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سرمقاله
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

قیمـت آلومینیـوم و سـایر کامودیتی ها طی چند مـاه اخیر هم زمان 

بـا آغـاز جنـگ روسـیه و اوکرایـن از یک سـو و افزایـش نرخ بهره بانک های 

معتبر جهانی به منظور جلوگیری از رکود اقتصادی و کاهش نرخ تورم 

از سوی دیگر با نوسان همراه بوده است. در حالی که قیمت آلومینیوم 

در روزهای پایانی سـال گذشـته به مرز چهار هزار دالر به ازای هر تن در 

بـورس فلـزات لنـدن رسـید امـا در ادامـه قیمـت این فلز اسـتراتژیک افت 

چشـمگیری پیدا کرد و با نوسـان در محدوده دو هزار و 300 تا دو هزار و 

600 دالر همراه شد. در حال حاضر نیز آلومینیوم، دو هزار و 315 دالر به 

ازای هـر تـن قیمت گـذاری شـده اسـت. در حالـی کـه طـی روزهـای اخیر 

کرونا در چین به عنوان یکی از غول های اقتصادی جهان، روند صعودی 

بـه خـود گرفتـه اسـت امـا بـه نظـر نمی رسـد ایـن اتفـاق تاثیـر بسـزایی بـر 

قیمـت آلومینیـوم در بازارهـای جهانـی داشـته باشـد. در حـال حاضـر 

قیمت شمش آلومینیوم در بازار داخلی، حدود 72 هزار تومان به ازای 

هر کیلوگرم است و بسیاری از تولیدکنندگان محصوالت آلومینیومی 

با چالش تامین مواد اولیه مواجه هستند.

با توجه به اینکه مواد اولیه مورد نیاز تولید شمش آلومینیومی در 

واحدهـای تولیـدی کشـور عمدتـا وارداتـی اسـت، قیمت گـذاری آن در 

بـورس کاالی ایـران بـر پایـه بـورس فلـزات لندن صورت می پذیـرد اما در 

واقع نمی توانیم این مسئله را قانونمند در نظر بگیریم؛ چراکه با توجه 

بـه شـرایط تحریمـی کـه کشـور در آن قـرار گرفته اسـت، واردات شـمش 

بایـد از طریـق واسـطه ها صـورت پذیـرد و ایـن در حالـی اسـت که شـاهد 

تولید شمش آلومینیومی توسط چهار تولیدکننده برتر داخلی هستیم. 

هم اکنون تولید شـمش آلومینیوم در داخل، مازاد بر نیاز بازار اسـت و 

بـه همیـن علـت بخـش عمـده ای از شـمش تولیـدی جهـت تامیـن مـواد 

اولیـه و همچنیـن پرداخـت بدهی هـای سـرمایه گذاری شـده از جانـب 

تولیدکنندگان این محصول صادر می شود.

در همین راستا، یکی از دغدغه های مهم فعاالن صنعت آلومینیوم 

ایـن اسـت کـه در صـورت نوسـان قیمـت این فلز در بـورس فلزات لندن 

و همچنین رشـد نرخ ارز در داخل کشـور، تمایل تولیدکنندگان شـمش 

آلومینیومـی بـه صـادرات افزایـش پیـدا کنـد و در نتیجـه دسـت صنایع 

پایین دسـتی آلومینیـوم از مـاده اولیـه مـورد نیـاز کوتـاه باقـی بمانـد. 

کمبـود مـاده اولیـه، تولیـد در واحدهـای کوچک مقیـاس را بـا مشـکل 

مواجـه کـرده اسـت و بسـیاری از افـراد نمی تواننـد شـمش آلومینیومـی 

مـورد نیـاز خـود را تامیـن کننـد. بـا ایـن وجـود مشـخص نیسـت کـه چرا 

زمینـه صـادرات ایـن محصـول علی رغـم عـدم تامیـن نیـاز واحدهـای 

داخلـی فراهـم شـده اسـت و بـر همیـن اسـاس ضـرورت دارد یـک سـری 

محدودیت هایـی بـرای صـادرات شـمش آلومینیومـی در نظـر گرفتـه 

شـود. اگرچـه پیش بینی هـا و مصوباتـی نیـز از جانـب سـتاد تنظیـم بازار 

در ایـن زمینـه صـورت پذیرفتـه اسـت اما متاسـفانه هیـچ نظارتی جهت 

اجـرای ایـن مصوبـات انجـام نمی شـود و  تضمیـن مشـخصی نیـز در این 

خصوص وجود ندارد.

آنچـه امـروز بیـش از نحـوه قیمت گـذاری شـمش الومینیومـی در 

داخـل حائـز اهمیـت اسـت، مهندسـی عرضـه شـمش آلومینیومـی در 

بـورس کاالی ایـران بـه شـمار می آیـد که این مهم باید به صـورت مداوم 

ادامه پیدا کند؛ چراکه اگر عرضه با مشکل مواجه شود، رقابت نیز به 

ایـن معضـل افـزوده خواهـد شـد و شـرایط را بیش از پیش دشـوار خواهد 

کـرد. بـر اسـاس قانـون، مجمـوع شـمش آلومینیومی تولیدشـده باید به 

نحـوی در بـورس عرضـه شـود کـه رقابتـی برای آن شـکل نگیـرد تا منجر 

به رشـد کاذب قیمت شـود اما متاسـفانه در نبود نظارت کافی، شـاهد 

این چالش عظیم در صنعت آلومینیوم کشور هستیم.

در پایان باید تاکید کرد که آلومینیوم، پرمصرف ترین و استراتژیک ترین 

فلز رنگی در جهان محسوب می شود که همواره مشتریان خاص خود را 

و  اسـت  ارزان  انـرژی در کشـور  کـه هزینـه  آنجایـی  از  اسـت.  داشـته 

آلومینیوم نیز یک صنعت انرژی بر به شمار می آید، بنابراین باید افزایش 

حمایـت از تولیدکننـدگان داخلـی و همچنین توسـعه سـرمایه گذاری در 

صنایـع پایین دسـتی آلومینیـوم در دسـتور کار مسـئوالن و سـازمان های 

ذی ربـط قـرار بگیـرد تـا بتوانیـم بـه تولیـد یـک میلیـون و 500 هـزار تـن 

آلومینیوم در چشم انداز 1404 دست پیدا کنیم.

مهندسی عرضه را فراموش نکنیم

هوشنگ گودرزی
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بزرگ ترین تولید کننده مقاطع طویل فوالدی 
در خاورمیانه هستیم 

توسعه صادرات به بیش از 30 کشور جهان  

ایرج رخصتی، مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در گفت وگو با » فلزات آنالین«:

از صنعـت فـوالد به عنـوان یکی از کلیدهای راهگشـای رهایی اقتصـاد ایران از وابسـتگی به نفت یاد می شـود.  
موضـوع مهـم و قابـل توجه در این زمینه، تولیـد و عرضه محصوالت با ارزش افـزوده باال و قابل رقابـت در بازارهای 
جهانی اسـت. شـرکت ذوب آهن اصفهـان، یکی از نخسـتین نقش آفرینان صنعت فـوالد در ایران به شـمار می آید 
که توانسـته اسـت بـا تولید و فروش محصـوالت نهایی و باکیفیـت، بازار محصوالت خـود را در بیش از 30 کشـور 
جهـان گسـترش دهد و بـه این ترتیب به برندی نام آشـنا و شناخته شـده در بازارهای داخلـی و جهانی فوالد تبدیل 
شـود. این شـرکت در سـال گذشـته توانسـت به رکوردهای بی سـابقه ای در تولید و فروش محصوالت دست یابد. 
بـا ایـن حـال، در سـال 1401 نیز رونـد صعودی تولیدات این شـرکت متوقف نشـد و مقایسـه عملکـرد تولید این 
شـرکت نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته، حاکی از تداوم رونـد صعودی تولیـد در شـرکت ذوب آهن اصفهان 
اسـت. در همین راسـتا، خبرنگار پایـگاه خبری و تحلیلی »فلـزات آنالین« با ایرج رخصتی، مدیرعامل شـرکت ذوب 

آهن اصفهان به گفت وگو پرداخته است که مشروح آن را در ادامه خواهید خواند:
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استراتـژی شرکت ذوب آهـن اصفهـان در   
تولید محصوالت باکیفیت و استاندارد چیست؟

محصـوالت  تولیـد  ظرفیـت  حاضـر،  حـال  در 

و  میلیـون  دو  بـه  اصفهـان  ذوب آهـن  در  فـوالدی 

870هـزار تـن رسـیده اسـت و محصوالتـی مطابـق بـا 

استانداردهای بین المللی توسط این شرکت به بازار 

عرضـه می شـود. شـرکت ذوب آهن اصفهـان در طی 

سـال های فعالیـت خـود تاکنـون، موفـق بـه دریافت 

گواهینامه هـای ملـی و بین المللی متعددی شـده 

است که از آن جمله می توان به گواهینامه تایید 

صالحیت آزمایشگاه از مرکز ملی تایید صالحیت 

ایـران، گواهینامـه کیفیـت پاریـس، تاییـد کیفیت 

 »BID« فوالدســــازی  کارخانــــه  از  محصـــوالت 

انگلیسـی  از شـرکت  ِکـرز  اسـپانیا، گواهینامــــه 

»UK CARES« بـرای تطابــــق میلگردهـای گریـد 

و...   »BS4449:2005« اسـتاندارد  بـا   »B500B«

اشــاره کــــرد. ایـن شرکــــت همچنیـن موفــــق بــــه 

جملــــه  از  دیگــــری  گواهینامه هــــای  دریافـــت 

 ،»ISO14001:2004«  ،»ISO10015:1999«

 »OHSAS18001:2007« و »ISO9001:2008«

نیز شده است. با توجه به کیفیت باالی محصوالت 

ذوب آهـن اصفهـان و اعتبـار قابـل توجـه برنـد آن در 

سـطح جهـان، در پروژه هـای متعـددی از محصوالت 

این شـرکت اسـتفاده شده است که از برجسته ترین 

آن ها می توان به ورزشگاه المپیک آتن، برج میالد و 

پـل صـدر تهـران، نیروگاه هـای بوشـهر و عسـلویه و 

همچنین پروژه های مهم شهرداری اصفهان از جمله 

سالن اجالس سران اصفهان اشاره کرد.

عملکـرد ایـن شـرکت در تولیـد انـواع   
محصوالت فوالدی طی نیمه نخسـت سـال 
جاری در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل 

چگونه ارزیابی می کنید؟
شـرکت ذوب آهـن اصفهـان در طراحـی و تولیـد 

انـواع تیرآهـن، میلگـرد، شـمش چـدن و فرآورده هـای 

فـوالدی همچون انواع کالف های صنعتـی، ناودانی، 

نبشـی و شـمش فوالدی فعالیت دارد. گفتنی است 

کـه ایـن شـرکت به منظور تولید محصـوالت بـا ارزش 

در خصـوص تاریخچـه فعالیت شـرکت   
ذوب آهن اصفهان توضیحاتی ارائه بفرمایید.

شـرکت ذوب آهـن اصفهـان، اولیـن و بزرگ تریـن 

کارخانـه تولید کننـده فـوالد سـاختمانی و ریـل در 

کشور و همچنین بزرگ ترین تولید کننده محصوالت 

طویـل در خاورمیانـه اسـت. ایـن شـرکت ماموریـت 

خـود را تولیـد محصـوالت فـوالدی بـا کیفیـت مـورد 

نیاز مشـتریان در راسـتای توسـعه صنعت و اقتصاد 

کشور قرار داده است و با ترسیم چشم اندازی برای 

پیش بـرد  بـه  روشـنی  دیـد  افـق  بـا  خـود،  جایـگاه 

چشـم انداز،  ایـن  می پـردازد.  خـود  فعالیت هـای 

پیشتازی شرکت در حوزه تولید مقاطع طویل فوالدی 

در غـرب آسـیا، سـرآمدی در کیفیـت و سـودآوری، 

اسـتفاده بهینـه از منابـع و تثبیـت جایگاه بـه عنوان 

برندی معتبر در بازارهای داخلی و خارجی را شامل 

می شـود. شـرکت ذوب آهـن اصفهـان بـا تولیـد انواع 

تیرآهن از سـایز 120 تا 300میلی متر، میلگرد سـاده و 

آجدار از سایز 12 تا 80میلی متر، کالف ساختمانی و 

نبشـی،  میلی متـر،   16 تـا   5.5 سـایز  از  صنعتـی 

ناودانی، آرک، ریل و ورق های فلزی در غرب آسیا و 

خاورمیانـه پیشـتاز و صاحـب برنـدی خوش نـام در 

بازارهـای داخلـی و خارجـی اسـت. نخسـتین واحـد 

تولیـدی شـرکت ذوب آهـن در سـال 1350 بـا تولیـد 

چـدن بـه بهره بـرداری رسـید و بـا راه انـدازی بخـش 

فوالدسازی و نورد در سال 1351، تولید محصوالت 

فـوالدی در ایـن شـرکت بـا ظرفیـت 550 هـزار تـن 

در سال آغاز شد. ذوب آهن اصفهان در سال های 

بعـد بـه منظـور دسـتیابی بـه ظرفیـت تولیـد یـک 

میلیـون و 900 هـزار تـن فـوالد، تصمیـم بـه سـاخت 

کـوره بلنـد شـماره دو، توسـعه بخش آگلومراسـیون، 

کک سـازی، فوالدسـازی و نـورد خـود گرفـت کـه در 

نهایت در سال 1357، فرایند ساخت و توسعه آن ها 

بـه پایان رسـید. طی سـال های گذشـته نیـز فرایند 

و  نشـد  متوقـف  اصفهـان  ذوب آهـن  توسـعه 

بخش هـای گوناگونـی بـه منظـور افزایـش تولیـد، 

بهبود کیفیت محصوالت، تولید محصوالت جدید، 

حفـظ محیـط  زیسـت منطقـه و... بـه ایـن کارخانه 

افزوده شد. 

ظرفیت تولید محصوالت 
فوالدی در ذوب آهن 

اصفهان به دو میلیون و 
870هزار تن رسیده است 

و محصوالتی مطابق با 
استانداردهای بین المللی 

توسط این شرکت به بازار 
عرضه می شود
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افزوده باالتر و همچنین تامین نیازهای ریلی راه آهن 

کشـور، اقـدام بـه تولیـد ریـل »U33« ،»UIC60« و 

همچنیـن ریـل متـرو نیـز کرده اسـت. همچنیـن ریل 

زبانـه سـوزنی کـه دارای پیچیدگی هـای به خصوصی 

در طراحـی و تولیـد اسـت، از جملـه محصـوالت ایـن 

شـرکت  می آیـد.  شـمار  بـه  ریـل  حـوزه  در  شـرکت 

ذوب آهن اصفهان در بازه 6 ماهه نخست سال 1401، 

بیـش از 416هـزار تـن تیرآهـن و 204 هـزار تـن میلگـرد 

تولید کرده است که در مقایسه با مدت مشابه قبل، 

به ترتیب رشد 24 و 35.1 درصدی را نشان می دهد. 

نمـودار 1، آمـار تولیـد تیرآهـن و نمـودار 2، آمـار تولیـد 

میلگرد این شرکت را در بازه 6 ماهه نخست سال های 

1400 و 1401 به تصویر می کشد. چنان که در نمودارها 

نیز مشـاهده می شـود، بیشـینه مقدار تولید میلگرد 

در 6 ماهه ابتدایی سال 1400 در این شرکت، بیش از 

37 هـزار تـن بـوده اسـت؛ در حالـی کـه این مقـدار در 

سـال 1401، بـه بیـش از 46 هـزار تـن رسـیده اسـت. 

سـهم   ،1401 سـال  نخسـت  ماهـه   6 در  همچنیـن 

ذوب آهـن اصفهـان از تولیـد تیر آهـن و میلگـرد در 

کشـور بـه ترتیـب برابـر بـا 69.4 و 3.9درصـد محاسـبه 

شده است.

 ،1400 سـال  در  اصفهـان  ذوب آهـن  شـرکت 

تاریـخ  در  را  خـود  سـاالنه  تولیـد  میـزان  بیشـترین 

بـا  ایـن حـال،  بـا  ثبـت کـرد.  ایـن شـرکت  فعالیـت 

عملکرد قابل توجه این مجموعه در 6 ماهه نخست 

سـال 1401، تولیـد ایـن مجموعـه در بـازه زمانـی یـاد 

شده از مدت مشابه سال گذشته نیز عبور کرد که 

این مسئله نویدبخش ثبت رکورد جدیدی در تولید 

محصـوالت در شـرکت ذوب آهـن اصفهـان اسـت. 

بایـد توجـه داشـت کـه ایـن رکوردهـای تولیـد، در 

شـرایطی بـه دسـت آمدنـد کـه ایـن شـرکت بـرای 

تامیـن مـواد اولیه خود با چالش مواجه بوده اسـت. 

بـا ایـن حال، بـا انجـام برنامه ریزی های دقیـق و ثبت 

قراردادهای بلند مدت، شـرکت ذوب آهن اصفهان 

توانسـت موجـودی مـواد اولیـه خـود را بـه بهتریـن 

شـکل ممکـن حفـظ کنـد. تولیـد چـدن مـذاب در 

شـرکت ذوب آهـن اصفهان را می تـوان نمونه بارزی 

تولیـد  میـزان  آورد.  بـه حسـاب  ایـن خصـوص  در 

چـدن مـذاب در ایـن شـرکت در 6 ماهـه نخسـت 

سال 1401، بیش از یک میلیون و 493 هزار تن بوده 

اسـت کـه باالتریـن میـزان تولیـد 6 ماهـه از ابتـدای 

حسـاب  بـه  اصفهـان  ذوب آهـن  شـرکت  تاسـیس 

می آید. دسـتیابی به این میزان از تولید، با تالش و 

کوشش کادرهای سرپرستی، مهندسی، فورمن ها، 

تکنسین ها، کارگران و همچنین همکاری بخش های 

مختلف کارخانه، علی رغم محدودیت های موجود 

به ویـژه در خصـوص زغـال داخلـی، کک خارجـی و 

سنگ آهن درشت دانه رقم خورد. 
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جـاری می تـوان بـه افزایش تولید در مقایسـه با مدت 

مشـابه سـال قبـل و همچنیـن انجـام برنامه ریـزی در 

خصوص بهینه سازی مکانیزم تولید، عرضه و تحویل 

محصـوالت اشـاره کـرد. از مجمـوع تنـاژ فـروش ایـن 

شـرکت در 6 ماهه نخسـت امسـال، حدود 44 درصد 

مربوط به فروش صادراتی بوده است. گفتنی است 

کـه سـهم ذوب آهـن اصفهـان از صـادرات تیرآهـن در 

بـه  کشـور در 6 ماهـه نخسـت سـال 1401، نزدیـک 

70درصد و سهم آن از تولید تیرآهن 69.4 درصد بوده 

اسـت. ایـن عـدد در واقـع بیانگر نقش پررنگ شـرکت 

ذوب آهـن در تولیـد و صـادرات ایـن محصـول فوالدی 

است. گفتنی است که شرکت ذوب آهن اصفهان با 

انجام صادرات به 30 کشـور جهان از جمله اسـپانیا، 

ایتالیا، بلژیک، ایرلند، پرتغال، یونان، لهستان و...، از 

بـازار جهـــانی فوالدهـــای  بازیگـــران مهـــم  از  یکـی 

ارزش  نمـودار 3،  می شـود.  محسـوب  سـاختمانی 

فـروش محصـوالت شـرکت ذوب آهـن اصفهـان را در 

ارائـه  و 1401  سـال های 1400  نخسـت  ماهـه  بـازه 6 

می کند. چنان که در نمودار نیز مشـاهده می شـود، 

فـروش محصـوالت ایـن شـرکت بـه لحـاظ ارزش در 

6ماهه نخست امسال، به طور متوسط با 33 درصد 

رشد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن همراه 

بوده است. 

درآمـد فـروش شـرکت ذوب آهـن اصفهـان در 

6ماهـه نخسـت سـال جـاری، بیـش از 215 هـزار و 

75میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با مدت 

مشـابه سـال گذشـته رشـد 34 درصـدی را نشـان 

درآمـد  افزایـش  ایـن  علـل  مهم تریـن  از  می دهـد. 

می تـوان بـه افزایـش میانگیـن نـرخ فـروش داخلـی 

بـر  ریـال  و 252  هـزار  از 139  فـوالدی  محصـوالت 

کیلوگرم در 6 ماهه نخست سال پیش، به 158هزار 

و 610 ریـال بـر کیلوگـرم در 6 ماهـه نخسـت امسـال 

اشاره کرد. همچنین میانگین نرخ فروش صادراتی 

و  هـزار   132 از  شـرکت  ایـن  فـوالدی  محصـوالت 

166ریال بر کیلوگرم در 6 ماهه نخست سال 1400، 

بـه 149 هـزار و 18 ریـال بـر کیلوگـرم در مـدت زمـان 

مشـابه امسـال افزایش یافته که این افزایش قیمت 

ناشی از افزایش قیمت جهانی فوالد و افزایش نرخ 

تسعیر دالر بوده است.

 

 آهن اصفهاندر شرکت ذوب 1401و  1400های آمار تولید تیرآهن در شش ماهه نخست سال . 1 نمودار
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 آهن اصفهاندر شرکت ذوب 1401و  1400های . آمار تولید میلگرد در شش ماهه نخست سال 2 نمودار

 
 

 

 

 

 

 

۰
۵

۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۳۰
۳۵
۴۰
۴۵
۵۰

فروردین  اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور

تن
زار 

ه

1400 1401

کدال:منبع

 1401و   1400های آهن اصفهان در شش ماهه نخست سال . میزان فروش شرکت ذوب3 نمودار
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شـرکت ذوب آهـن اصفهـان طـی این   
مدت چه عملکـردی را در فروش محصوالت 

خود به ثبت رسانده است؟
تناژ فروش شـرکت ذوب آهن اصفهان در 6ماهه 

نخست سال 1401، بیش از یک میلیون و 287 هزار تن 

بود که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، با رشد 

24 درصـدی همـراه بـوده اسـت. از عوامـل موثـر بـر 

افزایـش تنـاژ فـروش ایـن شـرکت در بـازه 6 ماهـه سـال 
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فــوالدفــوالد

بومی سازی، رمز بقای تولید است

رشد 43 درصدی تولید »ارفع«

فروش »فخوز« 20 درصد رشد پیدا کرد
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مدیرعامل شـرکت صنایع چدن اصفهان گفت: بروکراسـی اداری و مراحل دشوار و طاقت فرسای 
اخـذ مجـوز واردات قطعـات مورد نیـاز خودروهای سـنگین، تنها منجر بـه هدررفت زمـان و انرژی 
خواهـد شـد و بر همین اسـاس مهندسـی معکـوس و بومی سـازی می تواند چاره سـاز بسـیاری از 

مشکالت واقع شود.

بومی سازی، رمز بقای تولید است
مدیرعامل شرکت صنایع چدن اصفهان:

ریخته گری، ماشین کاری و تکمیل قطعات منطبق با 

استاندارد های جهانی، به عنوان یکی از شرکت های 

پیشـرو در خاورمیانه مشـغول به فعالیت اسـت و در 

سـال 1374 صـادرات محصـوالت تولیـدی خـود را بـه 

کشـورهای خاورمیانـه آغـاز کـرد. ایـن واحـد تولیـدی 

فعالیـت خـود را از سـال 1361 در شـهرک صنعتـی 

نجف آبـاد اسـتان اصفهـان و با سـرمایه گذاری بخش 

خصوصـی آغـاز کـرد و ریخته گـری قطعـات سـبک و 

سنگین مورد نیاز صنایع کشور را در دستور کار خود 

قـرار داد. در سـال 1385 بـا اجـرای یـک طـرح توسـعه، 

محمدعلی رحیمی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیان کرد: شـرکت 

قطعـات  تولیدکننـده  اصفهـان،  چـدن  صنایـع 

خودروهای سنگین با داشتن مهارت های تخصصی 

در زمینـــه طراحـــی، مدل ســـازی، ماشیــن ســازی، 
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زمینی به وسعت 130 هزار مترمربع خریداری شد و 

سالن های تولیدی با زیربنای 30 هزار مترمربع و خط 

قالب گیـری تمـام اتوماتیـک بـا هـدف تولید قطعات 

خودروهای سنگین با تیراژ باال ایجاد شد.

وی افزود: این شرکت محصوالتی مانند صفحه 

اصلـی چـرخ پنجـم، کاورکالچ، توپـی چرخ، دیسـک، 

پـره چـرخ، قطعـات شاسـی و... را تولیـد می کنـد. 

ظرفیـت تولیـد ایـن مجموعـه 20 هـزار تـن قطعـات 

ریخته گـری اسـت و در حـال حاضـر بـا تمـام تـوان 

مشغول فعالیت هستیم.

شرایط دشوار اخذ مجوز بهره برداری  
مدیرعامـل شـرکت صنایـع چـدن اصفهـان در 

کـرد:  تولیـد، مطـرح  بخـش  بـا چالش هـای  ارتبـاط 

فعالیـت مجموعـه مـا در تولید قطعـات خودرو های 

سـنگین اسـت کـه مزیـت نسـبی در ایـران دارد و در 

حـال حاضـر اصلی تریـن مشـکلی کـه بـا آن  مواجـه 

هستیم، سوء مدیریت در برخی سازمان های ذی ربط 

است. به عنوان مثال، در خصوص واردات قطعات 

مـورد نیـاز خـود اعـم از بلبرینگ که یکـی از قطعات 

مورد استفاده در بزرگ ترین شرکت های خودرو سازی 

داخلـی اسـت و ایـن قطعـه در سـطح بـازار  وجـود 

نـدارد، درخواسـت صـدور مجـور واردات را مطـرح 

کرده ایـم امـا همـان زمـان به ما اعالم کردنـد که الزم 

اسـت بـرای این سـری از قطعـات پروانه بهره بـرداری 

بـا اخـذ یـک  صـادر داشـته باشـد. در آن زمـان مـا 

قـرار داد تولیـد چهـار هـزار تـا پنـج هـزار قطعـه ای، 

مشـغول به تولید محصوالت مورد نظر بودیم. حال 

اگـر اقـدام بـه اخـذ پروانـه  بهره بـرداری می کردیـم، 

حداقـل 6 مـاه زمـان خواهـد می بـرد امـا متاسـفانه 

همیـن قطعـه را افـرادی کـه در سـطح بـازار به عنوان 

بـه  فعالیـت هسـتند،  خـرد مشـغول  تامین کننـده 

راحتـی وارد کشـور می کننـد و در کمـال تعجـب، با 

هیچ مشکلی نیز رو به رو نمی شوند.

از مراحـل دشـوار و  ادامـه داد: گـذر  رحیمـی 

طاقت فرسـای اخـذ مجـوز واردات، تنهـا منجـر بـه 

انـرژی خواهـد شـد. معضالتـی  و  زمـان  هدررفـت 

مانند فرسودگی ماشین آالت مورد استفاده در خط 

عـدم  علـت  بـه  بـرق  کمبـود  همچنیـن  و  تولیـد 

تخصیـص بـرق مـازاد در اسـتان اصفهـان بـه سـبب 

آلودگـی هـوا بـه واحد هـای ریخته گـری که منجر به 

عـدم توسـعه تولیـد در ایـن مجموعه هـا می شـود، 

شرایط ادامه فعالیت را بیش از پیش دشوار ساخته 

است. این در حالی است که ما واحد  تولیدی خود 

را بـرای صنعـت سـبز کاندیـد کرده ایـم و هیچ گونـه 

آالیندگی در زمینه تولید نداریم.

ایـن مجموعـه،  بـا ماشـین آالت  ارتبـاط  وی در 

داخـل  سـاخت  عـدم  دلیـل  بـه  کـرد:  تصریـح 

ماشـین آالتی کـه در شـرکت صنایـع چـدن اصفهـان 

اسـتفاده می شـود، بـه دنبـال مهندسـی معکـوس و 

بومی سـازی رفتیـم و توانسـتیم بـا تکیـه بـر دانـش 

متخصصـان داخلـی، دسـتگاه هایی ماننـد کارسـل 

CNC، ماشین آالت ماهیچه گیری اتوماتیک و تراش 

CNC را بومی سازی کنیم.

دامپینگ روسیه در صنعت فوالد جهان  
مدیرعامـل شـرکت صنایـع چـدن اصفهـان در 

ادامه به وضعیت صنعت فوالد در جهان اشاره کرد 

و گفـت: بسـیاری از مـواد اولیـه مـورد نیـاز ماننـد 

ورق های ضایعاتی چدنی و فوالدی در داخل کشور 

قابـل تامین هسـتند اما برخـی دیگر نظیر بلبرینگ، 

گرافیـت و ابزار هـای براده بـرداری وارداتـی اسـت. 

علی رغـم وضعیت نامناسـب بـازار جهانی فـوالد در 

سال جاری و افزایش قیمت ها در داخل که ناشی از 

دامپینگ روسـیه و جنگ این کشـور با اوکراین بود، 

قیمـت ور ق هـای ضایعاتـی تغییـر چندانـی نکـرد و 

حتی با کاهش قیمت همراه بود. یعنی قیمت آن از 

14 هزار تومان به  ازای هر کیلوگرم با افت سه هزار 

تومانی، به 11 هزار تومان به  ازای هر کیلوگرم رسید. 

از این رو با کاهش قیمت ورق، تولیدکنندگانی که از 

ایـن محصـول برای تولید بیلت اسـتفاده می کردند، 

با زیان مالی روبه رو شدند و تولید برای آن ها صرفه 

اقتصادی نداشته است.

رحیمی خاطرنشان کرد: اگرچه ماده اولیه مورد 

نیاز بسیاری از واحدهای ریخته گری آهن اسفنجی 

اسـت امـا بـا ایـن وجود، بسـیاری از افراد اسـتفاده از 

ضایعـات را در دسـتور کار خـود قـرار می دهنـد و 

ثبات قیمت و تامین ضایعات کافی، بدون شک به 

رونق تولید این واحدها منجر خواهد شد.

 وی بـا تاکیـد بـر اینکـه در مسـیر تولیـد مشـکل 

دیگـری نداریـم، اذعـان کـرد: علی رغـم گالیه منـدی 

اکثـر واحد هـای تولید از کمبود نیروی انسـانی طی 

ماه های اخیر، شـرکت صنایع چدن اصفهان با رشـد 

30 درصـدی تولیـد، موفـق بـه جذب نیروی انسـانی 

مجرب و کارآزموده در خط تولید شده است که در 

نفـر   210 از  بیـش  بـرای  توانسـتیم  راسـتا  همیـن 

اشتغال زایی داشته باشیم و با کمبود نیروی انسانی 

نیستیم. مواجه 

مدیرعامل شرکت صنایع چدن اصفهان در پایان 

قطعـات  تولیـد  آینـده صنعـت  اینکـه  بیـان  ضمـن 

خودرو های سنگین بسیار روشن و امیدبخش است، 

یـادآور شـد: خوشـبختانه بـازار مصـرف محصـوالت 

تولیـدی ایـن شـرکت از شـرایط مطلوبـی برخـوردار 

اسـت و با ظرفیت 100 درصدی مشـغول به فعالیت 

هستیم. امیدواریم به یاری خدا همچنان به مسیر 

روبه رشـد خـود ادامـه دهیـم و بـرای دسـتیابی بـه 

موفقیت هـای روزافـزون، از هیـچ تالشـی دریـغ 

نخواهیم کرد.

