را تعییـن و تضمیـن نمی کنـد بلکه 

ابـزاری اسـت کـه بـه معاملـه گـران کمـک می کنـد 

شـرایط قیمـت  فـروش کاال طبـق طـرح اختیـار خرید 

کاال در آینـده را بسـنجند. حتـی می تـوان از آن بـه 

عنـوان یـک راهنمـای مسـتقل یـا همـراه بـا محـدوده 

احتمـاالت ایجـاد شـده به وسـیله تغییـرات تاریخی 

قیمت ها استفاده کرد.

ارائه گزارش تفسیر بازار در رابطه با   
قیمت احتمالی کاالها در آینده

نتیجه این خواهد بود که با استفاده از نوسانات 

ضمنـی، می تـوان نمـودار احتماالتـی ایجـاد کـرد که 

تفسیر بازار را در رابطه با قیمت احتمالی کاالها در 

آینده ارائه می دهد.

ایجـاد یـک نمـودار احتمـاالت کـه بـه وسـیله آن 

نظـر دیگـران سـنجیده می شـود نیـز یکـی دیگـر از 

ابزارهـای عالـی مدیریت ریسـک اسـت کـه می توان 

در کنـار ابزارهـای دیگـر پوشـش ریسـک مالـی از آن 

اسـتفاده کـرد. یکـی از بهترین راه ها بـرای انجام این 

کار، اسـتفاده از مکانیسـم احتمـاالت موجـود در 

قیمت فروش طبق طرح اختیار خرید است.

اگـر کسـب وکاری درگیـر پوشـش ریسـک مالـی 

کاالهـا شـد، بـا اسـتفاده از یـک نمـودار احتمـاالت 

می تـوان اطالعـات مربوطـه را بـه دسـت آورد و ایـن 

امـر در تعییـن زمـان مناسـب بـرای پوشـش ریسـک 

مالی مثمر ثمر خواهد بود.
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بخـش فلـزات و معـادن عامل مهمی در گـذار بـه انرژی هـای تجدیدپذیر هسـتند. از لیتیوم 
موجـود در باتـری  خودروهای الکتریکـی گرفته تا عناصر نـادر خاکی به کار رفتـه در ژنراتورهای 
توربیـن بـادی، همه جـزو فرآورده های اسـتخراج  شـده به وسـیله فناوری های کم کربن هسـتند 
امـا بـا افزایـش حجم تقاضـا، خطر ایجـاد تنگناهـا در روند عرضه بـه وجود می آید کـه می تواند 

سرعت تغییرات را محدود کند.

گذار سریع به انرژی های تجدیدپذیر 
برای فلزات و معادن

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و بـه نقـل از موسسـه »Wood Mackenzie«، در 

مجموعـه جدیـدی از گزارش هـا، برخـی کارشناسـان 

فلزات و معادن چشـم انداز تعدادی از این عناصر و 

کاالهـای مهـم را تحـت سـناریوی گـذار سـریع بـه 

بــــه منظــــور کاهــــش  انرژی هـای تجدیدپذیــــر 

1.5درجه ای هوا بررسی کردند. از جمله این عناصر 

و کاالهای مهم می توان به باتری لیتیوم یونی، کاتد 

و پیش مـاده، لیتیـوم، کبالـت و برخـی عناصـر نـادر 

خاکی اشاره کرد.

باتری های لیتیوم یونی؛ کمبودها در   
صنایع باالدستی نمایان خواهد شد

بخـش  شـک  بـدون  یونـی  لیتیـوم  باتری هـای 

مهمـی از گـذار بـه انرژی هـای تجدیدپذیـر را شـامل 

می شـوند. ایـن باتری هـا در رونـد الکتریکی سـازی 

صنعـت حمـل و نقـل نقـش عمـده ای دارنـد و و در 

فنـاوری جایگزینـی در مقیـاس  حـال حاضـر هیـچ 

خودروهـای  بـازار  تقاضـای  بـرآوردن  بـرای  وسـیع 

الکتریکی برای آن وجود ندارد.

در ایـن سـناریو بـه گـذار سـریع بـه انرژی هـای 

تجدیدپذیـر بـه منظـور کاهـش 1.5 درجـه ای هـوا تـا 

پایـان قـرن حاضـر اشـاره شـده و بایـد تـا سـال 2050 

انتشـارات کربنـی بـه مقـدار خالـص صفـر برسـد که 

ایـن موضـوع باعـث دو برابـر شـدن حجـم فـروش 

خودروهـای الکتریکـی تـا سـال 2030 می شـود. بـه 

عـالوه تقاضـا بـرای باتری هـای لیتیـوم یونـی بـرای 

سیستم های ذخیره انرژی تا سال 2050 بالغ بر چهار 

برابـر خواهـد شـد. در نتیجـه، بیـش از 0.6 تریلیـون 

دالر سـرمایه گذاری بـه تنهایـی بـرای تولیـد سـلول 

باتری ها و کاتدها مورد نیاز است.
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کاتد و پیش ماده ؛ نحوه همکاری ها مهم   
خواهد بود

بـه  گـذار  اولیـه  مراحـل  در  حاضـر  حـال  در 

و سیسـتم های  الکتریکـی  بخش هـای خودروهـای 

ذخیـره انـرژی قـرار داریـم. چالش هـا و توسـعه هـر 

مرحلـه از زنجیـره تولیـد، از مـکان معدن هـا گرفته تا 

رونـد تولیـد سـولفات، پیش مـاده، کاتـد و باتـری در 

حال افزایش یافتن است.

رسیدن به اهداف سناریوی کاهش 1.5 درجه ای 

هـوا تـا پایـان قرن حاضـر به 6.6 تراوات سـاعت، تولید 

بیشـتر سـلول باتری تا سـال 2050 نیاز دارد که باعث 

کـه  بیـن می شـود؛ شـکافی  ایـن  ایجـاد شـکاف در 

می تـوان بـا افزایـش 165 کارخانـه تسـال گیگافکتـوری 

بیشـتر با نرخ تولید 40 گیگاوات سـاعت پر کرد. در 

همیـن حـال، پیش بینـی می شـود کـه کسـری مـواد 

فعـال کاتـدی )CAM( بـه 8 تـراوات سـاعت خواهـد 

رسـید کـه ایـن میـزان بـه سـرمایه گذاری 78 میلیـارد 

دالری در تاسیسـات جدیـد تولیـد ایـن مـواد فعـال 

کاتدی نیاز دارد.

کسری در روند عرضه برافزایش قیمت   
لیتیوم تاثیرگذار است

در  لیتیـوم  تقاضـای  کـه  می شـود  پیش بینـی 

سناریوی کاهش 1.5 درجه ای هوا تا پایان قرن حاضر 

نسبت به وضعیت پایه در اقتصاد 62 درصد افزایش 

 یابـد و تـا سـال 2050 بـه 6.7 میلیـون تـن برسـد. ایـن 

وضعیـت نشـان دهنده بـازاری 9 برابـر بزرگتـر از کل 

تقاضای لیتیوم در سال 2022 است.

بنابرایـن رونـد کسـری عرضـه لیتیـوم همچنـان 

ادامـه خواهـد شـد. از آن جـا کـه تعـداد فزاینـده ای از 

معادن به پایان چرخه برداشت خود نزدیک می شوند، 

تامیـن لیتیـوم از مـواد بازیافتـی اهمیـت فزاینـده ای 

پیـدا می کنـد و در نهایـت تبدیـل بـه بزرگتریـن منبع 

تامین لیتیوم می شود.

کسـری عرضـه پیش بینـی شـده تـا حـدی بـا روند 

عرضه از منابع جدید و ناشـناخته تامین می شـود. با 

گسـترش بازار، از کیفیت مواد استخراج شـده از این 

منابـع کاسـته شـده و منجـر بـه افزایـش هزینه هـای 

برداشت می شود.
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بـر اسـاس گفته هـای سـخنرانان سـمینار بورس فلـزات لنـدن کـه در روز 24 اکتبـر 2022 
برگـزار شـد، علی رغـم قوانیـن جدید غـرب که بـه دنبال منطقـه ای کـردن زنجیره هـای تامین 
فلـزات بـرای گـذار به انـرژی تجدیدپذیر اسـت، نادیده انگاشـتن روند عرضه از چین دشـوار و 

شاید غیر ممکن خواهد بود.

غرب به دنبال منطقه ای ساختن عرضه 
فلزات است

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از موسسه »Platts«، رابین مارتین، رئیس 

توسـعه بـازار بـورس فلـزات لندن، با اشـاره به اینکه 

جهانـی شـدن در زنجیـره تامیـن ممکـن اسـت در 

نهایـت عملـی شـود، بیـان کـرد: رونـد منطقـه ای 

بلندمـدت  ایـن رونـد در  امـا  کـردن صحـت دارد 

ممکـن اسـت بـه طـور اجتناب ناپذیری به شکسـت 

منجر شود.

کالیـن همیلتـون، مدیـر عامـل بـازار سـرمایه و 

تحلیل گـر شـرکت خدمـات مالـی و بانکـداری بانـک 

مونترال کانادا در هیئتی که به منظور جهانی سازی 

بـورس  رونـد عرضـه در هفتـه  و منطقـه ای کـردن 

فلـزات لنـدن گـرد یکدیگـر آمـده بودنـد، عنـوان کرد 

که دلیل جهانی شـدن روند عرضه، کارآمدتر کردن 

زنجیره های ارزش است.

وی در ادامه تصریح کرد که اکنون به دالیلی به 

نظر می رسد که این شرکت به سمت دیگری حرکت 

می کند و در همین راستا بخش بندی های مختلفی 

وجـود دارد امـا در نهایـت علـم اقتصاد حکم می کند 

که باید طبق روند جهانی شدن عرضه عمل کرد.

تحقیقاتـی  موسسـه  رئیـس  آمپوفـو،  کواسـی 

فلـزات و معـادن»BloombergNEF«  مطـرح کـرد 

کـه ایـاالت متحـده آمریـکا بـا تصویـب قانـون اخیـر 

گام  مسـیر  ایـن  در  تـورم  کاهـش  بـر  مبنـی  خـود 

برداشـته اسـت. در واقـع ایـن قانـون بـه دنبـال ایجاد 

انگیـزه بـرای رشـد صنایـع ایـاالت متحـده آمریـکا بـا 

نادیـده گرفتـن چیـن و انتخـاب چند کشـور دیگر به 

عنوان تامین کنندگان جایگزین است.

بـا  منطبـق  تولیدکننـدگان  قانـون،  ایـن  طبـق 

انرژی هـای تجدیدپذیـر و سـایر تولیدکننـدگان در 

صورت استفاده نکردن از مواد اولیه از جمله فلزات 

چین، می توانند اعتبار مالیاتی دریافت کنند.

