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در سـال جـاری میـالدی، صنعـت فـوالد فرازوشـیب های متعـددی را 

پشت سر گذاشت. در کشور چین به عنوان بزرگ ترین نقش آفرین بازار 

بخـش  در  تقاضـا  شـدید  افـت  سـبب  بـه  فـوالد  تولیـد  جهـان،  فـوالد 

ساخت وسـاز و اوج گرفتـن مجـدد بیمـاری کرونا کاهش یافـت؛ به  طوری 

کـه تولیـد فـوالد ایـن کشـور از 97 میلیـون و 9۰۰ هـزار تن در مـاه آپریل، به 

83 میلیـون و 9۰۰ هـزار تـن در مـاه آگوسـت و 87 میلیـون تـن در مـاه 

سـپتامبر رسـید. عالوه برایـن، تـداوم جنـگ میـان دو کشـور اوکرایـن و 

روسـیه، اثـرات منفـی شـدیدی را بـر بـازار و صنعـت فـوالد در مقیـاس 

جهانـی وارد آورد. در واقـع، جنـگ و تنش هـای سیاسـی و اقتصـادی میان 

روسیه و کشورهای اروپایی که نااطمینانی های متعددی را در خصوص 

تامین گاز طبیعی مصرفی این کشـورها ایجاد می کرد، تبعات سـوئی را 

برای صنعت فوالد در اروپا در پی داشت. 

زنجیـره فـوالد ایـران نیـز طـی ماه هـای اخیر، شـرایط پایـداری را تجربه 

نکـرده اسـت. اگرچـه ایـران دومیـن کشـور دارنـده ذخایـر گاز طبیعـی در 

جهـان محسـوب می شـود امـا ضعـف و توسـعه ناکافـی زیرسـاخت های 

انـرژی، تامیـن بـرق و گاز را بـه گلوگاهـی مهـم بـرای زنجیـره فـوالد کشـور 

تبدیل کرده اسـت. به طوری که این مسـئله موجب شـد مجموع تولید 

فـوالد کشـور در سـال 14۰۰، بـه 27 میلیـون و 9۰1 هـزار تـن برسـد. ایـن در 

حالی است که سال 1399، تولید فوالد کشور از مرز 3۰ میلیون تن عبور 

کرده بود.

 آمار تولید آهن اسفنجی کشور نیز در سال 14۰۰، برابر با 3۰ میلیون 

و 328 هـزار تـن بـود کـه نسـبت بـه سـال قبـل از آن، 2.7 درصـد کاهـش 

داشـت. ایـن شـرایط بـه رغـم تـداوم چالش ها بـه ویژه در حـوزه انـرژی، در 

سـال 14۰1 اندکـی بهبـود یافـت؛ بـه طـوری کـه بـر اسـاس آخریـن آمارهـا، 

تولیـد فـوالد و آهـن اسـفنجی کشـور در هفـت  مـاه نخسـت امسـال، بـه 

ترتیـب 15.9 و 19 درصـد افزایـش پیـدا کرد که این مسـئله امیدهـا را برای 

بازگشـت زنجیـره فـوالد کشـور بـه مسـیر جهش تولید بیشـتر می کـرد. با 

ایـن حـال، محدودیت هـای قابـل پیش بینـی مصـرف گاز بـه ویـژه بـرای 

واحدهـای آهـن اسـفنجی دوبـاره فراینـد تولیـد را در ایـن صنعـت مختـل 

سـاخته اسـت و باید در نظر داشـت که با شـروع فصل سـرما، تامین گاز 

یکی از دغدغه های بزرگ واحدهای احیای مستقیم به شمار می آید. 

در هفته های اخیر دستورالعمل های کاهش مصرف گاز به واحدهای 

فوالدسـازی ابـالغ شـده اسـت کـه ایـن امـر بـدون شـک منجـر بـه آسـیب 

جدی به این واحدها خواهد شـد. بسـیاری از واحدهای احیای مسـتقیم 

کشـور بـا روش »میدرکـس« یـا »پـرد« فعالیـت می کننـد و گاز طبیعـی 

خـوراک ورودی بـدون جایگزیـن ایـن واحدها محسـوب می شـود. کمبود 

گاز طبیعی به معنای کاهش تولید آهن  اسفنجی است که این مسئله، 

موجـب اخـالل در کل زنجیـره فـوالد و تامیـن ناکافـی مـواد اولیـه صنایـع 

فوالدسـازی کشـور خواهـد شـد. بـه طـور کلـی، اعمـال محدودیت هـای 

انرژی طی دو سال گذشته )برق در فصل تابستان و گاز در فصل زمستان( 

موجـب شـده اسـت تـا بسـیاری از واحدهـای فوالدسـازی بتواننـد در 

مجمـوع فقـط هفـت و یـا هشـت مـاه از سـال را فعالیـت مسـتمر داشـته 

باشند. بدیهی است با کاهش تولید فوالد، سودآوری واحدهای تولیدی 

نیـز بـه شـدت تحـت تاثیـر قـرار می گیـرد. در چنیـن شـرایطی کنتـرل 

هزینه هـای تولیـد و بهـای تمام شـده نیـز دشـوارتر خواهـد شـد و ایـن امـر 

آسیب هایی جدی را به واحدهای فعال در زنجیره فوالد وارد می کند.

همـان گونـه که می دانیم توسـعه فوالد کشـور به دلیـل وجود ذخاير 

غنی گازی بر مبنای احیای مستقیم به روش میدرکس )که گاز طبیعی 

در این تکنولوژی به عنوان خوراک مورد استفاده قرار می گیرد ( توسعه 

یافتـه اسـت امـا در حـال حاضـر وجـود ذخایـر غنـی گازی کـه خود مزیت 

رقابتی فوالد کشـور بوده اسـت به یک چالش برای صنعت فوالد کشـور 

بـدل شـده اسـت. بـه عبارتـی در حالـی کـه مصـرف گاز صنعـت فـوالد 

بـاز هـم در فصـل زمسـتان  امـا  حـدود 11٪ مصـرف گاز کشـور اسـت، 

محدودیت گاز به این صنعت اعمال می شود. بنابراین با توجه به اینکه 

بـه  فـوالد کشـور  افـق 14۰4  در   ، فـوالد کشـور  جامـع  طـرح  بـا  مطابـق 

19.2میلیـارد متـر مکعـب گاز نیز دارد و از طرفی شـرکت هـای فوالدی بر 

خـالف مشـکل کمبـود بـرق ، در زمینـه گاز خـود نمی تواننـد فعالیتـی 

داشـته باشـند، دولت باید چاره ای بیندیشـد تا صنعت فوالد کشـور که 

یکـی از مهم تریـن صنایـع کشـور اسـت، در سـال های آینـده بتوانـد بـه 

سالمت از چالش کمبود گاز عبور کند.

معضلی دردسرساز

حسین تقی کهزاد
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به دنبال تحول در مدیریت لجستیک معدن و 
صنایع معدنی هستیم

حسن رحیمی نژاد، مدیرعامل شرکت نوین ارزش در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

فنـاوری  کـه  عرصه هایـی  مهم تریـن  از 
اطالعـات آن را متحـول کـرده اسـت و بـرای 
اسـتارت آپ ها به حوزه ای جذاب تبدیل شـده، 
حمل  و نقـل  اسـت. یکـی از دغدغه هـای مهم 
صاحبان عمده  بـار برای مدیریت لجسـتیک، 
پرداخـت هزینه هـای زنجیره تامین اسـت که 
شـامل هزینه خرید مـواد اولیـه و هزینه کرایه 
بـار می شـود. صاحبـان بـار بـرای حـل ایـن 
مسـئله، ناگزیـر بـه ارتباط بـا بانک هـا برای 
تامین اعتبار هزینه های لجسـتیک هسـتند اما 
چالش جـدی برای تامین اعتبـار صاحبان بار، 
نبود زیرسـاختی کارآمد برای تصدیق عملیات 
لجسـتیک  اسـت. »آی بـار پـی«، سـامانه ای 
اسـت کـه بـا هـدف ارائـه خدمـات مدیریت 
هوشـمند پرداخـت کرایه بـار به صاحبـان بار 
عمده طراحی و پیاده سـازی شـده و خدمات و 
سـرویس های متنوعـی را بـه مشـتریان خود 
ارائـه خواهـد داد. در همیـن راسـتا، خبرنـگار 
پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« 
گفت وگویی با حسـن رحیمی نـژاد، مدیرعامل 
شـرکت نویـن ارزش تـدارک دیده اسـت که 

متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:
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گرفتـه در مجموعـه آی بـار در ارتبـاط بـا مشـتریان، 

مشـخص شـد یکی از مهم ترین مشـکالت صاحبان 

بار عمده به ویژه در حوزه صنایع و معادن، مدیریت 

پرداخـت کرایـه بـار بارنامه هـای صـادر شـده بـرای 

آن ها اسـت. به گونه ای که بسـیاری از آن ها هنوز به 

روش هـای سـنتی ایـن مهـم را انجـام می دهنـد. این 

مسـئله باعـث شـده اسـت کـه آن هـا نتواننـد کرایـه 

مناسـب  زمـان  در  را  خـود  بارنامه هـای  راننـدگان 

پرداخت کنند که از یک سو، نارضایتی رانندگان را 

به دنبال دارد و از سوی دیگر در ثبت اسناد هزینه 

در نرم افزارهـای حسـابداری نیـز بـا مشـکل مواجـه 

می شـوند. از همیـن رو بـا بررسـی نمونه های موفق 

بین المللی در حوزه مدیریت پرداخت لجستیک، 

خدمـات  ارائـه  هـدف  بـا  پـی«  »آی بـار  سـامانه 

مدیریت هوشـمند پرداخت کرایه بار به صاحبان 

بـار عمـده طراحـی و پیاده سـازی شـد. این سـامانه 

بـرداری رسـیده  بهـره  بـه مرحلـه  در حـال حاضـر 

مشـتریان  بـه  را  متنوعـی  سـرویس های  و  اسـت 

خود ارائه می دهد.

در خصوص زمینه فعالیـت مرکز نوآوری   
نویـن ارزش در حـوزه حمل و نقل هوشـمند 

توضیحاتی ارائه بفرمایید.
شـرکت توسـعه زیرسـاخت فن  آوری  هـای نویـن 

ارزش بـه عنـوان بـازوی تخصصـی گـروه گسـترش 

حـوزه  در  ارزش  بین  المللـی  سـرمایه  گذاری 

و  نوآورانـه  کسـب وکارهای  در  سـرمایه گذاری 

اسـتارت آپ ها و ارائه خدمات فناوری اطالعات در 

سـال 1397 تاسـیس شـد.  بـا توجـه بـه ظرفیت هـای 

قابل توجه در زمینه هوشمندسازی حمل و نقل بار 

بیـن شـهری، برنامه ریـزی بـرای ورود بـه این حـوزه از 

سـال 14۰۰ آغـاز شـد و پلتفـرم  آی بـار به عنـوان اولین 

محصـول نویـن ارزش در ایـن حـوزه در ابتـدای سـال 

مجـوز  پلفتـرم  ایـن  رسـید.  بهره بـرداری  بـه   14۰1

بازارگاه الکترونیک را از سـازمان راهداری اخذ کرده 

اسـت و طی 9 ماهه اول سـال جاری توانسـته اسـت 

مدیریـت حمـل بیـش از 8۰۰ هـزار تـن بـار را بـرای 

مشتریان خود که در حوزه صنایع فوالدی و معدنی 

فعـال هسـتند انجـام دهـد. بـا توجه به تجربه شـکل 

هوشمندسـازی عملیـات لجسـتیک در   
داخـل کشـور را تـا چـه میـزان در حـوزه 

حمل ونقل موثر می دانید؟  
شـاید بتـوان گفـت یکـی سـنتی ترین بخش های 

اقتصـاد کشـور، حـوزه حمل ونقـل جـاده ای اسـت. با 

در نظر گرفتن گردش مالی قابل توجه در این حوزه، 

در  سـرمایه گذاری  جهـت  مناسـبی  ظرفیت هـای 

جهـت هوشمندسـازی عملیـات لجسـتیک وجـود 

دارد امـا بایـد ایـن نکتـه را در نظـر داشـت کـه ایـن 

تغییر در سـاختار سـنتی بدون در نظر گرفتن نقش 

ذی نفعان فعلی ممکن نخواهد بود. طی چند سال 

اخیر استارت آپ های متعددی در حوزه حمل ونقل 

هوشـمند ورود کرده انـد امـا بـه دالیـل مختلـف از 

جملـه پیچیدگـی قوانیـن و مقـررات در ایـن حـوزه، 

عـدم همـکاری باربری هـا و صاحبـان بـار و رانندگان، 

بسـیاری از این تالش ها هنوز به ثمر نرسـیده است. 

هوشمندسـازی  فعالیـت  گفـت  می تـوان  بنابرایـن 

بخـش لجسـتیک، راه زیـادی تـا کسـب سـهم بـازار 

مناسـب از ایـن حـوزه را در پیـش دارد. در ایـران، 

نسـبت هزینه هـای حمل ونقـل به قیمت تمام  شـده  

محصـول، دو برابـر میانگیـن جهانی و چیـزی معادل 

12 درصـد اسـت. بـا ایـن حسـاب موضـوع کنتـرل 

هزینه هـای حمل ونقـل در حوزه تولید در ایران بیش 

سـامانه  در  مـا  می کنـد.  پیـدا  اهمیـت  پیـش  از 

از دو  تـا  تـالش کرده ایـم  پـی«  »آی بـار« و »آی بـار 

طریق مستقیم و غیرمستقیم، هزینه های عملیات 

حمل را برای صاحبان بار با استفاده از زیرساخت های 

فنـی ایجـاد شـده کاهـش دهیم. به این شـکل که به 

صورت مسـتقیم، با دسترسـی به طیف وسـیعی از 

رانندگان و حذف بارهای یک سر خالی و دیگری به  

شـکل غیرمسـتقیم با حذف نظام مند و سیسـتمی 

هزینه هـای  کاهـش  و  دسـتی  فرایندهـای  کـردن 

سـازمانی مدیریـت عملیـات حمـل، ایـن هزینه هـا را 

کاهش دهیم.

در ارتبـاط بـا مزایـای پلتفرم »آی بـار« و   
سـامانه »آی بار پی« توضیحاتی ارائه بفرمایید 
و آیـا نمونـه مشـابه داخلـی این سـامانه در 
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موضـوع بـوده اسـت. »آی بار پی« نیز بـا هدف ارائه 

خدمـات مدیریـت هوشـمند پرداخـت کرایـه بـار به 

صاحبان بار عمده طراحی و پیاده سازی شده است 

و خدمـات و سـرویس های متنوعـی را بـه مشـتریان 

خود ارائه خواهد داد.