علی رغم وضعیت نامناسب 
بازار جهانی فوالد در سال 
جاری و افزایش قیمت ها 

در داخل که ناشی از 
دامپینگ روسیه و جنگ 

این کشور با اوکراین بود، 
قیمت ور ق های ضایعاتی 

تغییر چندانی نکرد و حتی با 
کاهش قیمت همراه بود
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مجمـوع تولیـد شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در هشـت مـاه سـال 1401، بـه یـک میلیون و 
325هـزار و 692 تـن محصـول رسـید که این میزان در هم سـنجی با مدت زمان مشـابه سـال 
پیـش، رشـد 43 درصـدی را نشـان می دهـد. ارفـع در هشـت مـاه سـال 1400، توانسـته بود 

923هزار و 25 تن محصول تولید کند.

رشد 43 درصدی تولید »ارفع«

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، درآمد حاصل از فروش محصوالت 

شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در آبـان مـاه امسـال، یـک 

هـزار و 666 میلیـارد تومـان بـوده اسـت کـه باالتریـن 

درآمـد فـروش ماهانـه تاریـخ ایـن شـرکت بـه شـمار 

می آیـد و 58 درصـد بیشـتر از مـاه قبـل از آن )مهـر 

1401( اسـت. ضمـن اینکـه شـمش فـوالدی ارفـع، بـه 

خوبی توانسته است نیاز بازار داخلی را رفع کند و 

بـرای نخسـتین بـار شـمش تولیـدی ایـن شـرکت، بـا 

موفقیـت در رینـگ صادراتـی بـورس کاالی ایـران 

عرضـه شـد. از سـوی دیگـر، ارفـع عملکرد خوبـی در 

تولیـد و فـروش آهـن اسـفنجی طی هشـت ماه سـال 

1401 به ثبت رسانده است.

رشد 74 درصدی تولید آهن اسفنجی ارفع  
نمـودار 1 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت آهـن و 

فوالد ارفع در هشـت ماه سـال 1401، توانسـته اسـت 

555 هزار و 19 تن شمش فوالدی تولید کند که این 

میزان نسـبت به مدت زمان مشـابه سـال گذشـته، 

15 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

هشـت مـاه سـال قبـل، 480 هـزار و 217 تـن شـمش 

فوالدی تولید کرده بود.

ارفـع در هشـت مـاه امسـال، موفـق بـه تولیـد 

770هـزار و 673 تـن آهـن اسـفنجی شـده اسـت کـه 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت زمـان مشـابه سـال 

1400، از رشـد 74 درصـد برخـوردار بـود. ایـن شـرکت 

در هشـت مـاه سـال پیـش، توانسـته بـود 442 هـزار و 

808 تن آهن اسفنجی تولید کند.

ارفـع در  فـوالد  و  آهـن  تولیـد شـرکت  مجمـوع 

هشـت ماه سـال جاری، به یک میلیون و 325 هزار و 

692 تن محصول رسـید که این میزان در هم سـنجی 

با مدت زمان مشـابه سـال پیش، رشـد 43 درصدی را 

 ،1400 سـال  مـاه  هشـت  در  ارفـع  می دهـد.  نشـان 

توانسته بود 923 هزار و 25 تن محصول تولید کند.

فروش شمش ارفع 40 درصد رشد   
پیدا کرد

نمـودار 2 نشـان می دهـد کـه شـرکت آهـن و 

فوالد ارفع در هشـت ماه سـال 1401، توانسته است 

بـازار  در  را  فـوالدی  شـمش  تـن   439 و  444هـزار 

داخلی بفروشـد که این میزان در مقایسـه با مدت 

نشـان  را  درصـدی   54 رشـد  پیـش،  سـال  مشـابه 

می دهـد. ایـن شـرکت توانسـته بـود در هشـت مـاه 

سال گذشته، 287 هزار و 513 تن شمش فوالدی را 

در بازار داخلی به فروش برساند.

شـرکت آهن و فوالد ارفع در هشـت ماه امسـال، 

توانسته است 90 هزار و 441 تن آهن اسفنجی را در 

بـازار داخلـی بـه فـروش برسـاند. ضمن اینکـه فروش 

صادراتـی آهـن اسـفنجی ارفـع طـی ایـن مـدت، پنـج 

هـزار و 248 تـن بـوده اسـت و ایـن شـرکت موفـق بـه 

فروش مجموع 95 هزار و 689 تن آهن اسفنجی در 

بازارهای داخلی و صادراتی شده است.

ارفـع موفـق شـد طـی هشـت مـاه سـال جـاری، 

بازارهـای  روانـه  را  فـوالدی  شـمش  و 490  143هـزار 

صادراتی کند که این میزان حاکی از رشد 10درصدی 

نسـبت بـه مـدت زمـان مشـابه سـال 1400 اسـت. ایـن 

شـرکت در هشـت مـاه سـال پیـش، 130هـزار و 122 تـن 

شمش فوالدی را صادر کرده بود.

شرکت آهن و فوالد ارفع در هشت ماه امسال ، 

توانسته است 587 هزار و 929 تن شمش فوالدی را 

در بازارهـای داخلـی و صادراتـی بفروشـد کـه ایـن 

میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال پیش، رشـد 

40 درصدی را نشـان می دهد. این شـرکت توانسـته 

بود در هشت ماه سال گذشته، 417 هزار و 635 تن 

شـمش فوالدی را در بازارهای داخلی و صادراتی به 

فروش برساند.
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مجمـوع فـروش شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در 

تـن   618 و  هـزار   683 بـه   ،1401 سـال  مـاه  هشـت 

بـا  ایـن میـزان در هم سـنجی  محصـول رسـید کـه 

مدت مشـابه سـال قبل، رشـد 63 درصدی را نشـان 

می دهـد. ارفـع در هشـت مـاه پارسـال توانسـته بـود 

در مجموع 417 هزار و 635 تن محصول در بازارهای 

داخلی و صادراتی به فروش برساند.

افزایش 65 درصدی درآمد ارفع  
در نمـودار 3 مشـاهده می شـود شـرکت آهـن و 

فوالد ارفع از محل فروش شمش فوالدی خود در بازار 

داخلـی طـی هشـت مـاه سـال 1401، توانسـته اسـت 

61هـزار و 941 میلیـارد و 573 میلیـون ریـال درآمـد 

کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 

ایـن  نشـان می دهـد.  را  درصـدی  رشـد 3  پارسـال، 

شـرکت در هشـت مـاه سـال 1400، موفـق شـده بـود 

37هـزار و 409میلیـارد و 164 میلیـون ریـال درآمـد از 

فروش شمش فوالدی در بازار داخلی داشته باشد.

اسـت  توانسـته  امسـال،  مـاه  هشـت  در  ارفـع 

درآمـد 6 هـزار و 905 میلیـارد و 849 میلیـون ریـال از 

فـروش آهـن اسـفنجی در بـازار داخلی کسـب کند. 

ضمـن اینکـه درآمـد صادراتـی حاصـل از فـروش آهن 

و  میلیـارد   404 مـدت،  ایـن  طـی  ارفـع  اسـفنجی 

922میلیون ریال بوده اسـت و این شـرکت موفق به 

کسـب درآمـد مجمـوع هفـت هـزار و 310 میلیـارد و 

در  اسـفنجی  آهـن  فـروش  از  ریـال  میلیـون   771

بازارهای داخلی و صادراتی شده است.

شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در هشـت مـاه سـال 

جـاری، 20 هـزار و 926 میلیـارد و 413 میلیـون ریـال 

درآمد از فروش شمش فوالدی در بازارهای صادراتی 

کسـب کـرد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه سـال پیش، حاکی از رشـد 21درصدی است. 

این شرکت در هشت ماه سال 1400، توانست 17 هزار 

از  درآمـد  ریـال  میلیـون   393 و  میلیـارد   253 و 

صادرات شمش فوالدی خود کسب کند.

کل درآمـد فـروش صادراتـی و داخلـی شـمش 

فـوالدی شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در هشـت مـاه 

امسـال، بـه 82 هـزار و 867 میلیـارد و 986 میلیـون 

ریال رسـید که این میزان نسـبت به مدت مشـابه 

سال گذشته، از رشد 51 درصدی برخوردار است. 

ایـن شرکـــت در هشـــت مـــاه ســال قبــل، درآمـد 

54هـزار و 662 میلیـارد و 557 میلیـون ریالـی از 

فروش شـمش خود در بازارهای داخلی و صادراتی 

کسب کرده بود.

درآمـد ارفـع در پایـان هشـت مـاه سـال 1401، بـه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90هـزار و 178 میلیـارد و 757 میلیـون ریـال رسـیده 

اسـت کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت زمـان 

رشـد 65 درصـدی  از  حاکـی  پیـش،  سـال  مشـابه 

اسـت. این شـرکت موفق به کسـب درآمد 54 هزار 

و 662 میلیارد و 557 میلیون ریال در پایان هشـت 

ماه سال 1401 شده بود.
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جمع فروش داخلی و صادراتی محصوالت فخوز در هشـت ماه سـال 1401، به دو میلیون و 478 هزار 
و 167 تن رسـید که این میزان در هم سـنجی با مدت مشـابه سـال قبل، 20درصد رشـد داشـته است. 

این شرکت در هشت ماه سال 1400، توانسته بود دو میلیون و 51 هزار و 496 تن محصول بفروشد.

فروش »فخوز« 20 درصد رشد پیدا کرد
در هشت ماه امسال؛

و  میلیـون  دو  قبـل،  سـال  مـاه  در هشـت  شـرکت 

245هزار و 691 تن آهن اسفنجی تولید کرده بود.

جمـع تولیـد محصـوالت فـوالدی شـرکت فـوالد 

هشـت  بـه   ،1401 سـال  مـاه  هشـت  در  خوزسـتان 

میلیـون و 603 هـزار و 164 تـن رسـید کـه ایـن میـزان 

نشـان از رشـد 7 درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال پیـش دارد. ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال 

گذشـته، توانسـته بـود هشـت میلیـون و 39 هـزار و 

97تن محصول تولید کند.

رشد 71 درصدی فروش داخلی فخوز  
نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت فـوالد 

جـاری،  سـال  مـاه  هشـت  در  توانسـت  خوزسـتان 

770هزار و 165 تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی به 

رشـد  از  حاکـی  میـزان  ایـن  کـه  برسـاند  فـروش 

69درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته 

اسـت. ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال 1400، موفـق 

شـده بـود 455 هـزار و 859 تـن بیلـت و بلـوم را در 

بازار داخلی بفروشد.

فخـوز در هشـت مـاه سـال جـاری، 552 هـزار و 

94تن اسـلب را در بازارهای داخلی فروخت که این 

میزان، حاکی از رشـد 56 درصدی نسـبت به مدت 

مشـابه سـال اسـت. این شـرکت در هشـت ماه سـال 

پیـش، 353 هـزار و 562 تـن اسـلب را در بازارهـای 

داخلی فروخته بود.

جـاری،  سـال  مـاه  هشـت  در  خوزسـتان  فـوالد 

توانسـت 47 هـزار و 699 تـن آهـن اسـفنجی را در 

بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان 

نسبت به مدت مشابه سال قبل، 34 درصد رشد را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در مـدت مشـابه سـال 

پیش، 35 هزار و 390 تن آهن اسفنجی فروخته بود.

طـی  فخـوز  در  گندلـه  داخلـی  فـروش  میـزان 

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت فـوالد خوزسـتان علی رغـم 

بـر بازارهـای جهانـی فـوالد، توانسـت  رکـود حاکـم 

عملکـرد مناسـبی را در زمینـه فـروش محصـوالت 

خود به ویژه بیلت و بلوم در هشت مه سال 1401 بر 

جـای گـذارد و بـه نظر می رسـد موفقیت های فخوز 

تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

 رشد 12 درصدی تولید آهن اسفنجی  
فـوالد  شـرکت  کـه  می دهـد  نشـان   1 نمـودار 

خوزسـتان توانسته اسـت در هشت ماه امسال، یک 

میلیـون و 424 هـزار و 558 تـن بیلـت و بلـوم تولیـد 

کند که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

قبل، حاکی از رشـد 52 درصدی اسـت. این شـرکت 

در هشت ماه سال 1400، موفق به تولید 935 هزار و 

261 تن بیلت و بلوم شده بود.

فخـوز در هشـت مـاه سـال جـاری، 971 هـزار و 

349 تـن اسـلب تولیـد کـرده اسـت. این شـرکت طی 

هشت ماه پارسال، یک میلیون و 152 هزار و 469 تن 

اسلب تولید کرده بود.

در شـرکت فوالد خوزسـتان طی هشـت ماه سـال 

1401، سـه میلیـون و 686 هـزار و 808 تـن گندلـه تولید 

شـده اسـت. این شـرکت در هشت ماه سال قبل، سه 

میلیون و 705 هزار و 676 تن گندله تولید کرده بود.

دو  توانسـت  امسـال،  مـاه  هشـت  طـی  فخـوز 

میلیـون و 520 هـزار و 469 تـن آهـن اسـفنجی تولیـد 

کند که این میزان با افزایش 12 درصدی نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال پیـش همـراه بـوده اسـت. ایـن 
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هشـت ماه امسـال، به 195 هزار و 724 تن رسـید که 

ایـن میـزان نشـان از رشـد 172 درصـدی نسـبت بـه 

مدت مشابه سال 1400 دارد. این شرکت، 71 هزار و 

832 تن گندله در هشت ماه سال پیش در بازارهای 

داخلی فروخته بود.

طـی  فخـوز  محصـوالت  داخلـی  فـروش  جمـع 

هشـت مـاه سـال 1401، بـه یک میلیـون و 565 هـزار و 

682 تن محصول رسید که این میزان در هم سنجی 

با مدت مشابه سال قبل، حاکی از رشد 71 درصدی 

اسـت. ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال گذشـته، 

در  محصـول  تـن   643 و  هـزار   916 بـود  توانسـته 

بازارهای داخلی به فروش برساند.

شـرکت فـوالد خوزسـتان در هشـت مـاه امسـال، 

موفق به فروش 551 هزار و 855 تن بیلت و بلوم در 

رشـد  بـا  میـزان  ایـن  کـه  شـد  صادراتـی  بازارهـای 

30درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه 

بوده است. فخوز در هشت ماه سال 1400، توانسته 

بود 424 هزار و 736 تن بیلت و بلوم را در بازارهای 

صادراتی به فروش برساند.

فخـوز در هشـت مـاه سـال جـاری، 360 هـزار و 

630تـن اسـلب را روانـه بازارهـای صادراتـی کـرد .این 

شـرکت در هشـت مـاه پارسـال، 692 هـزار و 468 تـن 

اسلب را روانه بازارهای صادراتی کرده بود.

جمع فروش صادراتی شرکت فوالد خوزستان در 

هشت ماه سال 1401، به 912 هزار و 485 تن محصول 

رسـید. ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال گذشـته، 

تـن  یـک میلیـون و 134 هـزار و 953  بـود  توانسـته 

محصول را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

مـاه  هشـت  طـی  توانسـت  خوزسـتان  فـوالد 

امسال، یک میلیون و 322 هزار و 20 تن بلوم و بیلت 

در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند که 

ایـن میـزان، نشـان از رشـد 50 درصـدی نسـبت بـه 

مدت مشـابه سـال قبل دارد. این شـرکت در هشت 

ماه سـال 1400، توانسـته بود در مجموع 880 هزار و 

595 تن بلوم و بیلت بفروشد.

فخوز موفق شـده بود در هشـت ماه سـال جاری، 

912 هـزار و 724 تـن اسـلب در بازارهـای داخلـی و 

صادراتی به فروش برساند. این شرکت در هشت ماه 

سال 1400، توانسته بود یک میلیون و 46 هزار و 30تن 

اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

و صادراتـی محصـوالت  داخلـی  فـروش  جمـع 

فخـوز در هشـت مـاه سـال 1401، بـه دو میلیـون و 

478هزار و 167 تن رسید که این میزان در هم سنجی 

بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 20 درصـد رشـد داشـته 

اسـت. ایـــن شرکـــت در هشـــت ماه سـال گذشـته، 

توانستــــه بــــود دو میلیـــون و 51 هــــزار و 496 تـــــن 

محصول بفروشد.

رشد 15 درصدی درآمد فخوز  
همان طـور کـه در نمـودار 3 مشـاهده می شـود، 

شرکت فوالد خوزستان توانست در هشت ماه سال 

1401 از محـل فـروش بیلـت و بلـوم در بـازار داخلـی، 

106 هـزار و 479 میلیـارد و 750 میلیـون ریـال درآمـد 

کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت 

مشابه سال قبل، 85 درصد رشد داشته است. این 

شـرکت در هشـت ماه سـال 1400، توانسـت با فروش 

بیلت و بلوم در بازار داخلی، 57 هزار و 442 میلیارد 

و 854 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

جـاری،  سـال  نخسـت  مـاه  هشـت  در  فخـوز 

77هـزار و 181 میلیـارد و 975 میلیـون ریال از فروش 

اسـلب در بازار داخلی درآمد داشـت که نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال قبـل، 36 درصـد رشـد داشـته 

اسـت. ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال گذشـته، 

56هـزار و 567 میلیـارد و 427 میلیـون ریـال اسـلب 

در بازار داخلی فروخته بود.

فـوالد خوزسـتان در هشـت مـاه امسـال از فـروش 

گندله در بازارهای داخلی، پنج هزار و 928 میلیارد و 

454 میلیـون ریـال درآمـد کسـب کرده اسـت که این 

میـزان، نشـان از رشـد 130 درصـدی نسـبت بـه مدت 

مشـابه سـال قبل دارد. این شـرکت در مدت مشـابه 

سال پیش، دو هزار و 568 میلیارد و 945میلیون ریال 

درآمد از فروش داخلی گندله داشت.

فخـوز بـا فـروش آهـن اسـفنجی در بـازار داخلـی 

طی هشت ماه سال جاری، چهار هزار و 192 میلیارد 

و 477 میلیـون ریـال درآمـد کسـب کـرد کـه ایـن 

میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته، 

41درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

و  هـزار  دو  بـود  توانسـته  پیـش،  سـال  مـاه  هشـت 

جمع تولید محصوالت 
فوالدی شرکت فوالد 

خوزستان در هشت ماه 
سال 1401، به هشت 

میلیون و 603 هزار و 164 
تن رسید که این میزان 
نشان از رشد 7 درصدی 

نسبت به مدت مشابه سال 
پیش دارد
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231میلیـون ریالـی از محـل صـادرات بیلـت و بلـوم 

شـده بود که این میزان حاکی از رشـد 37 درصدی 

ایـن  اسـت.  پیـش  بـه مـدت مشـابه سـال  نسـبت 

شـرکت طی هشـت ماه سـال 1400، درآمد 52 هزار و 

303 میلیارد و 270 میلیون ریالی از صادرات بیلت 

و بلوم داشت.

فخـوز در هشـت مـاه سـال جـاری، موفـق شـد 

53هزار و 883 میلیارد و 248 میلیون ریال درآمد از 

فـروش اسـلب در بازارهـای صادراتـی داشـته باشـد. 

این شـرکت طی هشـت ماه سـال قبل، توانسـته بود 

103 هـزار و 255 میلیـارد و 926 میلیـون ریال اسـلب 

در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

شـرکت فوالد خوزسـتان توانسـت در هشت ماه 

سـال جاری، 125 هزار و 497 میلیارد و 479 میلیون 

ریـال درآمـد از صـادرات محصـوالت خـود داشـته 

باشـد. ایـن شـرکت در هشـت مـاه ابتدایـی پارسـال، 

156 هزار و 968 میلیارد و 909 میلیون ریال درآمد از 

صادرات محصوالت خود کسب کرده بود.

درآمـد حاصـل از فـروش بیلـت و بلـوم شـرکت 

فوالد خوزستان در بازارهای داخلی و صادراتی طی 

هشـت ماه سـال جاری، به 178 هزار و 93 میلیارد و 

981 میلیون ریال رسید که این میزان در مقایسه با 

مـدت مشـابه سـال پیـش، 40 درصـد افزایـش یافتـه 

اسـت. این شـرکت توانسـته بود در هشـت ماه سـال 

قبـل، 109 هـزار و 746 میلیـارد و 124 میلیـون ریـال 

درآمد از  فروش بیلت و بلوم داشته باشد.

توانسـت  جـاری،  سـال  مـاه  هشـت  در  فخـوز 

131هزار و 65 میلیارد و 223 میلیون ریال اسلب در 

بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند. فوالد 

خوزسـتان در هشـت مـاه سـال گذشـته، 159 هـزار و 

823 میلیـارد و 353 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی داشت.

جمـع درآمـد فـروش داخلـی و صادراتـی شـرکت 

فوالد خوزستان در هشت ماه امسال، به 319 هزار و 

280 میلیارد و 135 میلیون ریال رسید که این میزان 

از  بیـش  بـا مـدت مشـابه سـال قبـل،  در مقایسـه 

15درصد افزایش یافته است. این شرکت در هشت 

ماه سـال 1400، توانسـته بود 276 هزار و 511 میلیارد 

و 618 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

963میلیـارد و 483 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

آهن اسفنجی در بازار داخلی داشته باشد.

جمـع درآمـد شـرکت فـوالد خوزسـتان از فـروش 

داخلـی محصـوالت طـی هشـت مـاه سـال 1401، بـه 

193 هـزار و 782 میلیـارد و 656 میلیـون ریـال رسـید 

کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیش، 

62درصد رشـد داشـته اسـت. این شرکت در هشت 

ماه سـال 1400، توانسـته بود 119 هزار و 542 میلیارد 

و 709 میلیون ریال درآمد از فروش داخلی محصوالت 

خود داشته باشد.

شـرکت فوالد خوزسـتان طی هشـت ماه امسال، 

موفـق بـه کسـب درآمـد 71 هـزار و 614 میلیـارد و 
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مدیـر اجرایی سـازمان غیر دولتـی »ResponsibleSteel« صحبت های خود را بـا ارائه گزارش 
در راسـتای شـگفت زدگی نسـبت بـه پیشـرفت صنعـت فـوالد در یک بـازه زمانـی پنج سـاله در 

کنفرانس یک روزه Forum III به پایان رساند.

پیشروی صنعت فوالد به سمت اهداف زیست محیطی

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از موسسه »Fastmarkets«، آنی هیتون در 

خـالل ایـن کنفـراس کـه در هتـل پی بـادی در شـهر 

ممفیس در ایالت تنسی آمریکا برگزار شد، اعالم کرد 

که اهداف پایداری زیست محیطی و کربن زدایی در 

اولویت هر شرکت بزرگ فوالدسازی قرار دارد. این در 

در حالی است که چندی پیش، این نوع نگرش مورد 

تمسخر قرار می گرفت.

هیتـون در مـورد سیسـتم صـدور گواهـی واحـد 

 »ResponsibleSteel« فوالدسازی سازمان غیر دولتی

عنـوان کـرد کـه در یـک بـازه زمانـی کوتاه مـدت پنـج 

سـاله، اسـتاندارد بسـیار پیچیـده ای ایجـاد شـد کـه 

برخی از افراد را به طور کامل تحت پوشش خود قرار 

مـی داد تـا ایـن اطمینـان حاصـل شـود کـه تسـهیالت 

ارائه شده به آن ها در راستای اهداف زیست محیطی 

مهـم به کارگیـری می شـوند. ایـن سـازمان تمـام ایـن 

اهداف را در یک استاندارد خالصه ارائه کرد.

در همین رابطه، جدیدترین گزارش هیتون و تیم 

وی در روز دوشنبه 31 اکتبر 2022 منتشر شد. در این 

شـرکت  بـه  متعلـق  فوالدسـازی  واحـد  دو  گـزارش 

»POSCO« و یک واحد فوالدسازی متعلق به شرکت 

»Tata«، جدیدتریـن واحدهایـی بودنـد کـه گواهـی 

سـازمان »ResponsibleSteel« را دریافـت و بـرای 

دستیابی به توسعه پایدار و کربن زدایی، از اجرای این 

اهداف حمایت کردند.

همچنین از جمله واحدهای فوالدسـازی دیگری 

ایـن گواهـــی از سازمـــان  بـه دریافـــت  کـه موفـــق 

»ResponsibleSteel« شدند، می توان به واحدهای 

 »POSCO« فوالدسازی پوهانگ و گوانگ یانگ شرکت

در کره جنوبی و واحد فوالدسازی شرکت »Tata« در 

هند اشاره کرد.

هیتـون در آغـاز کنفرانـس Forum III بیـان کـرد 

که سازمان »ResponsibleSteel« به طور رسمی به 

واحدهـای فوالدسـازی کـه ظرفیـت تولیـد سـاالنه 

آن هـا 52 میلیـون تـن فـوالد بـوده، ایـن گواهی هـا را 

ارائـه داده اسـت. پـس از اعـالم ایـن خبـر و در پایـان 

کنفرانس، مجموع تولید سـاالنه به 103 میلیون تن 

افزایش یافت.

اکنـون واحدهـای فوالدسـازی در سراسـر دنیا که 

تولید ساالنه آن ها بیش از 103 میلیون تن است و در 

مجمـوع حـدود 13 درصـد از ظرفیـت صنعـت فـوالد 

بـه عنـوان عضـوی از  جهـان را تشـکیل می دهنـد، 

انجمـن سـازمان »ResponsibleSteel«، تحـت 

پوشش صدور گواهی این سازمان قرار دارند.

 Forum III برخی شـرکت کنندگان در کنفرانس

اهـداف کربن زدایـی جهانـی  اگـر  بیـان کردنـد کـه 

سرفصل های بیشتری را به خود اختصاص  دهند و از 

سـوی موسسـات مالـی مـورد بررسـی قـرار گیرنـد، 

درخواسـت ها بـرای ایجـاد یـک اسـتاندارد ثابـت برای 

تاییـد پیشـرفت در رسـیدن بـه ایـن اهـداف از سـوی 

تولیدکننـدگان فـوالد، مصرف کننـدگان فـوالد و 
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شرکت های لجستیک افزایش خواهد یافت.

استانـــــدارد  کــــه  داشــــت  اظهـــــار  هیتـــــون 

»ResponsibleSteel« برای مردم سراسـر جهان به 

منظـور پیشـبرد اقدامـات مثبـت در صنعـت فـوالد 

طراحـی شـده اسـت کـه از آن بـه عنـوان پیشـرفت بـا 

شـیب تنـد بـه سـوی رسـیدن بـه اهـداف کربن زدایی 

نام برده می شود.

بـرای شـرکت های فوالدسـازی، ایـن امـر مسـتلزم 

چشـم انداز، سـرمایه گذاری و مهم تـر از همـه، تعهـد 

جامعه ای متشکل از افراد هم فکر است که با یکدیگر 

همـکاری می کننـد تـا راه  حل هایـی بـرای برخـی از 

مبرم تریـن مسـائل روز همچـون تغییـرات آب و هـوا، 

آلودگـی هـوا و حقوق کارگران پیدا کنند. هرچنـد راه  

حل هـای بیشـتر دیگـری نیـز وجـود دارد امـا امـروزه 

تولیدکنندگانی که ظرفیت تولید ساالنه آن ها بیش از 

100 میلیون تن فوالد است، می توانند با افتخار اعالم 

کننـد کـه گواهـی سـازمان »ResponsibleSteel« را 

کسب کرده اند و در مسیر درستی قرار گرفته اند.

هـاگ دونـگ کیــــم، مدیـــر عامــــل شرکــــت 

»POSCO«، در یـک بیانیـه خبـری اظهـار داشـت که 

صـدور گواهـی دو واحـد فوالدسـازی بـزرگ جهـان، 

گامی بزرگ در جهت تحقق اهداف آب و هوایی این 

شرکت است.

وی در این بیانیه افزود که امروز باید برای دوران 

پـس از همه گیـری کرونـا آمـاده شـد و وظیفه صنعت 

فـوالد مهم تـر از هـر زمـان دیگـری، انجـام مسـئولیت 

اجتماعـی خـود و تولیـد پایـدار اسـت. بـرای ایجـاد 

فضایـی بـرای رشـد و ترقـی و رقابـت، صنعـت فـوالد 

پایـدار بـرای چالش هـای مختلـف  بایـد روش هایـی 

ماننـد  حاکمیتـی  و  اجتماعـی  زیسـت محیطی، 

دستیابی به کربن خنثی و ایجاد یک محل کار ایمن 

را شناسایی کند.

انجام این وظیفه برای شرکت »Tata« به عنوان 

یکـی از شـرکت های بـا رشـد سـریع اقتصـادی و بـا 

افزایـش تقاضـا برای فوالد، برداشـتن گامی در مسـیر 

درسـت محسـوب می شـود. در همیـن رابطـه هنـد 

برای تامین گاز طبیعی تولید شده پاک، بیش از سایر 

شرکت ها با چالش مواجه است.

تی وی نارندران، مدیر عامل شرکت »Tata«، در 

ایـن بیانیـه اذعان کرد که این لحظـه ای تاریخی برای 

ایـن شـرکت و گامـی مهـم در رسـیدن بـه پایـداری 

زیسـت محیطی اسـت. در سـطح جهانـی، صنعـت 

فـوالد در مقطـع زمانـی حساسـی قـرار دارد و در ایـن 

راسـتا باید به مسـائلی چون چگونگی تاثیرگذاری بر 

نحوه تولید و مصرف فوالد به سرعت رسیدگی شود.

کسب گواهی ISO توسط صنایع فوالد   
ایاالت متحده آمریکا

صنایع فوالد ایاالت متحده آمریکا در یک بیانیه 

جداگانـه اعـالم کرد که پیـش از موعد مقرر، گواهی 

بـرای   45001 استانداردسـازی  بین المللـی  سـازمان 

شرکت »Great Lakes Works « مستقر در شهرهای 

»River Rouge« و »Ecorse« در ایالت میشـیگان و 

تاسیسـات شـرکت فـوالد »Košice« ایـاالت متحـده 

آمریکا مستقر در اسلواکی را دریافت کرده است.

دیویـد بریـت، مدیـر عامـل صنایـع فـوالد ایـاالت 

متحده آمریکا این خبر را طی رویدادی در کنفرانس 

Forum III اعالم کرد.

صنایـع فـوالد ایاالت متحده آمریکا متعهد شـده 

است تا سال 2024 به عنوان بخشی از اهداف برنامه 

پایـــداری  ایمنـی و بهداشتـــی کـــه در گـــزارش 

زیسـت محیطی سـال 2021 ایـن سـازمان ذکـر شـده 

اسـت، گواهی واحد فوالدسـازی سـازمان غیر دولتی 

»ResponsibleSteel« را بـرای تمـام تاسیسـات ایـن 

صنایــــع کســـب کنـــد. در همیـــن راستـــا، گواهـی 

ایالـت میشـیگان آمریـکا و  تاسیسـات مسـتقر در 

کشـور اسـلواکی بـرای اولیـن بـار تحـت اسـتاندارد 

45001 صادر شد.

وی در ادامه تاکید کرد که رسیدن به این مرحله 

از برنامـه ایمنـی و پایـداری، بیـش از یـک سـال قبـل از 

هدف تعیین شده در سال 2024 بسیار مسرت بخش 

است. شعار »اول ایمنی، بعد کار« از سال 1908 در 

واحدهـای فوالدسـازی آمریـکا آغـاز شـد. بـه همیـن 

دلیــــل بـا ساختـــار و داده هـــای پیشرفتـــه ای کـــه 

اسـتاندارد »ISO45001« بـا به کارگیری شـیوه های 

پیشـروی موجـود در صنعـت بـه ارمغـان مـی آورد، 

بهتـر می تـوان تعهـد خـود را نسـبت بـه ایمنـی در 

تمام جهات بهبود بخشید.