بنابرایـن رابطـه کشـور چیـن بـا ایـاالت متحـده 

آمریکا بسـیار حیاتی اسـت. با این حال، بعید اسـت 

که کشـور چین اسـتراتژی های مرتبط با خودروهای 

الکتریکـی یـا اسـتراتژی فلـزات خـود را در نتیجـه 

تصویب قوانین در دیگر کشورها تغییر دهد.

وی افـزود کـه ایـن سیاسـت های ایـاالت متحده 

آمریـکا اسـت کـه اکنون شـاهد بزرگ تریـن تغییرات 

خواهد بود.

این تحلیل گر موسسه »BloombergNEF« در 

ادامه اظهار کرد که ایاالت متحده آمریکا نمی تواند 

معدنـی  منابـع  بـه  تنهـا  فراینـد کربن زدایـی  بـرای 

داخلـی کشـور خود متکی باشـد و می دانـد که قاره 

اروپـا نیـز توانایی تامین منابع معدنی مورد نیاز این 

کشور را ندارد.

افزایش استفاده از روند فرآوری از قراضه ها  
طبق تحقیقات موسسه بلومبرگ، تا سال 2035 

می تـوان  بازیافـت،  روش  از  اسـتفاده  بـا  هم زمـان 

حـدود 15 درصـد از تقاضای لیتیـوم برای باتری ها و 

درصـد   10 و  نیـکل  تقاضـای  درصـد   20 همچنیـن 

تقاضای کبالت را تامین کرد.

روزنامـه  مقاله نویـس  راسـل،  کالیـد  گفتـه  بـه 

تامسون رویترز، امکان حذف چین از زنجیره تامین 

آمریکا به هیچ وجه وجود ندارد.

برخـی بـر ایـن بـاو رنـد کـه قوانیـن محدودکننـده 

جدیـد همـراه بـا پیامدهـای جنـگ روسـیه و اوکرایـن، 

می تواند جهان را به دو اردوگاه تقسیم کند. در همین 

رابطه، راسل تاکید کرد که کشورهای مستبد از یک 

سـو خواسـتار تجارت با یکدیگر بوده و از سـوی دیگر 

دم از دموکراسـی غربـی می زننـد و خواسـتار ایجـاد 

روابط تجاری بین شرکای خود هستند.

مدیـر عامـل بـازار سـرمایه و تحلیل گـر شـرکت 

خدمـات مالـی و بانکـداری بانـک مونتـرآل کانـادا 

تصریح کرد که در همین راسـتا، یک سـری از موانع 

تجاری در حال ایجاد شدن است.

وی در ادامـه افـزود کـه ایـن شـرکت خدماتـی 

داشـت  نیـاز  کـه  آنچـه  هـر  بـه  گذشـته  در  مالـی 

دسترسی پیدا می کرد اما اکنون باید نگران امنیت 
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عرضـه باشـد؛ چراکـه این شـرکت بـه انـدازه کافی به 

ایجاد امنیت در روند عرضه بها نمی دهد.

ایـن فعـال اقتصـاد جهانـی مطـرح کـرد کـه در 

همین رابطه تاجران نقش بزرگی در تنظیم قراردادهای 

کـه  گفـت  همیلتـون  می کننـد.  ایفـا  بلندمـدت 

سناریوی عرضه کاالها در حال تغییر به روابط روند 

عرضـه منحصربه فـرد اسـت و در آینـده اروپـا ممکـن 

اسـت شـاهد افزایش تاسیسـات برای تامین مواد از 

قراضه هـای بیشـتری نسـبت بـه تاسیسـات تامیـن 

مواد از منابع معدنی باشد.

شـرکت کنندگان در ایـن سـمینار کـه در چیـن 

برگـزار شـد، عنـوان کردند که کشـور چین نه  تنهـا در 

گذار به انرژی های تجدیدپذیر در جهان پیشرو است 

بلکـه بـه دلیـل انعطاف پذیـری روند تولیـد و فـروش و 

صادرات خودروهای الکتریکی خود از دیگر کشورهایی 

که در مسیر گذار به انرژی های تجدیدپذیر گام 

دلیـل  همیـن  بـه  می کنـد.  حمایـت  برمی دارنـد، 

روی  را  سـرمایه گذاری  بیشـترین  چیـن  هم اکنـون 

انرژی هـای تجدیدپذیـر نسـبت بـه دیگـر کشـورهای 

جهان انجام داده است.

جولیـان کتـل، نایـب رئیـس سـازمان تحقیقاتـی 

فلزات و معادن »WoodMac« اعالم کرد که کشور 

چین به دلیل سرمایه گذاری ها و سیاست های قبلی  

خود که از سـال های پیش آغاز شـده اسـت، می تواند 

در رسـیدن به هدف خالص انتشـارات صفر گازهای 

گلخانه ای خود موفق عمل کند.

وی افزود که طی 10 سـال آینده، می توان شـاهد 

تـداوم و افزایـش تسـلط چیـن بـر زنجیره هـای تامیـن 

مـواد معدنـی حیاتـی بـه دلیـل سـرمایه گذاری های 

این کشور بر انرژی های تجدیدپذیر بود.

کتل در ادامه بیان کرد که قوانینی مانند قانون 

کاهش تورم ایاالت متحده آمریکا و قانون مکانیسم 

سـازگاری حدود کربن اتحادیه اروپا ممکن اسـت تا 

زمانـی کـه به ایجـاد زنجیره های تامین مواد معدنی 

عنـوان  بـه  باشـد،  مربـوط  منطقـه ای  صـورت  بـه 

نوشدارو پس از مرگ سهراب تعبیر شود.

کتـل در همیـن رابطه بیـان کرد که چین به  طور 

اهمیـت  لیتیـوم  تولیـد  واحدهـای  بـه  فزاینـده ای 

می دهد و در حال حاضر 70 درصد از پاالیشگاه های 

لیتیـوم و 80 درصـد از تولیـد پیش مـاده لیتیـوم در 

جهـان را در اختیـار دارد. عالوه برایـن، چیـن یکـی از 

بزرگ تریـن تولیدکننـدگان و فرآوری کنندگان فلزات 

در جهان است.

 »WoodMac« وی در ادامه عنوان کرد که سازمان

به دنبال درخواست از چین برای فراهم آوری امکان 

ایجـاد دسترسـی بـه زنجیـره تامین این کشـور اسـت 

امـا بـه نظـر می رسـد کـه چیـن بـه دلیـل عـدم 

انرژی هـای  در  غربـی  کشـورهای  سـرمایه گذاری 

تجدیدپذیر این اجازه را صادر نکند.

جینـی یانـگ، اقتصـاددان ارشـد چیـن در بانـک 

»ICBC« لنـدن گفـت کـه شـی  جین پینـگ، رئیـس 

جمهـور چیـن در آخـر هفته گذشـته بر ایـن موضوع 

جهـان،  کشـورهای  دیگـر  و  چیـن  کـه  کـرد  تاکیـد 

همچنان به وابستگی متقابل در روند تجارت خود 

ادامه می دهند و ایجاد هرگونه تغییر در این زمینه 

به طور بالقوه، ده ها سال به طول می انجامد.

یانگ خاطرنشان کرد که چین در حال مشارکت با 

سایر کشورهای در حال توسعه برای ایجاد زیرساخت 

به منظور کمک به محافظت در برابر فاجعه های اقلیم 

جهانـی بـه عنـوان بخشـی از طـرح مبتکرانه توسـعه و 

بازآفرینی کمربند و جاده ابریشم این کشور است.

هیئت شرکت کنندگان در این سمینار همچنین 

اذعـان کردنـد که قیمت فلزات اساسـی در روزهای 

اخیـر تـا حـد زیـادی بـا شـاخص فعالیـت چین تغییر 

کـرده اسـت کـه نشـان دهنده تـداوم تسـلط چین بر 

بازارهای این فلزات است.

شـرکت  ارشـد  شـریک  اسـمیت،  سـون 

»McKinsey & Company«، در سـخنرانی خـود 

بیان کرد که سرمایه گذاری جزئی در بحث انرژی و 

کاالها در کشورهای غربی، منجر به تضعیف زنجیره 

تامین شده است.

وی در ادامـه یـادآور شـد کـه بایـد قوانیـن عرضه 

اصالح شوند و این شرایط، بحرانی است که فقط با 

اسـتفاده از برنامه ریزی های صورت گرفته می توان 

بر آن فائق آمد.
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فلزات آلیاژی و آلیاژها

ترمیم زخم کرونا بر بازار تجاری کنسانتره کروم

از پروژه معدن لیتیوم فرانسه رونمایی شد

ابداع روش جدید برای استخراج فلزات از باتری های لیتیوم یونی
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تجارت جهانی سـنگ و کنسـانتره کروم از سـال 2017 تا سـال 2021، به  طور میانگین سـاالنه 
2 درصد رشـد داشـته و در سـال 2021، به مقدار 17 میلیون تن رسـیده اسـت. تجارت کروم پس 
از تحمـل یک سـال رکود شـدید در سـال 2020 ناشـی از همه گیری کرونـا، در سـال 2021 بهبود 
نسـبی یافته اسـت. برآورد می شـود که بحـران انرژی در سـال 2022 و تـورم ناشـی از آن، موجب 
افزایش قیمت کروم در سـال 2022 و متاثر شـدن مصرف و تجارت این محصول شـود که بر روند 
بهبود آسـیب همه گیری کرونا تاثیرگذار اسـت. چین، یکه تاز واردات کنسـانتره کروم با سـهم بیش 
از 80 درصـدی از کل واردات جهانـی و آفریقای جنوبی، بزرگ ترین صادرکننده این محصول با سـهم 

بیش از 70 درصدی از تجارت جهانی است.

ترمیم زخم کرونا بر بازار تجاری کنسانتره کروم

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، در نمودار یک، تجارت جهانی سنگ 

و کنسـانتره کـروم در بـازه  زمانـی پنـج سـاله مـورد 

بررسـی قـرار گرفتـه  اسـت. میانگیـن تجارت سـنگ و 

حـدود   ،2021 تـا   2017 سـال  از  کـروم  کنسـانتره 

16.9میلیـون تـن بـوده  اسـت. همـان  طور کـه در این 

نمودار قابل مشاهده  است، تجارت کروم نوسان های 

بـه نسـبت شـدیدی را تجربـه کـرده  اسـت. تجـارت 

کروم با وقوع کرونا در سراسـر جهان در سـال 2020، 

شـاهد آشـفتگی عمیقـی بـود کـه بـا محـدود شـدن 

واردات چیـن بـا کاهـش حـدود 2.3 میلیون تنی، به 

15.9 میلیون تن رسید.