 در حـال حاضـر فعـاالن اسـتارت آپی   
کشـور بـه ویـژه در حـوزه حمل ونقل بخش 
معـدن و صنایـع معدنـی بـا چه مشـکالتی 

مواجه هستند؟
راهکارهـای  ارائه  هنـدگان  چالـش  بزرگ تریـن 

حمل ونقل مبتنی بر فناوری در حوزه های معدنی و 

بـه  حـوزه  ایـن  فعـاالن  کافـی  بـاور  عـدم  فـوالدی، 

نقش آفرینـی و تاثیرگـذاری راهکارهـای فناورانـه در 

کشور طراحی و اجرا شده است؟
اسـاس شـکل گیری کسـب  وکار »آی  بار« بر ارائه 

خدمـات لجسـتیک و حمل  ونقـل حـول سـه محـور 

اصلی در مفهوم پایداری یعنی اقتصادی، اجتماعی 

و محیط زیسـت بوده اسـت. به عبارتی، در هر یک 

از ایـن سـه حـوزه، مفاهیـم جدیـدی طراحـی و اجـرا 

شـده اسـت تـا چالش هـای موجـود در آن هـا را بـه 

طـوری کـه بـه ایجـاد منفعـت و خلـق ارزش نهایـی 

بـرای بازیگـران ایـن حـوزه بینجامـد، مرتفـع کنـد. 

بنابراین، از این نظر هیچ نمونه داخلی برای سامانه 

وجـود  »آی بـار«  حمل  و نقـل  هوشـمند  مدیریـت 

ندارد. از سوی دیگر، این سامانه بر اساس الگوهای 

مرسوم در حوزه پلتفرم های بازار است. نمونه های 

موفق بین المللی در این حوزه ایجاد شده که تمرکز 

هـر کـدام به ارائه خدمات در حوزه های اختصاصی 

اسـت. ایـن پلتفرم هـا بـا خدمـات و تسـهیالتی کـه 

برای کاربران خود ایجاد می کنند، متمایز می شوند 

امـا اصـول طراحـی کلیـه آن هـا یکـی بـوده و آن هـم 

حول پلتفرم بازارگاهی است. در سال های اخیر نیز 

ایجـاد  حـوزه  ایـن  در  زیـادی  داخلـی  نمونه هـای 

شـده اند و سـامانه هایی کـه تمرکـز خـود را از ارائـه 

خدمـات پلتفرمی، منجر به حـذف بازیگران اصلی 

و یا ارائه نقش آن ها توسـط سـامانه خود شـده اند، از 

توفیـق کمتـری برخـوردار بوده انـد. »آی  بـار«، تمرکز 

اصلـی خـود را در ارائـه خدمـات هرچه بهتر به تمام 

ذی نفعـان و بازیگـران ایـن حـوزه قـرار داده اسـت که 

می تـوان گفـت دلیـل موفقیت نسـبی آن نیز همین 

کاهش هزینه ها و نیز تسهیل فرایندهای جاری این 

صنایع است. به این معنی که فعاالن این حوزه باور 

راسـتینی بـر ارتقـای بهـره وری در سـطوح مختلـف 

از  بهره بـرداری  واسـطه  بـه  خـود  عملیاتـی صنایـع 

راهکارهـای فناورانـه بـه خصوص راهکارهای مبتنی 

بـر فنـاوری در حـوزه حمل ونقـل نداشـته اند و ایـن 

مسئله موجب می شود تا فعاالن این حوزه کمتر از 

ایـن راهکارهـا در سـطوح مختلـف سـازمان خویـش 

بهره گیرند.

در    نویـن  کسـب وکارهای  چشـم انداز 
داخل کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

کسـب و کارهای نویـن مسـیر خـود را در دنیـای 

نوین پیدا خواهند کرد. مهم این اسـت که صاحبان 

عمـده بـار چـه زمانـی خـود را بـه   روز کننـد و از ایـن 

خدمات به بهترین شکل بهره گیرند. در دنیای نوین، 

آینـده را شـکل می دهنـد و  پیشـرو ها هسـتند کـه 

پیشـروها باید آماده هرگونه تغییر و تسـهیل باشـند و 

الزمـه هـر رشـدی، اسـتفاده بهینـه از ارزش های نوین 

اسـت. مـا در مجموعـه »آی  بـار« در تالش هسـتیم تا 

نیازهـای روز صاحبـان عمـده بـار را برطـرف کنیـم و با 

ارائه بهتر خدمات که امروزه به شکل سنتی در حال 

انجام هستند، دغدغه صاحبان بزرگ بار را در انجام 

درست و دقیق این فعالیت ها مرتفع سازیم. به امید 

روزی که بتوانیم در کنار تمامی این صنایع و با ارائه 

خدمـات مطمئـن بـه آن هـا، موجبـات رشـد و ارتقـای 

عملکرد آن ها را فراهم کنیم.

با بررسی نمونه های موفق 
بین المللی در حوزه مدیریت 
پرداخت لجستیک، سامانه 
»آی بار پی« با هدف ارائه 
خدمات مدیریت هوشمند 

پرداخت کرایه بار به 
صاحبان بار عمده طراحی و 

پیاده سازی شد
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فــوالدفــوالد

فوالد سنگان، پیشتاز در حوزه نوآوری

ضرورت قیمت گذاری کارشناسی زنجیره فوالد

رشد 72 درصدی درآمد حاصل از فروش گندله ریزدانه »کگل«
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هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

مدیـر مهندسـی شـرکت صنایع معدنـی فوالد سـنگان گفـت: اسـتراتژی های اصلـی فوالد 
سـنگان در حـوزه نـوآوری را می تـوان در مـواردی همچون ایجاد زیرسـاخت های الزم، توسـعه 
فرهنـگ اسـتفاده از توانمندی هـا، اعتمـاد به فنـاوران داخلـی با اتخـاذ اسـتراتژی های حمایتی 
درون و برون سـازمانی و در نظـر گرفتـن مدیریـت دانـش و تکنولـوژی در ایـن رویکردهـا 

)بومی سازی، تحقیق و توسعه و پروژه های متفرقه( خالصه کرد.

فوالد سنگان، پیشتاز در حوزه نوآوری
مدیر مهندسی شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان مطرح کرد:

علی اکبـر اکبـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیان کرد: شـرکت 

صنایـع معدنـی فـوالد سـنگان خراسـان، ماموریـت 

اصلـی خـود را تولیـد و تامین پایدار گندله با کیفیت 

در راستای تکمیل زنجیره ارزش گروه فوالد مبارکه و 

و  اجتماعـی  اقتصـادی،  توسـعه  در  مشـارکت 

زیسـت محیطی منطقه شـمال شـرق کشـور تعریف 

بـرای  شـرکت  ایـن  هدف گـذاری  اسـت.  کـرده 

از  یکـی  بـه  شـدن  تبدیـل   ،14۰4 سـال  چشـم انداز 

بزرگ ترین صنایع  معدنی منطقه شمال شرق کشور 

با توانایی تولید اقتصادی هفت میلیون و 5۰۰ هزار تن 

گندله است. همچنین شرکت فوالد سنگان از مزایای 

رقابتی قابل توجهی در حوزه فعالیت خود برخوردار 

اسـت که از آن جمله می توان به دسترسـی مناسـب 

بـه خطـوط ریلـی، دسترسـی بـه بزرگ تریـن معـادن 

سـنگ آهن شـرق کشـور، تولیـد گندلـه بـا کیفیـت 

منطبق بر استانداردهای واحدهای احیای مستقیم 

و... اشـاره کـرد. ایـن شـرکت بـا توجـه بـه مزیت هایی 

کـه در اختیـار دارد و اقداماتـی کـه بـه طور خـاص در 

حـوزه نـوآوری انجـام می دهـد، همـواره بـرای ارتقـای 

جایگاه خود در حوزه صنعت فوالد تالش می کند.

فرهنگ نوآوری، نیاز اساسی سازمان ها  
در  پارامتر هـا  اثرگذار تریـن  از  یکـی  افـزود:  وی 

تمامـی سـازمان   ها و شـرکت   های موفـق دنیـا، نگـرش 

به کارگیری کلیه پتانسیل های سیستمی مجموعه و 

تـوان نیـروی انسـانی بـه  صـورت بهینـه و بـا حداکثـر 

میـزان خلـق ارزش افـزوده اسـت. از ایـن رو، عـالوه بـر 

استخدام نیروی انسانی خالق با ذهنی مستعد برای 

پرورش نوآوری، بستر رشد و پرورش این خالقیت نیز 

باید درون سازمان پایه ریزی و اجرایی شود. همچنین 

با توجه به ابعاد وسـیع نیازهای دانشـی، تحقیقاتی، 

اجرایـی و مشـاوره  ای سـازمان   ها بـه یکدیگـر، ایـن امـر 

بایـد طـی همکاری   هـا و تعامل   هایـی پیوسـته و موثـر 

انجـام شـود. چنان چـه سـازمان   های طـرف همـکاری، 

تمامی موارد الزم برای ایجاد زیرساخت   های مبتنی 

ارائـه  پیشـنهادات،  مدیریـت  دانـش،  مدیریـت  بـر 

ایده های نوین و تحقیق و توسعه مبتنی بر علوم روز 

دنیا را فراهم و بر ریسک های ناشی از موارد یاد شده 

نظـارت کننـد و بـه طـور هم زمـان نیز کارکنـان خالق، 

مستعد و به دور از تفکرات سنتی ریسک ناپذیر را به 

کار گیرند، آثار هم افزایی در نتیجه   حاصل از آن بسیار 

مشهود  خواهد بود.

مدیـر مهندسـی شـرکت صنایـع معدنـی فـوالد 

سـنگان عنـوان کـرد: اهمیـت ایـن مسـئله بـا در نظر 

گرفتـن شـرایط نا عادالنـه تحریم هـای وضـع شـده بـر 

کشـور و بـه تبـع آن، بهره منـد نبـودن از دانـش روز 

مشـاوران و شـرکت   های پیشـرو در جهـان، بیـش از 

گذشته نمود پیدا می کند. از این رو الزم است که 

بـا ایجـاد و تـداوم روابـط هـدف دار میـان شـرکت ها، 

دانشـگاه ها و مشـاوران، توان داخلی کشـور در کلیه 

حوزه هـا ارتقـاء یابـد و فرهنـگ خلـق و حمایـت از 

ایده هـای نوآورانـه نیـز توسـعه داده شـود. شـرکت 

فـوالد سـنگان از جملـه شـرکت هایی اسـت کـه بـا 

اتخـاذ اسـتراتژی هایی نوگـرا، گام هـای بلنـدی بـرای 

توسعه این مسیر برداشته است.

اکبـری تصریـح کـرد: اسـتراتژی   های اصلـی فـوالد 

سنگان در حوزه نوآوری را می   توان در مواردی همچون 

ایجاد زیرساخت   های الزم، توسعه فرهنگ استفاده از 

اتخـاذ  بـا  بـه فنـاوران داخلـی  توانمندی   هـا، اعتمـاد 

استراتژی   های حمایتی درون و برون سازمانی و در نظر 

گرفتـن مدیریـت دانـش و تکنولـوژی در ایـن رویکردها 

)بومی سـازی، تحقیـق و توسـعه و پروژه هـای متفرقـه( 

خالصـه کـرد. عالوه برایـن، همـکاری بـا دانشـگاه ها و 

پارک   هـای علـم و فنـاوری مطـرح کشـور، اسـتخدام، 

خـالق  کارکنـان  از  قدردانـی  و  روز افـزون  پـرورش 

مجموعـه، حرکـت در مسـیر اسـتفاده از دانـش روز 

دنیـا و به کارگیـری نسـل چهـارم فنـاوری از جملـه 

و  اشـیا  اینترنـت  از  اسـتفاده  هوشمند سـازی، 

بهینه سازی با استفاده از الگوریتم  های شبکه عصبی 

فـوالد  اساسـی شـرکت  اسـتراتژی های  از دیگـر  نیـز 

سنگان در حوزه مدیریت نوآوری به شمار می آیند.

فوالد سنگان در مسیر نوآوری  
وی بـا بیـان اینکـه بـا توجـه بـه تسـلط مجموعـه 
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فـوالد سـنگان بـه مـوارد یـاد شـده، تاکنـون اقدامـات 

قابـل توجهـی در حـوزه نـوآوری و در مـدت زمـان 

منتهـی بـه آبـان مـاه سـال جـاری بـا رویکـرد »تولیـد، 

دانش بنیـان و اشـتغال آفرین« در ایـن شـرکت انجـام 

شـده اسـت، اذعـان کـرد: از جملـه ایـن اقدامـات، 

ایجـاد  پیشـنهادات،  نظـام  اسـتقرار  بـه  می تـوان 

وندورلیست های جامع در کلیه دیسیپلین ها، ایجاد 

کمیته بهبود، اسـتقرار نظام های تحقیق و توسـعه، 

کـه  اسـت  گفتنـی  کـرد.  اشـاره  و...  بهینه سـازی 

اسـتقرار نظـام پیشـنهادات باعـث توسـعه فرهنـگ 

موثـر بـودن تفکـرات خالقانه تمامی نفرات سـازمان 

شـده اسـت؛ بـه طـوری کـه ارائـه پیشـنهاد بـدون در 

نظر گرفتن پذیرش و یا رد آن، باعث تشـویق پرسـنل 

مجموعه می شود.

مدیـر مهندسـی شـرکت صنایـع معدنـی فـوالد 

سنگان اضافه کرد: همان طور که پیش تر نیز گفته 

شـد، این شـرکت به ایجاد وندورلیست های جامعی 

در کلیـه دیسـیپلین ها اقـدام کـرده اسـت کـه از آن 

جمله می توان به بومی سازی، تحقیق و توسعه و... 

بـا اتخـاذ اسـتراتژی   های حمایتی دانشـی و مالـی در 

همکاری   هـای مشـترک اشـاره کـرد. طـرح مشـکالت 

موجود توسط پرسنل کارخانه به امور مهندسی در 

قالب درخواست مطالعه طرح و همچنین به واحد 

تحقیق و توسعه در قالب پروپوزال برای بررسی های 

کارشناسـانه و تدویـن مطالعـات »F.S« جامـع، عقد 

تفاهم نامـه همـکاری با سـازندگان توانمند داخلی با 

اولویت دانش بنیان در راستای بومی سازی قطعات 

و تجهیـزات خـاص، همـکاری بـا پارک   هـای علـم و 

فنـاوری و دانشـگاه های مطـرح کشـور و در نهایـت 

آمـوزش پرسـنل و ارتقـای دیـدگاه آن هـا بـا برگـزاری 

دوره   هـای آموزشـی آنالیـن و حضـوری درون و بیرون 

نیـز از دیگـر اقدامـات شـرکت فـوالد  از مجموعـه 

سنگان در این حوزه محسوب می شود.