دو واحد فوالدسازی متعلق 
 »POSCO« به شرکت
و یک واحد فوالدسازی 

 ،»Tata« متعلق به شرکت
جدیدترین واحدهایی 

بودند که گواهی سازمان 
 »ResponsibleSteel«

را دریافت و برای دستیابی به 
توسعه پایدار و کربن زدایی، از 

اجرای این اهداف 

حمایت کردند
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بـه  طور خالصه می توان مشـکالت شـرکت »Ferrexpo« در نیمه اول سـال 2022 را به سـه مورد 
کاهـش راه هـای ارتباطی و افزایش هزینه حمل و نقل و توزیع محصوالت، افت قیمت سـنگ آهن به دلیل 
کاهـش تقاضـا و افت تولید به دلیل کاهش نیروی کار و در نهایت تعطیلی برخـی از کارخانه های تولیدی 
خالصـه کـرد. در نتیجه ترکیبی از عوامل کلیدی همچون کاهـش 21 درصدی حجم فـروش، 22 درصد 
کاهـش قیمـت برای سـنگ آهن عیار پاییـن و افزایـش 20 درصدی نـرخ حمل و نقل، درآمد شـرکت با 
کاهـش 31 درصـدی در نیمـه اول سـال 2022، به مقدار 936 میلیون دالر آمریکا رسـیده اسـت. ضمن 
اینکـه حاشـیه سـود شـرکت از 48.85 به 8.76 درصد رسـید که ناشـی از آسـیب وارده بـه دارایی ها و 

تجهیزات شرکت و کاهش »EBITDA« بوده است.

جنگ اوکراین و روسیه و تاثیر آن بر عملکرد شرکت 
»Ferrexpo«

شـرکت اروپـا و ترکیـه بـود و تنهـا 5 درصـد از آن بـه 

شـمال شـرق آسـیا و 16 درصـد آن بـه چیـن و آسـیای 

پریمیـوم  افزایـش  شـد.  ارسـال  شـرق  جنـوب 

گندله هـای عیـار بـاال کـه در واقـع مبلـغ پرداختـه 

بـا عیـار  آهـن اضافـی در گندله هایـی  بـرای  شـده 

65درصد یا بیشتر در مقابل عیار متوسط 62درصد 

اســـت، در 6 مـاه نخســـت ســـال 2022، حـــدود 

18درصد نسـبت به سـال قبل افزایش یافت که این 

نشـان دهنده ادامـه رونـد قبلی در سـال 2021 اسـت 

زیرا فوالد سازان به دنبال استفاده از کنسانتره های 

گازهـای  انتشـار  کاهـش  دلیـل  بـه  باالتـر  عیـار 

گلخانه ای و مشکالت زیست محیطی هستند. در 

ایـن شـرکت نیـز با وجود مشـکالت، همچنـان توجه 

ویـژه ای بـه مسـائل زیسـت محیطی شـده و انتشـار 

مطلق گاز »CO2« در نیمه اول سال 2022، کاهش 

24 درصـدی  نسـبت بـه بـازه مشـابه در سـال 2021 

داشته است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

سـومین   »Ferrexpo« شـرکت  آتورپـات،  آرمـان 

صادر کننده گندله سـنگ آهن با عیار باال در جهان 

شـناخته می شـود که در سـوئیس واقع شـده اسـت 

اما پایگاه عملیاتی آن در مرکز اوکراین با سه معدن 

بـزرگ سـنگ آهن و یـک کارخانـه بـزرگ تولید گندله 

مستقر است. با شروع جنگ بین اوکراین و روسیه 

مشـکالت  بـا  شـرکت  ایـن   ،2022 فوریـه  مـاه  در 

بنـادر  بـوده اسـت کـه مصـادره  متعـددی رو بـه رو 

دریـای سـیاه اوکرایـن، کشـته شـدن هشـت نفـر از 

نیروهـای عملیاتـی ایـن شـرکت و پیوسـتن اجبـاری 

6درصد از آن ها به ارتش اوکراین در 9 ماه اول سال 

ایـن  از  مـواردی  تولیـدی،  هزینه هـای  افزایـش  و 

شـرکت  اخیـر  گـزارش  طبـق  اسـت.  مشـکالت 

تـا پیـش از درگیـری بیـن اوکرایـن و   »Ferrexpo«

روسـیه، بالـغ بـر 79 درصـد از مقاصـد تجـاری ایـن 

مشکالت ایجاد  شده در پی جنگ   
»Ferrexpo« اوکراین و روسیه در

از مهم ترین نقص های ایجاد  شده در پی تهاجم 

روسـیه بـه اوکرایـن در سـال 2022، اختـالل شـبکه 

لجسـتیکی گروه در پی تعطیلی بنادر دریای سـیاه 

اوکرایـن و حمـالت منظـم بـه اپراتـور ملـی راه آهـن 

اوکرایـن ایـن کشـور بـوده اسـت. در پـی مشـکالت 

پیش  آمده، تعرفه های جدید ریلی اجرا شـده از ماه 

جـوالی سـال 2022، هزینه هـای توزیع حـدود 20 نوع 

درصـد   70 میـزان  بـه  را  شـرکت  محموله هـای  از 

افزایـش داده اسـت کـه منجـر بـه افزایـش هفـت تـا 

9دالری هزینه هـای حمـل بـه  ازای هـر تـن می شـود. 

ایـن شـرکت نیـاز بـه پیکربنـدی لجسـتیک جدیـدی 

دارد و از آنجایی که پیکربندی قبلی، کم هزینه ترین 

و کارآمدتریـن مسـیر بـرای تحویـل محصـوالت بـه 

بـه  منجـر  آن،  از  انحـراف  هرگونـه  بـود،  مشـتریان 

افزایـش هزینه برای شـرکت می شـود. تمامـی موارد 
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نـرخ حمل و نقـل  تـا  اسـت  باعـث شـده  ذکـر شـده 

شـرکت بـا افزایـش 20 درصـدی، بـه مبلـغ 26 دالر بـه 

قیمـت  تفـاوت  یـک،  نمـودار  برسـد.  تـن  هـر  ازای 

محصوالت مختلف سنگ معدن آهن را برای نیمه 

اول سال 2022 و 2021 نشان می دهد.

روند تولیدات شرکت در نیمه اول   
سال 2022

در نمودار دو، کل تولیدات تجاری در نیمه اول 

سـال 2022 و 2021 آورده شـده اسـت. میـزان تولیـد 

گندله سنگ آهن به چهار میلیون و 800 هزار تن در 

نیم سال اول 2022 رسید که 14 درصد زیر تولید در 

ایـن  بـرای جبـران  بـود.  قبـل  بـازه مشـابه در سـال 

کاهش تولید و افزایش درآمد شرکت به دنبال تولید 

محدود گندله های احیای مستقیم و کنسانتره های 

تجـاری، تولیـد و صـادرات محصـوالت پریمیـوم کـه 

ارزش بیشـتری بـرای شـرکت بـه همـراه دارنـد، بـه 

احیـا  روش  بـا  گندله هـا  تولیـد  رسـید.  حداکثـر 

مستقیم با عیار باالتر در سه ماهه سوم سال 2022، 

بـا 35 درصـد افزایـش بـه مقـدار 263 هـزار تن رسـید 

کـه 31 درصـد از کل گندله های تولیـدی در این بازه 

زمانـی بـود؛ در حالـی  کـه در کل سـال 2021، تنهـا 

4درصد از حجم کل تولبدات را تشکیل داد.

تعطیلی کارخانه ها و معادن و کاهش نیروی کار 

باعث کاهش حجم تولید در شرکت شد و از طرفی 

تورم، افزایش قیمت انرژی در اروپا و رکود اقتصادی 

و   19 کوویـد  مجـدد  شـیوع  دلیـل  بـه  چیـن  در 

محدودیت های شـدید، تولید فوالدسازان را کاهش 

داده و باعـث کاهـش تقاضـا و بـه موجـب آن کاهش 

قیمت سنگ آهن شده است.

عملکرد اقتصادی »Ferrexpo« در   
نیمه اول سال 2022

در جـدول یـک، خالصه ای از شـاخص های اصلی 

شـرکت گزارش شـده اسـت. از زمان حمله روسـیه به 

اوکرایـن در مـاه فوریـه سـال 2022 و محاصـره بنـادر 

دریـای سـیاه، فـروش شـرکت تنهـا بـه اروپـا محـدود 

شـده اسـت و بـه خاطـر مشـکالتی کـه موجـود بـود، 

حجـم فـروش در نیمـه اول بـا کاهـش 21 درصـدی، بـه 

مقـدار چهـار میلیـون و 400 تـن رسـید. در سـه ماهـه 

سـوم سـال 2022، ایـن رونـد کاهشـی بـا نرخ بیشـتری 

ادامـه یافـت و بـا 65 درصـد کاهـش، بـه مقـدار یـک 

میلیـون تـن رسـید. کل هزینه هـای شـرکت بـه چنـد 

قسمت تقیسیم می شوند که طبق گزارش های مالی 

شـرکت بـرای نیمـه اول سـال 2022 نسـبت بـه سـال 

گذشته، هزینه های نقدی تولید 85 درصد افزایش و 

هزینـه فـروش و توزیـع بـه دلیـل حجم کمتر فـروش و 

کاهـش نرخ های حمل و نقـل دریایی با وجـود افزایش 

هزینه هـای حمل و نقـل کاهـش 3درصـدی داشـته 

است. همچنین باید اشاره شود که در آینده، کاهش 

هزینه های ناشی از فروش و توزیع با هزینه های الزم 
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برای جایگزینی دسترسی لجستیک به بازارهای مورد 

جبـران  اوکرایـن  سـیاه  دریـای  بنـادر  جـای  بـه  نظـر 

می شود و هزینه های تولید و فروش نسبت به نیمه 

اول سـال 2022 افزایش خواهد یافت. همچنین برای 

ایـن بـازه زمانـی، مخـارج عمومـی و اجرایی بـا افزایش 

دو میلیون دالری نسبت به مقدار اولیه 35 میلیون 

دالر، به دلیل افزایش هزینه پرسـنلی ناشـی از تورم 

در اوکرایـن 5.7 درصـد افزایـش و سـایر هزینه هـای 

عملیاتـی شـرکت از 21 میلیـون دالر بـه 283 میلیون 

خسـارت  دلیـل  بـه  کـه  اسـت  یافتـه  افزایـش  دالر 

و  تجهیـزات  بـه  شـده  وارد  دالری  254میلیـون 

دارایی های شرکت است.

هزینه نقدی تولید »C1« در نیمه اول سال 2022 

برابر با 85.3 دالر به  ازای هر تن و در سال 2021 برابر 

بـا 46.6 دالر بـود. ایـن افزایـش 83 درصدی ناشـی از 

افزایـش جهانـی قیمـت انـرژی و فشـارهای تورمـی 

عالوه بر محدودیت های لجستیکی مرتبط به دلیل 

درگیری در اوکراین بود. درصد هر یک از مؤلفه های 

ایـن هزینه هـا بـه  طـور تفکیـک شـده در نمـودار یـک 

نشـان داده شـده اسـت. قیمـت انـرژی در بـازه بیـن 

سـه مـاه چهـارم سـال 2021 تا مـاه فوریـه 2022 در پی 

حملـه روسـیه بـه اوکرایـن افزایش یافـت و به موجب 

آن، قیمـت نفـت در نیمـه اول سـال 2022 در حـدود 

48 درصـد افزایـش داشـت. رونـد تغییـر قیمـت گاز 

طبیعـی نیـز همـگام بـا افزایش قیمـت کامودیتی ها 

میـزان  بـه  بـرق  قیمـت  امـا  اسـت  بـوده  افزایشـی 

کمتری نسبت به گازوئیل و گاز طبیعی در این بازه 

زمانـی 6 ماهـه افزایـش داشـت و حداکثـر قیمت آن 

برابـر بـا 103 دالر آمریـکا بـرای هـر مـگاوات سـاعت 

»MWh« در ماه ژانویه سال 2022 بود؛ در حالی  که 

میانگیـن ایـن میـزان در سـال 2021، بالـغ بـر 72 دالر 

برای هر مگاوات ساعت »MWh« بود.

بـا توجـه بـه قانـون جدیـد اوکراین بـرای پرداخت 

بهـره مالکانـه از تولیـدات سـنگ آهن و بـا توجـه بـه 

تـن  هـر  ازای  بـه   دالر   200 تـا   100 ماهانـه  قیمـت 

سـنگ آهن در نیمـه اول سـال 2022، بهـره مالکانـه 

5درصدی برای فروش طی دوره اعمال شده است؛ 

درحالـی  کـه بـرای حـق امتیـاز قبلـی، یک نـرخ ثابت 

3.5 دالر آمریکا به  ازای هر تن پرداخت می شد. در 

حـال حاضـر عـالوه بـر پرداخت حق امتیاز بیشـتر به 

دلیـل تولیـد کمتـر، افزایـش هزینه هـای عملیاتـی 

تولیـد و کاهـش قیمـت جهانـی سـنگ آهن، درآمـد 

شرکت در نیمه اول سال 2022 با کاهش 31درصدی، 

به 936 میلیون دالر رسیده است.

»EBITDA« گـزارش شـده بـرای نیمـه اول سـال 

2022، با کاهش 44 درصدی نسبت به سال گذشته، 

برابـر بـا 486 میلیـون دالر و سـود پـس از کسـر مالیـات 

بـرای ایـن بـازه زمانـی با کاهـش 88 درصـدی، برابر با 

82میلیـون دالر محاسـبه شـد کـه بـه خاطـر کاهـش 

»EBITDA« و آسیب وارده به تجهیزات و دارایی های 

شـرکت اسـت. حاشـیه سـود خالص محاسـبه شـده با 

کاهـش 82 درصـدی، برابـر بـا 8.76دالر و بـرای بـازه 

مشابه در سال 2021، مقدار آن برابر با 48.85 دالر بوده 

اسـت. در خصـوص سـرمایه گذاری های انجـام شـده 

می تـوان بـه سـرمایه گذاری با مبلغ 102 میلیـون دالر با 

هـدف سـرمایه گذاری پایـدار در پروژه هایـی بـا رشـد 

کوچک تـر کـه در کوتاه مدت به سـرانجام برسـند، 

اشاره کرد.
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تغییرات قابل  توجهی در بازار ورق های فوالدی اروپا و آمریکای شـمالی نسـبت به سـال گذشـته 
رخ داده اسـت. اگـر آغـاز عقد قراردادها در برخـی از بازار را در نظر نگیریم، روند رشـد تقاضا کاهش 
یافتـه و دسترسـی بـه تامیـن مـاده اولیـه به حالـت عـادی درآمـده اسـت؛ در حالی کـه قیمت ها و 

هزینه های فوالدسازی نسبت به قبل، کاهش بیشتری را تجربه کرده است.

تاثیر چشمگیر عوامل بنیادین بر قراردادهای فوالد 
در سال 2023

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از موسسـه »CRU«، در مطلب پیش رو 

می تـوان بـر چنـد نکتـه مهـم مربـوط بـه مذاکـرات 

بـرای عقـد قـرارداد در بـازار ورق فـوالد اتحادیـه 

اروپـا و آمریـکای شـمالی اشـاره کـرد )الزم بـه ذکـر 

اسـت کـه تمـام داده هـای موجود در ایـن گزارش، 

به 27 کشـور عضو اتحادیه اروپا به عالوه بریتانیا 

مرتبـط هسـتند(. در همین رابطـه، مذاکرات برای 

عقـد قراردادهـای سـاالنه شـروع شــده اسـت. بـا 

ایـن حـال، شـرایط عوامـل بنیادین در بـازار در حال 

حاضـر تفـاوت زیـادی بـا سـال گذشـته دارد. البته 

برخـی از ایــن مـــوارد در ایـــن گــــزارش معــــرفی 

خواهند شد.

افزایش مذاکرات پیرامون عقد قرارداد   
ورق های فوالدی

فوالدسازان، تولیدکنندگان محصوالت فوالدی و 

خریداران فوالد در حال مذاکره برای عقد قراردادهای 

2023 هستند. عوامل بنیادی و مهم در این مذاکرات 

بـه طـور کلـی سـال  بـه  سـال اسـتمرار بیشـتری پیـدا 

می کننـد. در همیـن رابطـه می تـوان بـه سـوال های 

مطرح شده در این رابطه اشاره کرد:

• روند عرضه و تقاضا در سال 2023 در مقایسه با 

سال جاری چگونه خواهد بود؟

• هزینه هـای مشـارکت و قیمت ورق فـوالدی در 

سـال جاری چگونه نوسـان داشـته و این روند در سـال 

2023 چگونه خواهد بود؟

در پاسـخ بـه ایـن سـواالت می تـوان بیـان کـرد کـه 

اکنـون بـه یـک بینـش اولیـه نسـبت بـه ایـن موضـوع 

ورق هـای  تقاضـای  رونـد  تحلیـل  بـرای  رسـیده ایم. 

فـوالدی، می تـوان از مصـرف خالص ظاهری اسـتفاده 

کـرد کـه در واقـع حاصـل مقـدار فـروش در واحدهای 

تولیدی به اضافه حجم واردات منهای تناژ صادرات 

اسـت. ایـن داده هـای ارائـه شـده حجـم ورق فـوالدی 

موجود در بازارهای محلی را نشان می دهند.

نمودار زیر مصرف خالص ظاهری ورق فوالدی را 

بـرای هـر دو بـازار اتحادیـه اروپـا و آمریـکای شـمالی از 

سال 2017 تا 2022 نشان می دهد. پس از قرنطینه های 

شدید مربوط به ویروس کرونا، میزان مصرف در سال 

2021 بـه سـطوح باالتـر از سـال 2019 بـرای هـر دو بـازار 
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مذکور افزایش داشت. پیش بینی می شود که میزان 

مصرف در انتهای سال 2022 نسبت به سال گذشته، 

با مقداری کاهش روبه رو شـود. این شـیب نزولی در 

آهسـته تر  رشـد  از  ناشـی  نهایـی،  تقاضـای  رونـد 

فعالیت هـای صنعتـی اسـت؛ در حالـی کـه انبـارش 

مجدد کاالها از یک سال قبل متوقف شده است.

ادامه روند اصالح قیمت ورق فوالدی  
در حالـی کـه تقاضـای ورق فـوالدی در اروپـا و 

آمریکای شـمالی نسـبت به سـال 2021 کاهش یافته 

اسـت، قیمـت ایـن ورق هـای فـوالدی بـه حرکـت بـه 

سـوی باالتریـن ارقـام ثبـت شـده تمایـل دارنـد. بـه 

عـالوه قیمت هـا در هـر دو بـازار مذکـور و در دیگـر 

کشـورهای جهـان، بـه دنبـال قرنطینه هـای اعمـال 

شـده بـه  خاطـر شـیوع ویـروس کرونـا افزایـش یافت؛ 

چراکـه ایـن شـرایط باعـث شـد تـا رونـد تقاضـا بـرای 

بگیـرد و موجـب  آن پیشـی  از رونـد عرضـه  فـوالد 

کاهـش موجـودی انبـار کاالهـا و ایجـاد مشـکل در 

زنجیره تامین سراسری شود.

در اوایـل سـال جـاری، با حمله روسـیه بـه اوکراین 

که منجر به اعمال تحریم ها علیه روسیه شد، زنجیره 

تامیـن تجـارت جهانی محصـوالت فلـزی در جهان با 

اختالل مواجه گشت و رشد قیمت ها متوقف شد. 

ایـن اختـالل باعـث شـد تـا قیمـت ورق هـای فـوالدی 

افزایـش یابـد و در مـورد بازارهای اروپایی، باید عنوان 

کـرد کـه قیمت هـا بـه باالتریـن حـد خـود در دوران 

همه گیـری کرونـا قبـل از بازگشـت بـه رونـد قبلـی 

رسـید. بـا ایـن حـال، این روند صعـودی در قیمت ها و 

هزینه ها کوتاه مدت بود و قیمت ها به مسـیر نزولی 

خود بازگشتند.

برای تحلیل روند تقاضای 
ورق های فوالدی، می توان 
از مصرف خالص ظاهری 
استفاده کرد که در واقع 
حاصل مقدار فروش در 

واحدهای تولیدی به اضافه 
حجم واردات منهای تناژ 

صادرات است
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آلومینیومآلومینیوم

دورنمای تاریک یک صنعت

نوسازی ماشین آالت به شرط حمایت از تولید

مسیر تولید ناهموار شده است
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مدیرعامـل شـرکت فراسـازان آلومینیـوم میهـن گفت: بـا حمایـت از تولیدکننـدگان داخلی و 
همچنیـن تعامـل بـا کشـور های توسـعه یافته معدنـی و صنعتی بـه منظـور واردات تکنولـوژی و 
ماشـین آالت به روز جهت نوسـازی خط تولید، می توانیـم به آینده صنعت آلومینیوم امیدوار باشـیم 
امـا متاسـفانه تحریم و عدم تعامـل با نقاط مختلف جهـان، تولید محصوالت آلومینیومـی جدید را 
دشـوار سـاخته اسـت و اگر شـرایط به همیـن روال ادامه پیـدا کند، آینـده روشـنی در انتظار این 

صنعت استراتژیک نخواهد بود.

دورنمای تاریک یک صنعت

محمـد بهرامـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیان کـرد: زمینه 

فعالیـت شـرکت فراسـازان آلومینیـوم میهـن، تولیـد 

پروفیل آلومینیومی مورد استفاده در ساختمان سازی، 

الکترونیک،خـودرو و صنایـع دفاعـی اسـت. تولیـد 

محصول در این مجموعه از طریق فرایند اکستروژن 

صـورت می پذیـرد و در زمینه آندایزینگ آلومینیوم 

نیز فعال هستیم. ضمن اینکه محصوالت خود را به 

کشور عراق صادر می کنیم.

وی افـزود: ظرفیـت تولیـد مجموعـه، دو هـزار و 

500 تـن پروفیـل و دو هـزار تـن آندایزینگ آلومینیوم 

در سـال اسـت و خوشـبختانه بـا 100 درصـد ظرفیـت 

خود مشغول فعالیت هستیم.

تامین شمش آلومینیومی از بازار آزاد  
مدیرعامل شرکت فراسازان آلومینیوم میهن در 

خصوص چالش های تولید پروفیل آلومینیوم، عنوان 

کرد: خوشبختانه در زمینه تامین مواد اولیه مشکل 

جدی نداریم اما نوسـان قیمت، به یکی از مهم ترین 

معضالت ما تبدیل شده است. شمش آلومینیومی، 

مـاده اولیـه مـورد نیـاز مجموعه اسـت که بـا توجه به 

عرضه این محصول در بورس کاال و ساز و کار هایی که 

در این تاالر صنعتی تعریف شده است، بیشتر تمایل 

داریم که شمش را از بازار آزاد خریداری کنیم. البته 

گاهـی اوقـات نیـز نسـبت بـه خریـد از بـورس اقـدام 

می کنیـم. علـت اینکه تمایـل داریم مواد اولیـه مورد 

نیـاز خـود را از بـازار آزاد تهیـه کنیم، این اسـت که در 

حـال حاضـر قیمـت شـمش آلومینیـوم در بـازار آزاد 

نسـبت بـه بـورس کاالی ایـران کمتـر اسـت. البتـه 

نوسـانات قیمـت ارز، موجـب افزایش قیمت شـمش 

در بـازار داخلـی شـده اسـت. چالـش دیگـری کـه طی 

چند سـال گذشـته با آن مواجه بودیم، حضور افرادی 

بـود کـه بـا هدف در دسـت گرفتن نبـض بـازار و روند 

قیمت گـذاری، بـه طـور انبـوه از بـورس کاال خریـد 

می کردنـد امـا با اقدامات موثـر وزارت صمت در این 

زمینـه، دیگـر شـاهد خریـد بیـش از نیـاز  شـرکت ها و 

واحد هایی که به هیچ وجه تولید نداشته اند و اقدام 

تـاالر صنعتـی  ایـن  از  آلومینیـوم  بـه خریـد شـمش 

می کرده اند، نیستیم.  

بهرامـی در همیـن راسـتا ادامـه داد: در گذشـته 

تنها تامین کننده شمش آلومینیوم، آلومینیوم اراک 

بـود و امـروزه با اضافه شـدن چند تولیدکننده مطرح 

دیگـر، مشـکلی بـرای تامیـن شـمش وجـود نـدارد و 

عرضـه ایـن محصـول از حالت انحصـاری خارج شـده 

اسـت اما متاسـفانه در زمینه نحوه عرضه شـمش در 
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بـورس کاال و ایجـاد رقابـت کاذب بـه منظـور افزایـش 

قیمـت شـمش آلومینیـم بـا مشـکل روبـه رو هسـتیم. 

یعنـی تولیدکننـدگان نسـبت بـه تعهـدات خـود بـه 

منظور عرضه شمش در بورس عمل نمی کنند و برای 

مثـال هفتـه گذشـته بـا رقابـت 10 هـزار تنی بـرای این 

محصول مواجه شدیم. الزم به ذکر است که تفاوت 

قیمـت شـمش آلومینیـوم داخلـی نسـبت بـه بـورس 

فلـزات لنـدن چنـدان چشـمگیر نیسـت و در ایـران 

تولیدکنندگان شمش آلومینیوم، شمش را با نرخ ارز 

نیمایی حاصل در میزان بهای هزینه تولید شمش با 

پریمیوم 150 دالری عرضه می کنند اما تولیدکنندگان 

خارجی، همان قیمتی که در بورس فلزات لندن برای 

شمش آلومینیوم تعیین می شود را بدون پریمیوم در 

نظر می گیرند. نکته جالب اینجاست که کشور های 

همسـایه مانند ترکیه که از ایران شـمش آلومینیوم 

را خریـداری می کنـد، ایـن پریمیـوم را در قیمـت 

نهایـی در نظـر نمی گیـرد و تولیدکننـدگان ایرانـی 

شـمش را گران تـر از مشـتری های خارجـی در داخل 

عرضه می کنند. در واقع اگر دست تولیدکنندگان 

شمـــش  واردات  بـرای  آلومینیـــومی  محصـــوالت 

آلومینیـوم بـاز بـود، فـردی حاضـر بـه خریـد شـمش از 

تامین کنندگان داخلی نمی شد.    

وی تصریـح کـرد: رکـود در بـازار مصـرف، یکـی 

دیگـر از چالش هایـی اسـت کـه تولیدکننـدگان فعال 

در ایـن زمینـه بـا آن دسـت  و  پنجـه نـرم می کننـد. 

البته عالوه بر رکود، تورم را هم می توان اضافه کرد 

کـه در سـطح بـازار، شـاهد این دو معضـل به صورت 

آشکار و هم زمان هستیم. طی دو ماه گذشته، رکود 

مشهودی در بازار وجود داشت و صعود قیمت ارز، 

موجب افزایش میزان تورم در کشور شد که بسیار 

عجیـب بـه نظـر می رسـید. بـازار مصـرف پروفیـل 

آلومینیـوم نیـز در این بـازه زمانی از رکود بی نصیب 

نماند و شاهد کاهش معامالت در بازار مصرف این 

محصـوالت بودیـم امـا در 10 رو گذشـته، تـا حدودی 

وضعیـت بـازار بهبـود یافتـه کـه نسـبت به دو تا سـه 

مـاه پیـش بسـیار ناچیـز اسـت. وضعیـت بـازار در 

مطلوبـی  بسـیار  شـرایط  از  امسـال  گـرم  روزهـای 

برخوردار بود اما با ورود به فصل پاییز و در ماه های 

پیـدا نکـرد و  ایـن شـرایط ادامـه  آبـان 1401،  مهـر و 

وضعیـت بـازار چندان جالب نبود. از علـل وجود این 

رکـود در بـازار، می تـوان بـه وابسـتگی شـدید اقتصـاد 

کشور به نرخ ارز و بالتکلیفی تولیدکنندگان به دلیل 

برجام و احتمال ریزش قیمت ارز در صورت توافق و 

یـا شکسـت در مذاکـرات اشـاره کـرد. در واقـع برجـام 

باعـث شـد تـا در یـک دوره زمانـی، تولیدکننـدگان 

جانـب احتیـاط را در نظـر بگیرنـد کـه همیـن امـر 

موجب رکود در بازار شد.

مدیرعامل شرکت فراسازان آلومینیوم میهن در 

پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر 

اینکـه قطعـی بـرق و افزایـش بهای انـرژی چه تاثیری 

بر روند تولید این شرکت داشته است، تصریح کرد: 

خوشبختانه قطعی گاز آنچنان بر روند تولید اثرگذار 

نبوده است اما افزایش بهای گاز به صورت نجومی 

و ناگهانی بسیار ما را شگفت زده کرد. در این میان، 

قطعـی بــرق در تابستـــان بـاری اضافـــه بـر دوش 

تولیدکننـدگان بـود کـه بـه دنبـال آن، راندمان تولید 

مجموعه ما به میزان 20 تا 30 درصد افت پیدا کرد. 

در زمـان قطعـی برق، مجبور به تعطیلـی واحد خود 

شـدیم و یک روز کامل و حتی در بعضی مواقع، دو 

روز کامـل کاری را از دسـت می دادیـم کـه به سـبب 

ایـن اتفـاق، دچـار زیان هـای فراوانـی شـدیم و تولیـد 

محصوالت شرکت با کاهش شدیدی همراه شد.

اخذ تسهیالت بانکی دشوار شده است  
بهرامـی در خصـوص اعطـای تسـهیالت و فرایند 

طاقت فرسـای اخذ وام های بانکی، ابراز کرد: اعطای 

تسـهیالت از سـوی دولـت طبـق تبصره هـای 16 و 18 

قانـون حمایـت از تولیـد مطـرح اسـت امـا بـه علـت 

و  اسـت  شـده  داده  تخصیـص  کـه  اندکـی  بودجـه 

همچنیـن اخـذ ایـن تسـهیالت توسـط شـرکت های 

بزرگ، حمایت چندانی از واحدهای تولیدی کوچک 

نمی شود البته تسهیالت حمایتی، تفاوت خاصی با 

تسـهیالت معمولـی نـدارد و تنهـا 2 تـا 3 درصد سـود 

بازگشت سرمایه حاصل از آن کمتر است.

وی اضافـه کـرد: اخـذ وام  از بانک هـا، نیازمنـد 

سـند ملکـی شـهری معتبـر به عنـوان وثیقه  اسـت و 

سـند کارخانجـات تولیدی به عنـوان وثیقه پذیرفته 

نمی شود. با این وجود اگر تولیدکننده بتواند وثیقه 

در زمینه تامین مواد اولیه 
مشکل جدی نداریم اما 
نوسان قیمت، به یکی از 
مهم ترین معضالت ما 

تبدیل شده است. شمش 
آلومینیومی، ماده اولیه مورد 

نیاز مجموعه است
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مـورد تاییـد بانـک را پـس از گذرانـدن مراحـل ادارای 

سـخت و دشـوار تهیـه کنـد، بـاز هـم مبلغـی کـه بـه 

عنـوان وام دریافـت کـرده اسـت، جوابگوی نیـاز وی 

نخواهد بود. باید توجه داشت که اگر تولیدکننده ای 

وثیقه ملکی معتبر متناسب با توان و ظرفیت واحد 

تولیدی را نداشـته باشـد و گردش مالی حسـاب وی 

مـورد تاییـد قـرار نگیـرد، بـه طـور کلـی باید فکـر اخذ 

تسهیالت به ویژه وام های بلندمدت را از سر بیرون 

کند. ضمن اینکه دلیل عدم پذیرش سند کارخانجات 

بـه عنـوان وثیقـه ایـن اسـت کـه قـوه قضاییـه اجـازه 

توقیـف و پلمـپ بنـگاه تولیـدی را در صـورت عـدم 

پرداخـت اقسـاط وام نمی دهـد و بانک هـا هـم ایـن 

ریسـک را بـه جـان نمی خرنـد کـه بـر همیـن اسـاس، 

سـند ملکـی شـهری معتبـر مـورد تاییـد بانک هـا و 

موسسات مالی است.