تجـارت سـنگ و کنسـانتره کـروم از سـال 2017 تـا 

2019، به ترتیب حدود 16.2 میلیون تن، 17 میلیون تن 

و 18.2 میلیون تن بوده  که سال 2019، بیشترین میزان 

تجـارت کـروم را در بـازه زمانـی مـورد بررسـی بـه ثبـت 

رسانده است. افزایش 7 درصدی تجارت در سال 2019 

ناشی از افزایش تجارت در چین و اندونزی بوده است.

تقریبـا 18 درصـد از کل ترکیـب فـوالد ضدزنگ از 

کـروم تشـکیل شـده  اسـت. پیش بینـی می شـود کـه 

بازار جهانی کروم تا سال 2025 گسترش یابد. افزایش 

مصـرف فـوالد ضدزنـگ از محـل بازارهـای مختلـف 

مصـرف نهایـی ماننـد خودروسـازی، هوافضـا، صنایع 

دفاعـی، صنایـع دریایـی و کشتی سـازی، سـاختمان، 

ساخت و سـاز و الکترونیـک، عامـل اصلـی رشـد بـازار 

اسـت. عالوه برایـن،  آتـی  سـال های  کـروم طـی 

پیش بینی می شود که تقاضای قابل توجهی از آسیا و 

اقیانوسـیه بـه  خصـوص از جانـب چیـن بـه  عنـوان 

بزرگ تریـن تولیدکننـده فـوالد ضدزنـگ و محصوالت 

فوالدی در جهان به بازار کمک کند.

بازار در دستان چین و آفریقای جنوبی  
در نمودار دو، کشورهای برتر صادرات و واردات 

سـنگ و کنسـانتره کـروم در سـال های 2017 تـا 2021 

قابل مشاهده  هستند. چین، روسیه، اندونزی و هند، 

بزرگ تریـن واردکنندگان سـنگ و کنسـانتره کـروم در 

جهان به شمار می روند. البته سهم عمده از واردات 

بـه چیـن تعلـق گرفتـه  اسـت و سـایر کشـورها سـهم 

اندکی را دارا هستند.

ترکیـه،  جنوبـی،  آفریقـای  صـادرات  سـمت  در 

بزرگ تریـن  از  پاکسـتان،  و  قزاقسـتان  زیمبـاوه، 

کشـورهای صادرکننـده سـنگ و کنسـانتره کـروم به  

اصلـی  سـتون  جنوبـی،  آفریقـای  می رونـد.  شـمار 

صادرات سنگ و کنسانتره کروم محسوب می شود 

که همه ساله سهم حداکثری از کل صادرات جهانی 

را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و بیـش از نیمـی از 

کنسانتره کروم صادراتی خود را به چین صادر می کند.

همـان  طـور کـه پیش تـر ذکـر شـد، چیـن در صـدر 

واردات سنگ و کنسانتره کروم قرار دارد. این کشور 

با شـیب مالیمی در بازه پنج سـاله مورد بررسـی، در 

مسـیر افزایش واردات کروم گام برداشـته  است. این 

کشـور بـه  طـور میانگیـن 14.7 میلیون تـن کـروم وارد 

کـرده  اسـت. نـرخ رشـد واردات چیـن در این سـال ها، 

حدود 2 درصد بوده اسـت و بیشـترین میزان نیز در 

سـال 2019 به مقدار 15.9 میلیون تن به ثبت رسـیده 

 اسـت کـه دلیـل اصلـی آن، جهش تجارت جهانـی در 

این سال نیز به شمار می رود.

واردات چیـن در سـال 2020 بـه  دلیـل همه گیـری 

کرونـا بـا 10 درصـد کاهـش نسـبت بـه سـال 2019، بـه  
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حـدود 14.3 میلیـون تـن رسـید. بررسـی کشـورهای 

مبدا وارداتی چین در سال 2021، بیانگر آن است که 

حدود 12 میلیون تن از کل واردات ذکر شده از مبدا 

آفریقای جنوبی بوده و پس از آن نیز ترکیه، بزرگ ترین 

صادرکننده به مقصد چین در این سال بوده است.

روسیه، دومین کشور واردکننده برتر کروم است 

کـه در سـال 2021 بـه میـزان 442 هـزار تـن کـروم وارد 

کرده و بیشـترین واردات این کشـور در سـال 2018 با 

حدود 961 هزار تن رقم خورده  است. واردات روسیه 

بـا افـت زیـاد 15 درصـدی در این سـال ها روبـه رو بوده 

اسـت و از سـال 2017 تـا 2021، حـدود 400 هـزار تـن 

کاهـش واردات داشـته  اسـت کـه می توانـد ناشـی از 

افت تقاضای صنایع مصرف کننده فوالد ضدزنگ و 

بـه  تبـع آن، کاهـش تولیـد این محصول در این کشـور 

باشد. اندونزی با میانگین واردات به میزان 402 هزار 

تن، جایگاه سوم واردات سنگ و کنسانتره کروم را به 

خود اختصاص داده  است.

بـزرگ  واردکننـده  چهارمیـن  جایـگاه  در  هنـد 

کنسانتره کروم در جهان به  شمار می رود. این کشور 

خود یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان کنسانتره کروم 

در جهـان نیـز بـه  شـمار می آیـد امـا صنعت فـوالد این 

کشور موجب شده تا هند به واردکننده کروم تبدیل 

شـود. البتـه واردات ایـن کشـور در قیـاس بـا سـایر 

کشـورها و بـه  خصـوص چیـن، چنـدان قابـل  مالحظـه 

نیسـت. واردات کـروم هنـد در سـال 2017، حـدود 

155هـزار تـن بـوده اسـت کـه بـا رشـد 13 درصـدی، به 

252 هـزار تـن در سـال 2021 رسـیده  اسـت. ایـن میزان 

افزایـش واردات ناشـی از کاهـش تولیـد 2 درصـدی 

سنگ و کنسانتره کروم در این کشور نیز بوده است.

آفریقـای جنوبـی حجـم زیـادی از تولیـد سـنگ و 

کنسـانتره کـروم خـود را صـادر می کنـد. صـادرات 

افزایشـی  بـا  آفریقـای جنوبـی در سـال 2019  کـروم 

بی بدیـل، بـه 14.8 میلیون تن رسـید کـه 2.5 میلیون 

تـن نسـبت بـه سـال گذشـته افزایـش داشـته  اسـت. 

بـا کاهـش   2020 ایـن کشـور در سـال  صـادرات 

محسوسـی روبـه رو شـد کـه بـا جبـران بخش کمـی از 

این کاهش در سال 2021، صادرات 13.5 میلیون تنی 

برای این کشور ثبت شد. ترکیه نیز از تولیدکنندگان 

بزرگ سنگ و کنسانتره کروم به  شمار می آید که به  

تبـع آن، در بیـن کشـورهای بـزرگ صادرکننـده کـروم 

قرار دارد. میانگین صادرات سنگ و کنسانتره کروم 

ترکیـه حـدود 1.3 میلیـون تـن بـوده  اسـت. ترکیـه نیز 

مشـابه با دیگر بازیگران بزرگ بازار جهانی کنسـانتره 

کروم، در سال 2020 با کاهش 29 درصدی نسبت به 

سـال 2019 بـه میـزان 930 هـزار تـن سـنگ و کنسـانتره 

کروم صادر کرد.

بـا  ترتیـب  بـه   قزاقسـتان  و  زیمبـاوه  کشـور  دو 

میانگین صادرات حدود 692 هزار تن و 658 هزار تن، 

در جایگاه های بعدی بزرگ ترین صادرکنندگان سنگ 

و کنسانتره کروم قرار گرفته اند که با توجه به انحصار 

نسبی ناشی از حجم ذخایر قابل توجه بازار صادراتی 

در دسـتان آفریقای جنوبی و تا حدودی ترکیه، سـهم 

سایر کشورها از بازار صادراتی به مراتب کمتر است.

زیمباوه در این سـال ها فراز  و  فرودهایی را تجربه 

کرده  اسـت. این کشـور در سـال 2020 برخالف سـایر 

کشورها با افزایش 177 هزار تنی، 758 هزار تن سنگ 

و کنسـانتره کـروم صـادر کرد اما صادرات این کشـور 

در سـال 2021، بـا کاهـش 22 درصـدی بـه 590 هـزار تن 

رسید. قزاقستان با افول 20 درصدی، از 963 هزار تن 

در سـال 2017 بـه 389 هـزار تـن در سـال 2021 رسـیده  

است. کما اینکه در تولید سنگ کروم روند صعودی 

داشـته امـا صـادرات خـود را بـرای عرضـه در مصـرف 

داخلی کاهش داده  است.

کشـور پاکسـتان در صادرات سـنگ و کنسـانتره 

کـروم شـاهد افزایـش خیره کننـده ای بـوده  اسـت. 

جهـش اول پاکسـتان در سـال 2018 اتفـاق افتـاد کـه از 

321 هـزار تـن در سـال 2017 بـه 258 هـزار تـن رسـید و 

جهـش دوم در سـال 2021 رقـم خـورد کـه از 278 هـزار 

تـن در سـال 2020، بـه حـدود 440 هـزار تـن رسـید کـه 

بیشـترین میزان صادرات ثبت شـده برای این کشور 

به  شمار می آید.
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شـرکت صنایـع معدنـی فرانسـوی »Imerys« روز دوشـنبه 24 اکتبـر از برنامه های خـود برای 
توسـعه یـک معدن لیتیـوم در منطقـه مرکزی فرانسـه پرده بـرداری کرد کـه به گفته این شـرکت 
می توانـد یکـی از عوامل تاثیرگـذار برای تامین لیتیـوم مورد تقاضـای اروپا برای اسـتفاده در باتری 

خودروهای الکتریکی باشد.

از پروژه معدن لیتیوم فرانسه رونمایی شد
به منظور رقابت با دیگر خودروسازان الکتریکی؛

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

الکتریکـی  خودروهـای   ،»Reuters« از  نقـل  بـه   و 

تولیدشـده توسـط شـرکت رنـو ماننـد مـدل زویـی بـه 

عنـوان یکـی از اسـتراتژی های کلیـدی اتحادیـه اروپـا 

برای کاهش انتشـار آالیندگی ها مطرح شـده اسـت و 

این اتحادیه در تالش است تا اتکا به عرضه کنندگان 

آسیایی باتری را کاهش دهد.

شـرکت»Imerys«  قصـد دارد سـاالنه 34 هـزار 

تن هیدروکسید لیتیوم را به مدت حداقل 25 سال از 

منطقـه  در  معـدن  یـک  در  بعـد  بـه   2028 سـال 

»Beauvoir« در شـمال شـهر کلرمون-فـران فرانسـه 

تولید کند.