اکبـری در ارتبـاط بـا اقدامـات شـرکت صنایـع 

معدنی فوالد سـنگان در حوزه نوآوری، مطرح کرد: 

از دسـتاوردهای اجرایـی فـوالد سـنگان در حـوزه 

نوآوری، می   توان به داخلی سازی بیش از 76درصدی 

تجهیزات و قطعات یدکی خطوط تولید کنسانتره و 

گندله با صرفه جویی حدود هشت میلیون یورویی 

اشـاره کـرد کـه ایـن امر توسـط همکاری با سـازندگان 

داخلـی توانمنـد و دانش بنیـان پـس از شناسـایی و 

دیگـر  از  اسـت.  یافتـه  تحقـق  الزم  ارزیابی   هـای 

دسـتاوردهای ایـن شـرکت نیـز می   توان بـه تعریف و 

نظـام  در  اسـتراتژیک  پـروژه   7۰ از  بیـش  اجـرای 

مدیریت استراتژیک به همراه منشور های مربوطه و 

پایـش ماهیانـه، تعریـف و آغـاز بیـش از هفـت طـرح 

تحقیقاتـی و توسـعه ای و اجـرای بیـش از 4۰ پـروژه 

بهینه سازی اشاره کرد.

توسعه مبتنی بر دانش داخلی  
وی تاکیـد کـرد: بدیهی اسـت که تمامـی موارد 

همـکاری  و  داخلـی  دانـش  بـر  مبتنـی  شـده،  یـاد 

سـازمان   های دانش بنیـان و کارشناسـان ایـن شـرکت 

بوده است و سهم بسزایی در اشتغال زایی و پایداری 

خطـوط تولیـدی کشـور بـه همـراه خواهنـد داشـت. 

همان طور که اشاره شد، تجهیزات و قطعات بسیاری 

در ایـن شـرکت بـه بهتریـن شـکل ممکـن بومی سـازی 

شـده اند کـه از آن جملـه می تـوان بـه ترمـز الکتریکی 

قطعـات   ،»Steel Cord« نقالـه  نـوار  الکتروموتـور، 

پنوماتیـک و هیدرولیـک سیسـتم روان کاری کـوره، 

گیربکـس خورشـیدی، موتورهـای تحـت درایـو، 

بوردهای کنترل اتوماسیون، سنسورهای ابزار دقیق 

دما و فشار، سیستم هیدرولیک و... اشاره کرد.

مدیـر مهندسـی شـرکت صنایـع معدنـی فـوالد 

سنگان در پایان یادآور شد: فوالد سنگان بر این باور 

اسـت کـه آمـوزش هدفمنـد و رشـد توانمندی   هـای 

نیروهای انسانی خالق داخل و خارج از مجموعه و 

حتـی دانشـجویان کشـور بـه واسـطه سیسـتم های 

ارتقـای  تکنولـوژی،  و  دانـش  مدیریـت  بـا  همـگام 

فرهنگ سازمانی برای حرکت با شتاب باال در مسیر 

فنـاوری، اعتمـاد روزافزون به توانمندی های داخلی 

و تعریـف پروژه   هـای مشـترک بـا صنایع مشـابه برای 

اجـرای پروژه   هـای دارای تکنولـوژی خـاص بـا هـدف 

از  الزم  حمایت هـای  افزایـش  و  ریسـک  کاهـش 

همـکاران )مشـاوران علمـی و فنـاوری، سـازندگان و 

اجرا کنندگان داخلی( می   تواند به رشد سطح دانش 

و فنـاوری کشـور و بـه تبـع آن، پایداری خطوط تولید 

و ارتقای سطح صنعتی کشور منجر شود.
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مدیرعامل شـرکت فـوالد البـرز ایرانیان گفـت: قیمت گذاری غیرکارشناسـی، ضربـه مهلکی به 
بدنـه تولید محصـوالت نوردی وارد کرده اسـت که با توجه بـه کاربرد آن ها در صنعت ساخت وسـاز، 
این مسـئله در نهایت به ضرر جامعه تمام خواهد شـد و انتظار می رود تعیین قیمت در بورس کاالی 
ایران، توسـط کارشناسـان صنـوف مرتبط حداقل با سـابقه یک تا دو سـال فعالیـت در همان حوزه 

صورت پذیرد.   

ضرورت قیمت گذاری کارشناسی زنجیره فوالد

قاسـم خلیـل خلیلـی در گفت و گـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کرد: 

مهم تریـن  از  یکـی  همـواره  قیمت گـذاری،  فراینـد 

مباحـث در فـروش محصـوالت فـوالدی بـوده اسـت 

که می تواند میزان موفقیت کسب و کار واحدهای 

تولیـدی را تحـت تاثیـر قـرار دهـد و بـازار موثرتـر و 

اینکـه  بـر  مشـروط  کنـد؛  ایجـاد  را  پررونق  تـری 

قیمت گذاری در تمام زنجیره فوالد به نسـبت نوع 

درسـتی  بـه  سـرمایه گذاری  حجـم  میـزان  و  کاال 

تسـهیم شـود. ایـن بـدان معناسـت کـه نبایـد حجـم 

فشار به تنهایی روی زنجیره پایین دست فوالد یعنی 

نوردکاران وارد شود؛ چراکه در این صورت هیچ گاه 

رکـود حاکـم در بـازار مرتفـع نخواهـد شـد. همچنین 

بـر اسـاس درصـدی از قیمت هـای  بایـد  قیمت هـا 

جهانـی و مارجینـی از تقسـیم سـود تعییـن شـود تـا 

تمامی زنجیره فوالد از آن سود ببرند.

قیمت گذاری غیرکارشناسی در   
زنجیره فوالد 

وی تصریح کرد: تامین مواد اولیه، یکی دیگر از 

مهم تریـن چالش هـای فوالدسـازان کشـور اسـت. در 

برخـی مواقـع، قیمت گـذاری غیر کارشناسـی بـرای 

محصـوالت فـوالدی باعـث برهم زدن تعـادل زنجیره 

می شود. این در حالی است که محصوالت فوالدی 

در بـورس کاالی ایـران قیمت گـذاری می شـوند و از 

وظایـف اصلـی ایـن تـاالر صنعتـی، تامیـن امنیـت 

عرضه و تقاضا و تاثیر آن بر بازار است. علی رغم این 

مهـم، كارشـناس قیمت گـذاری محصـوالت نـوردی 

در بورس، اصوال به نحوه قیمت گذاری آشنا نیست 

و بعضـا شـاهد قیمت گـذاری غیراصولـی بـرای ایـن 
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محصوالت هسـتیم. متاسـفانه روند ادامه این امر، 

سبب بروز رقابت ناسالم بین نوردکاران و منتهی به 

متشـنج شـدن بـازار فـوالد، رکـود، توقـف تولیـد و در 

نهایـت بروز یک سـری ناهنجاری هـای اجتماعی در 

محیط کارخانه ها خواهد شـد که در پایان می تواند 

منجر به تعطیلی واحد های تولیدی شود.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد البـرز ایرانیـان اظهـار 

کرد: از آنجایی که نوردکاران در تیررس دستگاه های 

نظارتی بازار مصرف قرار دارند، همواره تحت فشار 

چرخـه  در  نـوردی  محصـوالت  اهمیـت  هسـتند. 

تولیـد، همـراه بـا روابـط اجتماعـی اسـت و زمانی که 

یـا خریـد مسـکن  و  ملـک  دنبـال معاملـه  بـه  شـما 

هسـتید، نوسـان قیمـت محصـوالت نـوردی بـه طور 

مستقیم و لحظه ای بر معامله شما تاثیرگذار خواهد 

بـه  اولیـه  مـواد  تامیـن  چالـش  اگـر  بنابرایـن  بـود. 

درستی آسیب شناسی و اصالح نشود، در نهایت به 

ناهنجاری های اجتماعی منجر خواهد شد. 

خلیلی با بیان اینکه منافع فعاالن فوالدی کشور 

باید به نسبت سرمایه گذاری صورت پذیرفته تقسیم 

شـود، تاکیـد کـرد: مـاده اولیـه مـورد نیـاز فوالدسـازان 

طی فرایندهای اکتشـاف، اسـتخراج و فرآوری حاصل 

می شـود. بـا توجـه بـه اینکـه در هریـک از ایـن مراحـل 

سـرمایه گذاری صـورت می پذیـرد، بنابرایـن اگـر قـرار 

باشـد سـود حاصـل بیـن 1۰ واحـد مختلـف تولیـدی 

تقسیم شود، این مهم باید نسبت به سرمایه گذاری 

در سراسر زنجیره از ابتدا تا انتهای آن انجام شود. نه 

اینکه سود بیشتری عاید چرخه های باالدستی شود و 

فشار حاکم روی دوش چرخه های پایین دستی یعنی 

نورد باشد.

ضرورت طراحی سامانه جامع ثبت   
اطالعات

وی در ادامـه مطـرح کـرد: ضـرورت طراحـی یک 

سـامانه جامـع کـه تمامـی اطالعـات تولیدکننـدگان 

کشـور را در بر بگیرد، به شـدت احسـاس می شـود و 

نیـازی بـه طراحـی سـامانه های مختلـف نیسـت. به 

طـور مثـال پروانـه بهره بـرداری مـا بـر اسـاس اعـالم 

وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید سالیانه 7۰۰ 

هـزار تـن میلگـرد بـوده امـا در سـامانه بهین یـاب، 

ظرفیـت تولیـد ماهیانـه 2۰ هـزار تـن میلگـرد معـادل 

24۰ هـزار تـن میلگـرد در سـال ثبـت شـده اسـت. 

متاسـفانه سـامانه بهین یاب که از طریق آن سـهمیه 

شـرکت های نـوردی بـرای تامیـن مـواد اولیـه تامیـن 

می شـود، با میزان ظرفیت درج شـده در پروانه های 

بهره برداری فاصله بسـیاری دارد. مشـخص نیسـت 

که سـهمیه های شـرکت های نوردی از سوی سامانه 

نحـوه  تعییـن می شـود.  چـه مالکـی  بـا  بهین یـاب 

محاسـبه سـهمیه بندی شـرکت ها از سـوی سـامانه 

تولیدکننـدگان  هنـوز  و  اسـت  اشـتباه  بهین یـاب 

نمی دانند که مالک محاسبه سهمیه بندی چیست. 

آیـا ایـن سـهمیه بندی بـر اسـاس پروانـه بهره بـرداری 

اسـت یا سـرمایه در گردش یا میزان تولید سـال های 

گذشـته؟ اگر این مالک ها را مبنای سـامانه در نظر 

بگیریم، ممکن است یک واحد تولیدی در یکی دو 

سال اخیر به بهره برداری رسیده و پیش از این تولید 

نکرده باشـد؛ در این صورت چه مالکی برای تعیین 

سهمیه مواد اولیه این واحد در نظر گرفته می شود.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد البـرز ایرانیـان بـا بیـان 

اینکـه متاسـفانه جـای دخالـت و نظـارت در صنعـت 

رفـع  کـرد:  تصریـح  اسـت،  شـده  جا به  جـا  کشـور 

چالش های پیش روی فوالد سازان کشور به خصوص 

تامین مواد اولیه، منجر به برطرف شدن معضلی به 

نام اشتغال در جامعه خواهد شد. تامین مواد اولیه، 

نقـش بسـزایی در تولید محصـوالت نـوردی دارد و بر 

همیـن اسـاس امیـدوار هسـتیم شـاهد رفـع تمامـی 

معضالت موجود در این زمینه باشیم. 

قیمت گـذاری  شـد:  یـادآور  پایـان  در  خلیلـی 

غیرکارشناسـی، ضربـه مهلکـی بـه بدنـه تولیـد وارد 

کرده است که این مسئله در نهایت به ضرر جامعه 

تمـام خواهـد شـد و انتظـار مـی رود کـه کارشناسـی 

قیمت در بورس کاالی ایران، توسط کارشناسان هر 

صنـف حداقـل بـا سـابقه یک تا دو سـال فعالیـت در 

همان حوزه صورت پذیرد؛ چراکه ثبات قیمت ماده 

اولیه، منجر به رونق تولید و در نهایت اشتغال زایی 

بیشـتر در جامعـه خواهـد شـد و امیـدوار هسـتیم 

شاهد تحقق این مهم در آینده نزدیک باشیم. 

فرایند قیمت گذاری، 
همواره یکی از مهم ترین 

مباحث در فروش 
محصوالت فوالدی بوده 
است که می تواند میزان 

موفقیت کسب و کار 
واحدهای تولیدی را تحت 

تاثیر قرار دهد و بازار 
موثرتر و پررونق  تری را 

ایجاد کند
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شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهر در هشـت ماه امسـال، موفق به کسـب 891 میلیـارد و 203 
میلیـون ریـال درآمـد از فـروش گندلـه ریزدانـه در بـازار داخلـی شـده اسـت کـه این میـزان در 
هم سـنجی بـا مدت مشـابه سـال پیش، رشـد 71 درصـدی را نشـان می دهـد . این شـرکت در 
هشـت ماه سـال پیش، 520 میلیـارد و 365 میلیـون ریال درآمد از فـروش گندله ریزدانـه در بازار 

داخلی به دست آورده بود.

رشد 72 درصدی درآمد حاصل از فروش 
گندله ریزدانه »کگل«

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، علی رغم شرایط حاکم بر بازارهای 

و رکـود  ویـژه سـنگ آهن  بـه  جهانـی کامودیتی هـا 

نسـبی در صنعت فوالد، شـرکت معدنی و صنعتی 

گل گهـر عملکـرد بسـیار موفقـی در کسـب درآمـد 

حاصـل از فـروش محصـوالت خـود یعنـی گندلـه و 

کنسـانتره در  بازارهـای صادراتـی طـی هشـت مـاه 

امسال به ثبت رسانده است.

تولید هشت ماهه گل گهر از 15 میلیون   
تن گذشت

نمودار 1 نشان می دهد شرکت معدنی و صنعتی 

گل گهـر در هشـت مـاه سـال 14۰1، توانسـت هفـت 

میلیـون و 13 هـزار و 428 تـن گندلـه تولیـد کنـد. ایـن 

شـرکت در هشـت ماه سـال قبل توانسـته بود هشت 

میلیون و 167 هزار و 124 تن گندله تولید کند.

گل گهر از ابتدای سـال جاری تا پایان آبان ماه، 

هفـت میلیـون و 983 هـزار و 977 تـن کنسـانتره 

تولیـد کـرد. ایـن شـرکت در سـال 14۰۰ طـی همیـن 

مـدت، 1۰ میلیـون و 574 هـزار و 79۰ تـن کنسـانتره 

تولید کرده بود.

»کگل« در هشت ماه امسال، موفق شد 67 هزار 

و 386 تـن گندلـه ریزدانـه تولیـد کند. این شـرکت در 

هشـت مـاه سـال پیـش، 92 هـزار و 846 تـن گندلـه 

ریزدانه تولید کرده بود.

مجموع تولید شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

در هشـت مـاه سـال 14۰1، بـه 15 میلیـون و 64 هـزار و 

791 تـن رسـید. ایـن شـرکت در مـدت مشـابه سـال 

گذشـته، موفـق بـه تولیـد 18 میلیـون و 834 هـزار و 

76۰تن محصول شده بود.