مدیرعامـل شـرکت فراسـازان آلومینیـوم میهـن 

و  دانـش  به روزرسـانی  اهمیـت  بـر  تاکیـد  ضمـن 

تکنولـوژی تولید، خاطرنشـان کـرد: با توجه به اینکه 

صنعـت ایـران بـه موجـب قدیمـی بـودن تکنولـوژی 

مـورد اسـتفاده در خطـوط تولید، یک صنعت پیر به 

حسـاب می آیـد و ایـن اوضـاع نامناسـب شـامل حـال 

صنعـت آلومینیـوم هـم می شـود بـه همیـن علـت 

بسیار ضروری است نسبت به نوسازی ماشین آالتی 

کـه در خـط تولیـد، مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد از 

طریـق واردات اقـدام کنیـم و ایـن امـر مسـتلزم ایـن 

از  بایـد  ایـن مسـیر  بـرای همـوار کـردن  اسـت کـه 

تسـهیالت ارزان قیمـت و بلندمـدت بهـره ببریم اما 

متاسـفانه دسـت بسـیاری از تولیدکننـدگان از ایـن 

وام هـا کوتـاه اسـت. امـا در کشـور های اروپایـی 

تسهیالت بانکی که شامل تولدکنندگان می شود با 

میزان درصد سود بازگشت سرمایه 3 تا 4 درصد و 

زمان برگشت سرمایه 10 تا 12 سال است.

بهرامی با اشاره به فرسودگی ماشین آالت مورد 

استفاده در خطوط تولید و عدم واردات ماشین آالت 

نو، یادآور شد: چندین مسئله مهم، مانع از نوسازی 

ماشـین آالت مـورد اسـتفاده در خطـوط تولیـد شـده 

اسـت کـه از جملـه آن هـا می تـوان بـه عـدم تعامـل با 

دیگـر کشـور های پیشرفتـــه و شرکت هـــایی کـه در 

زمینه تولید ماشـین آالت مورد اسـتفاده در صنعت 

آلومینیـوم تخصـص دارنـد، اشـاره کـرد. چیـن، تنهـا 

کشــوری اسـت کـه قـــادر هستیـــم واردات ایـن 

ماشـین آالت را انجــام دهیــم و بـا توجـه بـه بودجـه 

شـخصی و قیمـت  سرسـام آ ور ارز در کشـور، کسـی 

تـوان ایـن نوسـازی را نـدارد؛ مگـر اینکـــه بـا اخـــذ 

تسهیالت بتوانیم کاری از پیش ببریم که متاسفانه 

بانک هـا نیـز بـا توجـه بـه رکـود و کاهـش ارزش پـول 

ملـی، وام هـای بلندمـدت در اختیـار تولیدکنندگان 

قرار نمی دهند.در واقع رسالت بانک ها و موسسات 

مالـی ایـن مسـئله نیسـت امـا چـون خـود بانک ها به 

و  می شونــــد  محســـوب  اقتصـــادی  بنـگاه  نوعـی 

فعالیت هـای اقتصـادی انجـام می دهند، ایـن اتفاق 

در گـذر زمـان رخ می دهـد. تمـام ایـن مشـکالت، 

ناشـی از عـدم تبـادل پـول و تحریم هـای بانکی علیه 

کشـور اسـت و به موجب همین تحریم ها، بسـیاری 

از کشـور های اروپایـی حاضـر بـه معاملـه و فـروش 

ماشین آالت به تولیدکنندگان داخلی نیستند.

وی در خصوص چشـم انداز صنعت آلومینیوم، 

تاکیـد کـرد: متاسـفانه بـا توجـه بـه شـرایط کشـور، 

امکان پیش بینی بلندمدت برای این صنعت وجود 

نـدارد امـا اگـر صنعـت آلومینیوم با همین شـرایطی 

کـه شـاهد آن هسـتیم، بـه مسـیر خـود ادامـه دهد و 

بـا دیگـر  بـه وجـود نیایـد و  ایـن رونـد  تغییـری در 

آینـده روشـنی در  نکنیـم،  برقـرار  تعامـل  کشـور ها 

انتظار این صنعت نخواهد بود. کشورهای همسایه 

ایران به ویژه حوزه خلیج فارس، به رشد و پیشرفت 

چشـمگیری در ایـن صنعـت دسـت یافته انـد و بـر 

همیـن اسـاس الگوبـرداری از اقدامـات این کشـور ها 

می توانـد در عملکـرد تولیدکننـدگان داخلـی موثـر 

واقع شود.

مدیرعامل شرکت فراسازان آلومینیوم میهن در 

پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه این شرکت طرح های 

توسـعه ای در دسـت اجـرا داشـت کـه علی رغـم مهیا 

کردن تمام زیرساخت ها مانند ساخت 15 هزار متر 

بـه روز  بـرای واردات ماشـین آالت  تولیـد  سـالن 

و  آلومینیومـی  پروفیـل  تولیـد  جهـت  اکسـتروژن 

کوره هایـی بـرای سـاخت بیلت هـای آلومینیومی، با 

وجود تحریم ها و عدم تامین منابع مالی و... موفق 

به اجرای آن ها نشدیم.  

تسهیالت از سوی دولت 
طبق تبصره های 16 و 

18 قانون حمایت از تولید 
مطرح است اما به علت 

بودجه اندکی که تخصیص 
داده شده است و همچنین 
اخذ این تسهیالت توسط 
شرکت های بزرگ، حمایت 
چندانی از واحدهای تولیدی 

کوچک نمی شود
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مدیرعامل شـرکت اخگـر ذوب اصفهان، تولیدکننـده پروفیل آلومینیومی گفت: یکـی از مهم ترین 
معضالتی که در حال حاضر اکثر تولیدکنندگان با آن روبه رو هسـتند، فرسـودگی ماشین آالت محسوب 
می شـود کـه کمبـود نقدینگی و عـدم واردات دسـتگاه های نو بـه این مسـئله دامن زده اسـت و تنها 

حمایت دولت با اعطای تسهیالت بلندمدت کم بهره می تواند راهگشای این معضل باشد.

نوسازی ماشین آالت به شرط حمایت از تولید
مدیرعامل شرکت اخگر ذوب اصفهان مطرح کرد:

محسـن ایـزدی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیان کـرد: زمینه 

فعالیـت شـرکت اخگـر ذوب اصفهـان، تولیـد انـواع 

پروفیـل و آلیاژهـای آلومینیومـی اسـت و ما فعالیت 

خـود را در سـال 1384 بـا یـک کـوره پنـج تنـی آغـاز 

کرده ایـم. ضمـن اینکـه شـمش آلیـاژی طـی فراینـد 

ریخته گـری مـداوم و بـا اضافه کـردن عناصر آلیاژی 

در خـط تولیـد بـه دسـت می آیـد. ظرفیـت تولیـد 

شـمش آلومینیومی، پنج هزار تن در سـال اسـت که 

متاسـفانه در حـال حاضـر بـا 20 درصـد آن مشـغول 

فعالیت هستیم و ظرفیت تولید پروفیل آلومینیومی، 

دو هـزار تـن اسـت کـه موفـق به تولیـد 300 تـا 400 تن 

از محصول شده ایم. 

وی در خصـوص مشـکالتی کـه در مسـیر تولیـد 

اختـالل ایجـاده کـرده و باعـث کاهـش راندمان تولید 

شـده اسـت، عنـوان کـرد: اقتصـاد کشـور مـا، بسـیار 

نوسـان  شـاهد  هم زمـان  زیـرا  اسـت  منحصر به فـرد 

قیمت در بازار و رکود هستیم. کمبود نقدینگی که 

خـود از عواملـی ماننـد افزایـش نـرخ ارز در کشـور و 

نوسـان قیمت مواد اولیه سرچشـمه می گیرد، باعث 

شـده اسـت شرایط برای تولیدکنندگان بسـیار دشوار 

شـود تـا نتوانیـم قیمت نهایـی برای محصـوالت خود 

تعییـن کنیـم و اگر مبلغی را به مصرف کننـده اعالم 

کنیم، دچار ضرر های جبران ناپذیری خواهیم شد.

یک بام و دوهوای تامین شمش   
آلومینیومی

مدیرعامـل شـرکت اخگـر ذوب اصفهـان ادامـه 

داد: خوشـبختانه در تامیـن مـواد اولیـه از بـورس 

کاالی ایـران مشـکلی نداریـم. البتـه ایـن مسـئله تـا 

زمانی صدق می کند که پای خریدارن انبوه شمش 

آلومینیوم به بورس کاال باز نشود؛ چراکه در صورت 

بـروز ایـن مشـکل، قـادر بـه خریـد شـمش از ایـن تـاالر 

صنعتی نخواهیم بود و مواد اولیه مورد نیاز خود را 

بایـد از بـازار آزاد تامین کنیم. متاسـفانه ایـن افراد با 

بهره گیـری از سـرمایه های کالن و بـا رصـد بازار های 

جهانی اگر احساس کنند قیمت  شمش آلومینیوم 

در حـال افزایـش اسـت، بـه سـرعت در صـدد خریـد 

بـورس برمی آینـد و باعـث  از  ایـن محصـول  انبـوه 

برهم ریـزی تعـادل بـازار می شـوند. در ایـن شـرایط، 

آن ها نبض بازار را در دسـت می گیرند و هر قیمتی 

کـه تمایـل داشـته باشـند، بـرای شـمش آلومینیـوم 

تعییـن می کنند. در نهایت تولیدکننـده واقعی که 

موفق به خرید مواد اولیه از بورس کاال نشده است، 

بـه ناچـار شـمش مـورد نیـاز خـود را از بـازار آزاد و بـا 

قیمت کاذب خریداری می کند. در اینجاسـت که 

نظارت دقیق سازمان های ذی ربط برای جلوگیری از 

وقوع چنین اتفاقاتی بسیار احساس می شود.

ایـزدی تصریـح کـرد: در نهایـت مشـکالتی ماننـد 

بیمـه، مالیـات و کمبود نیروی انسـانی نیـز در روند 

تولیـد اخـالل ایجـاد می کننـد. متاسـفانه بـا میـزان 

حقوقی که برای افراد در نظر گرفته شده است، نیروی 

انسـانی تمایلـی بـرای فعالیـت در واحد هـای تولیـدی 

نـدارد. قطعـی بـرق در تابسـتان سـال جـاری و افزایـش 

بهـای گاز و آب، دست به دسـت یکدیگـر داده انـد تـا 

راندمان تولید به شدت کاهش پیدا کند. به سبب 

این مشـکالت، برخی از واحد های تولیدی به علت 

بدهی هـای بانکی، ناچـار به فروش محصوالت خود 

کمتر از قیمت نهایی مصوب شده اند.

کمبود نقدینگی، سدی مقابل نوسازی   
خط تولید

وی بـا بیـان اینکه فرسـودگی ماشـین آالت، یکی 

اسـت،  تولیدکننـدگان  از مشـکالت عدیـده  دیگـر 

اذعان کرد: دو راه  حل عمده را می توانیم به منظور 

نوسـازی ایـن ماشـین آالت مطـرح کنیـم. نخسـت، 

اسـتفاده از ماشـین آالتی اسـت کـه در داخـل تولیـد 

شده انــد و دیگــری، واردات ایـن ماشیــن آالت از 

کشـور های توسـعه یافته اسـت که متاسفانه مانعی 

به نام تحریم  در این زمینه وجود دارد. عالوه براین، 

بهای هنگفتی که تولیدکننده باید به منظور خرید 

ایـن ماشـین آالت بپـردازد، صرفـه اقتصـادی نـدارد و 

نبـود سـرمایه کافـی بـرای خریـداری ایـن تجهیـزات 
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مصـرف، بایـد اقداماتـی در راسـتای ثبـات اقتصـادی 

کشـور صـورت پذیـرد؛ چراکـه شـرایط کنونـی، باعـث 

ایجاد ناامنی در سـرمایه گذاری و عدم ثبات شـغلی 

شـده اسـت و تحریم هـا نیـز بـاری اضافـه روی دوش 

تولیدکننـدگان هسـتند. عـدم تعامـل بـا کشـور های 

توسـعه یافته و افزایش نرخ ارز، باعث شـده اسـت تا 

افراد سرمایه خود را در زمینه هایی غیر از تولید که 

ریسـک کمتـری دارنـد، هزینـه کننـد و در راه تولیـد 

قدم برندارند.

مدیرعامل شرکت اخگر ذوب اصفهان در رابطه 

با حمایت دولت و اعطای تسـهیالت بانکی، یادآور 

از  کـــه دولـــت  اســـت  ایـــن  امـــر  واقعیـــت  شــد: 

تولیدکنندگان حمایت می کند اما این حمایت ها با 

اعطـای وام هـای کوتاه مـدت و بـا سـود باالیی همراه 

اسـت. بـه طـور مثـال، در حـال حاضـر یـک بسـته  

حمایتـی از تولیدکننـدگان تعریـف شـده کـه مـدت 

زمـان بازپرداخـت اقسـاط ایـن وام، یک سـاله با سـود 

18 درصـد تعییـن شـده اسـت و مقـرون بـه صرفـه 

نیسـت. بـه علـت رکـود حاکـم در بـازار، حتـی در 

صورت اخذ این تسهیالت نیز سرمایه فوق به جای 

جریان در روند تولید، راکد باقی خواهد ماند و تنها 

راهـی کـه می توانـد بـه تولیدکننـده یـاری رسـاند، 

اعطـای وام هـای بلندمـدت بـا میـزان درصـد سـود 

اندک است.

نیـز در ایـن خصوص بی تاثیر نیسـت. به طـور مثال، 

هزینـه خریداری ماشـین آالت قدیمـی، بین پنج تا 6 

میلیـارد تومـان اسـت؛ در صورتـی کـه بـرای خریـد 

حـدود  سـرمایه ای  بایـد  بـه روز،  و  نـو  ماشـین آالت 

100میلیارد تومان برای هر دستگاه داشته باشیم که 

این مهم با وضعیت اقتصادی کنونی کشـور، بعید 

و غیرممکن به نظر می رسد.

ایـن فعـال صنعت آلومینیوم در پاسـخ به سـوال 

خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه کیفیـت 

ماشین آالت تولید داخل را چگونه ارزیابی می کنید، 

مطـرح کـرد: ماشـین آالتی کـه هم اکنـون در داخـل 

کشـور تولیـد می شـوند، از کیفیـت نسـبتا خوبـی 

برخوردار هستند و با قیمتی حدود 20 تا 30 میلیارد 

میـزان،  ایـن  کـه  بـازار عرضـه می شـوند  تومـان در 

جوابگـوی نیـاز تولیدکننـدگان اسـت امـا با تمـام این 

مسـائل، بـه علـت نقدینگـی محـدود، صنعتگـران 

نوسـازی ماشـین آالت را در اولویت قرار نمی دهند. 

ایـن مهـم بـرای شـرکت اخگـر ذوب اصفهـان نیـز 

در  ثبـات  عـدم  چراکـه  نـدارد؛  اقتصـادی  توجیـه 

اقتصاد کشـور باعث شـده اسـت تا این ریسـک را به 

جـان نخریـم و سـرمایه خـود را تامیـن ماشـین آالت 

هزینـه نکنیـم زیـرا در ایـن صـورت، سـرمایه در حال 

گردش خود را راکد کرده ایم و در زمینه تامین مواد 

اولیه که همواره قیمت ها در حال نوسـان اسـت، به 

مشـکل برخواهیـم خـورد. خوشـبختانه بـرای تامیـن  

مشـکلی  بـا  موجـود،  ماشـین آالت  یدکـی  قطعـات 

مواجه نیسـتیم اما هزینه تامین این قطعات بسـیار 

باالسـت و شـرکت مجبـور بـه تقبـل ایـن هزینـه برای 

ادامه روند تولید است.

ایزدی در ادامه با بیان اینکه کاهش پروژه های 

عمرانی و ساختمان سازی، دلیل اصلی رکود حاکم 

در بـازار اسـت، خاطرنشـان کـرد: بـه دنبـال افـت 

پروژهای عمرانی و ساختمان سازی در کشور، بازار 

مصـرف پروفیـل آلومینیومـی نیـز ماننـد اقتصـاد، 

دچار تناقض رکورد و تورم و این دو عامل منجر به 

ایجـاد رقابـت تنگاتنـگ بیـن تولیدکننـدگان شـده  

اسـت. اگر شـرایط به همین شـکل ادامه پیدا کند، 

نمی توانیــــم افـــق روشـنی نـه تنهـا بـرای فعـاالن 

صنعـت آلومینیـوم بلـه بـرای هیـچ یـک از فعـاالن 

اقتصـادی در کشـور متصـور شـویم. ایـن در حالـی 

است که عموم تولیدکنندگان با سود های اندک و 

یـا تنهـا بـه امیـد بازگشـت سـرمایه اولیـه کـه بـرای 

حـال  در  کرده انـد،  پرداخـت  اولیـه  مـواد  تامیـن 

فعالیت هستند.

لزوم ایجاد ثبات در اقتصاد کشور  
وی در ارتبـاط بـا راهـکار خروج از این بحـران، ابراز 

کـرد: بـه منظـور خـروج از ایـن وضعیـت و رونـق بـازار 
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مدیـر کارگاه ریخته گـری حمـزه ای گفت: مشـکالتی ماننـد افزایش قیمـت  مواد اولیـه، کمبود 
نقدینگی و تامین دشـوار قطعات یدکی ماشـین االت، راه تولید را ناهموار سـاخته اسـت و بسیاری 
از فعـاالن ایـن عرصـه بـه این نتیجه رسـیده اند که دیگـر تولید به صرفه نیسـت و ریسـک ادامه 

فعالیت در این حوزه را به جان نمی خرند.

مسیر تولید ناهموار شده است
مدیر کارگاه ریخته گری حمزه ای:

علـی حمـزه ای سـنجانی در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالین« اظهـار کرد: 

فعالیت کارگاه ریخته گری حمزه ای در زمینه تولید 

پروفیل با مصارف ساختمانی و صنعتی است و تولید 

خـود را از سـال 1388 در شـهرک صنعتـی حاجی آبـاد 

واقـع در اراک آغـاز کرده ایم. این واحد تولیـدی دارای 

دو پروانـه  بهره بـرداری بـه میـزان دو هـزار تـن پروفیـل 

آلومینیومـی و سـه هـزار تن ریخته گری آلومینیـوم و 

آلیاژهای آن »DC« است که متاسفانه با وجود فراهم 

کـردن زمیـن و سـالن مـورد نیـاز، واحـد ریخته گـری 

تامیـن  بـاالی  هزینـه  علـت  بـه  و  نشـد  راه انـدازی 

تجهیزات از تولید بازماند.   

وی در ادامـه بـه مشـکالتی کـه ایـن کارگاه و بـه 

صورت کلی تمامی فعاالن تولید پروفیل آلومینیومی 

با آن دست  و پنجه نرم می کنند اشاره کرد و افزود: 

کمبـود نقدینگـی، کمـر تولیدکننـدگان را شکسـته 

اسـت؛ بـه طـوری کـه این عامل باعث شـده اسـت در 

تهیـه مـواد اولیـه با مشـکل مواجه شـویم. البتـه روند 

تهیه  مواد اولیه، خود چالشی مجزا است که بسیاری 

از تولیدکننـدگان از ایـن رونـد گالیه منـد هسـتند. به 

علـت عـدم ثبـات قیمـت  در بـازار، شـاهد افزایـش 

لحظـه ای بهـای مـواد اولیـه و همیـن طـور کاهـش 

ایـن  نقدینگـی تولیدکننـدگان روبـه رو هسـتیم کـه 

کمبود نقدینگی از عواملی همچون تورم و تغییر نرخ 

ارز متاثر می شود. با روند حاکم بر جامعه، متاسفانه 

این واحد تولیدی از تولید با حداکثر توان بازمانده و 

بـا کمتـر از 10 درصـد از میـزان ظرفیـت، مشـغول بـه 

تولید محصوالت هستیم.

آوار مشکالت بر سر تولیدکنندگان   
کوچک مقیاس

مدیـر کارگاه ریخته گـری حمـزه ای در خصـوص 

مـواد اولیـه مـورد اسـتفاده در ایـن مجموعـه، عنـوان 

کـرد: ایـن کارگاه از شـمش آلومینیـوم تولیـد داخـل و 

شـمش های وارداتی از کشـور عراق استفاده می کند 

امـا در حـال حاضـر به دنبال افزایـش نـرخ ارز، واردات 

شـمش های آلومینیومی عراق با مشـکل مواجه شده 

است. تهیه شمش آلومینیوم مورد نیاز کارگاه از دو 

کانال بورس کاالی ایران و بازار آزاد صورت می پذیرد.

حمـزه ای سـنجانی در رابطـه بـا تامیـن شـمش 

آلومینیـوم از بـورس کاالی ایـران ادامـه داد: تهیـه 

شـمش آلومینیوم از این تاالر صنعتی، امری بسـیار 

دشـوار بـوده اسـت و وجـود انـدک شـرکت هایی کـه 

بـه  بیشـتر  تولیـد می کننـد،  را  آلومینیـوم  شـمش 

مشـکالت موجـود دامـن می زنـد. در بـورس کاالی 

ایـران، افـرادی با خریداری انبوه شـمش آلومینیوم و 

انحصـار عرضـه آن، باعـث بـه وجـود آمـدن رقابـت 

کاذب در بـازار می شـوند و فراینـد قیمت گـذاری را 
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در دسـت می گیرنـد تـا منفعـت و سـود بیشـتری 

قیمت هـای  آن،  دنبـال  بـه  و  شـود  آن هـا  نصیـب 

غیرمنطقی در سطح بازار وضع می کنند. به عنوان 

مثـال، ایـن افـراد با عرضه اندک شـمش آلومینیومی 

ارزان قیمـت در بـازار، در رونـد خرید  و  فروش اخالل 

ایجـاد می کننـد. پـس از اینکـه ایـن اتفـاق افتـاد و 

قیمت شمش دوباره کاهش پیدا کرد، این خریدارن 

درصـدد خریـد حجـم انبوهـی از شـمش آلومینیـوم 

ایـن میـان تمـام مشـکالت بـر سـر  بر می آینـد. در 

تولیدکننـدگان کوچـک آوار می شـود زیـرا ایـن گـروه 

تـوان رقابـت بـا افـراد سـودجو را ندارنـد و متحمـل 

ضرر های جبران ناپذیری می شوند. متاسفانه در این 

برهـه زمانـی خـاص که بایـد نظارت دقیقی از سـوی 

مسئوالن و سازمان های ذی ربط صورت پذیرد، هیچ 

گونـه اقدامـی در جهـت مقابلـه بـا این افـراد و ایجاد 

تعادل در بازار انجام نمی شود.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه در چنیـن شـرایطی ادامـه 

تولید صرفه اقتصادی ندارد، تصریح کرد: این کارگاه 

به علت وضع نابسامان بازار، تمام محصوالت خود را 

بـه صـورت اعتبـاری بـه فـروش رسـانده اسـت کـه بـه 

همیـن خاطـر، ضرر هـای بسـیاری را متحمـل شـد و 

اکنـون تـوان خریـد مـواد اولیـه مـورد نیـاز بـرای ادامـه 

تولیـد را نـدارد. بسـیاری از فعـاالن ایـن عرضـه بـه ایـن 

نتیجه رسـیده اند که دیگر تولید به صرفه نیسـت و 

جـان  بـه  را  حـوزه  ایـن  در  فعالیـت  ادامـه  ریسـک 

نمی خرنـد؛ چراکـه مشـکالتی ماننـد افزایـش قیمـت  

مـواد اولیـه، کمبـود نقدینگی و تهیه دشـوار قطعات 

یدکـی ماشـین االت، راه تولید را بسـیار ناهمـوار کرده 

اسـت. در شـهرک صنعتی  ای که کارگاه ریخته گری 

حمزه ای در آن واقع شـده اسـت، حدود 65 درصد از 

صنعتگران واحد های تولیدی خود را تعطیل کرده اند 

و ما علی رغم تجربه فراوان و سرمایه گذاری مناسبی 

کـه بـرای تامیـن ماشـین آالت مـورد نیـاز داشـته ایم، 

همچنان در جبهه تولید با مشکالتی مواجه هستیم. 

در اوایل زمانی که این کارگاه شروع به فعالیت کرد، 

قیمـت 10 تـن شـمش آلومینیـوم بـه میـزان حـدود 50 

میلیـون تومـان بـود که 5 درصد از مبلـغ را به صورت 

پرداخـت  اعتبـاری  صـورت  بـه  را  مابقـی  و  نقـدی 

می کردیـم امـا اکنـون متاسـفانه خریـد مـواد اولیـه به 

صـورت نقـدی انجـام می شـود و برگشـت سـرمایه 

تولیدکننـدگان بـه صـورت اعتبـاری و طوالنی مـدت 

اسـت. مـا تـا چـه زمانـی می توانیم با این جسـم بیمار 

دارد  ضـرورت  و  دهیـم  ادامـه  تولیـد  بـه  صنعـت 

مسئوالن ذی ربط چاره ای برای رهایی و خروج از این 

وضعیت بیندیشند.

تورم؛ اهرم فشاری بر صنعتگران  
مدیـر کارگاه ریخته گـری حمـزه ای ابـراز کـرد: 

ماشـین آالتی کـه در ایـن کارگاه اسـتفاده می شـوند، 

ساخت داخل هستند اما باز هم در این زمینه دچار 

مشـکل هسـتیم. قیمـت روغـن هیدرولیکـی کـه در 

دستگاه اکسترودر مورد استفاده قرار می گیرد و هر 

دسـتگاه حداقل 30 بشـکه 200 لیتری از این روغن را 

نیاز دارد، در گذشـته حدود 400 هزار تومان بود اما 

اکنـون آن را بـا بهـای 13 میلیـون تومـان خریـداری 

می کنیم که عالوه بر پرداخت این مبلغ غیر منطقی، 

بـا ایـن مسـئله مواجـه می شـویم کـه بعضـی از ایـن 

روغن ها یا از کیفیت الزم برخوردار نبوده و یا تقلبی 

هسـتند. ضمـن اینکـه قیمـت قالب هـای فـوالدی 

از آن هـا اسـفاده می کنیـم، هشـت تـا 10 هـزار  کـه 

ایـن  امـا اکنـون  بـود  بـه ازای هـر کیلوگـرم  تومـان 

محصـول را بـا بهـای 250 هـزار تومـان بـه  ازای هـر 

کیلوگرم خریداری می کنیم.

حمـزه ای سـنجانی در همیـن راسـتا اذعـان کـرد: 

کیفیـت قالب هـای کـه اکنـون اسـتفاده می شـود، 

نامناسـب و عمدتا وارداتی از کشـور چین اسـت. در 

گذشـته، ایـن قالب هـا از کشـور اوکرایـن وارد می شـد 

کـه از کیفیـت مطلوبـی برخـوردار بـود امـا در حـال 

حاضر قالب ها را به نام  اوکراین اما از کشور چین وارد 

می کننـد کـه متاسـفانه به علت کیفیت پاییـن و در 

کوتاه مدت دچار شکستگی می شوند.

وی در مـورد تاثیـر افزایـش بهـای انـرژی بـر رونـد 

تولید این کارگاه، اظهار داشت: هزینه گاز مصرفی 

ایـن کارگاه تولیـدی بـه طـور میانگیـن بـرای هـر مـاه، 

هفت میلیون تومان پیش از نوسانات قیمت بود و 

اکنـون بـا افزایـش 10 برابـری و بـا رو به رویـی بـا مبلـغ 

ماهانـه 70 ملیـون تومـان شـگفت زده شـده ایم. ایـن 

افزایش بهای گاز در اواسط سال رخ داد اما شرکت 

به علت عدم ثبات قیمت  
در بازار، شاهد افزایش 

لحظه ای بهای مواد اولیه و 
همین طور کاهش نقدینگی 
تولیدکنندگان روبه رو هستیم 

که این کمبود نقدینگی از 
عواملی همچون تورم و 

تغییر نرخ ارز متاثر می شود
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ملـی گاز ایـران مـا را ملـزم بـه پرداخـت بهـای گاز بـا 

کـه  کـرد  سـال  ابتـدای  از  جدیـد  مصـوب  قیمـت 

بسیاری از تولیدکنندگان انتظار آن را نداشتند زیرا 

کارگاه ها بر اساس قیمت های قبلی، تولیدات خود 

را برنامه ریـزی کـرده بودنـد. بـرق نیـز از ایـن قضیـه 

جـدا نیسـت کـه بـا قطعـی بـرق در تابسـتانی کـه 

گذشت و به علت خاموشی دستگاه ها و سرد شدن 

کوره هـا، مجبـور شـدیم کارگاه را طـی یـک روز کامل 

کاری تعطیل کنیم.

حمایت از تولید، به توسعه اقتصاد   
خواهد انجامید

مدیـر کارگاه ریخته گـری حمـزه ای در پاسـخ بـه 

سوال خبرنگاه »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه در حال 

اذعـان کـرد:  اسـت،  بـازار چگونـه  حاضـر وضعیـت 

وضعیت بازار مصرف کنندگان بسیار نامناسب بوده 

و تقاضـا بـه شـدت کاهـش یافتـه اسـت. محصـوالت 

تولیدی این کارگاه به دو دسته پروفیل هایی ساختمانی 

و صنعتـی تقسـیم می شـود. در زمینـه پروفیل هـای 

سـاختمانی بـه علت کاهـش فعالیت هـای عمرانی و 

ساختمان سـازی و افـت قـدرت خرید، با رکـود در این 

زمینه مواجه هستیم. در حال حاضر بین تمامی این 

معضالت، پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، 

افزایش حقوق کارگران، بیمه، فشار مصرف کنندگان 

بـرای تحویـل سـفارش در زمـان مقـرر کـه دیرکـرد در 

زمان تحویل محصول موجب فسخ قرارداد و تحمیل 

ضرر های بیشتری به کارگاه تولیدی می شود، رقابت 

منفی بین تولیدکنندگان و... صبر صنعتگران را لبریز 

بـه  حاضـر  افـراد  علـت،  همیـن  بـه  اسـت.  کـرده 

سرمایه گذاری در بخش تولید نیستند و یا حتی خود 

صنعتگر در این شـرایط قادر به ادامه تولید نیسـت. 

بنابراین تولیدکننده تمام دستگاه ها و تجهیزات خود 

را بـه فـروش می رسـاند و در سـایر زمینه هـا همچـون 

ساخت وسـاز کـه از ثبـات بیشـتری برخـودار اسـت، 

سرمایه گذاری می کند.

حمزه ای سنجانی در مقایسه تولید محصوالت 

آلومینیومـی بـا سـایر کشـورها، یـادآور شـد: در 

کشـور های خارجـی همچـون ترکیـه، مطلـع هسـتیم 

که دولت از تولیدکنندگان این صنعت حمایت های 

مثـال، در خصـوص  عنـوان  بـه  بسـیاری می کنـد. 