به گفته این شرکت، استخراج این معدن یکی از 

بزرگ تریـن پروژه هـای اسـتخراج لیتیـوم اروپـا خواهـد 

بـود و بـرای تامیـن لیتیـوم حـدود 700 هـزار باتـری 

خـودروی الکتریکـی در سـال کافـی خواهـد بـود. این 

پروژه بخش قابل  توجهی از مسـیر رسـیدن به هدف 

خـودروی  میلیـون  دو  تولیـد  بـرای  فرانسـه  دولـت 

الکتریکی در سال تا سال 2030 را هموار می کند.

 »Imerys« الکساندرو دازا، مدیر اجرایی شرکت

در یـک تمـاس تلفنی به خبرگـزاری رویتـرز اعالم کرد 

کـه ایـن شـرکت از مقیـاس وسـیع ایـن منبـع لیتیـوم 

قبلـی  بررسـی های  چراکـه  اسـت؛  شـگفت زده 

زمین شناسـی کـه در سـال 1960 انجـام شـد، ذخایـر 

بسیار کمتری را در این معدن نشان می داد.

وی در ادامه افزود این شرکت اکنون مذاکراتی را 

با شرکای بالقوه صنعتی و مالی از جمله خودروسازان، 

با هدف تصمیم گیری در مورد مدل سـرمایه گذاری 

قبـل از ورود بـه فـاز ساخت وسـاز اصلی که هزینـه آن 

حدود یک میلیارد یورو )983 میلیون دالر( پیش بینی 

شـده اسـت و از اواسـط سـال 2025 شـروع می شـود، 

آغاز خواهد کرد.

دازا اذعـان کـرد کـه ایـن مذاکـرات از هم اکنـون 

آغاز شده است.

وسـایل  از  اسـتفاده  بـا  کـه   »Imerys« شـرکت 

الکتریکی یک سایت معدنی و معدن کاری زیرزمینی 

را اسـتخراج کردنـد، از ایـن پـروژه به عنوان پـروژه ای با 

انتشار آالیندگی بسیار پایین نام می برد.

همیشـه  جدیـد  معدنـی  پروژه هـای  احـداث 

مخالفانی را داشته است. به طور مثال، اعتراض های 

زیست محیطی در کشور صربستان نشان می دهد 

که این اعتراضات توانسـته اسـت دولت این کشـور 

بـه  ریوتینتـو  شـرکت  مجوزهـای  لغـو  بـه  وادار  را 

پـروژه  بزرگ تریـن  اسـتخراج  حـق  دارنـده  عنـوان 

لیتیوم اروپا کند.

مدیر اجرایی شرکت »Imerys« تصریح کرد که 

ایـن شـرکت ریسـک های قابـل توجهـی کـه در گرفتن 

مجوز بهره برداری با حمایت مقامات محلی و ملی با 

آن روبـه رو اسـت را نادیـده گرفتـه اسـت. در همیـن 

راسـتا، طرح معدنی ارائه شـده مورد اسـتقبال دولت 

فرانسه قرار گرفت و دولت این کشور اعالم کرد که 

ایـن پـروژه، یکـی از پنـج پـروژه مهـم فلـزات اسـت کـه 

شـامل یـک طـرح بازیافـت با نظـارت شـرکت معدنی 

»Eramet« اسـت کـه در مجمـوع 100 میلیـون یـورو 

بودجه دریافت خواهد کرد.

شرکت »Imerys« هزینه نقدی لیتیوم را هفت 

تـا 9 یـورو بـه ازای هـر کیلوگـرم بـرای معـدن مذکـور 

 »Beauvoir« تخمیـن زد. ایـن معـدن کـه در منطقـه

فرانسـه قـرار دارد، مکانـی اسـت کـه از اواخـر قـرن 19 

میـالدی از آن کانـی کائولینیـت بـرای سـرامیک 

استخراج می شد.

روز  پایـان  در  پاریـس  در  شـرکت  ایـن  سـهام 

معامالتـی 25 اکتبـر 2022، حـدود 5 درصـد افزایـش 

یافـت. در همیـن رابطـه بایـد عنـوان کـرد کـه حجـم 

زیادی از تولید جهانی لیتیوم و ذخایر شناسایی شده 

آن خـارج از قـاره اروپـا بـه  ویـژه در اسـترالیا، آمریـکای 

جنوبی و چین قرار دارد.

ظرفیـت  افزایـش  حـال  در   »Eramet« شـرکت 

تولید لیتیوم در آرژانتین بوده و از جمله شرکت هایی 

اسـت کـه امـکان اسـتفاده از روش اسـتخراج زمیـن 

گرمایی لیتیوم در حوزه رودخانه راین در اطراف مرز 

فرانسه و آلمان را بررسی می کند.
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مهندسـان دانشـگاه تورنتو کانادا، روش جدید و پایدارتری را برای استخراج لیتیوم، کبالت، نیکل 
و منگنز از باتری های لیتیوم یونی که عمر آن  ها به پایان رسیده است، ارائه کردند.

ابداع روش جدید برای استخراج فلزات از 
باتری های لیتیوم یونی

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از وب سـایت »Mining«، در مقالـه ای 

 Resources, Conservation« که اخیرا در مجله

اسـت، محققـان  and Recycling« منتشـر شـده 

تصریح می کنند که فرایندهای مرسوم برای بازیافت 

باتری هـای لیتیـوم یونـی انرژی بـر بـوده و سـازگار بـا 

محیط زیست نیستند.

از یک سو، استخراج فلزات به روش پیرومتالورژی 

کـه در آن از دماهـای بسـیار بـاال اسـتفاده می شـود، 

منجـر بـه انتشـار گازهـای گلخانـه ای می شـود. از 

روش  بـه   فلـزات  تهیـه  یـا  اسـتخراج  دیگـر،  سـوی 

عوامـل  و  اسـیدها  کمـک  بـا  کـه  هیدرومتالـورژی 

احیاکننده صورت می پذیرد، منجر به ایجاد پسابی 

می شود که نیاز به فرآوری و مدیریت دارد.

در مقابـل، شـرکت »U of T« از روش اسـتخراج 

سـیال فوق بحرانی برای بازیابی فلزات از باتری های 

لیتیـوم یونـی کـه عمـر آن هـا بـه پایـان رسـیده اسـت، 

از  اسـتفاده  بـا  فراینـد  ایـن  در  می کنـد.  اسـتفاده 

استخراج حاللی در دما و فشار باالتر از نقطه بحرانی 

خود )یعنی در شرایطی که هم مانند مایع و هم مانند 

گاز رفتـار می کنـد(، یـک ترکیـب از ترکیبـی دیگـری 

تفکیک می شود.

بـرای بازیابـی فلـزات، دانشـمندان از دی اکسـید 

کربن به عنوان حالل استفاده می کنند که با افزایش 

دمای به باالی 31 درجه سـانتی گراد و فشـار تا هفت 

مگاپاسکال به فاز فوق بحرانی می رسد.

بنابراین دانشـمندان توانسـتند اثبـات کنند که 

این فرایند با بازدهی استخراج لیتیوم، نیکل، کبالت 

و منگنـز تـا 90 درصـد در مقایسـه بـا فرایندهـای 

شستشـوی معمولـی دیگـر مطابقـت دارد. ایـن در 

حالـی اسـت کـه در ایـن فراینـد از مـواد شـیمیایی 

کمتـری اسـتفاده شـده اسـت و در نتیجـه ضایعـات 

ثانویه بسـیار کمتری ایجاد می شـود. در واقع، منبع 

اصلـی انـرژی صـرف شـده در طـول فراینـد اسـتخراج 

حاللـی فـوق بحرانـی بـرای فشرده سـازی دی اکسـید 

کربن بوده است.

گیـزل عظیمـی، سرپرسـت تیم تحقیق دانشـگاه 

تورنتـو، در یـک بیانیه رسـانه ای اعـالم کرد که مزیت 

روش استفاده شده ما این است که ما از دی اکسید 

کربن موجود در هوا به عنوان حالل به جای اسیدها 

یـا بازهـای بسـیار خطرنـاک اسـتفاده می کنیـم. دلیل 

اسـتفاده از دی اکسـید کربن فراوانی، ارزانی و بی اثر 

بـودن آن اسـت. بـه عالوه حمل، تخلیـه و بازیافت آن 

آسان است.

استخراج با رنگ و بویی از کافئین  
اسـتفاده از روش اسـتخراج سـیال فـوق بحرانـی 

فراینـد جدیـدی نیسـت. از دهـه 1970 بـه بعـد در 

صنایـع غذایـی و دارویـی برای اسـتخراج کافئیـن از 

دانه هـای قهـوه اسـتفاده شـده اسـت. ایـن آزمایـش 

توسط عظیمی و تیم وی و بر اساس تحقیقات قبلی 

بـه منظـور بازیابـی عناصر نـادر خاکـی از باتری های 

نیکل هیدرید فلز در آزمایشگاه انجام شده است.

بـا ایـن حـال، این اولین بار اسـت کـه از این فرایند 

بـرای بازیابـی فلـزات از باتری هـای لیتیـوم یونـی 

استفاده می شود.

وی در ادامه بیان کرد که شـرکت ما اکنون به 

تـا  مـی رود  پیـش  روش  ایـن  تجاری سـازی  سـمت 

سطح آمادگی فناوری آن را افزایش دهد. همچنین 

گام بعـدی ایـن شـرکت، نهایـی کـردن مشـارکت ها 

برای ایجاد تاسیسات بازیافت در مقیاس صنعتی 

بـرای تامیـن منابـع از قراضه ها اسـت و اگـر این کار 

عملی شـود، یک رویداد تحول آفرین در این عرصه 

خواهد بود.

بیشـتری  باتری هـای  اگـر  کـه  کـرد  تاکیـد  وی 

بازیافت شوند، می توان زنجیره تامین محدود فلزات 

موجـود در باتری هـا را حفـظ کـرد کـه ایـن امر موجب 

و در  الکتریکـی  باتـری خودروهـای  کاهـش هزینـه 

نهایت کاهش قیمت خودروها خواهد شد.
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کبالـت فلـزی پرکاربرد و با خواص ویژه اسـت که امـروزه در تولید باتـری  خودروهای الکتریکی و 
تولیـد انـرژی پاک از اهمیـت ویژه ای برخوردار اسـت. بزرگ ترین معادن کبالت جهـان در کنگو واقع 
شـده  اسـت؛ عالوه برایـن، کنگو بـه  عنـوان بزرگ تریـن صادرکننده سـنگ و کنسـانتره کبالت نیز 
شـناخته می شـود. بـه  طور کلی رونـد تجارت کبالت معدنی در سـال های اخیر کاهشـی بوده اسـت 
و علـل بسـیاری در ایـن مـورد دخیل بـوده که همه گیـری کرونا و تعطیلی معـادن کبالـت در کنگو و 
زامبیـا، از مهم تریـن عوامل آن شـناخته می شـود. از یک سـو، جنگ قـدرت میان چیـن و آمریکا بر 
سـر معـادن کبالـت در کنگو نیز از دیگـر عوامل کاهش تجـارت این ماده پرکاربرد اسـت. از سـوی 
دیگـر، تقاضـای چین به  دلیـل محدودیت های زیسـت محیطی رو به کاهش رفتـه  و عرضه و تجارت 

نیز از این پدیده متاثر شده است.