فروش بیش از هشت میلیون تن   
محصول توسط گل گهر

اسـت،  مشـخص  نمـودار 2  در  کـه  همان طـور 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در هشـت مـاه 

سـال 14۰1، توانسـت 6 میلیون و 218 هزار و 851 تن 

فـروش  بـه  داخلـی  بـازار  در  را  سـنگ آهن  گندلـه 

برسـاند. ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال گذشـته 

توانسته بود 6 میلیون و 897 هزار و 273 تن گندله 

را در بازار داخلی بفروشد.

جـاری،  سـال  مـاه  هشـت  در  گل گهـر  شـرکت 

کنسـانتره  تـن  و 72۰  هـزار  فـروش 95۰  بـه  موفـق 

سـنگ آهن در بازار داخلی شـده اسـت. این شـرکت 

در سـال پیـش طـی همیـن مـدت توانسـته بـود یـک 

میلیـون و 864 هـزار و 7۰1 تـن کنسـانتره را در بـازار 

داخلی به فروش برساند.

»کگل« توانست در هشت ماه امسال، 55 هزار 

و 148 تـن گندلـه ریزدانـه را در بازارهـای داخلـی بـه 

فروش برسـاند. این شـرکت در هشـت ماه سـال قبل، 

32 هـزار و 594 تـن گندلـه ریزدانـه را در بازارهـای 

داخلی به فروش رسانده بود.

و  معدنـی  شـرکت  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 

صنعتی گل گهر در هشت ماه سال 14۰1، توانست 

یـک میلیـون و 38۰ هـزار و 3۰۰ تن محصـول را روانه 
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رشد چشمگیر درآمد حاصل از صادرات   
»کگل«

نمودار 3 حاکی از آن است که شرکت معدنی و 

صنعتـی گل گهـر در هشـت مـاه سـال 14۰۰ توانسـته 

اسـت از فـروش گندلـه در بـازار داخلـی، 193 هـزار و 

292میلیارد و 752 میلیون ریال درآمد کسـب کند. 

این شـرکت در هشـت ماه سـال پیش توانسـته بود از 

فروش گندله در بازار داخلی، 269 هزار و 844 میلیارد 

و 311 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

شـرکت گل گهـر از ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان 

بهمـن مـاه، موفـق بـه کسـب درآمـد 27 هـزار و 

762میلیارد و  7۰8 میلیون ریالی از فروش کنسانتره 

در بـازار داخلـی شـده اسـت. ایـن شـرکت در مـدت 

و  میلیـارد  و 988  هـزار  سـال گذشـته، 53  مشـابه 

داخلـی  فـروش  از محـل  درآمـد  ریـال  882میلیـون 

کنسانتره کسب کرده بود.

»کگل« در هشـت مـاه امسـال، موفـق بـه کسـب 

891 میلیـارد و 2۰3 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

گندلـه ریزدانـه در بـازار داخلـی شـده اسـت کـه ایـن 

میزان در هم سنجی با مدت مشابه سال پیش، رشد 

71 درصدی را نشان می دهد . این شرکت در هشت 

ماه سال پیش، 52۰ میلیارد و 365 میلیون ریال درآمد 

از فـروش گندلـه ریزدانـه در بـازار داخلـی بـه دسـت 

آورده بود.

گفتنی اسـت که گل گهر در هشـت ماه منتهی 

بـه آبـان سـال جـاری، 29 هـزار و 632 میلیـارد و 

477میلیون ریال درآمد از صادرات محصوالت خود 

کسـب کـرد کـه ایـن میـزان حاکی از رشـد یک هـزار و 

771 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 

اسـت. این شـرکت در هشـت ماه سـال گذشـته، یک 

هـزار و 583 میلیـارد و 564 میلیـون ریـال درآمـد از 

فـروش محصـوالت خـود در بـازار صادراتـی به دسـت 

آورده بود.

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  درآمـد  مجمـوع 

گل گهـر در هشـت مـاه سـال جـاری، 251 هـزار و 

64۰میلیـارد و 473 میلیـون ریـال بـود. ایـن شـرکت 

در هشـت ماه سـال پیش توانسـته بود در مجموع 

325 هزار و 937میلیارد و 122 میلیون ریال درآمد 

داشته باشد.
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کنسانتره گندله مجموع

بازارهـای صادراتـی کنـد کـه ایـن میـزان حاکـی از 

بـه مـدت  رشـد دو هـزار و 438 درصـدی نسـبت 

مشـابه سـال گذشـته اسـت. این شـرکت در هشـت 

مـاه سـال پیـش، 54 هـزار و 373 تـن محصـول در 

بازارهای صادراتی فروخته بود.

مجموع فروش شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

از آغاز سال جاری تا پایان آبان ماه، به هشت میلیون 

و 6۰5 هـزار و 19 تـن محصـول رسـید. ایـن شـرکت در 

هشت ماه سال گذشته توانسته بود هشت میلیون 

و 848 هزار و 941 تن محصول را در بازار بفروشد.
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میلگـرد، تقویت کننـده بتـن در صنعـت ساختمان سـازی اسـت و نقش استحکام  بخشـی به 
سـازه های سـاختمانی را بـر عهـده دارد. حـدود نیمـی از میلگرد فـوالدی جهان در چیـن تولید 
می شـود. تولیـد میلگـرد آجدار چیـن در مارس سـال 2022 بـا 11 درصد افت نسـبت به مارس 
سـال 2021، بـه حـدود 20 میلیون و ۴00 هـزار تن رسـید. در بازار میلگرد فـوالدی چین، عامل 
تقاضـا بیشـترین اثر را بـر تمایل به انبـار کـردن دارد. عالوه برایـن، میزان عرضـه میلگرد چین 
نیـز بـر موجـودی انبـار اثرگذار اسـت. تقاضـای یک مـاه آینده، حـدود هشـت برابر بیشـتر از 
عرضـه بـر تمایل به انبـارش میلگرد اثـر دارد. در بازار میلگـرد فوالدی چین، قیمـت میلگرد هیچ 
تاثیـری بـر تمایل بـه انبارش ایـن محصول فـوالدی نـدارد. از دالیل عـدم تاثیرپذیـری قیمت 
میلگـرد بـر تمایل بـه انبـارش آن، می توان به سـهم کم عرضـه میلگـرد در بورس اشـاره کرد. 

گفتنی است بیشتر معامالت میلگرد در چین در بازار آزاد صورت می پذیرد.

افت قیمت و عرضه میلگرد فوالدی چین در سال 2۰22

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، میلگرد فوالدی از طریق نورد گرم 

بیلت و بلوم فوالدی تولید می شود. میلگرد فوالدی 

در انـواع سـاده و آجـدار و بـه  صـورت کالف و شـاخه 

تولید می شـود. میلگـرد آجـدار دارای برآمدگی های 

تکرارشونده در سطح خود است که این برآمدگی ها 

بر روی افزایش سطح اصطکاک و درگیر شدن بیشتر 

میلگـرد بـا بتـن موثـر اسـت و ترکیب یکپارچه تـری را 

موجب می شـود. میلگردهای فوالدی بنا به کاربرد 

در آلیاژهای مختلف تولید می شوند. میلگرد ساده  

کربنی، پرمصرف ترین میلگرد در ساخت و ساز است. 

همچنین میلگردهـای آلیاژی اغلـب در محیط های 

مـواد  تولیـد  صنعتـی  کارگاه هـای  نظیـر  خورنـده 

شیمیایی استفاده می شود.

از قبیـل  میلگـرد فـوالدی در صنایـع مختلفـی 

سـاختمان، زیرسـاخت، تجهیزات صنعتی، کاالهای 

مصرفـی بـادوام، حمل ونقـل و صنایـع نظامـی کاربرد 

سـاخت  در  میلگـرد  ساخت و سـاز  بخـش  در  دارد. 

عنـوان  بـه  و صنعتـی  اداری  واحدهـای مسـکونی، 

تقویت کننـده بتـن مورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. در 

صنعت زیرساخت نیز مصرف میلگرد به بخش های 

راه سازی، پل سازی و ساخت اماکن عمومی اختصاص 

صنایـع  در  اسـتفاده  مـورد  فـوالدی  میلگـرد  دارد. 

سـاختمان و زیرسـاخت، اغلب از نوع میلگرد آجدار 

صنعـت  در  بتـن  تقویت کننـده  میلگـرد،  اسـت. 

ساختمان سـازی اسـت و نقـش استحکام بخشـی بـه 

سازه های ساختمانی را بر عهده دارد. میلگرد فوالدی 

بـا هـدف بهبود مقاومت کششـی بتـن در سـازه های 

بتنـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد؛ چـرا کـه بتـن 

مقاومت کششـی ضعیفـی دارد امـا از نظر مقاومت 

فشـاری، عملکرد آن خوب اسـت. برای همین اسـت 

کـه در سـازه های بتنـی میلگـرد را بـا بتـن مخلـوط 

مهم تریـن  شـود.  جبـران  ضعـف  ایـن  تـا  می کننـد 

صنعـت  فـوالدی،  میلگـرد  مصرف کننـده  صنعـت 

ساختمان و زیرساخت است.

افت کلی تولید میلگرد آجدار چین طی دو   
سال گذشته

حـدود نیمـی از میلگرد فـوالدی جهان در کشـور 

بزرگ  تریـن  از  یکـی  چیـن،  می شـود.  تولیـد  چیـن 

صادرکننـدگان میلگـرد فـوالدی در سـطح جهـان نیـز 

اسـت. نمـودار یـک، رونـد تولیـد میگـرد آجـدار چیـن 

طـی چنـد مـاه گذشـته را نشـان می دهـد. میانگیـن 

تولیـد میلگـرد آجـدار چیـن طـی دوره زمانـی مـورد 

بررسـی، حـدود 21 میلیـون و 27۰ هـزار تـن در هـر مـاه 

بوده است. تولید میلگرد آجدار چین به  طور کلی از 

سـال 2۰2۰ تـا 2۰22 رونـد نزولـی را طـی کـرده اسـت. 

میانگین افت ماهیانه تولید میلگرد آجدار چین طی 

دوره زمانـی مـورد بررسـی، حـدود یـک درصـد بـرآورد 

شـد. بررسـی های آتورپـات نشـان می دهـد کـه تولید 
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میلگـرد فـوالدی آجدار چیـن در ماه مارس سـال 2۰22 

بـا 11 درصـد افـت نسـبت به ماه مـارس سـال 2۰21، به 

حـدود 2۰ میلیـون و 4۰۰ هـزار تـن رسـید. الزم بـه ذکر 

اسـت افـت تولیـد میلگـرد فـوالدی چیـن در ماه هـای 

دوم هر سال به  دلیل تعطیالت دو هفته ای در چین 

بوده است.

عرضه و تقاضای میلگرد آجدار فوالدی   
چین

عرضـه میلگـرد فـوالدی چیـن کـه شـامل تولیـد 

داخلـی و واردات می شـود، طـی دوره زمانـی مـورد 

بررسـی رونـد نزولـی را طـی کـرده اسـت. چیـن بـه  

تـن میلگـرد  مـاه 23۰ هـزار  طـور میانگیـن در هـر 

فـوالدی وارد می کنـد. عرضـه میگـرد فـوالدی چین 

در مـاه مـارس سـال 2۰22، برابـر 2۰ میلیـون و 6۰۰ 

بیشـترین  اسـت  گفتنـی  اسـت.  بـوده  تـن  هـزار 

مصرف میلگرد در صنعت ساختمان است. از این  

بـرآورد تقاضـای میلگـرد فـوالدی، میـزان  بـرای  رو 

سـرمایه گذاری بخـش امـالک و مسـتغالت چیـن 

بررسی شده است.

بـه  طـور کلـی تمایـل بـه انبارسـازی از عواملـی 

مانند میزان عرضه، میزان تقاضا و قیمت محصول 

تبعیـت می کند. بـا افزایش تقاضا، قیمت محصول 

نیـز رشـد و تمایـل به انبـارش افزایش پیدا می کند و 

برعکـس، بـا کاهـش تقاضـا نیـز تمایل بـه انبـار کردن 

فـوالدی چیـن،  میلگـرد  بـازار  در  کاهـش می یابـد. 

عامـل تقاضا بیشـترین اثـر را بر تمایل به انبـار کردن 

دارد. عالوه برایـن، میـزان عرضـه میلگرد چین نیز بر 

موجـودی انبـار اثرگـذار اسـت. بـا کاهـش عرضه نیز 

موجودی انبار عرضه کنندگان در سطح پایینی قرار 

می گیـرد. طبـق بررسـی های آتورپـات، تقاضـای یک 

مـاه آینـده میلگـرد در چیـن بر میزان موجـودی انبار 

ماه حاضر تاثیر دارد. گفتنی است تقاضای یک ماه 

آینده، حدود هشـت برابر بیشـتر از عرضه بر تمایل 

به انبارش میلگرد اثر دارد.

به  طور کلی افزایش قیمت محصول، تمایل به 

انبـار کـردن را افزایـش می دهـد؛ بـه  طـوری کـه بـا 

افزایـش قیمـت، انتظـارات در مورد افزایش بیشـتر 

قیمت زیاد می شود و این امر تمایل به دپو کردن را 

افزایش می دهد؛ چراکه در این حالت، عرضه کنندگان 

و تاجـران بـا افزایـش موجـودی انبـار می تواننـد در 

آینده محصول خود را با قیمت باالتری بفروشـند. 

بـا ایـن حـال، ارزیابی هـای آتورپـات نشـان می دهـد 

در بـازار میلگـرد فوالدی چین، قیمت میلگرد هیچ 

تاثیـری بـر تمایـل بـه انبـارش ایـن محصـول فـوالدی 

نـدارد. قیمـت میلگـرد فـوالدی بررسـی شـده در 

چین، قیمت بورس شانگهای است. از دالیل عدم 

تاثیرپذیری قیمت میلگرد بر تمایل به انبارش آن، 

بـورس  بـه سـهم کـم عرضـه میلگـرد در  می تـوان 

اشـاره کرد. گفتنی اسـت بیشتر معامالت میلگرد 

در چین در بازار آزاد صورت می پذیرد.
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ورق هـای الکتریکـی دارای خاصیـت مغناطیسـی بـاال هسـتند و بـه همیـن دلیـل در تولیـد 
ترانسـفورماتور، الکتروموتـور و ژنراتـور به کار می روند. تجـارت این ورق فـوالدی از حدود چهار 
میلیـون و 300 هـزار تـن در سـال 2012 با نرخ میانگین رشـد سـالیانه 2 درصد، بـه حدود پنج 
میلیـون و 200 هزار تن در سـال 2021 رسـید. بزرگ تریـن صادرکننـده ورق الکتریکی فوالدی 
جهـان در سـال 2021، چیـن بـوده اسـت. ژاپـن و کره جنوبـی تـا سـال 2020، بزرگ تریـن 
صادرکننـدگان ورق الکتریکـی بودنـد امـا از سـال 2020، چین گوی سـبقت را از این دو کشـور 
آسـیایی ربـود. هنـد بـه عنـوان بزرگ تریـن واردکننـده ورق الکتریکی فـوالدی طی سـال های 
2012 تـا 2021 بـوده اسـت. واردات هند در سـال 2021، حـدود 1۴ درصـد از کل تجارت ورق 
الکتریکـی فـوالدی را به خـود اختصاص داد. افزایـش تقاضای ورق الکتریکی فوالدی در سـطح 

جهان در پی رشد و توسعه صنایع مختلف است.