تعویض روغن هیدرولیک دسـتگاه های اکسـترودر، 

روغـن نـو را در اختیـار صنعتگـران قـرار می دهـد و 

روغـن قدیمـی کـه کارایـی خـود را از دسـت داده 

است و دیگر قابل مصرف نیست، از تولیدکنندگان 

دریافـت می کنـد. بـه ایـن علـت کـه دسـتگاه های 

بـه وجـود  اکسـترودر دچـار روغن ریـزی و موجـب 

آمـدن آلودگی هـای زیسـت محیطی نشـوند. دولت 

ایـن کشـور، تسـهیالت بانکـی مناسـب و بـا سـود 

بسیار اندک برای برگشت سرمایه در نظر می گیرد 

اما در ایران، فرایند دریافت وام و تسهیالت بانکی 

نیـاز بـه پوشـیدن کفش هـای آهنـی دارد زیـرا ایـن 

فراینـد طاقت فرسـا اسـت و درصـد سـودی کـه بـرای 

برگشـت سـرمایه اعـالم می کننـد، بسـیار هنگفـت 

دریافـت  از  علـت صنعتگـر  همیـن  بـه  کـه  اسـت 

تسـهیالت بانکـی پشـیمان می شـود. الزم بـه ذکـر 

است که در کارگاه ریخته گری حمزه ای برای تمدید 

بـه  آلومینیومـی،  پروفیل هـای  رنـگ کاری  مجـوز 

سـازمان صمـت اسـتان اراک مراجعـه کرده ایـم  امـا 

علی رغم تاکید بر حمایت از تولید، هیچ اقدامی در 

این زمینه صورت نپذیرفت.

وی در خصـوص چشـم انداز صنعـت آلومینیـوم 

خاطرنشان کرد: آلومینیوم، فلزی بسیار استراتژیک و 

خاص در کل جهان به شمار می رود و به علت سبکی 

و خاصیت شـکل پذیری آسـان، تقریبا در تمام صنایع 

کاربرد دارد. بنابراین اگر دولتمردان از افرادی که در 

این صنعت موی سـفید کرده اند و از تجربه و دانش 

زیادی برخوردار هستند، حمایت کنند و باعث شوند 

که ثباتی در بازار حاکم شود تا تولیدکننده فقط ذهن 

خود را روی تولید و طرح های نوآور متمرکز کند و به 

حـل  بـرای  انـرژی  و  زمـان  بیشـتر  دنبـال هدررفـت 

مشکالت نباشد، لطف بزرگی در حق صنعت کشور 

انجام داده  اند. صنعتگران واقعی برای رشد تولید، از 

عمر و سـرمایه خود گذشـته اند و راضی نیسـتند به 

راحتی تمام زحمات خود را از دست دهند و کارگاه 

تولیـدی خـود را تعطیـل کننـد. ایـن افراد تمـام تالش 

خود را جهت حفظ نیروی انسانی به کار گرفته اند و 

موجـب اشـتغال زایی در جامعـه شـده اند کـه جایـی 

بسی تشکر و قدر دانی دارد.

اکنون متاسفانه خرید مواد 
اولیه به صورت نقدی انجام 
می شود و برگشت سرمایه 
تولیدکنندگان به صورت 
اعتباری و طوالنی مدت 
است. ما تا چه زمانی 

می توانیم با این جسم بیمار 
صنعت به تولید ادامه دهیم
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تولیـد آلومینیـوم پرایمـری در چین کـه حـدود 60 درصد تولیـد کل دنیا را تشـکیل می دهد، به 
انرژی وابسـته اسـت. واحدهـای ذوب آلومینیـوم پرایمری برق بسـیار زیادی مصـرف می کنند. در 
نیمه دوم سـال با سـرد شـدن هوا، مشـکل بحران انـرژی حاد و دولـت چین با ایجـاد محدودیت 
تولیـد در زمسـتان، باعـث کاهـش تولیـد آلومینیـوم می شـود. بـه  طور کلـی روند تولید شـمش 
آلومینیـوم در چیـن از سـال 2021 تا 2022، سـیری نزولی داشـته اسـت. پس از مشـکل بحران 
انـرژی در چین که باعث افت تولید آلومینیوم اولیه شـد، انتشـار باالی کربن بـرای تولید آلومینیوم 
از دیگـر عوامل موثر اسـت. در ماه سـوم سـال 2022، میزان تولید آلومینیوم پرایمـری در چین به 

سه میلیون و 300 هزار تن رسید.

روند نزولی تولید آلومینیوم چین در سال 2022

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمـان آتورپـات، آلومینیـوم دومیـن فلـز پرمصـرف 

جهـان پـس از فـوالد اسـت و حجـم تولید آن بیشـتر از 

بـادوام،  آلومینیـوم  اسـت.  غیرآهنـی  فلـزات  سـایر 

انعطاف پذیـر، سـبک وزن، مقـاوم در برابـر خوردگـی، 

قابـل بازیافـت و رسـانای خـوب الکتریسـیته و گرمـا 

است. یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در تولید آلومینیوم 

اولیـه، انـرژی بـرق اسـت. بـرای تولیـد هـر کیلوگـرم 

آلومینیـوم بـه 13تـا14 کیلـووات سـاعت انـرژی بـرق 

احتیـاج اسـت. یـک چهـارم هزینـه تولیـد آلومینیـوم 

اولیـه بـه انرژی اختصاص دارد که سـهم قابل توجهی 

است. یکی از عوامل موثر در تولید آلومینیوم پرایمری، 

دسترسـی بـه بـرق اسـت. به عنـوان مثال کشـورهای 

پیرامـون خلیـج فـارس کـه از منابـع انـرژی ماننـد گاز 

برخـوردار هسـتند، هزینـه تولیـد بـرق بسـیار ارزانـی 

دارنـد. در نتیجـه انرژی یکـی از عوامل موثر بر تولید 

آلومینیوم پرایمری است.

میـزان انـرژی الزم بـرای تولیـد آلومینیـوم، منبـع 

قابـل  توجهـی برای انتشـار کربن اسـت. الکتریسـیته 

مورد اسـتفاده طی ذوب آلومینیوم فرایند اسـتخراج 

فلـز از سـنگ معـدن آن، بیـش از 60 درصـد از انتشـار 

کربـن ایـن صنعـت را تشـکیل می دهد. بـرای کاهش 

انتشـارات گازهای گلخانه ای، توافق نامه ای در سـال 

2015 به امضای 195 کشـور در دنیا رسـید که تا سـال 

2050 انتشار کربن خود را به صفر برسانند. با توجه به 

انتشار قابل توجه کربن در صنعت آلومینیوم، تولید 

و مصـرف ایـن فلـز در دنیـا تحـت تاثیـر قـرار گرفـت. 

برخـی از کشـورها میـزان تولیـد کربـن زای خـود را 

کاهش دادند تا انتشار کربن را کم کنند.

آلومینیوم پرایمری تولید و مصرف شده در چین، 

60 درصد از بازار جهانی را تشکیل می دهد. با توجه 

به اینکه به  ازای هر تن آلومینیوم تولید شده در چین 

حـدود 12.7 تـن کربـن منتشـر می شـود، در مقابـل 

میانگیـن جهانـی کـه 10.3 تـن طبـق آخریـن آمارهـای 

دوره 2005 تـا 2019 اسـت، کربن زدایـی منبـع انـرژی 

برای تولید آلومینیوم اولیه چین بسـیار مهم اسـت. 

در نتیجه کربن زدایی بر تولید و مصرف آلومینیوم در 

چین موثر است.

روند نزولی تولید شمش پرایمری  
و مصـرف ظاهـری شـمش  تولیـد  یـک  نمـودار 

آلومینیوم در چین را نشان می دهد. در دوره مورد 

بـه  طـور متوسـط هـر ماهـه تولیـد شـمش  بررسـی 

آلومینیـوم حـدود سـه میلیـون و 210 هـزار تـن بـوده 

است. به  طور کلی روند تولید شمش آلومینیوم در 

چین از سال 2021 تا 2022 روند نزولی داشته است. 

ارزیابی هـای آتورپـات نشـان می دهـد کـه مهم ترین 

دلیـل افـت تولیـد شـمش آلومینیـوم بحـث بحـران 

انرژی در چین و کمبود زغال سنگ در چین بود. در 

ماه دوم هر سـال، شـرکت های چین حدود دو هفته 

تعطیـل هسـتند کـه ایـن امـر یکـی از دالیـل کاهـش 

تولیـد در ماه هـای دوم هر سـال اسـت. میزان تولید 

آلومینیـوم پرایمـری در سـه ماهـه اول سـال 2022، 

حـدود 9 میلیـون و 630 هـزار تـن بـود که در مقایسـه 

بـا مـدت مشـابه سـال 2021، حدود منفـی 1.1 درصد 

افـت را نشـان می دهـد. در مـاه سـوم سـال 2022، 

میـزان تولیـد آلومینیـوم پرایمـری در چیـن بـه سـه 

میلیـون و 300 هـزار تـن رسـید. میـزان تولیـد شـمش 

آلومینیـوم در ماه هـای ژانویـه و فوریـه بـه صـورت 

تجمعـی گـزارش می شـود کـه ایـن امـر باعـث شـده 

است آمار دقیقی از تولید در این دو ماه به  صورت 

مشـخص وجـود نداشـته باشـد. یکـی دیگـر از دالیل 

افزایش تولید در ماه سـوم سـال 2022 نسـبت به ماه 

گذشـته، پایان محدودیت های تولید زمسـتانه بود. 

مصـرف ظاهـری آلومینیـوم پرایمـری در چیـن نیـز با 
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تبعیـت از رونـد تولیـد آن، بـه  صـورت کلـی رونـد 

نزولی داشـته اسـت. مصرف آلومینیوم پرایمری در 

فصل اول سال 2022، حدود 9 میلیون و 650 هزار تن 

بـود کـه در مقایسـه بـا فصـل اول سـال 2021، حـدود 

4.1 درصـد کاهـش پیـدا کـرد. بـا کاهـش مصـرف 

آلومینیـوم پرایمـری در چیـن، میـزان صـادرات آن از 

دو هـزار و 340 تـن بـه 73 هـزار تـن افزایـش یافـت. 

میزان مصرف آلومینیوم پرایمری در ماه سـوم سـال 

2022، حدود سه میلیون و 300 هزار تن بود.

کاهش موجودی انبار آلومینیوم پرایمری  
نمـودار دو، موجـودی انبـار آلومینیـوم پرایمـری 

در چیـن بـه صـورت ماهانـه از سـال 2021 تـا 2022 را 

نشـان می دهـد. موجـودی انبار آلومینیـوم پرایمری 

و  میلیـون  دو  حـدود  سـال 2022،  سـوم  فصـل  در 

760هزار تن بود که در مقایسه با مدت مشابه سال 

2021، حدود 14.3 درصد افزایش داشت. با مقایسه 

موجـودی انبـار ایـن کشـور در مـاه اکتبـر سـال 2022 

که حدود 964 هزار تن بود، با موجودی انبار در ماه 

گذشـته همیـن سـال کـه حـدود 896 هزار تن اسـت، 

رشد 7.6 درصدی را نشان می دهد.

تبعیت موجودی انبار از قیمت آلومینیوم  
تمایـل بـه انبار کـردن در بازار آلومینیوم چیـن، از 

فاکتورهای تقاضا و قیمت آلومینیوم پیروی می کند. 

بـا افزایـش قیمـت آلومینیـوم، تمایـل بـه انبـار کـردن 

افزایش می یابد. این دیدگاه وجود دارد که با افزایش 

قیمت آلومینیوم، روند قیمت افزایشی خواهد بود و 

ایـن امـر تمایـل بـه دپـو کـردن را افزایـش می دهـد. 

تاجـران بـا افزایش موجـودی انبار خـود، می توانند در 

آینـده محصـول خـود را بـا قیمـت باالتـری بـه فـروش 

برسـانند. بـا کاهـش قیمـت نیـز ایـن سـناریو جابه جـا 

می شـود. بـا کاهـش قیمـت آلومینیـوم، ایـن دیـد که 

قیمـت رونـد نزولـی خواهـد داشـت، باعـث کاهـش 

تمایل به دپو می شود.

تقاضـای آلومینیـوم، از دیگـر فاکتورهـای موثـر 

اسـت کـه بـر قیمـت آلومینیـوم اثـر می گـذارد. بـا 

افزایش تقاضای آلومینیوم، قیمت افزایش می یابد و 

این امر باعث می شـود تمایل به دپو نیز بالطبع زیاد 

شـود. بـا کاهـش تقاضای آلومینیـوم نیز قیمت افت 

پیدا می کند که این امر باعث کاهش تمایل به انبار 

آتورپـات  ارزیابی هـای  می شـود.  آلومینیـوم  کـردن 

نشـان می دهـد، تقاضـا و قیمـت آلومینیـوم بـا تاخیر 

یـک ماهـه روی میـزان انبـار کـردن آن اثـر دارد. اثـر 

قیمـت آلومینیـوم در انبـار کـردن شـمش آلومینیـوم 

پرایمری، حدود 7.3 برابر اثر تقاضای آن است.

بدین ترتیب، از آنجایی که انتظار می رود قیمت 

آلومینیوم روندی نزولی را طی کند، با وجود چشم انداز 

سـطح  کـه  کـرد  پیش بینـی  می تـوان  تقاضـا،  رشـد 

موجودی شمش های پرایمری آلومینیوم در انبارهای 

بازار چین، در آینده کاهش داشته باشد.
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مـــسمـــس

لزوم نظارت دقیق بر صنعت سیم و کابل کشور

درآمد »فباهنر« 26 درصد افزایش یافت

رشد 45 درصدی فروش »فملی« تا پایان آبان ماه 1401
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لزوم نظارت دقیق بر صنعت سیم و کابل کشور

مدیرعامـل شـرکت کابـل صائب گفـت: با توجـه به افزایـش قیمت مـس در بازارهـای جهانی، 
بسـیاری از افراد به دنبال ورود به صنعت سـیم و کابل هسـتند که وزارت صمت باید ضمن بررسـی 
کارشناسـانه تر صدور پروانه بهره برداری، از اشـباع هرچه بیشـتر بازار سـیم و کابل جلوگیری کند و 
بـا نظـارت دقیـق و برخـورد قانونمنـد با افراد سـودجویی کـه تنها به دنبـال منفعت خود هسـتند و 
محصـوالت بی کیفیـت و غیراسـتاندارد را تولید و توزیـع می کنند، به تولیدکنندگان فعـال در صنعت 

سیم و کابل یاری رساند.

بـا  گفت وگـو  در  دمشـقی  قلمدانسـاز  حسـن 

خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« 

بیـان کـرد: حـوزه فعالیـت ایـن شـرکت تولید سـیم و 

کابل مسـی اسـت و ما تولید خود را از سـال 1376 با 

ظرفیت اسـمی یک هزار و 820 تن آغاز کردیم که با 

توجـه بـه شـرایطی کـه اکنـون بـا آن مواجـه هسـتیم، 

قادر به تحقق تولید این میزان نشده ایم .

وی در خصوص چالش های تولید سیم و کابل در 

کشور، عنوان کرد: کمبود مواد اولیه، در حال حاضر 

مهم ترین مشکل اکثر تولیدکنندگان است و در تامین 

مفتول مسـی مورد نیاز خود دچار مشـکل هسـتیم. 

افزایش جهانی قیمت مس و نوسان ارز در داخل، از 

دیگـر عواملـی اسـت کـه بـر قیمـت مـواد اولیـه تاثیـر 

می گـذارد و بـه دنبـال تغییـر قیمـت لحظـه ای مـواد 

اولیـه، نمی توانیم برنامه ریزی مشـخصی برای تولید 

داشته باشیم. علی رغم اینکه ذخایر غنی از مس در 

داخـل کشـور وجـود دارد و ایـران در جایـگاه پنجـم 

ذخایـر مـس جهـان قـرار گرفتـه اسـت، متاسـفانه در 

تولیـد کاتـد از شـرایط خوبـی برخـوردار نیسـتیم و بـا 

توجـه بـه وجود اندک تامین کنندگان مـس در داخل، 

تولیدکننـدگان  اسـت.  تشـدید  شـده  ایـن موضـوع 

مفتـول مسـی به منظـور تامین مـاده اولیه مـورد نیاز 

خود، اقدام به خرید از بورس کاالی ایران می کنند و 

در صورتـی کـه عرضـه بـا مشـکل مواجـه شـود، تقاضا 

افزایـش یافتـه و رقابـت کاذب ایجـاد خواهـد شـد که 

این معضل در نهایت منجر به افزایش قیمت مفتول 

مسی می شود. نکته قابل توجه اینکه قیمت مفتول 

مـس در داخـل، بیشـتر از قیمـت جهانـی آن اسـت و 

طی چند سال گذشته با عدم معامله مفتول مسی 

در بـورس کاال و عرضـه آن در بـازار آزاد بـا قیمـت 

باورنکردنی مواجه هستیم. در چنین شرایطی، تولید 

بسـیار دشـوار خواهد شـد و از آنجایی که که قیمت 

تمـام شـده محصـوالت داخلی بیشـتر از قیمت های 

جهانی است، امکان صادرات وجود ندارد.

صادرات مواد اولیه، مانعی در مسیر   
پیشرفت

مدیرعامل شرکت سیم و کابل صائب در همین 

راسـتا ادامـه داد: در حـال حاضـر شـاهد صـادرات 

مفتول مسی به کشور ترکیه هستیم و این در حالی 

اسـت کـه بایـد صـادرات محصول نهایی در دسـتور 

کار تولیدکنندگان داخلی قرار بگیرد. از سوی دیگر، 

صادرکننـدگان نیـز با چالش هـای فراوانی مانند رفع 

تعهد ارزی و برگشـت ارز حاصل از صادرات روبه رو 

هسـتند و تمامی این مسـائل باعث شـده اسـت که 

میـل تولیدکننـدگان بـه صـادرات محصـوالت خـود 

کاهش پیدا کند.

قلمدانسـاز دمشـقی در ارتباط با راهکار  خروج 

رقابـت  میـدان  بـه  بازگشـت  و  وضعیـت  ایـن  از 

مشـاهد  بـا  کـرد:  اذعـان  کابـل،  و  سـیم  صنعـت 

عملکـرد کشـور های حـوزه خلیج فـارس و همچنین 
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بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه 

وضعیت بازار مصرف سیم و کابل در داخل چگونه 

اسـت، تصریـح کـرد: در حـال حاضـر بـا وجـود تعداد 

کثیری از تولیدکنندگان سیم و کابل، شاهد کاهش 

مصرف محصوالت در بازار هستیم. رکود حاکم در 

بـازار و افـت میـزان فـروش محصـوالت را می توان به 

عواملـی چـون کاهـش پروژه هـای عمرانـی دولـت و 

صنایـع  همچنیـن  و  مخابـرات  بـرق،  شـرکت های 

پتروشیمی نسبت داد که از عمده مصرف کنندگان 

سیم و کابل در کشور محسوب می شوند. همچنین 

بخش هـای دولتـی بـه سـبب بودجـه کمـی کـه در 

اختیـار دارنـد، نمی تواننـد هزینه هـای پـروژه را بـه 

صـورت کامـل پرداخـت کننـد کـه همین امـر باعث 

بازگشـت  عـدم  و  پروژه هـا  اجـرای  کنـدی سـرعت 

سرمایه در زمان مقرر خواهد شد.

قلمدانساز دمشقی در ارتباط با تولید و توزیع 

سیم و کابل های غیراستاندارد، اذعان کرد: متاسفانه 

بیشـتر مصرف کننـدگان در سـطح بـازار، قـادر بـه 

تشـخیص سـیم و کابل هـای غیراسـتاندارد از نـوع 

باکیفیت آن نیستند و در چنین شرایط اقتصادی، 

کیفیـت در اولویـت افـراد نیسـت و تنهـا قیمـت 

نهایـی محصـول مـورد توجـه قـرار می گیـرد. در این 

میـان، تنهـا تولیدکننـده واقعی متضرر خواهد شـد 

و تولیدکنندگان غیرمجاز و زیرپله ای به سود های 

کالنـی دسـت خواهنـد یافـت؛ چراکـه واحد هـای 

تولیـد و توزیـع سـیم و کابـل غیراسـتاندارد به دلیل 

اسـتفاده از مـواد اولیـه نامرغـوب و افـت کیفیـت 

محصول نهایی، قیمت محصول را کاهش می دهند 

و در نبـود نظـارت سـازمان های ذی ربـط، به راحتی 

محصوالت خود را به فروش می رسانند.

وی در پایـان یـادآور شـد: بـرای مقابلـه بـا ایـن 

معضـل، می تـوان دو راهـکار اساسـی را تعریف کرد. 

نخسـت، فرهنگ سـازی و اطالع رسـانی گسـترده در 

رسـانه ملـی در خصـوص عواقب جبران ناپذیر خرید 

ملـی  سـازمان  اینکـه  و دوم  نـوع محصـوالت  ایـن 

را  افـراد  ایـن  حکومتـی،  تعزیـرات  یـا  و  اسـتاندارد 

شناسایی و با متخلفان برخورد کند که متاسفانه در 

این زمینه هیچ اقدامی از سوی سازمان های ذی ربط 

صورت نمی پذیرد.

در حالی که ما طی سالیان 
قبل درگیر چنین معضلی 
نبودیم اما هم اکنون افراد 
تمایلی برای تحصیل در 

رشته های فنی و تخصصی 
ندارند و همین امر منجر به 

کمبود نیروی انسانی ماهر و با 
تجربه در صنعت شده است

ترکیـه کـه در صنعـت سـیم و کابـل پیشـرفت های 

قابـل توجهی داشـته اند، می تـوان دریافت که تنها 

بـا  ارتبـاط  برقـراری  شـرایط،  ایـن  از  خـروج  راه 

کشـور های توسـعه یافته اسـت؛ چراکـه تعامـل بـا 

کشور های پیشرفته و اتصال به بازار های جهانی و 

در راس آن هـا رفـع تحریـم ، سـبب بهبـود وضعیـت 

بازار  داخلی خواهد شد. از سوی دیگر، ماشین آالتی 

که در واحدهای تولید استفاده می شود، متاسفانه 

فرسـوده و قدیمـی اسـت و همیـن نبـود تعامـل بـا 

کشـور های صنعتـی جهـان، موجـب عـدم واردات 

ماشـین آالت نو و به روز به داخل کشـور شـده است. 

از این رو تولیدکنندگان برای نوسازی خطوط تولید، 

یـا بایـد از ماشـین آالت داخلـی اسـتفاده کننـد و یـا 

نسـبت بـه واردات ماشـین آالت چینـی اقدام کنند 

کـه کیفیـت پاییـن ایـن ماشـین آالت، سـبب شـده 

اسـت همـواره در حـال تعمیـر و تعویـض قطعـات 

بـر دوش  اضافـی  هزینـه   ایـن معضـل،  کـه  باشـیم 

تولیدکنندگان خواهد بود.  

وی در ادامـه بـه معضـل کمبـود نیـروی انسـانی 

در بخـش تولیـد اشـاره کـرد و گفـت: کاهـش نیـروی 

انسانی، یکی از چالش های مهمی است که نه تنها 

در صنعـت سـیم و کابـل بلکـه در بسـیاری از صنایع 

دیـده می شـود. در حالـی کـه مـا طـی سـالیان قبـل 

درگیـر چنیـن معضلـی نبودیـم امـا هم اکنـون افـراد 

تمایلی برای تحصیل در رشته های فنی و تخصصی 

ندارنـد و همیـن امر منجر به کمبود نیروی انسـانی 

ماهر و با تجربه در صنعت شـده اسـت. البته نبود 

انگیـزه در نیـروی انسـانی نیـز در این زمینه بی تاثیر 

نیسـت کـه بـه دنبـال آن، بسـیاری از افـراد در پـی 

فعالیت در مشـاغل آسـان می روند و هم اکنون بازار 

عالوه برایـن،  اسـت.  یافتـه  رونـق  کاذب  مشـاغل 

افزایش 57 درصدی حقوق در سال جاری، منجر به 

رشـد بیمه و مالیات شـد و از سـوی دیگر هم زمان با 

افزایـش بهـای بـرق و گاز، شـرایط تولیـد را بیـش از 

پیش دشوار کرد.

رکود در بازار به دنبال کاهش پروژه های   
عمرانی

مدیرعامل شـرکت سـیم و کابل صائب در پاسخ 
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درآمد »فباهنر« 26 درصد افزایش یافت
تا پایان هشت ماه امسال؛

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر در هشـت ماه سـال جاری توانسـت با کسـب درآمد 42 هزار و 
133 میلیـارد و 134 میلیـون ریالـی از فـروش 22 هـزار و 791 تـن محصـول در بازارهـای داخلـی و 

صادراتی، رشد 26 درصدی درآمد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کند.

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالیـن«، عملکـرد هشـت مـاه سـال جـاری 

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر نشـان می دهـد 

علی رغـم نوسـان قیمت مـس در بازارهـای جهانی و 

همچنیـن عـدم عرضـه کافـی و مناسـب کاتـد در 

بـورس کاالی ایـران طـی چنـد هفتـه اخیـر، تولیـد و 

فـروش محصـوالت مسـی و آلیـاژی ایـن شـرکت بـه 

ویـژه لولـه مسـی و تسـمه و ورق برنجـی نسـبت بـه 

قابـل  بـا رشـد  زمـان مشـابه سـال گذشـته،  مـدت 

توجهی همراه بوده است.

رشد 19 درصدی تولید مقاطع برنجی  
نمودار 1 نشـان می دهد که شـرکت صنایع مس 

شهید باهنر در هشت ماه سال 1401، توانسته است 

سـه هـزار و 453 تـن لولـه مسـی تولیـد کنـد کـه ایـن 

پیـش،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در  میـزان 

در  شـرکت  ایـن  اسـت.  داشـته  افزایـش  19درصـد 

مـدت مشـابه سـال 1400، موفـق بـه تولیـد دو هـزار و 

891 تن لوله مسی شده بود.

»فباهنر« طی هشـت ماه سـال جاری، توانست 

یـک هـزار و 627 تـن مقاطـع مسـی تولیـد کنـد. ایـن 

شرکت در هشت ماه سال پیش، یک هزار و 936 تن 

مقاطع مسی تولید کرده بود.

شرکت مس شهید باهنر در هشت ماه امسال، 

موفـق شـد پنـج هـزار و 491 تـن تسـمه و ورق مسـی 

تولیدکند. این شرکت در هشت ماه سال 1400، پنج 

هزار و 673 تن تسمه و ورق مسی تولید کرده بود.

همچنین »فباهنر« در هشـت ماه سـال جاری، 

541 تن لوله برنجی تولید کرده است که این میزان 

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 5 درصد رشد 

داشـته اسـت. این شـرکت در هشت ماه سـال 1400، 
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سـال پیش، سـه هزار و 677 تن تسـمه و ورق مسـی 

در بازار داخلی فروخته بود.

همچنین شرکت صنایع مس شهید باهنر موفق 

شـد طـی هشـت مـاه امسـال، 189 تـن لوله برنجـی را 

در بازار داخلی بفروشـد. این شـرکت در هشـت ماه 

سـال قبـل، موفـق بـه فـروش 301 تـن لولـه برنجـی در 

بازار داخلی شده بود.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در هشـت مـاه سـال 

جاری، سـه هزار و 372 تن مقاطع برنجی را در بازار 

داخلـی فروختـه اسـت. ایـن شـرکت در هشـت مـاه 

سـال پیـش، سـه هـزار و 605 تـن مقاطع برنجـی را در 

بازار داخلی معامله کرده بود.

»فباهنـر« طـی هشـت مـاه امسـال، موفـق بـه 

فروش دو هزار و 601 تن تسمه و ورق برنجی در بازار 

داخلـی شـده اسـت کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال پیـش، 39 درصـد رشـد را نشـان 

می دهـد. ایـن شـرکت در هشـت ماه سـال گذشـته، 

توانسته بود یک هزار و 873 تن تسمه و ورق برنجی 

را در بازار داخلی به فروش برساند.

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر در هشـت ماه 

سـال جـاری، 13 هـزار و 152 تـن محصـول را در بـازار 

داخلـی بـه فـروش رسـانده اسـت کـه ایـن میـزان، 

حاکی از رشـد 16 درصدی نسـبت به مدت مشـابه 

سـال گذشـته اسـت. ایـن شـرکت طـی هشـت مـاه 

سـال گذشـته، 11 هـزار و 294 تـن محصـول در بـازار 

داخلی فروخته بود.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در هشـت مـاه سـال 

جاری، یک هزار و 27 تن لوله مسی را روانه بازارهای 

صادراتـی کـرد کـه این میزان در هم سـنجی با مدت 

مشـابه سـال 1400، رشـد 40 درصـدی داشـته اسـت. 

ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال گذشـته، 734 تـن 

لوله مسی در بازارهای صادراتی معامله کرده بود.

توانسـت  امسـال،  مـاه  هشـت  در  »فباهنـر« 

216تـن مقاطـع مسـی را در بازارهـای صادراتـی بـه 

فروش برساند. این شرکت در هشت ماه سال 1400، 

موفـق بـه فـروش 280 تـن مقاطـع مسـی در بازارهـای 

صادراتی شده بود.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر طـی هشـت 

مـاه سـال 1401، موفـق شـد 729 تـن تسـمه و ورق 

موفق به تولید 511 تن لوله برنجی شده بود.

شرکت صنایع مس شهید باهنر طی هشت ماه 

امسـال، پنـج هـزار و 889 تـن مقاطـع برنجـی تولیـد 

کـرده اسـت کـه ایـن میـزان نسـبت به مدت مشـابه 

سـال پیـش، نشـان از رشـد 10 درصـدی دارد. ایـن 

شـرکت در هشـت مـاه سـال گذشـته، توانسـته بـود 

پنج هزار و 327 تن مقاطع برنجی تولید کند.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در هشـت مـاه سـال 

جاری، توانسـت هفت هزار و 457 تن تسـمه و ورق 

برنجی تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت 

مشابه سال پیش، 17 درصد رشد داشته است. این 

شـرکت در هشـت مـاه سـال 1400، 6 هـزار و 262 تـن 

تسمه و ورق برنجی تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد »فباهنـر« در هشـت مـاه سـال 

1401، بـه 24 هـزار و 503 تـن محصـول رسـید کـه ایـن 

میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 

8درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

هشـت مـاه سـال پیـش، توانسـته بـود در مجمـوع 

22هزار و 600 تن محصول تولید کند.

رشد 113 درصدی فروش داخلی   
لوله مسی 

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت صنایـع 

مس شهید باهنر در هشت ماه سال 1401، توانسته 

اسـت یـک هـزار و 424 تـن لولـه مسـی را در بـازار 

داخلی به فروش برساند که این میزان در مقایسه با 

مدت مشـابه سـال پیش، 113 درصد افزایش داشـته 

اسـت. این شـرکت در هشـت ماه سـال قبل، 668 تن 

لوله مسی در بازار داخلی فروخته بود.

شـرکت مس شـهید باهنر طی هشـت ماه سـال 

جـاری، موفـق بـه فـروش  یـک هـزار و 98 تـن مقاطـع 

مسـی در بـازار داخلـی شـد. ایـن شـرکت در هشـت 

مـاه سـال گذشـته، یـک هـزار و 170 تـن مقاطع مسـی 

در بازار داخلی به فروش رسانده بود.

توانسـته  امسـال،  مـاه  هشـت  در  »فباهنـر« 

است چهار هزار و 468 تن تسمه و ورق مسی را در 

بـازار داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته، 21 درصـد 

افزایـش داشـته اسـت. ایـن شـرکت در هشـت مـاه 

شرکت مس شهید باهنر 
در هشت ماه امسال، 

موفق شد پنج هزار و 491 
تن تسمه و ورق مسی 

تولیدکند. این شرکت در 
هشت ماه سال 1400، پنج 

هزار و 673 تن تسمه و 
ورق مسی تولید کرده بود
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شـهید باهنـر در هشـت مـاه امسـال، بـه دو هـزار و 

113تـن محصـول رسـید. ایـن شـرکت در هشـت مـاه 

سـال 1400، توانسـته بود سـه هزار و 143 تن محصول 

را روانه بازارهای صادراتی کند.