جنگ قدرت بر سر تامین کبالت در جهان

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمـان آتورپـات، کبالـت، فلـزی سـفید رنـگ بـا شـکل 

ظاهری شبیه نیکل اما با ته رنگ فیروزه ای است. این 

عنصر به  صورت ترکیب های شـیمیایی در طبیعت 

یافت می شود و یک فرو مغناطیس است. این فلز در 

آلیاژهـای بـرش کاری، فوالدهـای ابـزار و در آلیاژهـای 

مغناطیسی به کار می رود. سرعت اکسایش کبالت 

و  اسیدسـولفوریک  در  و  اسـت  نیـکل  برابـر   25

اسـیدنیتریک حـل می شـود و بـه  کنـدی تحـت تاثیـر 

محیط های قلیایی قرار می گیرد.

بیشـترین مصرف کبالت در گذشـته، مربوط به 

سوپرآلیاژهای پایه کبالت بود اما امروزه این آلیاژها به  

دلیل پایداری دمایی که دارد، در ساخت توربین های 

گازی، موتورهـای جـت هواپیمـا و پره هـای آن کاربـرد 

دارد. گفتنی است آلیاژهای تک کریستال کبالت بر 

پایـه نیـکل، از عملکـرد بهتـری برخـوردار هسـتند. 

کبالـت در درجـه اول در باتری هـای لیتیوم یـون و در 

ساخت آلیاژهای مغناطیسی و مقاوم در برابر سایش 

و مقاومت باال استفاده می شود.

کبالت یک ماده معدنی ضروری اسـت که برای 

ساخت باتری در ماشین های الکتریکی، کامپیوترها و 

تلفن هـای همراه مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. تقاضا 

برای فلز کبالت با رشد تولید بیشتر خودروهای برقی 

در حال افزایش است. به ویژه در اروپا که دولت ها با 

پاداش های زیست محیطی سخاوتمندانه، به  دنبال 

تقویت تولید و فروش خودروی برقی هستند، تقاضای 

کبالـت رو بـه فزونـی خواهـد رفت. تولید فلز کبالت 

نیازمنـد بهره بـرداری از معـادن ایـن عنصـر اسـت و بـا 

افزایـش تقاضـا بـرای فلـز کبالـت، تقاضا بـرای کبالت 

معدنی نیز رو به افزایش رفته است.

فلـز  ایـن  تجـارت  رونـد  بیشـتر  آشـنایی  بـرای 

پراهمیـت و پرمصـرف در جهـان، در نمـودار یـک بـه 

بررسی واردات جهانی سنگ و کنسانتره کبالت در 

اسـت.  شـده  پرداختـه   2021 تـا   2012 زمانـی  بـازه 

همان طـور کـه نمـودار مذکـور نیـز نشـان می دهـد، 

روند کلی واردات جهانی سنگ و کنسانتره کبالت 

در طـی بـازه زمانـی مـورد بررسـی کاهشـی بـوده و 

سـاالنه حدود 22 درصد از حجم واردات آن کاسـته 

شده است.

صنعت کبالت چین در گروی ذخایر کنگو  
با توجه به نمودار یک، چین بزرگ ترین واردکننده 

سنگ و کنسانتره کبالت در جهان است و بیش از 91 

درصد واردات برای این محصول را به خود اختصاص 

داده اسـت. از آنجایـی کـه چیـن خواسـتار انحصـاری 

بودن زنجیره تامین مواد معدنی خود است و ذخایر 

قابل توجهی از کبالت ندارد، در معادن کبالت کنگو 
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سـرمایه گذاری خارجـی کـرده اسـت و عمده کبالت 

مورد نیاز خود را از کنگو تامین می کند؛ به  طوری  که 

در سال 2021، بالغ بر 99 درصد از واردات کبالت در 

چین از کنگو تامین شده است. در پی محدودیت های 

زیست محیطی که در سال های اخیر از سوی دولت 

چین وضع شده است، کبالت در زمره فلزات سمی و 

آالینده قرار می گیرد و واردات آن با محدودیت هایی 

مواجه شده و از این رو روندی کاهشی را شاهد بوده 

است. همه گیری ویروس کرونا که منجر به تعطیلی 

و قرنطینه های طوالنی در کنگو در سـال های 2020 و 

2021 شـد نیـز در کاهـش بیـش از پیـش واردات ایـن 

دیگـر،  سـوی  از  اسـت.  نبـوده  بی تاثیـر  محصـول 

رخدادهایی که در سالیان اخیر در معادن کنگو پیش  

آمـده اسـت، موجـب کاهـش تولیـد ایـن معادن شـده 

کـه ایـن موضـوع نیـز بـر تجـارت کبالـت معدنـی این 

کشور آثار منفی به جای گذاشته است. در سال های 

گذشـته، زامبیـا نیـز یکـی دیگـر از تامین کننـدگان 

کبالـت چیـن بـود کـه عواقـب ناشـی از همه گیـری 

ویروس کرونا، دامن گیر معادن این کشـور نیز شـد و 

باعث شـد سـهم این کشـور از تامین کبالت چین در 

سال های اخیر به صفر نزدیک شود.

رقابت برای کبالت، جنگ قدرتی را در کنگو به 

راه انداخته است و دو قدرت اصلی جهان یعنی چین 

و آمریکا، هر کدام سـعی در تصاحب معادن کبالت 

ایـن کشـور دارنـد. تاکنـون در کنگـو، چیـن برنـده این 

رقابت بوده است؛ چراکه از سوی هر دو دولت اوباما 

و ترامپ، اقدامات درخور توجهی صورت نپذیرفت 

و در پـی غفلـت آمریـکا، یـک شـرکت تحـت حمایـت 

دولـت چیـن، دو معـدن از بزرگ تریـن ذخایـر کبالـت 

کشور را طی پنج سال گذشته خریداری کرده است. 

با مشخص شدن اهمیت این خریدها، چین و ایاالت  

متحـده وارد یـک بـازی بزرگ جدید شـده اند و انتظار 

مـی رود کـه هرچـه سـریع تر، آمریـکا نیـز پـا بـه عرصـه 

واردات کبالت از کنگو خواهد گذاشت.

کنگو و زامبیا، بازیگران اصلی بازار   
جهانی کبالت معدنی

نمودار دو، نشان  دهنده میزان صادرات جهانی 

سـنگ و کنسـانتره کبالت و بزرگ ترین بازیگران بازار 

جهانی این محصول در بازه زمانی 2012 تا 2021 است. 

به  طور کلی روند صادرات جهانی سنگ و کنسانتره 

کبالت مشابه واردات آن در بازه زمانی مورد بررسی، 

رونـدی کاهشـی را شـاهد بـوده و در ایـن بـازه زمانـی، 

سـالیانه بـه  طـور متوسـط حـدود 24 درصـد از حجـم 

صـادرات ایـن محصـول کاسـته شـده اسـت و از 266 

هـزار تـن در سـال 2012، بـه 20 هـزار تـن در سـال 2021 

رسـیده اسـت. همان  طور که پیش تر نیز اشـاره شـد، 

پـی  از صنایعـی کـه بیش تریـن آسـیب را در  یکـی 

همه گیری کرونا متحمل شد، تولید کبالت معدنی 

بود؛ چراکه معادن اصلی کبالت در کشورهای کنگو 

و زامبیـا واقـع شـده اند کـه در سـال 2020، معـادن ایـن 

کشـورها بـا تعطیلـی و قرنطینه هـای گسـترده مواجه 

شـدند. همـان  طـور کـه در بخـش واردات نیز توضیح 

داده شـد، درگیری چین و آمریکا نیز بر سـر مالکیت 

معـادن کبالـت در آفریقـای جنوبـی به  دلیل اهمیت 

ایـن مـاده در تامیـن انـرژی پـاک و افزایـش تقاضـای 

صنایـع خودروسـازی نیز در کاهش تولید و صـادرات 

این محصوالت بی تاثیر نبوده است.

آینده تجارت جهانی سنگ و   
کنسانتره کبالت

طبق پیش بینی های اخیر، اتحادیه جهانی باتری 

و مجمـع جهانـی اقتصـاد، تقاضـا بـرای کبالـت بـرای 

اسـتفاده در باتری هـا در سـال 2030 بـه  دلیـل رونـق 

خودروهـای الکتریکـی تـا چهـار برابـر افزایـش خواهـد 

یافت. با توجه به اینکه پیش بینی می شـود آمریکا و 

چیـن در آینـده رقابـت بیش تری برای تولیـد این ماده 

بحرانی خواهند داشت، به همین دلیل پیش بینی های 

صـورت گرفتـه در راسـتای تقاضـای ایـن دو کشـور از 

کبالـت معدنـی افزایشـی بـوده اسـت و در پـی آن، 

واردات این کشورها نیز افزایش خواهد یافت.
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بـه گفته یکی از شـرکت های برتر در ایـن زمینه، یافتن مکانیـزم قیمت گذاری اسـتاندارد فلزات 
بازیافت شـده در باتری های فرسـوده و مقدار تولید از بازیافت باتری خودروهای الکتریکی، می تواند 

چالش برانگیز باشد.

بازیافت باتری ها ضروری اما ارزش گذاری آن 
دشوار است

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از موسسه »Fastmarkets«، آجای کوچار، 

Li-« یکـی از بنیان گـذاران و مدیـران اجرایی شـرکت

Cycle«، اعـالم کـرد بـا توجه به اینکه فلزات موجود 

در باتری هـای فرسـوده شـده توسـط تامین کننـدگان 

عیـار  و  کیفیـت   »Li-Cycle« جملـه  از  مختلـف 

متفاوتی دارد، این ماده یک محصول غیر استاندارد 

در نظر گرفته می شود.

قیمت گذاری فلزات بازیافت شده از باتری ها 

معمـوال بـه محتوای فلـزات نیکل و کبالـت، اجرای 

برنامـه پاالیـش ایـن فراینـد و بخـش تولیـد انبـوه آن 

متکـی اسـت. ایـن موضـوع باعـث شـده اسـت کـه 

بتـوان یـک قیمـت مبنـای حـدودی را بـرای آن در 

نظر گرفت.

وی در ادامـه بیـان کـرد کـه روش هـای متفاوتـی 

بـرای پاالیـش ضایعـات و باتری هـای فرسـوده وجـود 

دارد و هـر کـدام از ایـن روش هـا، محصولـی بـا عیـار 

مکانیـزم  نمی تـوان  و  می کننـد  تولیـد  متفـاوت 

دقیقی برای این قیمت گذاری تعیین کرد.