چین، غول صادرات ورق الکتریکی فوالدی

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، ورق الکتریکی فوالدی از آنیلینگ و 

دی کربوره کردن ورق  سـرد فوالدی تولید می شـود. 

در فراینـد تولیـد ورق الکتریکـی، بـا کنتـرل ترکیـب 

شـیمیایی آلیـاژ و اعمـال سـیکل های ترمومکانیکـی 

مناسـب، سـعی می شـود تـا بـه سـاختار بهینـه ای 

دسـت یافـت و در نهایـت بـا کنتـرل فراینـد آنیـل 

نهایـی، بافـت مـورد نظر را در ورق ایجـاد کرد. فوالد 
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الکتریکـی، یـک مـاده مغناطیسـی نـرم اسـت کـه بـا 

میـزان سیلیسـیم بـاال، مقاومـت الکتریکـی فـوالد را 

افزایـش می دهـد و باعـث کاهـش اتـالف ناشـی از 

جریان گردابی می شود.

فـوالدی در هسـته  ورق  نـوع  ایـن  از  اسـتفاده 

الکتروموتورهـا، باعـث کاهش تلفـات برق و قابلیت 

هدایـت مغناطیسـی باالتـر نسـبت بـه سـایر ورق هـا 

می شـود. بـرای کاهـش تلفـات جریان هـای گردابی، 

از چنـد الیـه ورق الکتریکـی روی هـم اسـتفاده 

می شـود. بـر روی ورق هـا نیـز یـک الیـه نـازک عایـق 

الکتریکـی،  ورق هـای  در  دارد.  وجـود  الکتریکـی 

میزان سیلیسیم بین 1.2 تا 4 درصد و آلومینیوم بین 

تـا ۰.35 درصـد اسـت. ورق هـای الکتریکـی   ۰.33

دارای خاصیت مغناطیسی باال هستند و به همین 

دلیل در تولید ترانسفورماتور، الکتروموتور و ژنراتور 

بـه کار می رونـد. بنابرایـن ایـن ورق فـوالدی در تمـام 

صنایع کاربرد نهایی دارد.

انـواع  در  الکتریکـی  ورق هـای  کلـی  طـور  بـه  

جهت دار و غیر جهت دار تولید می شوند. ورق های 

فـوالد الکتریکـی جهـت دار، دارای سـاختاری همگن، 

یکنواخت و یک جهته هستند که باعث می شود بار 

مغناطیسی و چگالی آن در یک جهت بیشتر باشد. 

بـه  طور معمول، ورق فوالد الکتریکی جهـت دار برای 

ترانسـفورماتورهایی کـه جهـت میـدان مغناطیسـی 

اسـتفاده  نیـاز دارنـد،  قابـل پیش بینـی و مشـخص 

می شـود. ورق هـای فـوالد الکتریکی جهـت دار، برای 

ایجاد نفوذپذیری باال و ضریب خسـتگی پایین مورد 

نیـاز بـرای ترانسـفورماتورهای الکتریکـی کارآمـد و 

اقتصـادی طراحـی شـده اند. ایـن ورق هـا دارای 

بیشترین کارایی در حفظ انرژی الکتریکی هستند و 

در ترانسفورماتورهایی به کار می روند که استفاده از 

آن هـا بـرای حفظ انرژی، حیاتی اسـت. گفتنی اسـت 

تولید ورق های الکتریکی جهت دار در سطح جهانی 

از ورق الکتریکـی غیـر هم جهـت بیشـتر اسـت. در 

ورق هـای فـوالد الکتریکـی غیـر جهـت دار، خـواص 

مغناطیسـی در تمـام جهـات یکسـان اسـت. میـزان 

سیلیسـیم در ایـن نـوع ورق هـا بیـن 2 تـا 3.5 درصـد 

اسـت و در کاربردهایی مانند هسـته های موتورها و 

ژنراتورها که متحرک هستند، به کار برده می شوند.

به دلیل کاربرد گسـترده ورق الکتریکی تجارت 

جهانـی ایـن محصـول فـوالدی نیـز اهمیـت زیـادی 

الکتریکـی  ورق  جهانـی  تجـارت  می کنـد.  پیـدا 

فـوالدی طـی سـال های 2۰12 تـا 2۰21، رونـد نوسـانی 

و در نهایـت صعـودی را طـی کرد. تجارت این ورق 

فـوالدی از حـدود چهـار میلیـون و 3۰۰ هـزار تـن در 

سـال 2۰12 بـا نـرخ میانگیـن رشـد سـالیانه 2 درصد، 

بـه حـدود پنـج میلیـون و 2۰۰ هـزار تـن در سـال 2۰21 

رسـید. نمـودار یـک، تجارت جهانـی ورق الکتریکی 

اسـاس محاسـبات  بـر  نشـان می دهـد.  را  فـوالدی 

آتورپـات، تجـارت جهانـی این محصول فـوالدی در 

سـال 2۰21 نسـبت بـه سـال 2۰19، حـدود 32 درصـد 

رشد داشت. گفتنی است کمترین میزان تجارت 

ورق الکتریکـی در سـال 2۰2۰ محقـق شـد کـه بـه 

کرونـا  توسـط  شـده  ایجـاد  دلیـل محدودیت هـای 

بـود. در سـال 2۰21 بـا احیـای صنایـع و خـروج از 

رکـود، تجـارت ورق الکتریکـی بـه اوج خـود طـی 

1۰سال گذشته رسید.

چین، بزرگ ترین صادرکننده ورق   
الکتریکی فوالدی در سال 2021

بزرگ تریـن صادرکننـده ورق الکتریکـی فـوالدی 

بـوده اسـت. میانگیـن  جهـان در سـال 2۰21 چیـن 

صادرات ورق الکتریکی فوالدی چین طی سال های 

2۰12 تا 2۰21، حدود 47۰ هزار تن بوده است. حدود 

الکتریکـی فـوالدی  از کل تجـارت ورق  19 درصـد 

جهـان در سـال 2۰21 ناشـی از صـادرات ایـن کشـور 

بوده است. میانگین سهم صادرات چین از تجارت 

جهانـی ایـن محصول فـوالدی طـی  سـال های 2۰12 تا 

2۰21 نیـز برابـر 11 درصـد بـود. گفتنـی اسـت تا سـال 

2۰2۰، ژاپـن و کره جنوبـی بزرگ تریـن صادرکننـدگان 

ورق الکتریکـی بودنـد امـا از سـال 2۰2۰، چیـن گـوی 

سبقت را از این دو کشور آسیایی ربود. همان  طور 

کشـورهای  می شـود،  مشـاهده   2 نمـودار  در  کـه 

تایـوان، کره جنوبـی، ژاپـن و آلمـان در سـال 2۰21، از 

دیگـر کشـورهای اصلی صادرکننـده ورق الکتریکی 

فوالدی بودند.

فوالد الکتریکی، یک ماده 
مغناطیسی نرم است که 
با میزان سیلیسیم باال، 

مقاومت الکتریکی فوالد را 
افزایش می دهد و باعث 
کاهش اتالف ناشی از 
جریان گردابی می شود
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سـهم کشـورهای چین و تایوان از صادرات ورق 

 2۰21 تـا  فـوالدی طـی سـال های 2۰12  الکتریکـی 

افزایش یافته اسـت. این کشـورها در سـال 2۰12، هر 

یـک بـه ترتیـب برابـر 7 و 11 درصـد از تجـارت جهانی 

ایـن محصـول فـوالدی سـهم داشـتند. چیـن و تایوان 

در سـال 2۰21، بـه ترتیـب 19 و 13 درصـد از تجـارت 

جهانی ورق الکتریکی را از آن خود کردند. همچنین 

سـهم کره جنوبـی، ژاپـن و آلمـان از صـادرات ورق 

الکتریکـی فـوالدی طـی دوره زمانـی مـورد بررسـی 

کاهش یافت.

هند، بزرگ ترین متقاضی ورق الکتریکی   
فوالدی

ورق  واردکننـده  بزرگ تریـن  عنـوان  بـه  هنـد 

الکتریکی فوالدی طی سـال های 2۰12 تا 2۰21 بوده 

اسـت. واردات هند در سـال 2۰21، حدود 14 

درصـد از کل تجـارت ورق الکتریکـی فـوالدی را بـه 

خـود اختصـاص داد. گفتنـی اسـت دیگـر کشـور 

تـا 2۰14،  سـال 2۰12  از  چیـن  یعنـی  آسـیایی  قـدر 

بـود.  الکتریکـی  ورق  واردکننـده  بزرگ تریـن 

کشـورهای ایتالیـا، چیـن، ترکیـه و تایلنـد، از دیگـر 

در  فـوالدی  الکتریکـی  ورق  اصلـی  واردکننـدگان 

سال 2۰21 بودند.

میانگیـن واردات ورق الکتریکـی فـوالدی هنـد 

طـی سـال های 2۰12 تـا 2۰21، حـدود 6۰۰ هـزار تـن 

بوده اسـت. میانگین سـهم واردات هند از تجارت 

جهانـی ورق الکتریکـی فوالدی نیز طـی دوره مورد 

بررسـی برابـر 14 درصـد بـرآورد شـد. سـهم هنـد از 

تجـارت ورق الکتریکـی فـوالدی جهـان از 12 درصد 

در سـال 2۰12، بـه 14 درصـد در سـال 2۰21 افزایـش 

یافتـه اسـت. از سـوی دیگـر، سـهم واردات چیـن از 

تجـارت جهانـی این محصول طی سـال های 2۰12 تا 

2۰21 کاهـش یافتـه اسـت. واردات ایتالیـا به عنوان 

دومیـن واردکننـده ورق الکتریکی فوالدی در سـال 

2۰21، برابر 56۰ هزار تن بوده است.

آینده بازار ورق الکتریکی فوالدی  
ورق هـای الکتریکـی از نـوع هم  جهـت و غیـر 

هم جهـت، در عرض هـا و ضخامت هـای مختلـف 

فـوالدی  ورق هـای  از  نـوع  ایـن  می شـوند.  تولیـد 

نقش مهمی در تولید ترانسفورماتورها، ژنراتورها و 

تمـام  در  رو  ایـن   از  دارنـد.  الکتریکـی  موتورهـای 

ورق  تقاضـای  افزایـش  می رونـد.  کار  بـه  صنایـع 

الکتریکـی فـوالدی در سـطح جهـان در پـی رشـد و 

توسـعه صنایـع مختلف اسـت. اندازه بـازار جهانی 

از  بیـش   ،2۰21 سـال  در  فـوالدی  الکتریکـی  ورق 

38میلیـارد دالر بـرآورد شـد. همچنیـن پیش بینـی 

می شـود انـدازه بـازار ایـن محصول فوالدی در سـال 

2۰26، بـه بیـش از 45 میلیـارد دالر برسـد و ایـن امر 

می تواند رشد تجارت آن را به  دنبال داشته باشد.
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بـر اسـاس داده های انجمن جهانی فـوالد خام که در روز 22 نوامبر 2022 منتشـر شـد، حجم 
کل تولیـد جهانـی فـوالد خام در ماه اکتبر سـال جـاری، به حـدود 1۴7.3 میلیون تن رسـید که در 
مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته تغییری نداشـت اما حجم آن حدود 2.9 درصد نسـبت به 

ماه سپتامبر 2022 کاهش یافت و به پایین ترین حد خود در هشت ماه گذشته رسید.

حجم ثابت تولید جهانی فوالد در ماه اکتبر 2۰22

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از موسسـه »Platts«، مجموع حجم تولید 

و  میلیـارد  یـک  حـدود  بـه   ،2۰22 سـال  مـاه   1۰ در 

55۰میلیون تن رسید که 3.9 درصد نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته کاهش داشت.

چین در ماه اکتبر 2۰22، حدود 79.8 میلیون تن 

فـوالد خـام تولیـد کـرد کـه 11 درصد نسـبت به مدت 

مشـابه سـال گذشـته افزایـش داشـت امـا 8.3 درصـد 

نسبت به ماه سپتامبر 2۰22 کمتر بود و به پایین ترین 

حـد خـود در هشـت مـاه گذشـته رسـید. همچنیـن 

کشـور چیـن، حـدود 54.1 درصـد از کل مقـدار تولیـد 

جهانی فوالد خام را در دست دارد.

بـه عـالوه حجـم تولیـد فـوالد چیـن در بـازه زمانی 

ماه های ژانویه تا اکتبر 2۰22، به حدود 86۰.6 میلیون 

تن رسید که 2.2 درصد نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته کاهش داشت.

هنـد، دومیـن تولیدکننـده بزرگ فـوالد جهـان در 

مـاه اکتبـر 2۰22، حـدود 2.7 درصـد رشـد در حجـم 

تولیـد معـادل 1۰.45 میلیـون تـن نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال گذشـته را تجربـه و حجـم تولیـد حـدود 

5.8درصد نسبت به ماه گذشته رشد پیدا کرد.

بـر اسـاس گـزارش انجمـن جهانـی فـوالد خـام، 

مجمـوع مقـدار تولیـد تجمعـی هنـد در بـازه زمانـی 

ماه هـای ژانویـه تا اکتبـر 2۰22 نیز با حـدود 6.1 درصد 

افزایش به 1۰3.8 میلیون تن رسید.

حجـم تولیـد در مـاه اکتبـر 2۰22 در ژاپـن، حـدود 

7.35 میلیـون تـن بـود کـه 11 درصد نسـبت به مدت 

مشـابه سـال گذشـته کاهـش داشـت امـا 2.9 درصـد 

نسبت به ماه سپتامبر 2۰22 افزایش یافت. به عالوه 

مقـدار تولیـد در بـازه زمانـی ماه هـای ژانویـه تـا اکتبـر 

2۰22 بـا 6.5 درصـد کاهـش نسـبت بـه مدت مشـابه 

سال گذشته، به 75.2 میلیون تن رسید.

حجم تولید ایاالت متحده آمریکا در ماه اکتبر 

2۰22، حـدود 6.7 میلیـون تـن بـود کـه 8.9 درصـد 

نسـبت بـه سـال گذشـته کاهـش یافـت امـا حـدود 

2.7درصـد نسـبت بـه مـاه گذشـته افزایـش داشـت. 

همچنین مقدار تولید در بازه زمانی ماه های ژانویه 

تـا اکتبـر 2۰22، بـه حـدود 68.1 میلیـون تن رسـید که 

4.8 درصـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته 

کاهش داشت.