همچنیـن »فباهنر« طی هشـت مـاه سـال 1401، 

محصـول  تـن  و 526  هـزار  هفـت  اسـت  توانسـته 

خدماتی در زمینه انواع محصوالت مسی و آلیاژی 

عرضه کند که این میزان حاکی از رشـد 3 درصدی 

نسبت به مدت مشابه سال قبل است. این شرکت 

در هشـت مـاه سـال گذشـته، هفـت هـزار و 295 تـن 

محصول خدماتی عرضه کرده بود.

مجمـوع فـروش شـرکت مـس شـهید باهنـر در 

تـن   791 و  هـزار   22 بـه  جـاری،  سـال  مـاه  هشـت 

محصـول رسـید کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال قبل، 5 درصد رشـد داشـته اسـت. این 

شرکت در هشت ماه سال 1400، توانسته بود 21هزار 

و 732 تن محصول را به فروش رساند.

رشد 21 درصدی درآمد حاصل از ارائه   
خدمات 

همان طـور کـه در نمـودار 3 مشـاهده می شـود، 

شرکت صنایع مس شهید باهنر در هشت ماه سال 

1401، توانسته است درآمد سه هزار و 709 میلیارد و 

444 میلیـون ریالـی از فـروش لولـه مسـی در بـازار 

داخلـی بـه دسـت آورد کـه ایـن میـزان در مقایسـه با 

مدت مشـابه سـال قبل، 145 درصد افزایش داشـته 

اسـت. این شـرکت در هشـت ماه سـال گذشته، یک 

هـزار و 512 میلیـارد و 691 میلیـون ریـال درآمـد از 

فروش لوله مسی در بازار داخلی کسب کرده بود.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در هشـت مـاه سـال 

جاری، موفق به کسـب درآمد دو هزار و 789میلیارد 

و 435 میلیون ریالی از فروش مقاطع مسـی در بازار 

داخلـی شـده اسـت کـه ایـن میـزان، حاکـی از رشـد 

4درصـدی نسـبت بـه مـدت زمـان مشـابه سـال 1400 

اسـت. این شـرکت در هشت ماه سـال پیش، دو هزار 

و 684 میلیـارد و 490 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

مقاطع مسی در بازار داخلی به دست آورده بود.

»فباهنر« طی هشت ماه امسال، توانسته است 

13 هـزار و 275 میلیـارد و 856 میلیون ریـال درآمد از 

فـروش تسـمه و ورق مسـی در بـازار داخلـی کسـب 

کند که این میزان در هم سنجی با مدت مشابه سال 

قبل، 37 درصد افزایش داشته است. این شرکت در 

و  و 685میلیـارد  هـزار   9 پیـش،  سـال  مـاه  هشـت 

497میلیون ریال درآمد از فروش تسمه و ورق مسی 

مسـی را در بازارهـای صادراتـی بـه فـروش برسـاند. 

این شـرکت طی هشـت ماه سـال گذشته، یک هزار 

و 298 تن تسمه و ورق مسی در بازارهای صادراتی 

فروخته بود.

مجمـوع فـروش صادراتـی شـرکت صنایـع مـس 
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در بازار داخلی کسب کرده بود.

شرکت صنایع مس شهید باهنر طی هشت ماه 

سـال 1401، موفـق بـه کسـب درآمـد 639 میلیـارد و 

886 میلیـون ریالـی از فـروش لولـه برنجـی در بـازار 

داخلی شـده اسـت. این شـرکت در هشـت ماه سال 

گذشتـــه، توانستـــه بـــود درآمـــد 935 میلیـــارد و 

251میلیـون ریالـی از فـروش لولـه برنجـی در بـازار 

داخلی به دست آورد.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در هشـت مـاه سـال 

جـاری، 6 هـزار و 651 میلیـارد و 849 میلیـون ریـال 

درآمد از فروش مقاطع برنجی در بازار داخلی کسب 

کرد که این میزان، حاکی از رشد 18درصدی نسبت 

به مدت زمان مشابه سال گذشته است. این شرکت 

در هشـت مـاه سـال قبـل، پنـج هـزار و 632 میلیـارد و 

316 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش مقاطع برنجی در 

بازار داخلی کسب کرده بود.

بـه  موفـق  امسـال،  مـاه  هشـت  در  »فباهنـر« 

کسـب درآمـد 6 هـزار و 835 میلیـارد و 903 میلیـون 

ریالی از فروش تسمه و ورق برنجی در بازار داخلی 

شـد که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

پیـش، 66 درصـد افزایش داشـته اسـت. این شـرکت 

در هشت ماه سال گذشته، توانسته بود چهار هزار 

و 119 میلیـارد و 24 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

تسمه و ورق برنجی در بازار داخلی به دست آورد.

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر توانسـت طی 

هشـت مـاه سـال جـاری، 33 هـزار و 902 میلیـارد و 

فـروش محصـوالت  از  ریـال درآمـد  373 میلیـون 

خـود در بـازار داخلـی به دسـت آورد کـه این میزان 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 38 درصـد 

رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در هشـت ماه 

سـال قبـل، 24 هـزار و 569 میلیـارد و 269 میلیـون 

ریـال درآمـد از فـروش محصـوالت خـود در بـازار 

داخلی کسب کرده بود.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در هشـت مـاه  سـال 

جاری، توانست دو هزار و 468 میلیارد و 300 میلیون 

ریال درآمد از فروش لوله مسی در بازارهای صادراتی 

کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 

سـال گذشـته، 52 درصد رشـد را نشـان می دهد. این 

و  هـزار  یـک  پیـش،  سـال  مـاه  هشـت  در  شـرکت 

624میلیارد و 856 میلیون ریال درآمد از فروش لوله 

مسی در بازارهای صادراتی کسب کرده بود.

»فباهنر« طی هشـت ماه امسـال، 518 میلیارد 

و 850 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش مقاطـع مسـی 

در بازارهای صادراتی به دست آورد. این شرکت در 

هشـت مـاه سـال 1400، موفـق بـه کسـب درآمـد 

611میلیـارد و 422 میلیـون ریالـی از فـروش مقاطـع 

مسی در بازارهای صادراتی شده بود.

شـرکت صنایـع مس شـهید باهنـر در هشـت ماه 

و  میلیـارد   772 و  هـزار  یـک  درآمـد   ،1401 سـال 

372میلیـون ریالـی از فـروش تسـمه و ورق مسـی در 

بازارهای صادراتی کسب کرد. این شرکت در هشت 

ماه سال گذشته، دو هزار و 931 میلیارد و 702 میلیون 

ریال درآمد از فروش تسمه و ورق مسی در بازارهای 

صادراتی به دست آورده بود.

مجمـوع درآمـد فـروش صادراتـی »فباهنـر« در 

هشـت مـاه امسـال، بـه پنـج هـزار و 32 میلیـارد و 

در  شـرکت  ایـن  اسـت.  رسـیده  ریـال  233میلیـون 

هشـت مــاه ســال 1400، توانستـــه بـــود 6 هـــزار و 

279میلیـارد و 351 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

صادراتی محصوالت خود کسب کند.

همچنیـن شـرکت صنایـع مس شـهید باهنر طی 

هشـت مـاه سـال جـاری، سـه هـزار و 198 میلیـارد و 

528میلیـون ریـال درآمـد از ارائـه خدمـات در زمینـه 

محصوالت مسی و آلیاژی کسب کرد که این میزان 

در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 1400، نشـان از 

رشـد 21 درصـدی دارد. ایـن شـرکت در هشـت مـاه 

سـال قبل، دو هزار و 628 میلیارد و 860 میلیون ریال 

درآمد از ارائه خدمات به دست آورده بود.

و  داخلـی  فـروش  از  حاصـل  درآمـد  مجمـوع 

صادراتـی و همچنیـن ارائـه خدمـات شـرکت مـس 

شـهید باهنـر در هشـت مـاه سـال 1401، بـه 42 هـزار و 

133 میلیارد و 134میلیون ریال رسیده است که این 

میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 26درصد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در هشـت مـاه 

سـال 1400، توانسـته بـود 33 هـزار و 477میلیـارد و 

480میلیون ریال درآمد کسب کند.

مجموع فروش شرکت 
مس شهید باهنر در هشت 
ماه سال جاری، به 22 هزار 
و 791 تن محصول رسید 
که این میزان نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، 5 
درصد رشد داشته است
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رشد 45 درصدی فروش »فملی« تا پایان 
آبان ماه 1401

مجمـوع فروش داخلی و صادراتی »فملی« طی هشـت ماه سـال 1401، به دو میلیـون و 704هزار 
و 347 تن محصول رسـید که این میزان حاکی از رشـد 45 درصدی نسـبت به مدت مشـابه سـال 
قبل اسـت. این شـرکت در هشـت ماه سـال پیش، توانسـته بود یک میلیون و 865هزار و 636 تن 

محصول را در بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالیـن«، شـرکت ملـی صنایع مس ایـران به 

عنـوان یکـی از برتریـن شـرکت های بورسـی کشـور، 

علی رغـم کاهـش صـادرات و درآمـد حاصـل از آن 

طی هشت ماه سال 1401، عمکرد خوبی در فروش 

انـواع محصـوالت خـود بـه ویـژه کاتـد را بـه ثبـت 

رسانده است.

رشد 2 درصدی تولید فملی  
نمـودار 1 نشـان می دهـد که شـرکت ملی صنایع 

مـس ایـران در هشـت مـاه امسـال، توانسـته اسـت 

194هزار و 651 تن کاتد مس تولید کند که این میزان 

بـا رشـد یـک درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

قبـل همـراه بـوده اسـت. ایـن شـرکت طی هشـت ماه 

سـال 1400، موفـق بـه تولیـد 191 هـزار و 785 تـن کاتـد 

مس شده بود.

شرکت مس در هشت ماه سال جاری، توانسته 

اسـت 37 میلیـون و 170 هـزار تـن سـنگ سـولفور 

تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت زمان 

داشـته  افزایـش  درصـد  یـک   ،1400 سـال  مشـابه 

ایـن شـرکت در مـدت زمـان مشـابه سـال  اسـت. 

گذشـته، 36میلیـون و 642 هـزار تن سـنگ سـولفور 

تولید کرده بود.

»فملی« طی هشـت ماه امسـال، توانسـته است 

620 هزار و 932 تن اسـید سـولفوریک تولید کند که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 

15درصد رشـد داشـته اسـت. این شرکت در هشت 

ماه سال قبل، 537 هزار و 693 تن اسید سولفوریک 

تولید کرده بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران در هشت ماه سال 

جاری، 701 هزار و 555 تن کنسانتره مس تولید کرد. 

این شـرکت در هشـت ماه سـال پیش، موفق به تولید 

819 هزار و 789 تن کنسانتره مس شده بود.

شرکت مس در هشت ماه سال جاری، پنج هزار 

و 120 تن کنسـانتره مولیبدن تولید کرد. این شـرکت 

در مـدت زمـان مشـابه سـال 1400، توانسـته بـود پنـج 
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مقایسه با مدت مشابه سال پیش، رشد 19 درصدی 

را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال 

گذشـته، سـه هزار و 941 تن کنسـانتره مولیبدن را در 

بازارهـای داخلی فروخته بود.

»فملـی« طـی هشـت مـاه سـال جـاری، موفـق بـه 

فـروش 467 تـن کنسـانتره طـال و نقـره در بازارهـای 

داخلی شـده اسـت. این شـرکت در هشـت ماه سـال 

پیـش، 602 تـن کنسـانتره طـال و نقـره در بازارهـای 

داخلی فروخته بود.

شـرکت مس در هشـت ماه امسال، توانست یک 

میلیـون و 416 هـزار و 141 تـن سـنگ سـولفور را در 

بازارهـای داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان 

حاکـی از رشـد 28 درصـدی نسـبت بـه مـدت زمـان 

مشـابه سـال قبل بوده اسـت. این شرکت طی هشت 

مـاه سـال گذشـته، یـک میلیـون و 101 هـزار و 901 تـن 

سنگ سولفور را در بازارهای داخلی فروخته بود.

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران طی هشـت ماه 

سال 1401، موفق شد دو میلیون و 641 هزار و 50 تن 

محصول را در بازارهای داخلی به فروش برساند که 

این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 1400، با 

رشـد 49 درصدی همراه بوده اسـت. این شـرکت در 

هشـت مـاه سـال پیـش، یـک میلیـون و 772 هـزار و 

627تن محصول را در بازارهای داخلی فروخته بود.

شرکت مس در هشت ماه سال جاری، 62 هزار و 

 شرکت ملی صنایع مس 
ایران در هشت ماه امسال، 
توانسته است 194هزار و 
651 تن کاتد مس تولید 
کند که این میزان با رشد 
یک درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 

همراه بوده است

154 تـن کاتـد مـس را روانـه بازارهـای صادراتـی کـرد. 

این شرکت در هشت ماه سال پیش، 92 هزار و 214تن 

کاتد مس در بازارهای صادراتی فروخته بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران در هشت ماه سال 

1401، توانسـته اسـت 183 هـزار و 970 تـن کاتـد را در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فـروش برسـاند. ایـن 

شرکت در هشت ماه سال گذشته، 193 هزار و 31 تن 

کاتـد را در بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فـروش 

رسانده بود.

مجموع فروش داخلی و صادراتی »فملی« طی 

هشـت مـاه سـال 1401، بـه دو میلیـون و 704 هـزار و 

347 تن محصول رسید که این میزان حاکی از رشد 

قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  45درصـدی 

ایـن شـرکت در هشـت مـاه نخسـت سـال  اسـت. 

پیش، توانسته بود یک میلون و 865 هزار و 636 تن 

محصول را در بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

رشد 7 درصدی درآمد »فملی«  
ملـی  نمـودار 3 مشـاهده می شـود شـرکت  در 

صنایع مس ایران در هشت ماه سال جاری، توانسته 

اسـت 294 هـزار و 528 میلیـارد و 358 میلیـون ریـال 

درآمد از فروش کاتد مس در بازارهای داخلی کسب 

کند که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

قبل، 30 درصد افزایش داشـته اسـت. این شـرکت در 

هشـت ماه سـال گذشـته، 225 هزار و 465 میلیارد و 

32 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش کاتـد در بازارهـای 

داخلی کسب کرده بود.

»فملـی« طـی هشـت مـاه سـال جـاری، توانسـته 

است 6 هزار و 548 میلیارد و 924 میلیون ریال درآمد 

از فـروش اسـید سـولفوریک در بازارهـای داخلـی 

کسـب کنـد کـه ایـن میـزان نسـبت به مدت مشـابه 

سـال گذشـته، 270 درصد افزایش داشـته اسـت. این 

شرکت در هشت ماه سال پیش، یک هزار و 768میلیارد 

و 990 میلیون ریال درآمد از فروش اسید سولفوریک 

در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

»فملی« طی هشت ماه امسال، موفق به کسب 

سـه هـزار و 709 میلیـارد و 117 میلیـون ریـال درآمـد از 

فروش سنگ سولفور در بازارهای داخلی شده است 

کـه ایـن میـزان، نشـان از رشـد 92 درصدی نسـبت به 

هزار و 307 هشت تن کنسانتره مولیبدن تولید کند.

توانسـت  امسـال،  مـاه  هشـت  طـی  »فملـی« 

604تـن کنسـانتره طـال و نقـره تولیـد کنـد کـه ایـن 

پیـش،  سـال  مـدت مشـابه  بـا  مقایسـه  میـزان در 

5درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

هشـت ماه سـال گذشـته، 574 تن کنسـانتره طال و 

نقره تولید کرده بود.

شـرکت مس طی هشـت ماه سـال 1401، موفق به 

تولیـد 366 تـن اکسـید مولیبـدن صادراتـی شـد. ایـن 

شرکت در هشت ماه نخست سال گذشته، 735 تن 

اکسید مولیبدن صادراتی تولید کرده بود.

مجموع تولید شرکت ملی صنایع مس ایران در 

هشـت مـاه سـال جـاری، بـه 39 میلیـون و 278 هـزار و 

33 تن محصول رسید که این میزان نسبت به مدت 

مشـابه سـال گذشـته، 2 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. 

این شـرکت در هشـت ماه سـال 1400، توانسته بود در 

مجمـوع 38 میلیـون و 313 هـزار و 310 تـن محصـول 

تولید کند.

فروش داخلی»فملی« 49 درصد   
افزایش یافت

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت ملـی 

صنایع مس ایران در هشت ماه سال جاری، توانسته 

اسـت 121 هـزار و 816 تـن کاتـد مـس را در بازارهـای 

داخلی به فروش برسـاند که این میزان در مقایسـه 

با مدت مشـابه سـال پیش، 21 درصد رشـد داشـته 

اسـت. ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال گذشـته، 

داخلـی  بازارهـای  در  کاتـد  تـن   817 و  100هـزار 

فروخته بود.

»فملـی« در هشـت مـاه امسـال، توانسـته اسـت 

507 هـزار و 41 تـن اسـید سـولفوریک را در بازارهـای 

داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان نسـبت بـه 

مدت مشـابه سـال گذشـته، 15 درصد افزایش یافته 

است. این شرکت در هشت ماه سال پیش، 439 هزار 

و 355 تـن اسـید سـولفوریک در بازارهـای داخلـی 

فروخته بود.

شـرکت مـس در هشـت مـاه سـال جـاری، چهـار 

هـزار و 718 تـن کنسـانتره مولیبـدن را در بازارهـای 

داخلـی بـه فـروش رسـانده اسـت کـه ایـن میـزان در 
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مدت مشـابه سـال 1400 دارد. این شـرکت در هشـت 

ماه سال پیش، یک هزار و 927 میلیارد و 714 میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش سـنگ سـولفور در بازارهـای 

داخلی کسب کرده بود.

شـرکت مـس در هشـت مـاه امسـال، 17 هـزار و 

562میلیـارد و 203 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

کنسـانتره مولیبـدن در بازارهـای داخلی کسـب کرد 

کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 

قبل، 18 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت در 

و  پیـش، 14 هـزار و 877میلیـارد  مـاه سـال  هشـت 

763میلیون ریال درآمد از فروش کنسانتره مولیبدن 

در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

»فملـی« طـی هشـت مـاه سـال 1401، موفـق بـه 

کسـب 18 هـزار و 83 میلیـارد و 582 میلیـون ریـال 

درآمـد از فـروش کنسـانتره طـال و نقـره در بازارهـای 

داخلی شـده اسـت. این شـرکت در هشـت ماه سـال 

پیش، 21 هزار و 22 میلیارد و 527 میلیون ریال درآمد 

از فـروش کنسـانتره طـال و نقـره در بازارهـای داخلـی 

کسب کرده بود.

شـرکت ملی صنایع مس ایران توانسـته است در 

هشـت مـاه سـال جـاری، 347 هـزار و 231 میلیـارد و 

129میلیون ریال درآمد از فروش محصوالت خود در 

در  میـزان  ایـن  کـه  کنـد  داخلـی کسـب  بازارهـای 

مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 28 درصد رشد را 

نشـان می دهد. این شـرکت در هشـت ماه سال قبل، 

270 هـزار و 62 میلیـارد و 356 میلیـون ریـال درآمـد از 

فروش محصوالت خود در بازارهای داخلی به دست 

آورده بود.

شـرکت مس طی هشـت ماه سـال 1401، توانسـته 

اسـت 165 هـزار و 670 میلیـارد و 109میلیـون ریـال 

درآمـد از فـروش کاتـد در بازارهـای صادراتـی کسـب 

کند. این شرکت در هشت ماه سال گذشته، 205هزار 

و 709 میلیارد و 39 میلیون ریال درآمد از فروش کاتد 

مس در بازارهای صادراتی کسب کرده بود.

شرکت مس در هشت ماه امسال، توانسته است 

460 هزار و 198 میلیارد و 467 میلیون ریال درآمد از 

فـروش کاتـد مـس در بازارهـای داخلـی و صادراتـی 

کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 

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

در هشـت مـاه سـال پیـش، 431 هـزار و 174میلیـارد و 

71میلیون ریال درآمد از فروش کاتد مس در بازارهای 

داخلی و صادراتی کسب کرده بود.

و  داخلـی  فـروش  از  حاصـل  درآمـد  مجمـوع 

صادراتـی »فملـی« در هشـت مـاه سـال جـاری، بـه 

513هـزار و 600 میلیـارد و 168 میلیـون ریـال رسـیده 

اسـت کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

پیـش، 7درصـد رشـد را نشـان می دهـد. این شـرکت 

در هشـت مـاه سـال 1400، توانسـته بـود 479 هـزار و 

فـروش  از  ریـال درآمـد  27میلیـارد و 306 میلیـون 

محصـوالت خـود در بازارهـای داخلـی و صادراتـی 

کسب کند.
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سرب و رویسرب و روی

قیمت گذاری نامتعارف سرب در بازار
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قیمت گذاری نامتعارف سرب در بازار
مدیرعامل شرکت آذر ساچمه تبریز بیان کرد:

مدیرعامل شـرکت آذر سـاچمه تبریز گفت: باتوجه به قیمت گذاری سرب بر اسـاس بورس فلزات 
لنـدن، میـزان عرضـه و تقاضـا در داخل، تعیین کننده قیمت نهایی سـرب خواهد بـود و قیمت این فلز 

ممکن است در برهه های زمانی مختلف دستخوش تغییر شود.

رحمـان عالقه بنـد در گفت وگـو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیان کرد: شـرکت 

آذر سـاچمه تبریـز، فعالیـت خـود را از سـال 1350 در 

کارگاهـی بـه مسـاحت 100 مترمربـع بـه همـت اولین 

بنیان گذار صنعت تولید سـاچمه سـربی ایران یعنی 

رحیم عالقه بند به صورت دستی و سنتی آغاز کرده 

که از آن زمان محصوالت تولیدی این مجموعه با نام 

تجاری ساچمه تبریز مشهور بوده است. اصلی ترین 

تولیـد ایـن شـرکت، انـواع سـاچمه سـربی شـکاری و 

ورزشـی بـوده اسـت کـه بـا گذشـت زمـان، تولیـدات 

انـواع چارپـاره، تـک گلولـه، وزنـه ماهیگیـری، پلمـپ 

سـربی، مفتول سـربی و قطعات سـربی سفارشـی به 

سبد محصوالت شرکت اضافه شده است.

و  جدیـد  کارخانـه ای  احـداث  بـا  افـزود:  وی 

و  معـادن  و  صنایـع  اداره  از  الزم  مجوزهـای  اخـذ 

سـازمان محیـط زیسـت در سـال 1379، بـا ارتقـای 

تکنولـوژی انحصـاری خـود در زمینـه تولیـد انبـوه 

بهبـود  را  خـود  فعالیـت  سـربی،  سـاچمه  انـواع 

بخشیدیم. در سال 1382، با ثبت شرکت آذر ساچمه 

تبریـز بـه شـماره 14033 در اداره ثبـت شـرکت های 

تبریـز، فعالیـت هـای ایـن شـرکت به صورت رسـمی 

تلفیـق  بـا  شـرکت  ایـن  سـال 1391،  در  شـد.  آغـاز 

دسـتگاه ها و تکنولـوژی بومـی و انحصاری خود، با 

از  بهره گیـری  بـا  و  اروپایـی  تکنولـوژی کشـورهای 

اسـتانداردهای بین المللـی توانسـت خطوط تولید 

خود را ارتقاء دهد.

ارتقای کیفیت را در اولویت قرار داده ایم  
مدیرعامل شرکت آذر ساچمه تبریز تصریح کرد: 

یکـی از سیاسـت هـای اصلـی شـرکت آذر سـاچمه 

تبریـز، ارتقـــای کیفیـــت بــوده کـه ایـن مجموعـه 

سال هاســـت بـا بهره گیـــری از گـــروه حرفـه ای و 

زیرساخت های قوی با اخذ گواهینامه های استاندارد 
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همـراه بـا درک مسـئولیت مـدرن، تامیـن نیازهـا و 

شناسـایی انتظـارات مشـتری، افزایـش اثربخشـی در 

خدمـات مشـتری و ایجـاد یک محیـط کار امـن و آرام 

برای نیروی انسانی که در آن تمام کارکنان می توانند 

بـه طـور مـداوم فعالیـت خـود را بهبـود بخشـند و 

نیازهای مشتری را پاسخ دهند.

عالقه بنـد در ارتبـاط بـا چالش هـای بخش تولید، 

عنوان کرد: ظرفیت اسمی آذر ساچمه تبریز، دو هزار 

و 800 تـن انـواع قطعـات سـربی در سـال اسـت کـه در 

حال حاضر متاسفانه با کمتر از 30 درصد این میزان 

مشغول به فعالیت هستیم. از جمله چالش هایی که 

ما با آن دست و پنجه نرم می کنیم، کمبود باتری های 

فرسـوده در سـطح بازار به شـمار می آید که منجر به 

افزایش قیمت شـمش سـرب  داخلی و رقابت کاذب 

از  مسـئله  ایـن  اسـت.  شـده  محصـول  ایـن  بـرای 

ممنوعیـت واردات باتری هـای فرسـوده بـه کشـور به 

علـت عـدم صـدور از سـوی سـازمان حفاظت محیط 

زیست نشئت می گیرد. در گذشته با صدور مجوز  

از  واردات  بـه  اقـدام  فرسـوده،  باتری هـا ی  واردات 

ارمنسـتان  و  عـراق  همچـون  همسـایه  کشـور های 

می کردیـم و علی رغـم اینکـه در حـال حاضـر واردات 

باتری ممنوع است، شاهد آن هستیم که این اتفاق از 

طـرق غیرمجـاز صـورت می گیـرد. از سـوی دیگـر، 

کارخانه هـای باتری سـازی نو با جمـع آوری باتری های 

آن هـا در واحـد  بازیافـت  و  بـازار  از سـطح  فرسـوده 

تولیدی خود، باعث شده اند تا فعاالن صنعت سرب 

بـه دلیـل کمبـود مـواد اولیـه با مشـکالت فراوانـی در 

تولید مواجه شوند.

کارخانه هـای  داد:  ادامـه  راسـتا  وی در همیـن 

باتری ســــازی بـا جمـــع آوری و بازیافـــت باتری هــــای 

فرسـوده، بـا تعبیـه کوره هـای ذوب یک خط تولید در 

واحـد خـود راه انـدازی کرده انـدو بـه تولیـد شـمش 

اینکـه عمده تریـن  بـه  بـا توجـه  سـرب می پردازنـد. 

باتری سـازی  مصرف کننـدگان سـرب، کارخانه هـای 
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سرب، قیمت گذاری بر اساس میزان عرضه و تقاضا 

در داخل صورت می پذیرد.

عالقه بند در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنی بر اینکه در حال حاضر وضعیت بازار را چگونه 

ارزیابـی می کنیـد، مطـرح کـرد: بـه دنبـال حضـور 

کارخانه هـای  ماننـد  عمـده ای  مصرف کننـدگان 

خـودرو،  تولیـد  افزایـش  همچنیـن  و  باتری سـازی 

وضعیت بازار سرب تا حدودی مناسب است. البته 

بایـد یـادآور شـد کـه باتری هـای تولیـدی از کیفیـت 

مطلـوب نسـبت بـه گذشـته برخـوردار نیسـتند و در 

حالی که مدت زمان گارانتی این محصوالت، 6 ماه 

تعیین شده، زمان مفید کارکرد آن ها ممکن است در 

نهایت تا یک سال باشد.

وی در ادامه به تاثیر منفی افزایش بهای انرژی و 

کمبـود نیـروی انسـانی بـر رونـد تولیـد اشـاره کـرد و 

گفت: متاسفانه بهای گاز مصرفی مجموعه، افزایش 

حداقل پنج تا 6 برابری نسبت به سه سال گذشته را 

ثبت کرده اسـت. در حالی که بهای گاز مصرفی ما 

200 تـا 300 هـزار تومـان در مـاه بود اما هم اکنون بهای 

آن بـه بیـش از یـک میلیـون تومـان رشـد پیـدا کـرده 

اسـت. کمبـود نیـروی انسـانی، چالش دیگری اسـت 

کـه بـا آن مواجـه هسـتیم. چندیـن مـاه اسـت کـه 

فراخـوان جـذب و اسـتخدام نیـروی کار را منتشـر 

کرده ایـم و تمـام افـرادی کـه در ایـن خصوص مراجعه 

کرده انـد، درخواسـت حقـوق بسـیار بـاال و یـک شـغل 

بسـیار آسـان از مـا داشـته اند. در حالـی کـه بـرای 

کارفرمـا مقـرون بـه صرفـه نیسـت کـه بـا ایـن شـرایط 

سخت و دشوار اقتصادی، نیروی انسانی را با چنین 

شرایطی جذب کند و همین مسئله منجر به کاهش 

نیروی انسانی در بخش تولید شده است. 

ریخته گری سرب آالینده نیست  
در  تبریـز  سـاچمه  آذر  شـرکت  مدیرعامـل 

خصوص آالیندگی صنعت سرب، اظهار داشت: 

بیشـتر آالیندگـی  کـه در صنعت سـرب دیده 

می شـود، مربـوط بـه کارخانه هـای بازیافت 

اسـت و اکنـون ایـن مجموعه هـا، آالینده هـای 

موجود را به بهترین شکل ممکن مدیریت می کنند. 

ضمن اینکه در صنایع تبدیلی این گونه آالیندگی ها 

هسـتند کـه سـهم آن هـا از ایـن بـازار مصـرف 70 تـا 

80درصد است، جمع آوری باتری های فرسوده توسط 

ایـن مجموعه هـا و کاهـش موجـودی باتـری  در سـطح 

بـازار، موجـب شـده اسـت تـا کارخانه هـای بازیافـت 

سـرب، سـهم ناچیـزی در تامیـن مـواد اولیـه مـورد 

بـزرگ،  معضـل  دو  ایـن  باشـند.  داشـته  خـود  نیـاز 

تولیدکنندگان شمش و قطعات سربی را تحت فشار 

قـرار داده اسـت و در نتیجـه به دنبال عدم تعـادل در 

عرضـه  و  تقاضـا و نبـود نظـارت سـازمان های ذی ربط، 

قیمـت سـرب افزایـش پیـدا  می کنـد و سـرب آمـون 

آلیـاژی کـه شـرکت آذر سـاچمه تبریـز بـرای تولیـد 

قطعـات ریخته گـری اسـتفاده می کنـد بـه ازای هـر 

کیلوگرم به 80 هزار تومان رسیده  است.

قیمت گذاری سرب داخلی بر پایه   
عرضه و تقاضا

مدیرعامـل شـرکت آذر سـاچمه تبریـز بـا بیـان 

اینکـه قیمـت سـرب آلیـاژی مـورد اسـتفاده در ایـن 

هـر  ازای  بـه  تومـان  هـزار  بـه حـدود 80  مجموعـه 

کیلوگـرم رسـیده اسـت، تصریـح کـرد: در حـدود 15 

سـال قبـل، وضعیـت اقتصـاد و بـازار بـه گونـه ای بود 

کـه قیمت گـذاری سـرب در داخـل بـدون توجـه بـه 

نـرخ دالر و بـورس فلـزات لندن صـورت می پذیرفت 

و در ادامـه نیـز بـازار داخلـی و »LME« بـا یکدیگـر 

از  مدتـی  از  بعـد  امـا  داشـتند  نسـبی  هم خوانـی 

قیمت گـذاری سـرب بـر اسـاس بورس فلـزات لندن، 

تحریم هـای  وضـع  علـت  بـه  قیمتـی  نوسـانات 

اقتصـادی علیـه ایـران، ایجـاد شـد و قیمت سـرب به 

یک بـاره رشـد پیـدا کـرد. بـرای مثـال، اگـر قیمـت 

سـرب در »LME« افزایشـی بود، بازار داخلی نیز از 

این رشد قیمت تبعبت می کرد اما مشکل از زمانی 

آغاز شد که علی رغم کاهش قیمت سرب در بورس 

فلـزات لنـدن، قیمـت  ایـن فلـز در داخـل کاهـش پیدا 

نمی کـرد و هـر زمـان کـه ایـن نوسـان قیمـت بـه نفـع 

تولیدکنندگان و یا فروشـندگان سـرب بود، در مسـیر 

ثبات قرار می گرفت. البته شرایط اقتصادی هم اکنون 

غیـر قابـل پیش بینـی شـده و اگرچـه مبنـای تعییـن 

قیمت در ظاهر بر اساس بورس فلزات لندن تعریف 

شـده اسـت امـا بـه علـت انحصـار در عرضـه شـمش 

وجود ندارد و در شرکت آذر ساچمه تبریز در برهه های 

زمانی  معین، سـنجش هایی بـرای اندازه گیری میزان 

آالینده ها انجام می شود. این مهم نه تنها به منظور 

گزارش دهـی بـه سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت 

صورت می پذیرد بلکه ما از گواهینامه استانداردهای 

یـک واحـد  نظـر برخـوردار هسـتیم و دغدغـه  مـد 

تولیـدی قانونمنـد، همـواره حفـظ سـالمت محیـط 

زیست،کارکنان و مصرف کنندگان خود بوده است. 