بر اساس تجزیه و تحلیل تیم تحقیقاتی موسسه 

»Fastmarkets«، قیمت های لیتیوم این موسسه و 

کبالـت و نیـکل در بـورس فلـزات لنـدن می توانـد 

اسـتاندارد  نـوع  یـک  بـرای قیمت گـذاری  مبنایـی 

باتری خودروهای الکتریکی باشد.

در همین حال، شرکت »Li-Cycle« که مستقر 

ابـداع  دنبـال  بـه  اسـت،  کانـادا  تورنتـوی  در 

فناوری های جدید به منظور استفاده در باتری های 

متفاوت است.

وی ادامـه داد کـه بسـته بـه بـازار و مشـتریان 

منطقـه ای، مقـدار تولیـد فلـزات بازیافـت شـده در 

تولیـدی  واحدهـای  ایـن  از  فرسـوده  باتری هـای 

مختلف یکسان نخواهد بود. به عالوه یک تاسیسات 
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 »Li-Cycle« هیدرومتالورژیکـی متعلـق بـه شـرکت

ایالـت  در حـال حاضـر در شـهر روچسـتر واقـع در 

 »Li-Cycle« نیویورک در حال احداث است و شرکت

رویکردی را برای سـاختن یک سیسـتم انعطاف پذیر 

اتخاذ کرده است که می تواند فلزات موجود در هر 

نوع باتری های فرسـوده را با اسـاس نامه های قوانین 

شخص ثالث این شرکت  تطبیق دهد و فلزات را در 

آن بازیافت کند.

بـه گفتـه کوچـار، واحـد تولیـدی شـهر روچسـتر 

صـورت  بـه  باتـری  فلـزات  بازیابـی  مرکـز  اولیـن 

هیدرومتالورژی در ابعاد تجاری و اولین تولیدکننده 

در  باتری هـا  در  اسـتفاده  مـورد  کربنـات  لیتیـوم 

آمریـکای شـمالی خواهد بود. این واحد تولیـدی در 

مرحلـه راه انـدازی قـرار دارد و از سـال 2023 فعالیـت 

خود را آغاز می کند.

شـرکت »Li-Cycle« قصـد دارد از طریـق قانـون 

کاهـش تـورم آمریـکا »IRA« کـه اخیـرا بـه تصویـب 

رسیده است، فرایند تجارت خود را تقویت کند.

تـورم  کاهـش  قانـون  کـه  کـرد  مطـرح  کوچـار 

آمریکا یک عامل تسریع کننده و حمایت کننده در 

بـه طـور  و  بـود  باتری هـا خواهـد  بازیافـت  فراینـد 

مسـتقیم و غیـر مسـتقیم بـر تجـارت ایـن شـرکت 

تاثیـر مثبـت خواهـد گذاشـت. در همیـن راسـتا، 

بازیافت کننـدگان واجـد شـرایط دریافـت 10 درصد 

اعتبـار مالیاتـی تولیـد بـرای هزینه های تولیـد مواد 

معدنـی حیاتـی و همچنیـن واجـد شـرایط دریافـت 

30 درصد اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری برای توسعه 

تاسیسـات انـرژی تجدیدپذیـر در ایـاالت متحـده 

آمریکا هسـتند. این شـرکت معتقد اسـت که ارائه 

ایـن اعتبـارات هزینـه راه انـدازی تاسیسـات جدیـد 

بـرای تولیـد مـواد اولیـه مـورد نیـاز بـرای سـاخت 

بازیافـت کاهـش  از طریـق  آمریـکا  را در  باتری هـا 

می دهد. این موضوع همچنین می تواند موقعیت 

ایـاالت متحـده آمریـکا را در برابر چین تقویت کند 

که در تولید و بازیافت باتری خودروهای الکتریکی 

پیشرو است.

وی در ادامـه اذعـان کـرد کـه گسـترش مقیـاس 

ابرکارخانه ها در آمریکای شمالی و اروپا، در دسترس 

بـودن مـواد قابـل بازیافـت را افزایـش داده اسـت کـه 

محصـوالت  عرضـه  افزایـش  امـکان  آن،  دنبـال  بـه 

لیتیومی از قراضه ها فراهم می شود.

چیـن بـر اسـاس در دسـترس بـودن مـواد بـرای 

بازیافت از قراضه های تولیدی و وسایل نقلیه، بسیار 

جلوتر از ایاالت متحده آمریکا و اروپا در بازار است و 

به نوعی سهم بیشتری از بازار را در اختیار دارد.

بـا توجـه بـه افزایـش سـرمایه گذاری در تولیـد 

باتـری و خودروهـای الکتریکـی، در حـال حاضـر در 

ایاالت متحده آمریکا و اروپا، سـرمایه های بازیافت 

به عنوان بخشی ضروری از زیرساخت برای استقرار 

پایـدار خودروهـای الکتریکـی تبدیـل خواهنـد شـد. 

همچنین قانون کاهش تورم آمریکا برای دسـتیابی 

به برخی از مزایای مالیاتی، نیازمند تولید در خاک 

اسـتفاده  و  تقاضـا  امـر  ایـن  کـه  اسـت  ایـن کشـور 

خودروسـازان از مـواد اولیـه تولیـدی در آمریـکا را 

افزایش می دهد.

شرکت »Li-Cycle« درآمدهای سه ماهه سوم 

و عنـوان کـرد کـه  را چالش برانگیـز گـزارش  خـود 

برنامه هـای توسـعه این شـرکت علی رغـم وقفه های 

برنامه ریزی هـا  طبـق  زیـادی  حـد  تـا  کوتاه مـدت، 

پیش می رود.

فرایند به کار رفته در شرکت »Li-Cycle«، یکی 

از بهترین و سـازگارترین ها با محیط  زیسـت اسـت. 

کوچر اظهار کرد که در مقایسه با رقبا که از فرآوری 

حرارتـی یـا ذوب اسـتفاده می کننـد، ایـن شـرکت از 

یک رویکرد منحصربه فرد هیدرومتالورژی در درجه 

حرارت پایین بهره می برد.

اسـتفاده از دماهـای بـاال، باعـث انتشـار مـواد 

سمی می شود و برخی از مواد حیاتی مانند لیتیوم، 

کبالـت و نیـکل در فراینـد ذوب می سـوزند و از بین 

فرایندهـای  از  اسـتفاده  حـال،  ایـن  بـا  می رونـد. 

هیدرومتالـورژی، شـرکت »Li-Cycle« تـا 95 درصد 

تمام مواد حیاتی را بازیابی می کند.

دلیـل حیاتـی بـودن مواد ذکر شـده این اسـت که 

حجـم ایـن مـواد در سراسـر جهـان در حـال بـه اتمـام 

طریـق  از  را  آن هـا  می تـوان  تنهـا  و  اسـت  رسـیدن 

روش هـای اسـتخراج بـه شـدت کربـن زا تهیه کـرد که 

منجر به افزایش گاز دی اکسید کربن در هوا می شود 

و برخالف هدف کاهش گازهای گلخانه ای است.

روش های متفاوتی 
برای پاالیش ضایعات و 
باتری های فرسوده وجود 

دارد و هر کدام از این 
روش ها، محصولی با عیار 
متفاوت تولید می کنند و 
نمی توان مکانیزم دقیقی 
برای این قیمت گذاری 

تعیین کرد
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بزرگ ترین صادرکنندگان بیسـموت کشـورهای چیـن، هنگ کنگ، بلژیک و آمریـکا و بزرگ ترین 
مقاصـد صادراتـی ایـن فلـز هنگ کنگ، آمریـکا، آلمـان و بلژیک اسـت. بلژیـک و آمریـکا، از جمله 
کشـورهایی هسـتند که بیسـموت ناخالص را از چین وارد می کنند و آن را به  صورت بیسموت تصفیه  
شـده دوبـاره عرضه می کنند. بیسـموت، فلزی اسـت کـه در فرایند ذوب سـرب به  عنـوان محصول 
جانبـی تولید می شـود. این فلـز دارای مصـارف دارویی، رنگ دانـه ای و متالورژیکی اسـت. نکته قابل 
تامل در خصوص بیسـموت این اسـت که این فلز در مبادالت تجاری در شـکل های معدنی، تصفیه  
شـده و همچنیـن آلیاژهـای آن، تحت یک کد تعرفه مورد بررسـی قـرار می گیرد. بنابرایـن برخی از 
بزرگ تریـن واردکننـدگان بیسـموت ناخالص، در زمـره بزرگ ترین صادرکنندگان بیسـموت تصفیه  

شده نیز قرار دارند.

بیسموت چشم  به راه تولید سرب

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل ار روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، بیسموت فلزی سنگین و شکننده به 

شـمار می آ ید که از نظر شـیمیایی مشـابه آرسـنیک و 

آنتیمـوان اسـت. بیسـموت نسـبت بـه سـایر فلـزات 

خـواص مغناطیسـی قوی تـری دارد و بـه  اسـتثنای 

جیـوه، از سـایر فلـزات رسـانایی حرارتـی کم تـری نیـز 

دارد. ایـن فلـز کـه نسـبت بـه سـایر فلـزات سـنگین 

آرایشـی،  لـوازم  سـمیت کمتـری دارد، در صنعـت 

رنگ دانه ها و صنایع دارویی به کاربرده می شود.

بیسـموت کاربردهای متالورژی بسیار متنوعی 

نیز دارد. یکی از این کاربردها استفاده از آن به  عنوان 

افزودنی مناسب برای افزایش کیفیت متالورژی در 

صنعـت ریخته گـری و جایگزینـی غیر سـمی بـرای 

سـرب در برنـج، فوالدهـای ماشـین کاری آزاد و 

لحیم کاری است. پس از سال 2014 و زمانی که الزام 

بـدون سـرب بـودن لوله هـا و لوله کشـی های و حـذف 

سـرب در راسـتای قانـون آب آشـامیدنی ایمـن بـرای 

کاهش حداکثر محتوای سرب انجام شد، استفاده از 

بیسموت برای اتصاالت لوله، تجهیزات و کنتورهای 

آب نیز افزایش یافت.

در  می تـوان  را  بیسـموت  حـاوی  آلیاژهـای 

بـرای سـنگ زنی لنزهـای  دسـتگاه های نگهدارنـده 

نوری، به  عنوان یک پرکننده موقت برای جلوگیری 

از آسـیب بـه لوله هـا در عملیـات خمشـی، به  عنوان 

اسـپرینکلرهای  بـرای  تحریک کننـده  مکانیـزم 

آتش نشـانی و در کاربردهـای دیگـری کـه نقطـه 

ذوب پاییـن ایـده آل اسـت، اسـتفاده کـرد. الزم بـه 

ذکـر اسـت کـه خمیـر فیلـم آلیـاژ بیسـموت تلوریـم 

اکسـید در سـاخت دسـتگاه های نیمه هـادی مـورد 

استفاده قرار می گیرد.