مـاه  بررسـی ها نشـان می دهـد کـه روسـیه در 

اکتبـر 2۰22، حـدود 5.8 میلیون تن فوالد تولید کرد 

کـه 11.5 درصـد نسـبت بـه ماه اکتبـر 2۰21 کاهش را 

نشـان می دهـد امـا 3.3 درصـد رشـد نسـبت بـه مـاه 

گذشـته را تجربـه کـرد. مقـدار تولیـد در روسـیه در 
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ترکیـه در مـاه اکتبـر 2۰22 بـا حـدود 18 درصـد کاهش 

در سال، به 2.9 میلیون تن رسید که بیشترین کاهش 

نشـان  را  گذشـته  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت 

می دهـد؛ هرچنـد ایـن رقـم نسـبت بـه مـاه سـپتامبر 

افزایـش داشـت. همچنیـن  2۰22 حـدود 7 درصـد 

مقـدار تولیـد در بـازه 1۰ ماهـه سـال 2۰22 بـا 1۰ درصـد 

کاهش در سال، به حدود 3۰.2 میلیون تن رسید.

برزیل در ماه اکتبر 2۰22، حدود 2.8 میلیون تن 

فـوالد تولیـد کـرد کـه 4.5 درصـد نسـبت بـه مـاه 

سـپتامبر کاهـش داشـت امـا 3.3 درصـد نسـبت بـه 

ماه سپتامبر افزایش را نشان می دهد. این در حالی 

که مقدار تولید ماهانه فوالد ایران، حدود 2.9میلیون 

تن بود که 3.5 درصد نسـبت به مدت مشـابه سـال 

گذشتــــه و 4.7 درصــــد نسبـــت بـــه ماه گذشتــــه 

افزایش داشت.

مقـدار تولیـد فـوالد برزیـل در بـازه زمانی ماه های 

ژانویه تا اکتبر 2۰22 با 5.2 درصد کاهش در سال، به 

28.7 میلیون تن رسید. این در حالی است که مقدار 

تولید فوالد ایران در دوره 1۰ ماهه سال 2۰22 با حدود 

9 درصد افزایش، به 25.1 میلیون تن رسید.

داده های ارزیابی شده نشان می دهد که مقدار 

تولید چدن خام در 38 کشـور در ماه اکتبر 2۰22، به 

حدود 1۰4.5 میلیون تن رسید که 3.1 درصد نسبت 

داشـت.  افزایـش  گذشـته  سـال  مشـابه  مـدت  بـه 

همچنین مقدار تولید آهن احیای مستقیم در سراسر 

جهان به 9.3 میلیون تن رسید که 8.4 درصد نسبت 

به سال گذشته افزایش داشت.

مقـدار تولیـد چـدن خـام در بـازه زمانـی ماه هـای 

ژانویه تا اکتبر 2۰22، به یک میلیارد و 1۰۰ میلیون تن 

رسید که 2.2 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 

گذشـته کاهـش داشـت. ایـن در حالـی اسـت کـه 

مقـدار تولیـد آهـن احیـای مسـتقیم در بـازه زمانـی 

مشابه با 7.6 درصد افزایش در سال، به 91.9 میلیون 

تن رسید.

داده های بررسی شده، تولید فوالد خام 64کشوری 

کـه حـدود 98 درصـد از تولیـد فـوالد خام جهـان را در 

دسـت دارنـد و بـه انجمـن جهانی فـوالد خام گـزارش 

می دهند، پوشش می دهد.

بـازه زمانـی ماه هـای ژانویـه تا اکتبـر 2۰22، بـه حدود 

6۰.4 میلیـون تـن رسـید و حـدود 6.6 درصـد نسـبت 

بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته کاهـش یافـت که به 

نظر تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین و تحریم های 

غرب بوده است.

کره جنوبی در ماه اکتبر 2۰22، حدود 5.1 میلیون 

تـن فـوالد خـام تولیـد کـرد کـه 12 درصـد نسـبت بـه 

مدت مشـابه سـال گذشـته کاهش یافت اما نسـبت 

به ماه گذشته 1۰ درصد افزایش داشت. مقدار حجم 

تولیـد در بـازه زمانـی 1۰ ماهـه سـال 2۰22 بـا 5 درصـد 

کاهـش نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، بـه 

55.7 میلیون تن رسید.

کاهش 9.3 درصد مقدار تولید اروپا   
در قـاره اروپـا و در کشـورهایی چـون بریتانیـا و 

ترکیه، مقدار تولید فوالد خام حدود 17 درصد در ماه 

اکتبـر 2۰22 نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته 

کاهـش یافـت و بـه 15.۰3 میلیـون تـن رسـید. هرچند 

ایـن رقـم حـدود 5.5 درصـد افزایـش را نسـبت بـه ماه 

گذشـته نشـان می دهد که باالترین حد در چهار ماه 

گذشته است.

مقـدار حجـم تولیـد فـوالد در اروپـا در بـازه زمانی 

ماه هـای ژانویـه تـا اکتبـر 2۰22، حـدود 155.5 میلیون 

تـن بـود کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته 

9.3درصد کاهش داشت.

اروپـا،  فـوالد در  تولیدکننـده  آلمـان، بزرگ تریـن 

شـاهد کاهـش 14 درصـدی تولیـد فـوالد خـام در مـاه 

اکتبر 2۰22 نسـبت به مدت مشـابه در سال گذشته 

بود و حجم تولید آن به حدود 3.1 میلیون تن رسید؛ 

هرچنـد ایـن میـزان نسـبت بـه مـاه گذشـته، حـدود 

11درصـد افزایـش داشـت و بـه باالتریـن حـد خـود در 

چهار ماه گذشته رسید.

هزینه هـای بـاالی انـرژی بـه حجـم تولیـد فـوالد و 

همچنیـن رونـد تقاضا آسـیب رسـاند و بخش خـودرو 

نیز همچنان با کمبود مداوم تراشـه های نیمه هادی 

مواجه است.

داده های بررسـی شـده نشان می دهد که کشور 

آلمـان در بـازه زمانـی ماه هـای ژانویـه تـا اکتبـر 2۰22، 

حـدود 31.4 میلیـون تـن فوالد خام تولید کرده اسـت 

که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 6.9 درصد 

کاهش داشته است.

قیمت کویل نورد گرم در اروپا از نیمه دوم ماه 

مـارس بـه دلیـل حجـم تقاضـای کـم در حـال کاهـش 

اسـت. ارزیابـی موسسـه »Platts« در روز 21 نوامبـر 

2۰22، قیمت کویل نورد گرم در اروپای شمالی برای 

تحویـل در انبارهـای شـهر صنعتـی رور در آلمـان را 

حـدود 615 یـورو در هـر تـن نشـان داد کـه حـدود 

33درصد از ابتدای سال 2۰22 کاهش یافته است.

کاهش 18 درصدی مقدار تولید در ماه   
اکتبر 2022 در ترکیه

بـر اسـاس داده هـای ارزیابـی شـده، مقـدار تولیـد 
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قیمـت سـنگ آهن در حـال افزایـش اسـت؛ چراکـه چشـم انداز مطمئـن نسـبت بـه افزایش 
تقاضـای فوالدسـازان چین، عاملی تاثیرگذارتر نسـبت به عوامل نزولی بـازار مانند محدودیت های 

بالقوه تولید در فصل زمستان و کاهش مالیات صادرات سنگ آهن توسط هند است.

تاثیر عوامل صعودی بازار بر افزایش قیمت سنگ آهن

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

شـاخص  قیمـت  رویتـرز،  خبرگـزاری  از  بـه  نقـل  و 

سـنگ آهن بـا عیـار 62 درصـد در بـازار فیزیکـی بـرای 

تحویل در انبارهای شمال چین همان طور که توسط 

موسسـه »Argus« ارزیابـی شـد، در روز 18 نوامبـر 

2۰22 بـه حـدود 99 دالر و 5۰ سـنت در هـر تـن رسـید 

که بسیار نزدیک به قیمت 1۰۰ دالری است و آخرین 

بار در روز 15 سپتامبر 2۰22 ارزیابی شده بود.

این قیمت از زمان رسـیدن به پایین ترین سـطح 

سه ساله خود یعنی 79 دالر در هر تن در 31 اکتبر 

2۰22، حدود 26 درصد افزایش یافته اسـت. کشـور 

چیـن بـه عنـوان دومین اقتصـاد برتر جهان امیـدوار 

اقدامـات  از  برخـی  بتوانـد  خـود  تـالش  بـا  اسـت 

سـخت گیرانه مرتبـط بـا ویـروس کرونـا کـه بـر رشـد 

اقتصـادی ایـن کشـور تاثیر منفی گذاشـته اسـت را 

کاهش دهد.

عالوه بر خوش بینی نسبت به رشد بخش های 

پرمصرف فوالد  مانند صنعت ساخت وساز و صنایع 

زیرسـاختی در سـال آینـده، برخـی عوامـل صعـودی 

دیگـر بـازار نیـز بـر تعییـن قیمـت سـنگ آهن و فـوالد 

تاثیرگذار هستند.

موجـودی انبـار سـنگ آهن در بنـادر چیـن طـی 

حـدود  از   ،2۰22 نوامبـر   18 بـه  منتهـی  هفتـه 

تـن  هـزار  و 45۰  میلیـون  بـه 135  تـن  136میلیـون 

نسـبت بـه هفته قبـل از آن کاهش یافت. بـه عالوه، 

موجودی انبارها 1۰ درصد کمتر از حجم مذکور در 

مدت مشابه سال گذشته بود.

ذخایـر  انباشـت  بـا  کـه  اسـت  ذکـر  شـایان 

واحد هـای فوالدسـازی بـرای افزایـش تولیـد در سـال 

رونـد  سـاختمانی  فعالیت هـای  کـه  زمانـی   ،2۰23

انبارهـا  موجـودی  می گیرنـد،  خـود  بـه  صعـودی 

هم زمـان بـا فـرا رسـیدن فصـل زمسـتان در نیمکـره  

شمالی نیز افزایش خواهد یافت.

حـال  در  نیـز  فـوالدی  میلگـرد  انبـار  موجـودی 

کاهش است و در هفته منتهی به 18 نوامبر 2۰22، 

به حدود سه میلیون و 74۰ هزار تن رسید.

در همین راسـتا ذخایر انبار موجودی میلگرد با 

نزدیـک شـدن بـه فصـل زمسـتان کاهـش می یابـد اما 

در اوایـل سـال جدیـد رونـد صعـودی می گیـرد تـا بـه 

کمک این موجودی انبار بتوان حجم تقاضای باالی 

میلگردهـا را تامین کرد.

میـزان فعلـی موجـودی میلگـرد نیـز بـرای هفتـه 

ایـن  اسـت.  کاهشـی  نوامبـر 2۰22  بـه 21  منتهـی 

میـزان، 23 درصـد کمتـر از حجـم چهـار میلیـون و 

85۰هـزار تنـی در مـدت مشـابه سـال 2۰21 و حجـم 

چهار میلیون و 88۰ هزار تنی در مدت مشابه سال 

2۰2۰ بوده است.

کاهـش سـطح موجـودی انبارهـا نشـان می دهـد 

که کشـور چین حدود 7۰ درصد از سـنگ آهن خود 

را از طریـق دریـا تامیـن می کنـد و قصـد دارد حجـم 

واردات خود در ماه های آینده را افزایش دهد.
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عوامل تاثیرگذار بر واردات و صادرات   
سنگ آهن

پیش بینی می شـود که بیشـترین حجم واردات 

حـال  عیـن  در  شـود.  انجـام  نوامبـر 2۰22  مـاه  در 

تحلیل گـران موسسـه »Kpler« تخمیـن می زنند که 

حجـم واردات از طریـق دریـا، حـدود 1۰3 میلیـون و 

 »Refinitiv« 9۰۰هـزار تـن باشـد. بـه  عـالوه موسسـه

پیش بینـی کـرده اسـت کـه ایـن حجـم واردات بـه 

حدود 1۰6 میلیون تن برسد.

ایـن ارقـام بـه طـور قابـل  توجهـی باالتـر از رقـم 

رسمی اعالمی توسط گمرک یعنی حدود 94میلیون 

و 98۰ هـزار تـن در مـاه اکتبـر 2۰22 اسـت و اگر حجم 

واردات در ایـن مـاه از 1۰۰ میلیـون تـن بیشـتر باشـد، 

این رقم نشـان دهنده بیشـترین حجم واردات از ماه 

نوامبر 2۰21 خواهد بود.

عواملـی وجـود دارد کـه ممکـن اسـت بـر قیمت 

سـنگ آهن تاثیـر بگـذارد کـه مهم تریـن آن هـا، کاهش 

میزان سودآوری واحدهای فوالدسازی چین محسوب 

می شـود کـه ممکـن اسـت منجـر بـه کاهـش مقـدار 

تولید به ویژه در اوایل فصل زمستان شود.

محدودیت هـای تولیـد فـوالد نیز ممکن اسـت 

طـرح  از  بخشـی  عنـوان  بـه  چیـن  دولـت  توسـط 

اقـدام جهـت کنتـرل آلودگـی هـوا اعمـال شـود که 

می توانـد حجـم تقاضای سـنگ آهن در کوتاه مدت 

را محدود کند.

همچنیـن کشـور هنـد ممکـن اسـت پـس از لغـو 

برخی عوارض صادراتی به ویژه آن  دسته هایی که بر 

مواد معدنی با عیار پایین تر اعمال شده بود، تصمیم 

به افزایش صادرات محموله های سنگ آهن بگیرد.

بایـد بـه ایـن موضوع اشـاره کرد که کشـور هند، 

بازیگر اصلی در بازار عرضه سنگ آهن از طریق دریا 

بـه  نسـبت  ایـن کشـور  و حجـم صـادرات  نیسـت 

برزیـل بسـیار کمتـر  و  اسـترالیا  کشـورهایی چـون 

اسـت. طبـق داده هـای موسسـه »Kpler«، هنـد در 

تـن  میلیـون  چهـار  متوسـط  طـور  بـه   2۰2۰ سـال 

سـنگ آهن در مـاه صـادر می کـرد و چیـن خریـدار 

اصلی آن بود.

با توجه به زمان الزم برای برقراری مجدد روابط 

تجاری و بازیابی زنجیره های تامین، بعید است که 

هنـد بتوانـد بـه ایـن زودی هـا بـه نرخ صـادرات سـال 

2۰2۰ خـود دسـت یابـد. حتـی اگـر هند بتوانـد روند 

صادرات خود را از سر بگیرد، این کار تاثیر محدودی 

بر قیمت  عیارهای پایین تر سنگ آهن مانند شاخص 

58 درصد و کمتر خواهد داشت.

رونـد  عوامـل  حاضـر  حـال  در  کلـی،  طـور  بـه 

صعودی بازار در چین در افزایش قیمت سـنگ آهن 

تاثیرگذارند. مشکلی که در این حین مطرح می شود، 

ایـن اسـت کـه تاثیـرات ایـن عوامـل کـه مبتنـی بـر 

احساسـات در بـازار هسـتند، تـا ابتـدای سـال 2۰23 

ملموس نخواهد بود.