آلیاژ سـازی،  بایـد توجـه داشـت کـه در واحدهـای 

قالب سازی و همچنین بازیافت باتری، آالیندگی هایی 

به وجود می آید که باید تالش شـود ضمن اسـتفاده 

از یک فیلتر های مناسب جهت کنترل و پایش آن ها، 

بـه سـالمت محیـط زیسـت و افـرادی کـه در ایـن 

مجموعه ها مشغول فعالیت هستند، آسیب جسمی 

و حتی روحی وارد نشود.

عالقه بنــد در پایاــن بـــا بیـــان اینکـــه تولیـــد 

محصـوالت شـرکت در کوره هـای مختـص بـه خـود 

صـورت می پذیـرد، یادآور شـد: آینده صنعت سـرب 

در این وضعیت اقتصادی نابسامان، قابل پیش بینی 

نیسـت و در هالـه ای از ابهـام قـرار دارد. بـا توجـه بـه 

اینکه شاهد تولید خودرو های برقی و هیبریدی در 

سطح جهان هستیم، امکان واردات این خودروها به 

داخل زیر سایه تحریم ها وجود ندارد و تا زمانی که 

گشایشـی در گره اقتصاد حاصل نشـود، اتفاقی رخ 

نخواهد داد و چرخه تولید به همین شکل به مسیر 

خود ادامه می دهد.
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معــدنمعــدن

فروش شمش فوالدی »کچاد« 31 درصد افزایش یافت

رقابت چین و کانادا در تامین مواد معدنی حیاتی
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فروش شمش فوالدی »کچاد« 31 درصد افزایش یافت
در پایان هشت ماه 1401؛

مجمـوع فروش شـمش فـوالدی »کچاد« در هشـت ماه سـال جاری، بـه 775 هـزار و 793 تن در 
بازارهای داخلی و صادراتی رسـید که این میزان در هم سـنجی با مدت مشـابه پارسـال، حاکی از رشد 
31 درصدی اسـت. این شـرکت در مدت مشـابه سـال پیش، موفق به فـروش 592 هـزار و 485 تن 

شمش فوالدی در بازارهای داخلی و صادراتی شده بود.

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

طـی هشـت مـاه نخسـت امسـال توانسـت عملکـرد 

مناسـبی در تولید و فروش انواع محصوالت خود به 

ویژه گندله، شـمش و آهن اسـفنجی برجای بگذارد. 

ایـن در حالـی اسـت کـه بـازار جهانی فـوالدی بـا رکود 

نسبی مواجه شده است و به نظر می رسد این شرایط 

تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت.

رشد 23 درصدی تولید شمش فوالدی   
»کچاد«

نمـودار 1 نشـان می دهـد کـه شـرکت معدنـی و 

مـاه  اسـت در هشـت  توانسـته  صنعتـی چادرملـو 

امسـال، 6 میلیـون و 624 هـزار و 697 تـن کنسـانتره 

تولیـد کنـد. ایـن شـرکت در مـدت مشـابه سـال قبل، 

توانسـته بـود هفـت میلیـون و 464 هـزار و 133 تـن 

کنسانتره تولید کند.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملو طی هشـت 

ماه امسال، موفق به تولید 37 هزار و 780 تن آپاتیت 

شـد. ایـن شـرکت طـی همیـن مـدت در سـال 1400، 

توانسته بود 42 هزار و 540 تن آپاتیت تولید کند.

طـی  چادرملـو  و صنعتـی  معدنـی  شـرکت  در 

هشـت مـاه سـال جـاری، دو میلیـون و 585 هـزار و 

877تن گندله تولید شد که این میزان در مقایسه با 

مـدت مشـابه سـال قبـل، حاکـی از رشـد 6 درصـدی 

ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال قبـل، دو  اسـت. 

میلیون و 429 هزار و 126 تن گندله تولید کرده بود.

»کچـاد« در هشـت مـاه امسـال، یـک میلیـون و 

219هـزار و 243 تـن آهـن اسـفنجی تولیـد کـرد کـه 

پارسـال،  بـا مـدت مشـابه  اینمیـزان در هم سـنجی 

22درصد افزایش یافته اسـت. این شـرکت در هشت 

ماه سال قبل، موفق شده بود 999 هزار و 307 تن آهن 

اسفنجی تولید کند.

تولید شـمش فوالدی شـرکت معدنی و صنعتی 

چادرملـو طـی هشـت مـاه امسـال، بـه 804 هـزار و 

550تـن رسـید کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

مشـابه پارسـال، 23 درصـــد رشـــد داشتـــه اسـت. 

چادرملـو طـی هشـت مـاه سـال قبـل، 651  هـزار و 

854تن شمش فوالدی تولید کرده بود.
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چادرملو در هشـت ماه سـال جاری توانسـت در 

نیـروگاه خـود، دو میلیـون و 292 هـزار و 526 مـگاوات 

ساعت برق تولید کند.

مجمـوع تولیـد چادرملـو در هشـت مـاه ابتدایی 

سـال 1401، به 11 میلیون و 288 هزار و 513 تن رسـید. 

ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال قبـل، 11 میلیـون و 

586هزار و 924 تن محصول تولید کرده بود.

فروش گندله چادرملو 2 درصد   
افزایش یافت

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه چهـار میلیـون و 

و  تـن کنسـانتره شـرکت معدنـی  و 428  هـزار   230

صنعتی چادرملو در هشـت ماه سـال 1401 به فروش 

رسـیده اسـت. چادرملـو در مـدت مشـابه سـال قبل، 

توانسـته بـود پنـج میلیـون و 378 هـزار و 17 تـن 

کنسانتره به فروش برساند.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملو طی هشـت 

مـاه سـال 1401، موفـق بـه فـروش 60 هـزار و 997 تـن 

آپاتیـت شـد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سال قبل، 28 درصد افزایش یافته است. این شرکت 

طـی همیـن مـدت در سـال پیـش، 47 هـزار و 475 تـن 

آپاتیت فروخته بود.

طـی  چادرملـو  و صنعتـی  معدنـی  شـرکت  در 

هشـت مـاه امسـال، یـک میلیـون و 45 هـزار و 199 تـن 

گندلـه فروختـه شـد کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا 

مـدت مشـابه، حاکـی از رشـد 2 درصـدی اسـت. ایـن 

شرکت در هشت ماه سال قبل، یک میلیون و 21 هزار 

و 580 تن گندله فروخته بود.

»کچـاد« در هشـت مـاه سـال جـاری، موفـق شـد 

126 هـزار و 178 تـن آهـن اسـفنجی به فروش برسـاند. 

این شـرکت در هشـت ماه سـال 1400، موفق شـده بود 

حدود 166 هزار و 904 تن آهن اسفنجی بفروشد.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملو طی هشـت 

مـاه سـال 1401، موفـق بـه فـروش 585 هـزار و 504 تـن 

شـمش فـوالدی در بـازار داخلـی شـد کـه ایـن میـزان 

از رشـد  پیـش،  بـه مـدت مشابـــه ســـال  نسـبت 

62درصـدی برخـوردار بـوده اسـت. ایـن شـرکت طـی 

هشت ماه سال 1400، توانسته بود 359 هزار و 862 تن 

شمش فوالدی را در بازار داخلی بفروشد.

چادرملـو در هشـت مـاه سـال جـاری توانسـت 

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

فروش برساند.

مجمـوع فـروش داخلـی چادرملـو در هشـت ماه 

سال جاری، به 11 میلیون و 189 هزار و 465 تن رسید. 

ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال پیـش، توانسـته بـود 

11میلیون و 277 هزار و 770 تن محصول بفروشد.

چادرملـو در هشـت مـاه امسـال توانسـته اسـت 

بازارهـای  تـن شـمش فـوالدی را در  190هـزار و 289 

صادراتـی بـه فـروش برسـاند. ایـن شـرکت در مـدت 

فـروش صادراتـی  بـه  موفـق  سـال گذشـته،  مشـابه 

232هزار و 623 تنی شمش فوالدی شده بود.
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در  »کچـاد«  فـوالدی  شـمش  فـروش  مجمـوع 

هشـت مـاه سـال جـاری، بـه 775 هـزار و 793 تـن در 

بازارهای داخلی و صادراتی رسید که این میزان در 

هم سـنجی بـا مـدت مشـابه پارسـال، حاکـی از رشـد 

31درصدی است. این شرکت در مدت مشابه سال 

پیـش، موفـق بـه فـروش 592 هـزار و 485 تـن شـمش 

فوالدی در بازارهای داخلی و صادراتی شده بود.

مجموع فروش داخلی و صادراتی چادرملو در 

هشـت مـاه سـال 1401، بـه 9 میلیـون و 407 هـزار و 

ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال  542تـن رسـید. 

پیـش، توانسـته بـود 11 میلیـون و 104 هـزار و 117 تن 

محصول بفروشد.

رشد 50 درصدی درآمد شمش فوالدی   
چادرملو در هشت ماه

همان طـور کـه در نمـودار 3 مشـاهده می شـود، 

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانسته در هشت 

مـاه سـال 1401 از محـل فـروش کنسـانتره، 116 هـزار و 

354 میلیارد و 418 میلیون ریال درآمد کسب کند. 

چادرملو در هشـت ماه سـال 1400 موفق شـده بود از 

محـل فـروش کنسـانتره، 157 هـزار و 400 میلیـارد و 

414میلیون ریال درآمد داشته باشد.

چادرملـو طـی هشـت مـاه سـال 1401، موفـق بـه 

کسـب درآمـد یـک هـزار و 361 میلیـارد و 321 میلیون 

ریالـی از فـروش آپاتیـت شـده اسـت کـه ایـن میـزان 

نسـبت بـه مدت مشـابه سـال پیـش، 42 درصد رشـد 

داشـته اسـت. این شـرکت طی همین مدت در سـال 

قبل، 958 میلیارد و 777 میلیون ریال درآمد از محل 

فروش آپاتیت به دست آورده بود.

طـی  چادرملـو  و صنعتـی  معدنـی  شـرکت  در 

هشـت مـاه سـال 1401 از فـروش گندلـه، 34 هـزار و 

204میلیـارد و 240 میلیـون ریـال درآمـد حاصـل شـد. 

این شـرکت در هشـت ماه سـال قبل از فروش گندله، 

42هـزار و 856 میلیـارد و 643 میلیـون ریـال درآمـد 

کسب کرده بود.

»کچـاد« در هشـت مـاه سـال جـاری، موفـق شـد 

آهـن  ریـال  میلیـون  و 655  میلیـارد   790 و  9هـزار 

اسـفنجی بـه فـروش رسـاند. ایـن شـرکت در هشـت 

ماه سال گذشته، 13 هزار و 530 میلیارد و 838 میلیون 

ریال آهن اسفنجی فروخته بود.

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملو طی هشـت 

مـاه سـال 1401، موفـق بـه کسـب درآمـد 83 هـزار و 

760میلیـارد و 718 میلیـون ریالـی از محـل فـروش 

شـمش فوالدی در بازار داخلی شـد که این میزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد 91 درصدی را 

ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال  نشـان می دهـد. 

گذشته، توانسته بود درآمد 43 هزار و 839 میلیارد و 

716میلیون ریالی از محل فروش شمش در بازارهای 

داخلی کسب کند.

گفتنـی اسـت کـه »کچـاد« در هشـت مـاه سـال 

1401، توانسـته اسـت 150 میلیارد و 813 میلیون ریال 

درآمـد از فـروش نرمـه گندلـه در بازارهـای داخلـی 

کسب کند.

مجموع درآمد چادرملو از فروش محصوالت در 

بـازار داخلـی در هشـت مـاه سـال 1401، به 249 هـزار و 

246 میلیارد و 35 میلیون ریال رسید. این شرکت در 

هشـت مـاه سـال 1400، توانسـته بـود 261 هـزار و 

فـروش  از  درآمـد  ریـال  میلیـون  و 50  656میلیـارد 

محصوالت خود در بازار داخلی به دست آورد.

بـه  توانسـت  چادرملـو در هشـت مـاه امسـال، 

درآمد 27 هزار و 137 میلیارد و 977 میلیون ریالی از 

فـروش شـمش فـوالدی در بازارهـای صادراتـی دسـت 

یابد. این شرکت در هشت ماه سال گذشته توانسته 

و  هـزار  درآمـد 29  شـمش،  صـادرات  محـل  از  بـود 

972میلیارد و 316 میلیون ریالی داشته باشد.

جمـع درآمـد »کچـاد« در هشـت ماه سـال جاری 

بابـت فـروش شـمش در بازارهای داخلـی و صادراتی، 

به 110 هزار و 898 میلیارد و 695 میلیون ریال رسـید 

که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 

50 درصـد رشـد یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در هشـت 

مـاه سـال گذشـته، توانسـته بـود درآمـد 73 هـزار و 

812میلیـارد و 32 میلیـون ریالـی از فـروش شـمش در 

بازارهای داخلی و صادراتی کسب کند.

مجموع درآمد چادرملو در هشت ماه سال 1401، 

به 276 هزار و 384 میلیارد و 12 میلیون ریال رسـید. 

ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال 1400، توانسـته بـود 

291هـزار و 628 میلیـارد و 366 میلیـون ریال درآمد به 

دست آورد.

مجموع تولید چادرملو در 
هشت ماه ابتدایی سال 
1401، به 11 میلیون و 
288 هزار و 513 تن 
رسید. این شرکت در 

هشت ماه سال قبل، 11 
میلیون و 586هزار و 924 
تن محصول تولید کرده بود
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رقابت چین و کانادا در تامین مواد معدنی حیاتی
کانـادا بـه تازگی وارد یـک رقابت جهانی برای تامین مواد معدنی حیاتی شـده و برای دسـتیابی به 

هدف بزرگ تر، تمامی خطرات آن را به جان خریده است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از خبرگـزاری »Reuters«، دولـت کانـادا در 

هفته نخست ماه نوامبر 2022، به شرکت های چینی 

مستقر در خاک این کشور دستور داد که دارایی های 

خود را به سه شرکت معدنی نوپا در کانادا که قصد 

توسعه ذخایر لیتیوم را دارند، واگذار کنند.

ایـن ممنوعیـت چنـد روز پـس از اعـالم سیاسـت 

سخت گیرانه تر کانادا برای سرمایه گذاری در بخش 

مـواد معدنـی ماننـد لیتیـوم، کبالـت و عناصـر نـادر 

خاکی به  ویژه آن دسـته از شـرکت هایی که مالکیت 

برنامه هـای  چیـن  کشـور  ماننـد  و  دارنـد  دولتـی 

بلندمدت و مهمی برای گذار به انرژی های تجدیدپذیر 

در نظر گرفته اند، اعمال می شود.

این دستور واگذاری به دنبال آنچه دولت کانادا 

آن را فراینـد بررسـی امنیـت ملـی چنـد مرحلـه ای و 

مسـتلزم بررسـی دقیـق جامعـه اطالعاتـی و امنیـت 

ملی این کشور می داند، صادر شد.

ایـن سـازمان اطالعاتـی متعهـد شـد زمانـی کـه 

سـرمایه گذاری ها، امنیـت ملـی و زنجیره های تامین 

مـواد معدنـی حیاتی کانادا را چـه در داخل خاک این 

کشور و چه در خارج از آن تهدید کند، قاطعانه وارد 

عمل خواهد شد.

ایـن اقـدام نشـان دهنده سـخت تر شـدن ترسـیم 

خطوط نبرد ژئوپلیتیکی در بخش فلزات است و این 

سـوال را مطـرح می کنـد کـه کانـادا و متحـدان ایـن 

کشـور در حـوزه فلـزات ممکـن اسـت در آینـده چـه 

اقداماتی را تحت نام امنیت ملی خود انجام دهند.

حمایت از ایجاد کانال های ارتباطی جدید  
 Power Metals Corp««شـرکت های کانادایـی

 »Lithium Chile Inc«  و  »،»Ultra Lithium Inc

فعال در معادن لیتیوم در کانادا، آرژانتین و شیلی از 

کشـور  ایـن  اطالعاتـی  سـازمان های  تصمیـم  ایـن 

متضرر خواهند شد.

 »Power Metals« دارایی هـای معدنـی شـرکت

در آنتاریـو )Ontario( کانـادا حـاوی عناصـری چـون 

تانتالیـوم و سـزیم اسـت کـه هـر دو توسـط کانـادا و 

ایـاالت متحـده آمریکا به عنوان مواد معدنی حیاتی 

طبقه بندی می شود.

تمام این مواد معدنی حیاتی مذکور، بخشـی از 

مــــواد اصلــی مــورد استفـــاده در محصـــوالت و 

تکنولوژی هـای نسـل بعـدی و بخشـی از پروژه هـای 

توسـعه ای هسـتند کـه بـرای رفـع نیـاز جهـان بـرای 

لیتیوم مورد نیاز است.

برخـی سـرمایه گذاران چینـی طی روزهـای اخیر 

اعالم کرده انـــد که نـــه تنهـــا تمـــام مقدمـــات و 

انجـام  را  تولیـد  بـرای  نیـاز  مـورد  برنامه ریزی هـای 

داده انـد بلکـه قراردادهایـی را بـرای عرضـه و فـروش 

محصول پیش از تولید با خریداران منعقد کرده اند.

بزرگ تریـن  از  یکـی   ،»Sinomine« شـرکت 

تولیدکننـدگان عناصـر نـادر خاکـی در جهـان، حدود 

5.7 درصد از سـهام شـرکت »Power Metals« را به 

قیمـت یـک میلیـون و 500 هزار دالر کانـادا و با جذب 

سـرمایه ای کـه در مـاه ژانویـه 2022 انجـام داده بـود، 

خریداری کرد.

شرکت معدنی »Zangge«، تولیدکننده بزرگ 

لیتیـوم و پتـاس در چیـن، قصـد خـود بـه منظـور 

 Ultra« شـرکت  سـهام  از  درصـد   14.2 خریـد 

Lithium« را در ماه می 2022 اعالم کرد و در ماه 

ژوئـن توافق نامـه ای بـرای تامین مالی توسـعه پروژه 

لیتیوم »Laguna Verde« در آرژانتین منعقد کرد.

مـی  مـاه  در   »Chengxin Lithium« شـرکت 

2022 از طریق عرضه خصوصی سـهام توسـط شرکت 

»Lithium Chile«، خواسـتار افزایـش سـهم خـود بـه 

19.4 درصد و با هزینه 28 میلیون دالری کانادا شد.

در همین راستا هر سه شرکت چینی مستقر در 

کانـادا مشـمول قانـون اعالمـی از سـوی کانـادا در 

خصـوص واگـذاری دارایی ها و سـرمایه گذاری در 

خصوص توسعه ذخایر لیتیوم هستند.

ایـن سـه شـرکت بایـد بـه دنبـال توافـق بـا شـرکای 

جدیدی باشند که مفاد توافق نامه ای آن ها هم راستا 

و هماهنگ با قوانین جدید دولت کانادا باشد.

گسترش کانال های سرمایه گذاری در   
مواد معدنی

سیاسـت جدید کانـادا در زمینه سـرمایه گذاری 

در مواد معدنی حیاتی بسـیار گسـترده اسـت. البته 

این قانون تنها مختص به شرکت های دولتی نیست 

بلکه هر شـرکتی اعم از خصوصی و دولتی که با این 

شرکت ها در ارتباط باشند و یا به طور غیر مستقیم با 

آن هـا تعامـالت تجـاری داشـته باشـند و همچنیـن 

دولت هـای خارجـی در آن هـا سـرمایه گذاری کـرده 

باشند، مشمول این قانون خواهند شد.

ایـن سیاسـت نـه تنهـا معـادن بلکـه تمـام مراحـل 

زنجیـره فـرآوری مـواد معدنـی را در بـر می گیـرد. بـه 

عـالوه ایـن قانـون، بـه وضـوح در مـورد مشـمولیت 

دارایی هـای شـرکت های »Ultra Lithium« و 

»Lithium Chile«  در خـارج از کانـادا و داخـل ایـن 

کشور سخن به میان آورده است.

فهرسـت مـواد معدنـی حیاتـی کانـادا کـه در ماه 
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مارس سـال جاری به روزرسـانی شـد، بسـیار گسـترده 

اسـت و نـه تنهـا خانواده عناصر نـادر خاکی و عناصر 

موثر در گذار به انرژی های تجدیدپذیر مانند لیتیوم، 

کبالت و نیکل را شامل می شود بلکه فلزات صنعتی 

مانند آلومینیوم، مس و روی را نیز در بر می گیرد.

مواد معدنی حیاتی, عناصر و فلزات ذکرشده 

به طور گسترده در بازارهای جهانی مورد استفاده 

قـرار می گیرنـد و کشـور چین به عنـوان بزرگ ترین 

مصرف کننـده فلـزات صنعتـی در ایـن بیـن مطرح 

کـه  سال هاسـت  کانـادا  مثـال،  عنـوان  بـه  اسـت. 

تامین کننده مهم کنسـانتره مس اسـتخراج شـده به 

چین است و سال گذشته حدود 430 هزار تن از آن را 

به این کشور صادر کرد. حتی ممکن است معامالت 

محصـوالت  پیش خریـد  بـه  مربـوط  قراردادهـای  و 

معدنـی نیـز از چشـم سـازمان امنیـت ملـی کانـادا 

مصون نباشد.

جاناتـان ویلسـون، وزیـر منابع طبیعـی کانـادا در 

مصاحبـه ای کـه در مـاه ژوئـن 2022 بـا روزنامـه گلوب 

انـد میـل داشـت، تاکیـد کرد که کانـادا بایـد در مورد 

آنچـه کـه مایـل بـه انجـام آن اسـت، بسـیار با مالحظه 

رفتار کند.

وی در ادامـه افـزود کـه بحـث فقط در مـورد نوع 

مالکیت شرکت ها نیست بلکه باید به مواردی مانند 

انعقاد قراردادهای بلندمدت فروش محصول قبل از 

آغاز فرایند تولید نیز توجه شود.

ویلسـون مطـرح کـرد کـه اولویـت اصلـی کانـادا، 

حفاظت از این حوزه  استراتژیک است و این کشور به 

دنبال آن است که زنجیره های تامین برای این کشور 

و دیگـر متحـدان همچنـان با قـدرت به فعالیت خود 

ادامه دهند.

تشکیل ائتالفی به نام انجمن مشارکت   
»MSP« امنیت مواد معدنی

تحریـم و ممنوعیـت سـرمایه گذاری چیـن در 

در  بایـد  را  کانـادا  توسـط  حیاتـی  معدنـی  مـواد 

چارچوب ائتالف هم فکر کشورهای نوظهور در نظر 

گرفـت کـه بـه دنبال کاهش وابسـتگی خود به چین 

و روسیه هستند.

 »MSP« انجمن مشـارکت امنیـت مواد معدنـی

شـامل  شـد،  راه انـدازی  جـاری  سـال  ژوئـن  در  کـه 

کشـورهایی چـون اسـترالیا، کانـادا، فنالنـد، فرانسـه، 

ایـاالت  بریتانیـا،  سـوئد،  کره جنوبـی،  ژاپـن،  آلمـان، 

متحده آمریکا و کمیسـیون اروپا اسـت. الزم به ذکر 

اسـت کـه ایـن انجمـن نوپا هنـوز آن چنان که بایـد در 

بازار قدرت ندارد.

ایـاالت  تـورم  کاهـش  قانـون  راسـتا،  همیـن  در 

متحـده آمریـکا که یارانـه خودروهای الکتریکـی را به 

فلـزات تولیـدی در خـاک ایـن کشـور اختصـاص داد، 

خشم اتحادیه اروپا و کره جنوبی را برانگیخته است.

در حال حاضر مذاکرات بسیار جدی بین کاترین 

تای، نماینده تجاری ایاالت متحده آمریکا و کمیسیون 

اروپا در حال انجام بوده که به نوعی به دنبال معافیت 

برای کشورهای دوست و هم پیمان است.

بـا در نظـر داشـتن حل اختالفات فعلـی در قالب 

گفتگوهـا، پتانسـیل واضحـی بـرای سـایر اعضـای 

در  چیـن  سـرمایه گذاری  کـه  دارد  وجـود  انجمـن 

بخش های معدنی مربوطه به خود را متوقف کنند.

کشور استرالیا در حال حاضر در صدد انجام این 

کار اسـت. در مـاه آپریـل 2022، تـالش شـرکت دولتی 

»Baogang Group« چیـن بـرای تصاحـب 13 درصد 

از سـهام شـرکت »Northern Minerals« که مالک 

ذخایـر معدن عناصـر خاکـی »Browns Range« در 

استرالیای غربی بود را ناکام گذاشت.

 Yibin Tianyi Lithium« در همان ماه، شرکت

نیـــز تـالش داشـت سهـــام شرکـــت   »Industry

»AVZ Minerals« که دارای پروژه های لیتیوم، قلع 

و تانتالیـوم در جمهـوری دموکراتیـک کنگـو اسـت را 

خریداری کند که در این راه ناموفق بود.

هـر شـرکت  اسـم  کـه  اسـت  تـالش  در  کانـادا 

سـهام دار مرتبـط بـا مـواد معدنی حیاتی و شـاخص 

مبتنـی بـر اینکـه در سـازمان بورس این کشـور ذکر 

شـده اسـت را مشـمول این قانون در نظر بگیرد. از 

میان مهم ترین شـاخص های شـرکت های سهام دار 

این بورس، می توان به شـاخص مبتنی بر میانگین 

مـوزون ارزش بـازار سـهام» FTSE-100« بریتانیا و 

بسیاری از شرکت های معدنی نوپای فهرست شده 

در بخـش فرعـی بـازار بـورس اوراق بهـادار لنـدن 

اشاره کرد.

شـرکت های  بـه  را  توصیه هایـی  کانـادا  دولـت 

درخواسـت  آن هـا  از  و  داده انـد  ارائـه  سـرمایه گذار 

کرده انـد برنامه هـای سـرمایه گذاری خـود را به دقت 

بررسـی کننـد تـا هرگونه ارتبـاط بالقوه با شـرکت های 

مرتبط یا تحت تاثیر حکومت ها یا دولت های متخاصم 

یا غیر هم فکر را در نظر بگیرند.

گسستگی بازار فلزی چین با سایر بازارهای دیگر 

جهـان، بـه تازگـی وارد مرحلـه جدیـد و تهاجمی تـری 

شـده اسـت؛ چراکـه اکنـون دولت هـا بـرای دفـاع از 

زنجیره تامین خود بر بازارهای آزاد نظارت می کنند. 

اعمال محدودیت کانادا بر سه شرکت سرمایه گذار 

چینـی، تنهـا آغـاز راه ورود بـه دنیـای رقابتـی مـواد 

معدنی حیاتی با دیگر کشورها است.
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فلزاتگرانبهافلزات  گران بها

کاهش ذخایر یکی از بزرگ ترین بانک های مرکزی خریدار طال در جهان

اکتشاف معادن طال در کانادا
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کاهش ذخایر یکی از بزرگ ترین بانک های 
مرکزی خریدار طال در جهان

بـا اعـالم دومین خریـدار بزرگ طـال در جهان یعنی بانک  مرکزی کشـور ازبکسـتان در سـه 
ماهه گذشته، حجم ذخایر شمش طالی این کشور به شدت کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

فلـزات  حجـم  بلومبـرگ،  خبرگـزاری  از  نقـل  بـه   و 

گران بهای ازبکستان از ذخایر 32 میلیارد دالری این 

کشور به تقریبا دو سوم رسیده است؛ در حالی که 

ازبکسـتان بـه دنبـال پرداخـت بدهی هـای دولتـی 

خـود بـه ایـاالت متحـده آمریـکا و چیـن از محـل ایـن 

ذخایـر و بـه دنبـال آن کاهـش حجـم 50 درصدی این 

ذخایر است.

ایـن نسـبت در حـال حاضـر در میان کشـورهای 

در حال توسـعه که توسـط شـورای جهانی طال رصد 

می شوند، در میان باالترین ها قرار دارد. همچنین با 

وجود اینکه کل ذخایر ازبکستان از زمانی که بانک 

ایـده  از سـه سـال پیـش  ایـن کشـور بیـش  مرکـزی 

تنوع بخشـی بـه شـمش فلـزات گران بهـا را مطـرح 

کرد، حدود یک چهارم افزایش یافته است.

بهـزود حمرایـف، معـاون رئیـس بانـک مرکـزی 

ازبکسـتان در مصاحبـه ای بیـان کـرد کـه ایـن بانـک 

مرکـزی بـه دنبـال تزریـق سـرمایه در خزانـه دولتـی 

است اما بالطبع بازار این کار امکان پذیر نیست.

وی افـزود کـه بـا افزایـش قیمـت طـال و ثبـت 

رکـورد قیمتـی در سـال 2020 در زمـان همه گیـری 

ویروس کرونا، بانک مرکزی ازبکستان خط مشی های 

خود را تغییر داد.

حمرایـف تصریـح کـرد کـه بـه دلیـل وضعیـت 

مناسب قیمت ها، بانک مرکزی ازبکستان به اجرای 

خط مشی های خود درباره فلز طال ادامه می دهد.

بـه گفتـه شـورای جهانـی طـال به عنـوان شـورایی 

پرنفوذ در بخش معدن، بانک های  مرکزی کشورهای 

آسـیای مرکـزی در سـه ماهـه دوم سـال 2022 بـا ثبـت 

رکورد ذخیره حدود 400 تن طال که بیش از چهار برابر 

حجم سـال گذشـته اسـت، مـورد توجه قـرار گرفتند. 

حجم خرید 26 تنی شـمش طال، ازبکسـتان را در رده 

دوم و پس از کشور ترکیه قرار داده است.

جذابیـت طـال بـه عنـوان یـک دارایـی امـن بـرای 

سرمایه گذاران، پس از اعمال تحریم به دلیل تهاجم 

روسـیه بـه اوکرایـن علیـه بانـک مرکـزی روسـیه بـه 

عنـوان دومیـن شـریک تجـاری بـزرگ ازبکسـتان در 

سال جاری، افزایش یافت. در حالی که تحریم های 

اعمال شده توسط ایاالت متحده آمریکا و متحدان 

ایـن کشـور توانسـت دسترسـی روسـیه بـه حـدود 

300میلیارد دالر از ذخایر ارزهای خارجی مانند دالر 

و یورو را قطع کند اما شمش طال از قاعده تحریم ها 

توانست مصون بماند.