ذخایـر جهانـی بیسـموت بـر اسـاس بیسـموت 

محتـوی ذخایـر سـرب در جهـان بـرآورد می شـوند؛ 

چراکـه بیسـموت بـه  عنـوان محصول جانبـی فرایند 

و  بیسـموتینیت  می آیـد.  به دسـت  سـرب  ذوب 

بیسـمیت، مهم تریـن سـنگ های معـدن بیسـموت 

آن  اصلـی  محصـول  کـه  معدنـی  تنهـا  هسـتند. 

در  کـه  دارد  نـام  تانسـا  معـدن  اسـت،  بیسـموت 

بولیـوی قـرار دارد. بـرآورد شـده اسـت کـه در سـطح 

جهـان، حـدود 370 هـزار تـن ذخیره بیسـموت وجود 

دارد. عمـده ذخایـر بیسـموت که در کانسـنگ های 

سـربی یافـت می شـود، در کشـورهای چیـن و کانادا 

ایـن فلـز معمـوال در جهـان  قـرار دارنـد. کانسـنگ 

تجارت نمی شود بلکه شکل ناخالص و خالص فلزی 

آن مـورد تجـارت قـرار می گیـرد. الزم بـه ذکـر اسـت 

یکی از مهم ترین عواملی که باید در تولید بیسموت 

فلـز  تولیـد  کـه  اسـت  ایـن  داشـت،  توجـه  آن  بـه 

بیسـموت بیـش از وابسـتگی بـه تقاضـای بـازار، بـه 

تولید سرب وابستگی دارد.

جهش تقاضای جهانی بیسموت در پی   
افزایش تولید سرب

فلـز  واردکننـدگان  مهم تریـن  یـک،  نمـودار  در 

بیسموت و مصنوعات ساخته شده از این فلز نشان 
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از واردات جهانـی بیسـموت بـه  ترتیـب 16 ،10 و 7 

درصـد کل واردات جهـان در سـال 2021 بـوده اسـت. 

آمریـکا بـه  عنـوان یکـی از بزرگ تریـن واردکنندگان 

بیسـموت در جهـان، عمـده نیـاز خـود را از چیـن و 

بزرگ تریـن  تامیـن می کنـد.  کـره جنوبـی  سـپس 

تامین کنندگان نیاز بلژیک به بیسموت نیز به ترتیب 

آفریقای جنوبی، چین و آلمان هستند.

برای اطالع بیشتر از تجارت جهانی بیسموت، 

بـه بررسـی صـادرات بیسـموت در  در نمـودار دو 

سـطح جهـان در بـازه زمانـی 2012 تـا 2021 پرداختـه 

شـده اسـت. همـان  طـور کـه نمـودار دو نیـز نشـان 

می دهـد، صـادرات جهانـی فلـز بیسـموت در سـال 

2021 برابر با 14 هزار تن بوده اسـت. این اختالف ما  

بین صادرات و واردات در سطح جهان، از خطاهای 

فلـز  ناشـی می شـود. صـادرات  گمـرک  کشـورها 

بیسـموت در سـطح جهـان در بـازه زمانـی 2012 تـا 

2012، سـالیانه بـه  طـور متوسـط حـدود 6.4 درصـد 

مهم تریـن  عنـوان  بـه   چیـن  اسـت.  کـرده  رشـد 

صادرکننده بیسموت در جهان مطرح است و سهم 

46 درصـدی از صـادرات ایـن فلـز را بـر عهـده دارد. 

همـان  طـور کـه در نمـودار دو نیـز مشـخص اسـت، 

چیـن در بـازه زمانـی 2012 تـا 2016 باالتریـن میـزان 

تولید و صادرات بیسـموت را داشـته اسـت اما پس 

از  بسـیاری  زیسـت محیطی،  قوانیـن  وضـع  از 

پاالیشـگاه های بیسـموت در چیـن تعطیـل شـدند و 

صـادرات بیسـموت در ایـن کشـور کاهـش یافـت. 

بلژیک بیسـموت را به  صورت ناخالص از چین وارد 

می کند و پس از پاالیش در داخل کشور، بیسموت 

تصفیـه  شـده را بـه فـروش می رسـاند. شـایان ذکـر 

اسـت کـه اتحادیـه اروپا صادرکننده حـدود نیمی از 

بیسموت تصفیه  شده در جهان است.

بـا توجـه بـه اینکـه کـد تعرفـه فلـز بیسـموت و 

آلیاژهای آن جدا نیسـت، در این گزارش به  صورت 

تجمیعـی بـه بررسـی آن پرداختـه شـده اسـت و 

و  واردکننـده  به عنـوان  هنگ کنـگ  و  آمریـکا 

صادرکننـده برتـر گزارش شـده اند. علـت این امر 

ایـن اسـت کـه ایـن کشـورها فلـز بیسـموت را از 

سـایر مبـادی وارداتـی خریـداری و پـس از انجـام 

فرآیندی، دوباره آن را صادر می کنند و مصرف کننده 

نهایی این فلز نیستند.

آینده بیسموت چگونه رقم می خورد؟  
فلز بیسموت در صنعت خودروسازی نیز به کار 

مـی رود. ازجملـه کاربردهـای بیسـموت در ایـن 

صنعـت می تـوان بـه پوشـش های بـدون زنگ زدگـی، 

پوشـش های مرواریـدی، لنت های ترمـز و لنت های 

کالچ اشاره کرد. با توجه به افزایش روزافزون تقاضا 

در صنعت خودروسـازی، پیش بینی می شـود رشـد 

بـازار خـودرو، رشـد بـازار بیسـموت را در پـی داشـته 

باشـد. بـا توجـه بـه اینکه بیسـموت در فراینـد ذوب 

سـرب تولید می شـود، کاهش تولید سرب در جهان 

کاهـــش تولیـــد بیسمـــوت را در پـی دارد. بـرآورد 

می شـود کـه ایـن کاهـــش تولیــــد ســـرب، مانعـی 

اصلـی در رشـــد بـازار جهـــانی بیسمـــوت در دوره 

پیش بینی شده باشد.

داده شـده اسـت. بزرگ تریـن واردکننـده ایـن فلز در 

جهان هنگ کنگ است اما باید بدین نکته توجه کرد 

کـه ممکـن اسـت هـر یـک از کشـورهای واردکننـده 

بیسـموت پـس از فـرآوری، آن را بـه  صـورت آلیـاژ 

بیسـموت دوبـاره بـه فـروش برسـانند. در سـال 2021، 

حـدود 12 هـزار تـن از ایـن فلـز در دنیـا تجـارت شـده 

اسـت. واردات جهانـی ایـن فلـز در بـازه زمانـی مـورد 

بررسـی، از حـدود هشـت هـزار تـن در سـال 2012 بـه 

12هزار تن در سال 2021 افزایش یافته و این به معنی 

رشد ساالنه 4.6 درصدی واردات این فلز است.

هنگ کنگ 17 درصد از واردات جهانی بیسموت 

را به خود اختصاص داده اسـت. نکته قابل توجه در 

مـورد ایـن کشـور، افزایـش واردات فلز بیسـموت طی 

سـال های انتهایـی بـازه مـورد بررسـی اسـت. آمریـکا، 

آلمان و بلژیک پس از هنگ کنگ، بیشـترین سـهم از 

واردات این فلز را در اختیار دارند. سهم این کشورها 
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صنایعتامینکنندهصنایع تامین کننده

 

توسعه صنعت نسوز در گروه حمایت از تولیدکنندگان داخلی

ضرورت سرمایه گذاری بلندمدت در راستای رونق تولید
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سرپرسـت واحد تحقیقات و توسـعه شـرکت فرا نسـوز یزد گفت: حمایت از تولیدکنندگان نسوز 
کشـور در راسـتای تحقـق تولیـد 55 میلیون تن فـوالد در افـق 1404، به توسـعه تولید و همچنین 
اشـتغال زایی نیروهـای انسـانی جـوان و باانگیـزه خواهـد انجامیـد و امیدوار هسـتیم شـاهد رونق 

روزافزون تولید انواع نسوزها در کشور باشیم.

توسعه صنعت نسوز در گروه حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی

سرپرست واحد تحقیقات و توسعه شرکت فرا نسوز یزد مطرح کرد:

آرمیـن رضایـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: زمینـه 

فعالیت شـرکت فرانسـوز یزد، نصب جرم های نسـوز 

در مجتمع هـای فـوالدی اسـت که فعالیت خـود را از 

شرکت فوالد آلیاژی ایران آغاز کرده و در این مجموعه 

فـوالدی، مسـئولیت اجـرای امـور نصب نسـوز ها را بر 

عهـده داشـته اسـت. ضمـن اینکـه مـا تنهـا شـرکت 

ایرانی هستیم که موفق به دریافت تاییدیه و مدرک 

شرکت بوهلر اتریش و دنیلی ایتالیا در رابطه با نصب 

جرم های نسوز شده است.

وی افـزود: ایـن شـرکت در ادامـه فعالیـت خـود، 

تولید جرم های آلومینایی و همچنین محصوالتی که 

نصـب آن هـا را بـر عهـده داشـت، در دسـتور کار خود 

قرار داد و همین امر موجب شد با همکاری و مشاوره  

با چند شرکت معتبر خارجی مانند آلماتیس، فعالیت 

تولید جرم در این شرکت آغاز شود.

سرپرسـت واحـد تحقیقـات و توسـعه شـرکت 

فرا نسوز یزد در خصوص تولید جرم های آلومینایی 

در ایـن شـرکت، عنـوان کـرد: هم زمـان در سـال های 

1376 تـا 1377، تولیـد و نصـب جرم ها در واحد های 

مختلف فوالدی، سیمانی، پتروشیمی، پاالیشگاهی 

و در هـر قسـمتی کـه نیـاز بـه جـرم آلومینایی بـوده، 

این شـرکت ورود کرده اسـت. در حال حاضر زمینه 

کاری شرکت فرانسوز یزد تولید جرم های آلومینایی 

اسـت و در صنعـت فـوالد، بسـته جرم هـای تولیـدی 

ایـن شـرکت کامـل نبـوده و جرم هـای منیزیایـی و 

کربنی در این شرکت موجود نیست اما در خصوص 

سـبد  دارای  شـرکت  ایـن  آلومینایـی،  جرم هـای 

محصـوالت کاملـی شـامل جرم هـای الیـه  ایمنـی، 

خـاک  جرم هـای  قـوس،  کـوره  سـقف  جرم هـای 

قطعـات موجـود در  القایـی،  کوبیدنـی کوره هـای 

پاتیل و تاندیش است.