کاهش سطح موجودی 
انبارها نشان می دهد که 
کشور چین حدود 70 

درصد از سنگ آهن خود را 
از طریق دریا تامین می کند 
و قصد دارد حجم واردات 
خود در ماه های آینده را 

افزایش دهد
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آلومینیومآلومینیوم

محصوالت بی کیفیت در سبد خرید مصرف کنندگان

محکوم به ادامه تولید هستیم

رشد 9.2 درصدی میزان تجارت مفتول آلومینیوم در سال 2۰2۱
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مدیرعامـل شـرکت متیـن کار آلومینیوم گفت: به دنبـال اختالف قیمـت در و پنجره های تولیدی 
از جنـس پروفیل آلومینیومی بـا »UPVC«، مصرف کنندگان نهایی بـدون در نظر گرفتن کیفیت، در 
وهله نخسـت بـه قیمت اهمیت می دهنـد و محصوالت مرغـوب و باکیفیت را انتخـاب نمی کنند. از 
سـوی دیگـر، شـرایط خریـد پروفیـل آلومینیومی بـرای مصرف کننـدگان انبـوه به صـورت نقدی 
اسـت اما بـا توجه به خرید اعتبـاری و تنفس 10 ماهه بـرای بازپرداخت سـایر محصوالت، تمایل 

افراد به خرید پروفیل آلومینیومی کاهش پیدا می کند.

محصوالت بی کیفیت در سبد خرید مصرف کنندگان
مدیرعامل شرکت متین کار آلومینیوم مطرح کرد:

حمیـد دودانگـه در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: ایـن 

شـرکت فعالیـت خـود را در سـال 1394 در شـهرک 

صنعتـی شـریف ابهـر بـا رنـگ کاری پـودری نبشـی، 

قوطی و پروفیل آلومینیوم برای مصارف ساختمانی 

آغـاز کـرد امـا متاسـفانه بـا وجـود سـابقه نزدیـک بـه 

4۰سـاله در ایـن صنعـت و بـه علـت نبـود سـرمایه   

کافـی، اکنـون غیرفعـال اسـت و بیـش از دو سـال از 

تعطیلی مجموعه می گذرد.

وی افزود: فرایند تولید در این واحد تولیدی در 

زمـان فعالیـت خـود بـه ایـن صـورت بود که بـا خرید 

پروفیل آلومینیومی خام و انجام مراحل شست وشو، 

کـوره  و  رنگ آمیـزی  دکورات سـازی،  سـمباده زنی، 

پخت، در نهایت محصول نهایی تولید، بسته بندی 

و به بازار مصرف  عرضه می شد.

مدیرعامـل شـرکت متیـن کار آلومینیـوم عنوان 

کـرد: ایـن شـرکت  بـرای راه اندازی خط تولید پروفیل 

آلومینیوم با وجود فراهم سازی تمام زیر ساخت ها، 

خریـد ماشـین آالت، سـرمایه گذاری 1۰ میلیـارد 

عـدم  دلیـل  بـه  الزم،  مجوز هـای  اخـذ  و  تومانـی 

حمایت از سوی دولت و بانک ها و همچنین کمبود 

سـرمایه کافـی موفـق به اجـرای آن نشـد و زمانی که 

فعالیـت داشـتیم، مشـغول بـه رنـگ کاری پروفیـل 

آلومینیومی بودیم؛ این در حالی است که متاسفانه 

در زمینـه رنـگ کاری ایـن محصـول نیز با مشـکالتی 

رو به رو هستیم. برای مثال، خرید پروفیل آلومینیومی 

از تولیدکننـدگان بـه صـورت اعتبـاری در گذشـته 

ممکـن بـود امـا بـا نوسـانات قیمـت در بـازار، دیگـر 

قـادر بـه خرید مـواد اولیه هم نبودیم. زمانی که این 

شرکت تاسیس و راه اندازی شد، پروفیل آلومینیومی 

بـا قیمـت حـدود 1۰ هزار تومان بـه  ازای هر کیلوگرم 

بـه فـروش می رسـید امـا هم اکنـون یـک بـار 1۰ تنی 

بـا قیمتـی حـدود یـک میلیـارد  از ایـن محصـول، 

تومان به فروش می رسـد که خرید نقدی آن بسـیار 

دشوار است.

دودانگـه ادامـه داد: در سـال 1395 بـا وجـود 

اینکـه شـهرک  صنعتـی که این واحد تولیـدی در آن 

قـرار داشـت، اخـد وام بـه مبلـغ دو میلیـارد و 5۰۰ 

میلیـون تومـان بـا شـرایط پرداخـت دو سـاله تنفـس 

در بازپرداخـت اقسـاط و 4 درصـد سـود بازگشـت 
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سرمایه را تایید کرد اما زمانی که به بانک مراجعه 

کردیـم، متوجـه شـدیم هیـچ بودجـه ای بـرای ایـن 

تسـهیالت در نظـر گرفتـه نشـده اسـت و بانک هـا 

چنیـن وامـی را اعطـا نمی کننـد. در ایـن میـان بـه 

دلیـل بدهی هـای مالـی کـه داشـتیم و بـا توجـه بـه 

خطـر افتـادن اعتبار شـرکت، در نهایت به اخد یک 

وام مضاربـه ای بـه مبلـغ 5۰۰ میلیون تومان با سـود 

تـن  بانـک  سـوی  از  سـرمایه  بازگشـت  درصـد   18

دادیـم امـا ایـن وام نـه تنهـا جوابگـوی نیـاز مـا نبـود 

بلکـه تنهـا بـرای تسـویه حسـاب های موجـود از آن 

استفاده کردیم.

عدم حمایت دولت و موسسات مالی از   
صنعتگران

وی بـا اشـاره بـه چالش هایـی کـه در زمان تولید 

بـا آن هـا دسـت و پنجه نرم می کردنـد، تصریح کرد: 

ایـن واحـد تولیـدی حـدود پنـج تـا 6 مـاه در مسـیر 

ناهمـوار تولیـد تـاب آورد امـا بـا ادامـه ایـن روند و با 

توجـه بـه مقـرون به صرفه نبـودن تولید و همچنین 

نگرانی هایـی کـه بابـت بدهی هایی مالی به سـبب 

خریـد مـواد اولیـه برای شـرکت به وجود آمـده بود، 

بـه ایـن نتیجه رسـیدیم که تولیـد را متوقف کنیم. 

بـه  ملـزم  همچنـان  شـرکت،  تعطیلـی  وجـود  بـا 

پرداخت وام هایی که اخذ کردیم، هستیم و دو بار 

و  سـال  ابتـدای  در  وام  کلـی  تسـویه  بـه  اقـدام 

پرداخت مبالغ 8۰ و 9۰ میلیون تومانی کرده ایم اما 

هم اکنون بانک با به اجرا گذاشتن و مسدود سازی 

حسـاب های بانکـی، مـا را در یـک وضعیـت گنگ و 

مبهم قرار داده است.

مدیرعامـل شـرکت متیـن کار آلومینیـوم با بیان 

تعطیلـی  اصلـی  عامـل  نقدینگـی،  کمبـود  اینکـه 

مجموعـه مـا بود، مطـرح کرد: زمانی که ما فعالیت 

خود را آغاز کردیم، هزینه  خرید مواد اولیه 5۰ تا 6۰ 

میلیـون تومـان بـود. در آن زمـان بـا احتسـاب اینکـه 

بـه منظـور خریـد اعتبـاری مـواد اولیـه و  ایـن وام 

همچنیـن ماشـین آالت مـورد نیـاز طـی مـدت زمـان 

پنـج مـاه بـه دسـت مـا خواهـد رسـید، بـر ایـن بـاور 

بودیـم کـه می توانیم به مسـیر خود ادامـه دهیم اما 

متاسـفانه وام بانکـی بعـد از گذشـت دو سـال بـه 

دست ما رسید که در آن زمان بهای پرداختی برای 

پروفیل آلومینیوم به شدت رشد پیدا کرده بود و نه 

تنها دردی از دردهای ما دوا نکرد بلکه در پایان نیز 

بـاری اضافـه بـر دوش مـا شـد. هزینـه خریـد مـواد 

اولیه به صورت اعتباری با در نظر گرفتن سـود سـه 

هـزار تومانـی بـه  ازای هـر کیلوگـرم بـرای یـک بـار 1۰ 

تنـی در مـدت زمـان دو مـاه، تنهـا 6۰ میلیـون تومان 

توجیـه  هیـچ  مبلـغ  ایـن  پرداخـت  و  بـود  مـا  بـرای 

اقتصادی نداشت.

دودانگـه در ادامـه در خصـوص نقـش نیـروی 

انسـانی در بخـش تولیـد، تصریـح کـرد: در زمینـه 

تامیـن رنـگ بـرای رنـگ کاری محصوالت با مشـکلی 

مواجـه نبودیـم و تنهـا مسـئله موجـود، قیمـت رنـگ 

بود که برای این کار، به 1۰۰ کارتن رنگ نیاز داشتیم 

و هزینـه یـک کارتـن رنـگ نیـز چهـار میلیـون تومـان 

بـود. خوشـبختانه در زمـان تولیـد، بـا کمبـود نیروی 

انسـانی و افزایش حقوق مشـکل خاصی نداشـتیم و 

نیروهـای  میـزان حقـوق  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

انسانی که در جبهه تولید فعال هستند، با توجه به 

هزینه های تولید بسـیار پایین اسـت و هیچ تناسبی 

بین زحماتی که نیروی انسـانی متحمل می شـود و 

و  نـدارد  وجـود  می کنـد،  دریافـت  کـه  حقوقـی 

نمی تواند مایحتاج معیشتی خود را تامین کند. در 

تولیـدی  واحد هـای  از  دولـت  اگـر  راسـتا  همیـن 

حمایـت کنـد و بـازار مصـرف رونـق داشـته باشـد، 

می تـوان بـرای بسـیاری از افـراد اشـتغال زایی کـرد. 

ایـن واحـد تولیـدی در زمـان فعالیـت خـود 1۰ نفـر 

نیروی انسانی فعال داشت و به دلیل کوچک بودن 

بـازار مصـرف در شهرسـتان ها، در زمینـه صـادرات 

فعـال نبود. ضمن اینکـه در آن زمان امکان صادرات 

بـه کشـور های همسـایه ماننـد عـراق و افغانسـتان 

وجود داشت اما متاسفانه به علت عدم حمایت از 

تولیدکننـدگان و بـه صرفـه نبـودن تولیـد در ایـران، 

هم اکنـون کشـور عـراق بـا مهیاسـازی شـرایط کاری 

مناسب تر و حمایت از صنعتگران، زمینه فعالیت و 

کسـب وکار را در کشـور خود فراهم سـاخته اسـت و 

و  نصـب  بـه  نسـبت  ماهانـه  صـورت  بـه  حداقـل 

راه انـدازی یـک دسـتگاه رنـگ کاری پـودری پروفیـل 

آلومینیومی اقدام می کند.

این شرکت فعالیت خود را 
در سال 139۴ در شهرک 

صنعتی شریف ابهر با 
رنگ کاری پودری نبشی، 
قوطی و پروفیل آلومینیوم 
برای مصارف ساختمانی 

آغاز کرد
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مزایای استفاده از پروفیل آلومینیومی  
وی در رابطـه بـا وجـود رکـود در بـازار مصـرف، 

ابراز کرد: بازار مصرف پروفیل آلومینیومی نسـبت 

بـه سـال های گذشـته دچـار رکـود شـده اسـت کـه از 

محصـوالت  وجـود  بـه  می تـوان  آن،  عمـده  دالیـل 

عـدم  و  دوجـداره  پنجره هـای  و  در   ،»UPVC«

اطالع رسانی و تبلیغات در خصوص مزایای استفاده 

از محصـوالت آلومینیومـی اشـاره کـرد؛ چراکـه فلـز 

اسـتراتژیک آلومینیـوم بـه علـت سـبکی، اسـتحکام 

مناسـب و بازگشـت به چرخه تولید پس از اسـتفاده 

از محصـول و تبدیـل شـدن بـه قراضـه آلومینیـوم، 

کاربرد های بسیار عدیده  دیگری مانند استفاده در 

کرکـره . در و پنجـره از نـوع نرمـال، ترمـال، ترمـال 

بریـک و... دارد. همچنیـن در تهـران و شـهر های 

توسـعه یافته به دنبال افزایش امنیت سـازه در زمان 

آتش سـوزی، سـاختمان هایی بـا تعـداد بیـش از چهار 

طبقـه بایـد از در و پنجره هـای آلومینیومـی بـه جای 

»UPVC« اسـتفاده کننـد. متاسـفانه بـا وجـود تمام 

مزایـای اسـتفاده از پروفیـل آلومینیومـی، اسـتقبال 

خوبی از این صنعت نشده و این در حالی است که 

تنوع و کاربردهای بیشتری نیز دارد.

این فعال صنعت آلومینیوم خاطرنشان کرد: در 

داخل کشور علی رغم حضور تولیدکنندگان بزرگ و 

نامدار و به علت عدم اطالع رسانی و نبود تبلیغات 

کافـی بـه ویـژه در زمینـه پروفیـل آلومینیومـی، ایـن 

قـرار  بایـد در کانـون توجـه  صنعـت آن چنـان کـه 

نگرفته اسـت. صنعت آلومینیوم فراز و نشـیب های 

فراوانـی را طـی سـالیان اخیـر تجربـه کـرده اسـت و 

برای مثال در دهه های 7۰ تا 8۰ به دلیل وجود در و 

پنجره هـای  آهنـی و اسـتقبال از آن هـا، تولیـد پروفیل 

آلومینیـوم زمین گیـر شـد امـا در ادامـه دوبـاره جـان 

گرفت و کشـور هایی مانند ترکیه و آلمان به سـمت 

تولیـد محصـوالت هـای تـک آلومینیومـی حرکـت 

می کنند که به همین علت می توان گفت صنعت 

پروفیل آلومینیوم با رونق خوبی همراه شده است. 

امیدوار به رونق صنعت ساخت وساز   
هستیم

بـا  آلومینیـوم  کار  متیـن  شـرکت  مدیرعامـل 

اشـاره بـه اینکـه کاهـش پروژه هـای عمرانـی و تعلل 

در معامـالت بـه دنبـال مذاکرات سیاسـی برجام، 

نبـوده  آلومینیومـی  پروفیـل  قیمـت  بـر  بی تاثیـر 

پایـان  دنبـال  بـه  اگرچـه  کـرد:  اذعـان  اسـت، 

مذاکرات برجام، جرقه ای در صنعت ساخت و ساز  

و رونق بازار ایجاد شده است اما چالش عمده ای 

کـه بـا آن مواجـه هسـتیم، ایـن اسـت که مسـئوالن 

ایـن پرو ژ ه هـا نیـاز خـود را از شـهر های دیگـر تامین 

کـرده و تولیدکننـدگان محلـی سـفارش جدیـدی 

دریافـت نمی کننـد. ایـن مسـئله در زمینه نیروی 

کار هـم صـدق می کنـد و بـه جـای به کارگیـری از 

بـه  عمرانـی،  پروژه هـای  اجـرای  در  محلـی  افـراد 

دنبـال به کارگیـری از افـراد غیربومی و حتی اتباع 

خارجـی هسـتند. فقـط بـه ایـن دلیـل کـه هزینـه 

بـرای  معضلـی  ایـن  و  کننـد  پرداخـت  کمتـری 

نیـروی کار منطقـه محسـوب می شـود. همچنین 

بسـیاری از تولیدکننـدگان بـه دلیل عدم پرداخت 

هزینـه تولیـد محصـوالت در زمـان مقـرر از سـوی 

دولـت، دیگـر بـه همـکاری بـا پروژه هـای دولتـی 

تن نمی دهند.