هرچنـد تـورم و رکـود اقتصـادی جهانـی باعـث 

عنـوان  بـه  فلـز گران بهـا  ایـن  بـرای  تقاضـا  افزایـش 

پوششی مورد استفاده در ریسک های مالی شد اما 

قیمـت طـال در مـاه مـارس 2022 دوبـاره توانسـت بـه 

باالی دو هزار دالر در هر اونس برسد. از آن زمان، با 

افزایـش شـدید نـرخ بهـره توسـط فـدرال رزرو آمریکا، 

ارزش دالر آمریـکا افزایـش یافـت و منجـر بـه فـروش 

اوراق قرضـه خزانـه داری دولـت در مـدت زمـان 

کوتاهـی شـد. در عیـن حـال، قیمـت طـال بـه مـدت 

هفت ماه متوالی کاهش یافت که طوالنی ترین دوره 

متوالی کاهش قیمت از اواخر دهه 1960میالدی به 

بعد است.

زمانی که قیمت ها در سـه ماهه اول سـال 2022 

بـه اوج خـود رسـید، بانـک مرکـزی ازبکسـتان 50 تـن 

شـمش طـال را در بـازار عرضـه کـرد امـا هم زمـان بـا 

انجـام خریـد و ذخیـره شـمش طـال در داخـل، ایـن 

کشـور توانسـت هزینه مصرفی را جبران کند. از آن 

زمان تاکنون، با پیش بینی بهبود چشم انداز قیمت 

طال، بانک مرکزی ازبکستان هیچ شمش طالیی در 

بازار عرضه نکرد.
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موضـوع امکان پذیـر نیسـت؛ چراکه بانک مرکـزی در 

کنار ذخایر طال باید ذخایر پول نقد هم داشته باشد.

وی اضافـه کـرد کـه یکـی از روش هـای دوری از 

فروش طال در زمان نامناسب، انجام عملیات سوآپ 

با صندوق سرمایه گذاری ملی ازبکستان است.

موضـوع مهمـی کـه بایـد در خصـوص پـول نقـد 

صنـدوق سـرمایه گذاری ملـی ازبکسـتان بیـان کرد، 

بهترین زمان مناسب برای فروش طال  
معـاون رئیـس بانـک مرکـزی ازبکسـتان در ایـن 

زمینـه عنـوان کـرد که دو عامل و موضوع قیمت ها 

در زمـان حـال و در زمـان آینـده را بایـد مـد نظـر قـرار 

داد. موضـوع دیگـر در ایـن رابطـه، در نظـر گرفتـن 

عواملـی چـون افزایـش، کاهـش و رسـیدن قیمت هـا 

به اوج خود است. در عین حال اگر روند قیمت ها 

در حالـت افزایشـی قـرار گرفت، بهتر اسـت منتظر 

زمان فروش بود.

اتحـاد  از  کـه در سـال 1991  ازبکسـتان  کشـور 

جماهیـر شـوروی اسـتقالل یافـت، هم اکنـون رتبـه 

یازدهـم را در بیـن تولیدکننـدگان برتـر طـال در جهان 

در اختیار دارد.

بانـک مرکـزی ازبکسـتان بیـش از 100 تـن شـمش 

طـال را در سـال از تولیدکننـدگان داخلـی خریـداری 

پرداخـت  را  کشـور  ایـن  ارز  آن هـا  بـه  و  می کنـد 

می کنـد. همچنیـن بـه منظـور جبـران تاثیرگـذاری 

این خریدها، ارز دالر را می فروشد.

بانک مرکزی ازبکستان در حال حاضر 86.5تن 

شـمش طـال در 10 ماهـه سـال 2022 خریـداری کرده 

و دارایی های خود را نزدیک به 399 تن شمش طال 

افزایش داده است.

حمرایـف در ادامـه تاکیـد کرد کـه اگرچه طال از 

نظـر تاریخـی طـی دوره های آشـفتگی به عنـوان یک 

دارایـی امـن مـورد اسـتفاده قـرار می گرفـت امـا ایـن 

موضـوع ممکـن اسـت در آینـده تغییـر کنـد؛ چراکه 

هـدف بانک هـای مرکـزی جهانـی از انجـام ایـن  کار، 

حمایت از رشد اقتصادی کشورها نیست.

میزان تاثیرگذاری افزایش قیمت ها در   
زمان کاهش نقدینگی

بحـران  شـروع  بـه محـض  کـه  کـرد  اذعـان  وی 

اقتصـادی، قیمـت طـال افزایش می یابد. حال سـوالی 

که مطرح می شود، این است که آیا افزایش قیمت ها 

زمانـی کـه نقدینگـی در حـال کاهـش اسـت، اتفـاق 

خواهد افتاد یا قضیه به گونه ای دیگر خواهد بود.

حمرایـف بـا حالتی کنایه آمیز تاکید کـرد که اگر 

تمـام ذخایـر ازبکسـتان از طـال باشـد، ایـن موضـوع 

بسـیار خوشـایند خواهد بود اما از لحاظ منطقی این 

ایـن اسـت کـه ایـن نقدینگـی در بانـک مرکـزی ایـن 

کشور ذخیره خواهد شد.

حمرایف در پایان یادآور شد که نرخ  شمش طال 

در حال حاضر بسیار مناسب و بهتر از قیمت اوراق 

قرضـه خرانـه دولـت اسـت. ایـن ارزش گـذاری بـدان 

معناسـت کـه قیمـت شـمش طـال کاهـش یافتـه امـا 

وضعیت ذخایر آن ها همچنان مناسب است.
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اکتشاف معادن طال در کانادا
 »Kappa« و »Bulldog« اولین ارزیابی خود از ذخیره طالی معادن »Mining O3« شـرکت
در ناحیـه »Alpha property« در کبـک کانـادا را ارائـه کـرد. عملیـات اکتشـافی انجام شـده 
شـامل حـدود 50 هـزار متر حفـاری در 116 نقطه اسـت کـه حـدود 76 درصد آن بیـن ماه های 

سپتامبر 2019 و آپریل 2022 تکمیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

معـادن  ذخیـره   ،»Mining« سـایت  از  نقـل  بـه   و 

»Bulldog« و »Kappa« دارای حجـم خـاک حدودی 

سـه میلیـون و 50 هـزار تـن با گرید 3.2گـرم در هر تن 

طال و در مجموع 318 هزار اونس طال است.

این شرکت همچنین محاسبات تخمینی حجم 

ذخیـره طـال در خـارج محـدوده مختصـات فعلی این 

معدن را منتشر کرد که پتانسیل گسترش این منبع 

را با حفاری هایی که در آینده در این منطقه صورت 

خواهد گرفت، نشان می دهد.

 »Kappa« و   »Bulldog« معـادن  امتـداد  در 

نمونه برداری های انجام شـده از عمق 125 متری به 

طـول 3.8 متـر، عیـار 5.3 گـرم طـال در هـر تـن از این 

معـــدن را نشـــان داد. همچنیـــن حفـــاری بـه عمـق 

235متر و نمونه برداری به طول 2.2 متر، عیار 4.4گرم 

طال در هر تن از خاک این معدن را تایید کرد.

حفـاری در مختصـات معـدن مذکـور، منجر به 

گسـترش شـعاع عملیاتی بهره برداری از این معدن 

شد اما همچنان بررسی مختصات جدید در عمق 

زمین و در قسمت شرقی این معدن ادامه دارد.

  »Mining O3«خوزه ویزکورا، مدیرعامل شرکت

در یـک بیانیـه خبـری اعـالم کرد کـه کارزار حفاری 

در سـال 2022 در ناحیـه »Alpha property« برگـزار 

شد که بر گسترش ذخایر شناسایی شده در منطقه 

عـالوه  بـه  بـود.  متمرکـز   »Kappa« و  »Bulldog«

انجـام عملیـات تخمیـن، حجـم ذخیـره طـال فضـای 

ایجـاد کـرد.  ایـن معـدن  بـرای توسـعه  بیشـتری را 

پیوسـتگی کانی هـا در ناحیـه ایـن معـادن، پتانسـیل 

بهره بـرداری از یـک پـروژه بـزرگ بـا هـدف اسـتخراج 

مواد معدنی )طال( با عیار باال را فراهم کرد.

در حـال حاضـر شـرکت »Mining O3« مشـغول 

انجـام آزمایشـاتی در حوزه هـای زیسـت محیطی و 

روش هـای اسـتخراج و کانه آرایـی در ایـن معـادن 

اسـت. انجـام آزمایش هـای مرتبـط بـا حوزه هـای 

زیسـت محیطی، مـواد معدنـی و باطله هـای معـادن 

اسـیدی  بـرای زهـاب  را   »Kappa« و »Bulldog«

سنگ های معدنی و لیچینگ در شرایط محیطی و 

در نتیجــــه، خطـــر مرتبـــط بـا دپـــوی باطله هـــا و 

روش هــای مدیریــت پسـماند معـــدنی مشخــص 

بــــا روش هــــای  می کنــــد. آزمایش هــــای مرتبــــط 

اسـتخراج و کانه آرایی روی مخلوطی از سـنگ های 

ایـن معـادن در هـر الیـه از خـاک، بـرای سـنجش و 

میـزان خردایـش مـورد نیـاز و تعییـن بازیابـی طـال 

انجام می شود.

ناحیـه  از  بخشـی  در  طـال  معـادن  ایـن  هـردوی 

هشـت  در  کـه  دارنـد  قـرار   »Alpha property«

کیلومتـری شـرق شـهرک وال دور در کبـک کانـادا و 

جنوب پروژه »Eldorado Gold’s Lamaque« و در 

غـرب معـدن »Agnico Eagle’s Akasaba«   واقـع 

شده اند. این منطقه بیش از هفت هزار و 754هکتار 

وسـعت دارد و 20 کیلومتـر از معـدن طـالی مذکـور 

را   »Cadillac-Larder Lake Break« منطقـه در 

شامل می شود.

 Alpha« تخمیـن زده شـده اسـت کـه ناحیـه

property« در حجـم هفـت میلیـون و 700 هـزار تـن 

خـاک، حـدود دو گـرم طـال در هـر تـن و در مجمـوع 

500هزار اونس طال و در حجم چهار میلیون تن خاک، 

حـدود 3.1 گـرم طـال در هر تن و در مجموع 400 هزار 

اونس طال دارد.

پـس از انجـام عملیـات تخمیـن حجـم ذخایـر 

مـواد معدنـی و به روزرسـانی ذخایـر طـالی موجـود 

تـا روز   »Mining O3« ایـن معـدن، سـهام شـرکت

10نوامبـر 2022، حـدود 10.2 درصـد افزایـش یافـت. 

ارزش سـرمایه جـاری سـهام بـازار این شـرکت تقریبا 

98 میلیـون دالر کانـادا )73 میلیـون و 400 هـزار دالر 

آمریکا( است.
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فلزات آلیاژی و آلیاژها

تجارت اکسید منیزیم، تحت تاثیر تولید جهانی فوالد

نیکل؛ نجات دهنده خاموش صنعت دنیا
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تجارت اکسید منیزیم، تحت تاثیر 
تولید جهانی فوالد

اکسـید منیزیـم در سـنگ های معدنـی منیزیت یافت می شـود و در صنایع نسـوز، کشـاورزی، 
شـیمیایی و … کاربرد دارد. صنعت نسـوز به عنوان بزرگ ترین صنعـت مصرف کننده این محصول 
شـناخته می شـود که در تولید بوته های ریخته گری در صنایع فوالد و همچنین در صنایع سـیمان، 
نفـت  و  گاز مورد اسـتفاده قرار می گیرد. کشـور چیـن با در اختیار داشـتن 57 درصد از سـهم بازار 
صـادرات اکسـید منیزیـم و تجـارت سـه میلیـون و 200 هـزار تنـی در سـال 2021، بزرگ ترین 
صادرکننـده و آمریـکا با در اختیار داشـتن 12 درصد از سـهم بازار واردات اکسـید منیزیم و تجارت 

568 هزار تن محصول، بزرگ ترین واردکننده آن در سال 2021 محسوب می شوند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، اکسید منیزیم یک ماده جامد نسوز 

بـا فرمـول شـیمیایی »MgO« شـناخته  اسـت کـه 

می شود و از منیزیت که به مهم ترین و باارزش ترین 

کانـی منیزیـم مشـهور اسـت، بـه دسـت می آیـد. 

منیزیـت بـه طـور طبیعـی در سـنگ های معدنـی، 

بـه صـورت رگه  هایـی در محصـول دگرگـون شـده  

سنگ های فرامافیک، سرپانتینیت و دیگر سنگ های 

منیزیـم دار و درون یـا در کنـار سـنگ های دگرگونـی 

یافت می شود.

اکسید منیزیم به  دست  آمده از منیزیت، از نظر 

فیزیکـی و شـیمیایی در دمـای بـاال پایـدار اسـت. دو 

ویژگی مفید هدایت حرارتی باال و هدایت الکتریکی 

کـم، موجـب شـده اسـت تـا صنایـع نسـوز، بزرگ ترین 

صنعت مصرف کننده این ماده شناخته شود که به 

عنوان مهم ترین کاربرد آن در صنعت نسوز، می توان 

بـه مصـرف منیزیـم اکسـید بـه عنـوان مـاده اولیـه در 

تولیـد بوته های ریخته گری اشـاره کـرد که در صنایع 

فوالد، سیمان، پتروشیمی و نفت و گاز مورد استفاده 

قرار می گیرد.

بـا توجـــه بـه اطالعـــات در دستـــرس، حـــدود 

56درصد از اکسـید منیزیم مصرف شـده در ایاالت 

متحده، در صنعت نسـوز مصرف شـده اسـت که به 

منظور تهیه مواد نسوز و عایق حرارتی، جهت پوشش 

در  اسـتفاده  مـورد  لوله هـای  داخلـی  جـداره  دادن 

صنعت، کوره ها و بوته های ذوب صنایع فوالد، مورد 

اسـتفاده قرار می گیرد. الزم به ذکر اسـت که مابقی 

44 درصـد از اکسـید منیزیـم مصرفـی در ایاالت 

متحـده، در صنایـع دیگـر مصـرف می شـود کـه در 

ادامه به شرح آن پرداخته شده است.

منیزیم اکسید عالوه بر صنعت نسوز، در صنایع 

کشـاورزی به عنوان کودهای شـیمیایی، در صنعت 

عایـق،  و  سـاختمانی  عنـوان مصالـح  بـه  سـاختمان 

صنعـت تصفیـه پسـماند، در صنعـت پزشـکی بـه 

عنوان درمان مشـکالت گوارشـی، در صنایع غذایی 

بـه عنـوان افزودنی و… مورد اسـتفاده قرار می گیرد. 

بنابراین با توجه به کاربرد گسترده این ماده، تجارت 

جهانـی آن بـا کـد تعرفـه 251990، در سـال های 2012 تا 

2021 مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و در نمودارهای یک و 

دو ارائه شده است.

بـا توجـه به نمـودار یک، صادرات جهانی اکسـید 

منیزیـم بـا 3 درصـد رشـد سـاالنه در بـازه زمانـی ذکـر 

شده، از 4.4 میلیون تن در سال 2012 به 5.6 میلیون 

تن در سـال 2021 رسـیده اسـت که چین با در اختیار 
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بـا توجـه بـه نمـودار دو، واردات جهانـی اکسـید 

منیزیم با یک درصد رشـد سـاالنه، از 4.2 میلیون تن 

در سال 2012 به 4.8 میلیون تن در سال 2021 رسیده 

است و سه کشور آمریکا، ژاپن و آلمان که در لیست 

بزرگ تریـن تولیدکنندگان فـوالد در جهان قـرار دارند، 

بـه عنـوان بزرگ تریـن وارد کننـدگان ایـن محصـول در 

سال 2021 شناخته می شوند.

آمریـکا بـا در اختیـار داشـتن 12 درصـد از سـهم 

بـازار واردات اکسـید منیزیـم، بزرگ ترین واردکننده 

ایـن محصـول در سـال 2021 شـناخته می شـود کـه 

از  سـاالنه،  رشـد  درصـد   3 بـا  آن  واردات  میـزان 

431هزار تن در سـال 2012 به حدود 568 هزار تن در 

سـال 2021 رسـیده اسـت و چیـن بزرگ تریـن مبـدا 

وارداتی آن به شمار می رود.

بعـد از آمریـکا، ژاپـن و آلمـان هـر یک بـا در اختیار 

داشتن 9 درصد از سهم بازار واردات اکسید منیزیم، 

بـازار صـادرات  از سـهم  داشـتن حـدود 57 درصـد 

اکسـید منیزیـم، بزرگ ترین صادرکننـده این مـاده در 

سال 2021 محسوب می شود.

چیـن بـه دلیل ذخایر فراوان منیزیـت، بزرگ ترین 

تولیدکننده اکسید منیزیم از سنگ معدن منیزیت 

به شمار می رود که صادرات آن با رشد ساالنه حدود 

5 درصـدی، از 2.1 میلیـون تـن در سـال 2012 بـه 

3.2میلیـــون تـــن در ســـال 2021 رسیـــده اســــت و 

کشورهای آمریکا و ژاپن، بزرگ ترین مقاصد صادراتی 

چین در سال 2021 بوده اند.

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

اختیـار داشـتن 7 درصـد و 5 درصـد از سـهم بـازار 

صـادرات اکسـید منیزیـم، در رتبه هـای دوم و سـوم 

کشـورهای صادرکننده این ماده در جهان قرار دارند 

. میـزان صـادرات ترکیـه بـا 5 درصـد رشـد سـاالنه، از 

245 هـزار تـن در سـال 2012 بـه حـدود 370 هزار تن در 

سال 2021 رسیده است که استرالیا بزرگ ترین مقصد 

صادراتـی آن بـوده اسـت و همچنیـن میزان صـادرات 

هلند نیز با 5 درصد رشد ساالنه طی سال های مورد 

بررسـی، از حـدود 194 هـزار تـن به حـدود 300 هزار تن 

رسـیده اسـت و کشـور آلمـان بزرگ تریـن مقصـد 

صادراتی آن به شمار می رود.

منیزیـم  اکسـید  شـد،  گفتـه  کـه  طـور  همـان  

مهم تریـن مـــاده اولیـــه جهـت تولیـد مـواد نسـوز 

محسـوب می شـود و فـوالد بزرگ تریـــن صنعـت 

مصرف کننده مواد نسـوز به شـمار می رود. بنابراین 

تولید جهانی فوالد، تجارت اکسـید منیزیم را تحت 

تاثیـر قـرار می دهـد و نوسـان تولیـد فـوالد در کشـور 

فـوالد در جهـان  تولیدکننـده  بزرگ تریـن  کـه  چیـن 

شناخته می شود، بیشترین تاثیر را در میزان صادرات 

اکسید منیزیم داشته است.

تولید فوالد در سـال 2020، به دنبال اثرات منفی 

همه گیری جهانی کرونا با روند کاهشی رو به رو بوده 

اسـت کـه از عوامـل کاهـش تجـارت در سـال 2020 بـه 

شـمار مـی رود امـا بهبـود رونـد همه گیـری و کاهـش 

محدودیت های قرنطینه در سال 2021، افزایش تقاضا 

در صنایـع مختلـف از جملـه فـوالد را در پـی داشـته 

افزایـش  دلیـل  مهم تریـن  مسـئله،  ایـن  کـه  اسـت 

صادرات اکسید منیزیم در سال 2021 بوده است.

در جایگاه بعدی کشورهای واردکننده قرار دارند که 

میزان واردات ژاپن با یک درصد رشـد سـاالنه در بازه 

زمانـی ذکـر شـده، از 402 هـزار تـن بـه 451 هـزار تـن 

بـا  آلمـان  واردات  میـزان  اسـت. همچنیـن  رسـیده 

کاهـش سـاالنه حـدود 2 درصـدی طـی بـازه زمانـی 

10ساله، از 513 هزار تن به حدود 445 هزار تن رسیده 

اسـت و چیـن بزرگ تریـن مبـدا وارداتـی دو کشـور 

مذکور در سال 2021 بوده است.

همـان  طـور کـه گفتـه شـد، عمده تریـن دالیـل 

نوسـان تجـارت جهانـی اکسـید منیزیـم، مربـوط بـه 

تولیـد و تقاضـای فـوالد در جهـان اسـت کـه افزایـش 

نوسـان های موجـود در تولیـد و تقاضـای فـوالد در 

و  تولیدکننـده  بزرگ تریـن  بـه عنـوان  کشـور چیـن، 

و همچنیـن محدودیت هـای  فـوالد  مصرف کننـده 

مقطعـی ناشـی از همه گیـری کرونـا، منجر به نوسـان 

واردات اکسید منیزیم در جهان شده است.
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نیکل؛ نجات دهنده خاموش صنعت دنیا
تولید معدنی نیکل از سـال 2017 تا 2021 به  طور متوسـط سـاالنه 6 درصد رشـد داشـته  و 
در سـال 2021 بـه حـدود دو میلیـون و 700 هزار تن رسـیده  اسـت. میزان ذخایـر معادن نیکل 
جهـان 95 میلیـون تن اعالم شـده  اسـت کـه اسـترالیا و اندونـزی هر یک بـا 21 میلیـون تن، 
دارای بیشـترین ذخیـره از ایـن مـاده معدنـی در جهان هسـتند. بیشـترین میـزان تولید معدنی 
نیکل در سـال 2021، متعلق به کشـورهای اندونزی، فیلیپین، روسـیه، کالدونیا و اسـترالیا است. 
تولیـد نیـکل بـا افزایـش مصـرف درحـال افزایـش اسـت. 70 درصد مصـرف نیکل جهـان در 
سـاخت فوالدهـای ضدزنـگ، 8 درصد در آبـکاری، 9 درصـد در آلیاژهای فـوالد و ریخته گری، 3 

درصد در ساخت باتری و مابقی در موارد دیگر کاربرد دارد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

آرمـان آتورپـات، نیکل یکی از فلـزات با فراوانی زیاد 

روی سـطح زمیـن اسـت؛ اگرچـه در قیـاس بـا برخـی 

فلـزات ماننـد آهـن و آلومینیـوم، فراوانـی بـه مراتـب 

تحقیقـات  بـا  مطابـق  حـال  ایـن  بـا  دارد.  کمتـری 

صـورت گرفتـه، نیـکل موجـود در هسـته زمیـن تـا 

100برابر بیشـتر از نیکل موجود در سـطح آن اسـت. 

میانگیـن  حـاوی  نیـکل  شـده  شناسـایی  منابـع 

0.5درصد یا بیشتر نیکل هستند که حدود 60 درصد 

آن در التریت هـا و 40 درصـد در ذخایـر سـولفیدی 

اسـت. منابـع نیـکل گسـترده ای نیـز در پوسـته  و در 

کف اقیانوس یافت می شـود.

در نمودار یک، تولید معدنی نیکل در پنج سـال 

گذشته قابل مشاهده  است. میانگین تولید معدنی 

نیـکل در سـال های 2017 تـا 2021 در جهـان حـدود 2.4 

بـه سـبب  بـوده  اسـت. در سـال 2020  تـن  میلیـون 

همه گیری کووید 19، تولید جهانی با کاهش حدودی 

200 هزار تنی معادل حدود 8 درصد نسـبت به سـال 

قبـل، بـه مقـدار 2.5 میلیـون تن رسـید کـه این میزان 

افت با افزایش در سال 2021 جبران شد. علت افزایش 

تولیـد مذکـور، گسـترش صنعـت نیـکل اندونـزی و از 

سرگیری تولید معادن مختلف در فیلیپین و آغاز به 

کار مجدد معدن »SantaRita« ذکر شده  است.

تولیـد معدنـی فلز نیـکل در ادامـه روند صعودی 

خود، در سـال 2019 نیز با رشـد خوبی همراه بود و به 

مقـدار 2.7 میلیـون تـن رسـید کـه بـه سـبب افزایـش 

تولید معدنی نیکل در کشورهای اندونزی، فیلیپین 

و روسـیه اسـت. تولیـد معدنـی نیـکل در سـال 2018، 

حدود 10 درصد نسبت به سال 2017 افزایش داشته و 

به حدود 2.3 میلیون تن رسیده  است.

نیـکل و ترکیبـات آن بـرای تولیـد فـوالد ضـروری 

هسـتند و حدود 70 درصد از نیکل مصرف  شـده در 

دنیا برای سـاخت فوالد ضدزنگ اسـتفاده می شـود. 

نیـکل بـه  عنـوان نجات  دهنـده خامـوش لقـب گرفته  

اسـت زیـرا بـرای اسـتفاده در باتری هـای خودروهـای 

برقی به عنوان یکی از فلزات کلیدی نقش دارد.

لیتیوم یونـی  باتری هـای  نیـکل در  بـرای  تقاضـا 

خودروهـای الکتریکـی در حال افزایش اسـت. معدن 

»Vale« در اندونزی پروژه ای برای استفاده از نیکل در 

تولیـد باتری هـا آغـاز کـرده اسـت. بـا توجه بـه افزایش 

تقاضـای جهانـی و وجـود ذخایـر معدنـی مناسـب، 

عرضـه نیـکل نیز در سراسـر جهان تا حـدودی افزایش 

می یابد. مجموع تولید کشورهای اندونزی، روسیه، 

فیلیپیـن و کانـادا تـا سـال 2025، بـه یـک میلیـون و 

818هزار تن خواهد رسید.

پیش بینـی می شـود کـه تقاضـای نیـکل تـا سـال 

2025 از عرضـه بیشـتر شـده و از ظرفیـت تولیـد فراتر 

خواهـد رفـت؛ اگرچـه پیش بینـی می شـود کـه تولید 

جهانـی نیـکل تـا سـال 2025، سـاالنه حـدود 3 درصـد 

رشـد داشـته باشـد امـا بـه  مـرور شـکاف بین عرضـه و 

تقاضا در بازار نیکل بیشـتر خواهد شـد که می تواند 

افزایـش قیمـت قابـل توجـه ایـن فلـز را نیـز بـه همـراه 

داشته باشد.

بررسی پنج تولیدکننده برتر نیکل در جهان  
در نمودار دو، به بررسی بزرگ ترین تولیدکنندگان 
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جهانی نیز تاثیر بسزایی داشته است.

کشـور روسـیه بـا میانگیـن تولیـد 238 هـزار تنـی 

نیکل، در رده سوم بزرگ ترین تولیدکنندگان این ماده 

معدنی قرار گرفته  است. تولید نیکل روسیه از سال 

2017 تـا 2020 بـه  طـور پیوسـته رونـد صعـودی داشـته 

است و برخالف سایر عرضه کنندگان مطرح جهانی 

در سـال 2020، بیشـترین میزان نیکل طی بازه مذکور 

را با حدود 280 هزار تن تولید کرده  است اما در سال 

2021، تولیـد ایـن کشـور بـا افـت 30 هـزار تنـی روبـه رو 

شـد.  بـه طـور کلـی روسـیه بـا نـرخ رشـد سـالیانه 

9درصـدی رونـد خوبـی را در ایـن پنـج سـال طی کرده  

اسـت. شـرکت »NorilskNickel« روسـیه بـا تولیـد 

بیـش از 178 هـزار تـن در سـال 2020 جـزو شـرکت های 

بزرگ این کشور به  شمار می رود.

عنـوان چهارمین تولیدکننـده نیکل به کالدونیا 

اختصـاص داده  شـده  اسـت. کالدونیـا در ایـن بـازه 

زمانـی، فـراز و فـرود خاصی را تجربه نکـرده و روندی 

معدنی نیکل در سال های 2017 تا 2021 پرداخته شده  

اسـت. در پنج سـال گذشـته، کشـور اندونزی با سهم 

36 درصـدی، فیلیپیـن 17 درصـد، روسـیه 12 درصـد، 

کالدونیا 11 درصد و استرالیا با سهمی معادل 9درصد، 

بـه خـود  را  نیـکل  تولیـد معدنـی  بیشـترین میـزان 

حـدود  کشـورها  سـایر  سـهم  و  داده انـد  اختصـاص 

14درصد برآورد شده  است.

تولیدکننـده  عنـوان  بزرگ تریـن  بـه  اندونـزی 

نیکل در جهان شناخته می شود. تولید این کشور 

رشـد  نـرخ  بـا  بررسـی  مـورد  زمانـی  بـازه  در 

26درصدی، از 400 هزار تن در سال 2017 به حدود 

یـک میلیـون تـن در سـال 2021 رسـیده  اسـت کـه 

افزایش دو برابری را به نمایش می گذارد. در سـال 

2019، تولید معدنی نیکل اندونزی با رشد چشمگیر 

43 درصـدی نسـبت بـه سـال قبـل بـه 800 هـزار تـن 

رسـید کـه یـک جهـش بـزرگ در عرصـه تولیـد نیکل 

 »PT Vale« اندونـزی محسـوب می شـود. شـرکت

نیـکل  پـروژه  شـروع  بـا  را  خـود  تولیـد  اندونـزی 

»Pomalaa« افزایش داده  است.

کاهـش تولیـد نیـکل اندونـزی در سـال 2020 بـه  

در  نیـکل  سـنگ  صـادرات  محدودیت هـای  دلیـل 

اندونزی و در نتیجه کمبود عرضه مواد اولیه خام در 

سـطح جهـان، منجـر به افت تولیـد این مـاده معدنی 

شـده و رونـد رو به رشـد تولیـد جهانـی را نیـز متوقـف 

کـرد. محدودیت های صادراتی سـنگ نیکل خـام در 

اندونزی از ژانویه سال 2020 اعمال شده  است.

فیلیپین در جایگاه دوم تولید معدنی نیکل قرار 

دارد کـه در بـازه پنـج سـاله مـورد بررسـی بـه  طـور 

متوسـط سـاالنه 13 درصد رشـد تولید را تجربه کرده 

 اسـت. ایـن کشـور در سـال 2021، حـدود 370 هـزار تن 

نیـکل تولیـد کـرده کـه نسـبت بـه سـال قبـل، افزایـش 

50هـزار تنـی را رقـم زده  اسـت. کمتریـن میزان تولید 

نیکل فیلیپین در سال 2017، حدود 230 هزار تن ثبت 

شـده اسـت. دلیـل ایـن کاهـش توقـف تولیـد در 23 

معدن در اوایل این سال، مالحضات زیست محیطی 

عنـوان شـده  اسـت. رونـد رو به  رشـد تولیـد نیـکل در 

فیلیپین تا سال 2019، مقدار 420 هزار تن ادامه داشته 

اسـت امـا در سـال 2020، تولیـد ایـن کشـور بـا کاهـش 

شـدید 100هزار تنی مواجه شـده که در کاهش تولید 

نیـکل  تولیـد معدنـی  اسـت.  کـرده   را طـی  ثابتـی 

کالدونیـا در سـال 2017 و 2018، 210 هـزار تـن بـوده  

اسـت و در سـال 2021 بـا کاهـش 5 درصـدی نسـبت 

بـه سـال 2020، بـه 190 هـزار تـن رسـیده کـه کمتریـن 

میـزان تولیـد ایـن کشـور در دوره پنـج سـاله بررسـی 

شده نیز به  شمار می رود.

تولید معدنی نیکل استرالیا در سال 2021، حدود 

160 هـزار تـن بـود کـه یک افت 10 هزار تنی نسـبت به 

سال پیش از آن داشته که ناشی از کاهش 11 درصدی 

تولیـد شـرکت معدنـی »south 32« ایـن کشـور بوده  

اسـت. ایـن کشـور در سـال 2020 و 2018 بـه میـزان 

یکسـانی حدود 170 هزار تن نیکل تولید کرده  اسـت. 

بـا توجـه بـه قرارگیـری اسـترالیا در کنـار اندونـزی بـه  

عنـوان بزرگ تریـن دارنـدگان ذخایـر معدنـی نیکل در 

جهـان، امـکان افزایـش تولیـد این کشـور در سـال های 

آتی و در صورت وجود محرک های بازاری و اقتصادی 

بیشتر وجود دارد.
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