رضایی ادامه داد: در زمینه احیا و گندله سازی، 

محصوالت این شرکت کامل و سابقه  عالی در بخش 

احیا وجود دارد که در این زمینه می توان به همکاری 

با شـرکت های گل گهر و آهن و فوالد ارفع اشـاره کرد. 

در حـال حاضـر نیز با شـرکت های نامـدار مانند فوالد 

خوزسـتان، فـوالد مبارکـه و چادرملـو زمینـه همـکاری 

مشـترک حاصـل شـده کـه بـا تولیـد قطعات سـقف و 

قطعاتی که وزن  آن ها به 14 تا 15 تن می رسـد، همراه 

شـده اسـت. در شـرکت کاوه جنـوب کیـش نیـز بـا 

رقابـت  بـه  وزویـوس  همچـون  مطرحـی  برند هـای 

پرداخته ایم که خوشبختانه در سال گذشته توانستیم 

رکود هـای کـه در شـرکت ثبـت می شـود، نسـبت بـه 

وزویوس از کیفیت باالتری برخوردار باشد.

واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید نسوز  
ایـن  در  موجـود  چالش هـای  بـه  ادامـه  در  وی 

صنعت اشـاره کرد و گفت: بخش عمده ای از مواد 

اولیـه مـورد نیـاز در ایـن صنعـت در داخـل کشـور 

تولیـد نمی شـود و بـرای تامیـن مـواد اولیـه اصلـی 

تولیـد انـواع نسـوز  کـه عمومـا سـاخت کشـورهای 

آسیایی، اروپایی و آمریکایی هستند، متاسفانه باید 

اقدام به واردات کنیم.

توسـعه شـرکت  و  تحقیقـات  واحـد  سرپرسـت 

فرا نسوز یزد تصریح کرد: به عنوان مثال سیمان های 

آلومینایـی، تبوالر هـا، انـواع کلسـاین ها و بوکسـیت، 

مـواد اولیـه وارداتـی هسـتند که از کیفیت مناسـبی 

برخـوردار بـوده و خاصیـت نسـوزندگی باالیـی دارند. 

البته موادی مانند شامورت ها، سیمان های A 700 و 

فوندو در داخل تامین می شـوند که مشـکلی در این 

زمینـه وجـود نـدارد امـا در حالـت کلـی، در زمینـه 

تخصیـص ارز و تامیـن مـواد اولیـه و واردات آن هـا بـا 

مشکالتی رو  به رو هستیم.

 رضایـی در خصـوص صـادرات محصـوالت ایـن 

شـرکت، یـادآور شـد: شـرکت فرانسـوز یـزد در سـال 

جاری با شرکت در جشواره های مطرح بین المللی، به 

آرامی زمینه  صادرات محصوالت خود را فراهم کرده 

اسـت کـه امیدواریـم در زمینـه صـادرات مشـکلی 

نداشـته باشـیم و بتوانیـم در بازار هـای جهانـی مانند 

روسیه و ترکیه خوش بدرخشیم و موفق عمل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: این شرکت پیش تر در زمینه 

همچـون  کشـور هایی  بـه  و  بـوده  فعـال  صـادرات 

ارمنسـتان، آذربایجـان و عـراق صـادرات انجـام داده 

اسـت اما میزان صادرات به این کشـور ها آنچنان که 
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بایـد چشـمگیر نبـوده اسـت. شـرکت فرانسـوز یـزد بـا 

آمار تولید سالیانه 12 تا 13 هزار تن انواع محصوالت و 

بـا توجـه بـه میـزان مصـرف نسـوز کشـور در تمـام 

و  پاالیشـگاهی  سـیمان،  فـوالد،  از  اعـم  زمینه هـا 

پتروشیمی، این رقم بسیار اندک است و اگر حتی به 

 عنـوان مثـال تولیـد انـواع نسـوز  در کشـور بـه عـدد 

100هـزار تـن برسـد، همچنـان جوابگـوی نیـاز صنعـت 

نخواهد بود.

به کارگیری از فارغ التحصیالن   
دانشگاهی در  فرانسوز یزد

توسـعه شـرکت  و  تحقیقـات  واحـد  سرپرسـت 

فرا نسـوز یـزد در ارتبـاط بـا اسـتراتژی توسـعه تولیـد 

محصوالت این شرکت، اذعان کرد: از اقدامات مهم 

این شرکت در راستای توسعه تولید، سرمایه گذاری 

انبوه جهت به کارگیری از فارغ التحصیالن دانشگاهی 

بـه ویـژه رشـته های مربـوط بـه ایـن صنعـت ماننـد 

مهندسـی مـواد و متالـوژی بـوده و اقـدام بـه جـذب 

کارشناسان جوان و متخصص از نقاط مختلف کشور 

کـرده اسـت. همچنیـن شـرکت فرانسـوز یـزد ضمـن 

ایجاد ارتباط با شـرکت های معتبر اروپایی و آسـیایی 

که در این صنعت سرآمد هستند و مشاوره گرفتن از 

آن ها، در راستای توسعه تولید گام برداشته است زیرا 

در این صنعت نمی توان درجا زد و باید همواره رو  به 

جلـو حرکـت کـرد و نـوآور بـود. کلیـه این اقدامـات در 

راستای کاهش هزینه های تولید صورت گرفته است 

و امیدواریـم بتوانیـم بیـش از پیـش در ایـن صنعـت 

موفق عمل کنیم.

رضایـی ضمـن تاکیـد بـر اهمیـت به کارگیـری از 

شـرکت  کـرد:  ابـراز  متخصـص،  انسـانی  نیروهـای 

فرانسوز یزد انگیزه الزم در زمینه های مالی، حقوقی 

و آموزشی را در نیروهای انسانی شاغل در مجموعه 

ایجـاد کـرده اسـت و ایـن شـرکت بـا جـذب نیرو هـای 

انسانی که هیچ سابقه  کاری در این صنعت ندارند، 

انگیـزه و شـوق نیروهـای انسـانی جـوان بـه رشـد و 

پیشرفت را در اولویت خود قرار داده است. در برخی 

مـوارد، شـاید بـه مـدت سـه سـال بـه نیـروی انسـانی 

جـوان فرصـت آمـوزش داده شـده اسـت تـا بـا ماهیت 

صنعـت نسـوز آشـنا شـود و بتوانـد مسـیر خـود را در 

زمینه های مختلف اعم از تولید و فروش، تحقیقات 

و توسعه، کنترل کیفیت و... پیدا کند و با حضور در 

سایت های مختلف مانند فوالد و پتروشیمی، آشنایی 

کلی با این صنعت داشته باشد. شرکت فرانسوز یزد، 

توسعه تحقیق و آموزش را سرلوحه کار خود قرار داده 

است و راه پیشرفت را برای نیروهای انسانی جوان و 

باانگیزه فراهم ساخته است.

چشم اندار آینده صنعت نسوز در ایران  
توسـعه شـرکت  و  تحقیقـات  واحـد  سرپرسـت 

فرا نسـوز یزد در ارتبط با آینده صنعت نسـوز، مطرح  

کـرد: در چنـد سـال گذشـته، وابسـتگی بسـیاری بـه 

شرکت های خارجی در این صنعت وجود داشته که 

بـه  نـدادن  بهـا  و  اعتمـاد  عـدم  آن،  اصلـی  دلیـل 

شـرکت های داخلـی بـوده اسـت. متاسـفانه یکـی از 

بزرگ تریـن فوالدسـازان کشـور بـدون در نظـر گرفتـن 

مسـائل مالـی، محصـوالت مورد  نیـاز خـود را از خارج 

کشور تامین می کند و به شرکت های داخلی فرصت 

اثبات خود را نمی دهد اما شرکت های خصوصی به 

دلیـل اینکـه مسـائل مالـی بـرای آن هـا حائـز اهمیـت 

است، ضمن پذیرش ریسک  فرصت آزمون و خطا در 

تولیـد جرم هـا و اثبـات توانایی ها را به تولیدکنندگان 

داخلی داده و باعث می شوند زمینه  عدم وابستگی 

بـه خـارج از کشـور و همیـن  طـور بهبـود کیفیـت 

محصـوالت فراهـم شـود. در سـال جـاری و با توجه به 

تشـدید تحریم هـا، الـزام بومی سـازی در واحد هـای 

تولیدی موجب شد که شرایط تولید در شرکت هایی 

کـه در صنعـت نسـوز فعالیـت دارنـد، کمی تسـهیل 

شـود. امیدواریـم ایـن فراینـد ادامـه دار باشـد و 

شـرکت های داخلـی کـه از تـوان مالی خوبی برخـوردا 

واردات  بـه  دوبـاره  تحریم هـا  رفـع  از  پـس  هسـتد، 

محصوالت خارجی روی نیاورند. اگرچه در این زمینه 

دولـت و مسـئوالن ذی ربـط قول هـای مسـاعدی برای 

حمایـت از صنعـت نسـوز داده انـد امـا در عمل اتفاق 

خاصی صورت نگرفته است.

توسـعه شـرکت  و  تحقیقـات  واحـد  سرپرسـت 

فرا نسـوز یـزد در خصـوص طرح هـای توسـعه ای ایـن 

جهـت  الزم  زیرسـاخت های  شـد:  یـادآور  شـرکت، 

راه انـدازی فـاز دوم شـرکت فرانسـوز یـزد اعم از خرید 

انجـام شـده اسـت.  دسـتگاه ها و احـداث سـوله ها 

همچنین یک واحد تولیدی دیگر در شهرک فوالد یزد 

راه انـدازی شـده کـه 90 درصـد پیشـرفت در این پروژه 

حاصـل شـده اسـت و امیـدوار هسـتیم تـا پایـان سـال 

جـاری بـه بهره بـرداری برسـد و بتوانیـم در راسـتای 

بهبـود کیفیـت محصـوالت و افزایـش میـزان تولید و 

تنوع محصوالت حرکت کنیم.

رضایـی در پایـان خاطرنشـان کرد: ماشـین آالت و 

دستگاه های مورد استفاده در خطوط تولید مجموعه 

در ابتدا تولید کشورهای آلمان و چک بوده است که 

پس از گذشت چند سال، شرکت های داخلی موفق 

از  هم اکنـون  و  شـده اند  آن هـا  بومی سـازی  بـه 

ماشین آالت ایرانی و خارجی در شرکت فرانسوز یزد 

استفاده می شود. البته کیفیت و کارکرد نمونه های 

قابـل  خارجـی  دسـتگاه های  بـا  شـده  بومی سـازی 

مقایسـه نیسـت امـا جوابگـوی نیـاز تولیدکننـدگان 

داخلی است.
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