دودانگه در پایان یادآور شد: به علت اختالف 

قیمـت در و پنجره هـای تولیـدی از جنـس پروفیـل 

آلومینیومـی و »UPVC«، مصرف کننـدگان نهایـی 

بدون در نظر گرفتن کیفیت، در وهله نخسـت به 

قیمـت اهمیـت می دهنـد و محصـوالت مرغـوب و 

باکیفیت را انتخاب نمی کنند. از سوی دیگر، شرایط 

خریـد پروفیـل آلومینیومـی بـرای مصرف کننـدگان 

انبـوه بـه صـورت نقـدی اسـت اما با توجـه به خرید 

اعتبـاری و تنفـس 1۰ ماهـه بـرای بازپرداخـت سـایر 

محصـوالت، افـراد ترغیـب بـه خریـد ایـن نـوع از 

ایـن  تمامـی  بـه  توجـه  بـا  می شـوند.  محصـوالت 

تولیدکننـده در  ذهـن  حاضـر  حـال  در  مسـائل، 

محصـوالت،  فـروش  بـرای  بازاریابـی  زمینه هـای 

خریـد مـواد اولیـه، گـردش مالـی، کمبود نقدینگی 

و... بـه شـدت درگیـر شـده اسـت و نمی توانـد بـه 

راحتـی بـر روند تولید تمرکز داشـته باشـد تا بتواند 

بـا  تولیـد محصـول  راندمـان،  افزایـش  بـا  هم زمـان 

کیفیت و استاندارد و به روز را در دستور کار خود 

قرار دهد.

با توجه به مقرون به 
صرفه نبودن تولید و 

همچنین نگرانی هایی که 
بابت بدهی هایی مالی به 

سبب خرید مواد اولیه برای 
شرکت به وجود آمده بود، 
به این نتیجه رسیدیم که 

تولید را متوقف کنیم
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مدیرعامل شـرکت آلیاژسـاز اسـپادانا گفت: در حـال حاضر به سـودآوری و یا رونق بـازار مصرف 
نمی اندیشـیم و علی رغـم ضرر های وارد شـده به شـرکت، بـه دلیل قـرارداد با خودروسـازان مطرح 
کشـور که ملزم به تحویل شـمش آلیاژی آلومینیوم به آن ها هسـتیم و همچنین ممانعت از جریمه ای 
که ممکن اسـت در صورت عدم تحویل شـمش آلیاژی آلومینیوم به این شـرکت ها متحمل شـویم، 

به تولید خود ادامه می دهیم.

محکوم به ادامه تولید هستیم
مدیرعامل شرکت آلیاژساز اسپادانا:

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  رضایـی  حجت اللـه 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کرد: 

شـرکت آلیاژسـاز اسـپادانا واقـع در شـهرک صنعتـی 

دولت آباد اصفهان، فعایت خود را در سـال 1389 با 

تبدیـل شـمش پرایمری به شـمش آلیـاژی آلومینیوم 

هم زمـان بـا افـزودن عناصـر آلیاژی و تولیـد آلیاژهای 

خـاص طبـق آنالیـز درخواسـتی و تولیـد محصـوالت 

دیگری هچون نیم کره یا گرانول آلومینیومی با قطر 

5۰ تـا 7۰ میلی متـر بـه صـورت آلیـاژ اسـتاندارد و 

و  اکسـیژن زدایی  بـرای  کـه  آلومینیومـی  بریکـت 

همچنین گوگردزدایی در صنعت فوالد سـازی مورد 

استفاده قرار می گیرد، آغاز کرد. هدف اصلی ما از 

ایجـاد ایـن واحد، دسـتیابی به خودکفایـی در داخل 

تامیـن  لحـاظ  از  خـودرو  صنعـت  علی الخصـوص 

و  تولیـد  امـر  بـه  آلومینیـوم و کمـک  آلیاژ هـای 

اشـتغال زایی و نیـز افزایـش صـادرات غیرنفتـی در 

کشـور بـوده اسـت امـا متاسـفانه بـه دلیـل شـرایط 

بغرنجـی کـه اکنـون در زمینـه تولیـد وجـود دارد، به 

ناچـار ظرفیـت تولیـد خـود را بـه یـک سـوم کاهـش 

دادیم و در حال حاضر برای قرارداد هایی که شرکت 

مشـغول  اسـت،  داده  قـرار  خـود  کار  دسـتور  در 

فعالیت هسـتیم.

موانع پی در پی مسیر ناهموار تولید  
ایـن  بـه دالیـل کاهـش تولیـد در  وی در ادامـه 

ایـن  در  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  صنعتـی  مجموعـه 

خصـوص، بـه دو دلیـل مهـم و موثـر در زمینـه کاهـش 

تولید مجموعه می توان اشاره کرد. نحست، سیستم 

انقباضی است که بانک ها نسبت به تولیدکنندگان 

اعطـای  بـا  اینکـه  جـای  بـه  و  گرفته انـد  پیـش  در 

تسهیالت حمایت از تولید را در دستور کار خود قرار 

دهنـد، بـه مواردی که اهمیت چندان باالیی ندارند، 

اهمیت می دهند. البته تسـهیالتی برای حمایت  از 

تولیدکنندگان در نظر گرفته شده اما شرایط اخد این 

وام ها و بازپرداخت اقساط به قدری دشوار است که 

تولیدکنندگان اقدام به اخد این وام ها نمی کنند.

مدیرعامل شرکت آلیاژساز اسپادانا اضافه کرد: 

مسـئله  دیگری که منجر به عدم تمایل صنعتگران 

برای اخد وام های بانکی شـده اسـت، این اسـت که 

بـه  می کننـد  عنـوان  تولیدکننـدگان  بـه  بانک هـا 

کـه  می گیـرد  تعلـق  شـما  بـه  تسـهیالت  شـرطی 

مقـداری از مبلـغ تسـهیالت مـورد نظـر بـه صـورت 

حسـاب جـاری و بـدون داشـتن دسـته چـک تـا پایان 

زمان بازپرداخت اقساط در بانک باقی بماند. البته 

دیگـری  مشـکالت  بـا  تولیـد،  ناهمـوار  مسـیر  در 

همچـون کمبـود و یا عدم انگیزه در نیروی انسـانی 

بـه سـبب حقـوق کـم کـه حتـی نیـاز روزمـره افـراد را 

تامیـن نمی کنـد، قطعـی بـرق در تابسـتان، افزایـش 
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کـه اطالعـات شـرکت را در سـامانه بهین یـاب کـه در 

حـال حاظـر زیرمجموعه سـامانه تجـارت قـرار گرفته 

اسـت، وارد کنیم اما متاسـفانه سـامانه قطع یا دچار 

مشکل بود و نتوانستیم به صورت الکترونیکی احراز 

هویـت کنیـم. در قـدم بعـدی، بـه منظـور اخـد ایـن 

سـهمیه عنوان شـد که باید از سـوی سـازمان صمت 

استان اصفهان، یک کارشناس از واحد تولیدی بازدید 

کنـد و بـا محـرز شـدن اینکـه ایـن واحد تولیـدی فعال 

بـوده و دارای کوره هـای ذوب و خـط تولیـد شـمش 

آلیاژی آلومینیوم است، تاییدیه الزم طی یک نامه به 

سازمان صمت تهران ارسال شود و در پایان نماینده ای 

که از سـوی شـرکت برای اخذ نامه از سـازمان صمت 

تهران معرفی شده بود، پس از گذشت چند روز نامه 

را دریافت و به بورس کاال جهت اخذ سهمیه ارجاع 

دهـد. هـر یـک از مراحـل ایـن فراینـد به طـور جداگانه 

چنـد روز زمـان بـرد تـا در نهایـت موفـق بـه دریافـت 

سهمیه از بورس کاال شدیم و اکنون به مدت 1۰ سال 

اسـت کـه از ایـن تـاالر صنعتـی، مـواد اولیه مـورد نیاز 

خود را تامین می کنیم اما به دلیل مشکالت موجود 

در یک ماه اخیر، موفق به خرید شمش آلومینیومی 

از بورس کاالی ایران نشده ایم.

مدیرعامل شـرکت آلیاژسـاز اسـپادانا در پاسـخ به 

سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« در رابطـه بـا اینکـه با 

وجود این شرایط، به چه علت همچنان به تولید خود 

ادامـه می دهیـد، خاطرنشـان کـرد: به دلیل شـرایطی 

کـه در آن قـرار داریـم، بـه سـودآوری و یـا رونـق بـازار 

مصرف نمی اندیشیم و علی رغم ضرر های وارد شده 

بـه شـرکت، بـه دلیـل قـرارداد بـا خودروسـازان بـزرگ و 

نامـدار داخلـی کـه ملـزم بـه تحویـل شـمش آلیـاژی 

آلومینیـوم بـه آن هـا هسـتیم و همچنیـن ممانعـت از 

جریمـه ای کـه ممکـن اسـت در صورت عـدم تحویل 

شـمش آلیـاژی آلومینیـوم بـه ایـن شـرکت ها متحمل 

شویم، به تولید خود ادامه می دهیم.

آلیـاژی  شـمش  شـد:  یـادآور  پایـان  در  رضایـی 

آلومینیوم تولیدی این شرکت، در صنایع خودرو سازی 

کاربرد دارد و در قطعات به کار رفته در موتور خودرو 

و همچنیـن گیربکـس مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد.  

الزم بـه ذکـر اسـت کـه شـمش های تولیـد داخـل، بـه 

کشور هایی مانند چین و کره جنوبی صادر می شود.

سـال  بـه  نسـبت  گاز  بهـای  برابـری  چهـار  تـا  سـه 

گذشـته و میـزان مالیـات تعیین شـده برای شـرکت 

که هیچ دیدگاه کارشناسانه ای در قبال آن نیست، 

دسـت  و  پنجـه نـرم می کنیـم. متاسـفانه سـازمان 

امور مالیاتی کشور برای تعیین مالیات یک شرکت 

حجـم ریالـی فـروش را در نظر می گیـرد؛ در صورتی 

کـه بسـیاری از واحد هـای تولیـدی کـه محصـوالت 

متفاوتـی تولیـد می کننـد و حجـم فـروش کمتـری 

نسبت به ما دارند، با برخورداری از حاشیه سود باال 

مالیـات کمتری پرداخت می کننـد و تولیدکنندگان 

شمش آلیاژی آلومینیوم  که در ظاهر حجم فروش 

باالتـری نسـبت به این واحد های تولیـدی دارند اما 

حاشـیه سـود چنـدان قابل  توجهی ندارنـد، ملزم به 

پرداخت مالیات بیشتری هستند.

سازو کار های بورس کاالی ایران    
رضایی در خصوص دالیل اصلی کاهش راندمان 

تمـام  کـه  دیگـری  چالـش  کـرد:  عنـوان  تولیـد، 

تولیدکننـدگان بـا آن مواجـه هسـتند، سـاز وکار های 

منحصر به فردی است که در بورس کاالی ایران وجود 

دارد. بـه مـدت یـک مـاه اسـت کـه موفـق بـه خریـد 

صنعتـی  تـاالر  ایـن  از  آلومینیـوم  پرایمـری  شـمش 

نشـده ایم و بـه ناچـار اقـدام بـه خرید مواد اولیـه مورد 

نیـاز خـود از بـازار آزاد کرده ایـم. متاسـفانه بـه واسـطه 

جـوالن خریـداران انبوه، دسـت تولیدکنندگان واقعی 

کـه تمرکـز آن ها بر تولید محصوالت نهایی و بـا ارزش 

افزوده بیشـتر اسـت، از بورس کاال کوتاه شده است. 

یعنی به دلیل معامالت انبوهی که در بورس کاال در 

جریـان اسـت، شـمش آلومینیـوم به دسـت صنعتگر 

حقیقـی نمی رسـد و زمانی که تولیدکننده نتوانـد از 

ایـن تـاالر صنعتـی مـواد اولیه مورد نیاز خـود را تامین 

کنـد، بایـد بـا اختـالف قیمـت باورنکردنـی بـه میـزان 

چهار تا پنج هزار تومان به ازای هر کیلوگرم، شـمش 

آلومینیوم را از بازار آزاد خریداری کند.

وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه سـهمیه ای کـه بـرای 

خریداران حقیقی شمش پرایمری آلومینیوم در بورس 

آلیاژسـاز  کاال در نظـر گرفتـه شـده اسـت، شـرکت 

اسـپادانا نیز به منظور اخذ سـهمیه خرید از این تاالر 

صنعتـی اقـدام کـرد. در قـدم اول، به ما اعالم کردند 

شمش آلیاژی آلومینیوم 
تولیدی این شرکت، در 

صنایع خودرو سازی کاربرد 
دارد و در قطعات به کار 
رفته در موتور خودرو و 

همچنین گیربکس مورد 
استفاده قرار می گیرد
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به  طور کلی تجارت مفتول آلومینیومی از سـال 2012 تا 2021 روند افزایشـی داشـت. در پاندمی 
ویـروس کرونا در سـال 2020، تجـارت این محصول حدود ۴.1 درصـد کاهش یافت. میزان تجارت 
مفتـول در سـال 2020، حـدود یـک میلیـون و 370 هـزار تن بـود و در سـال 2021، بـه حدود یک 
میلیون و 500 هزار تن رسـید. کشـور بحرین بزرگ تریـن صادرکننده ی مفتول در سـال های 2012 
تـا 2021 بـود. این کشـور به  طور متوسـط هر سـاله حـدود 277 هزار تـن مفتول آلومینیـوم صادر 
کـرد. صـادرات مفتول بحرین در سـال 2021 حـدود 19۴ هزار تن بود که نسـبت به سـال 2020، 
حـدود 8.3 درصـد کاهـش یافت. مهم ترین مقصـد صادراتی مفتـول بحرین، ایالت متحـده آمریکا 

بود که به  طور متوسط سهم 23.5 درصد داشت.

رشد 9.2 درصدی میزان تجارت مفتول آلومینیوم 
در سال 2۰2۱

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 به شـمار می آیـد و حجم تولید آن 

بیشـتر از سـایر فلـزات غیرآهنـی اسـت. آلومینیـوم 

سـبک وزن،  انعطاف پذیـر،  بـادوام،  بـاال،  اسـتحکام 

مقـاوم در برابـر خوردگـی، قابـل بازیافـت و رسـانای 

خـوب الکتریسـیته و گرمـا اسـت. ایـن فلـز بـه دلیـل 

ویژگی های مثبت متعددی که دارد، مصارف نهایی 

بسیاری از جمله در صنایع حمل ونقل، ساخت وساز و 

کاربردهـای  مهم  تریـن  دارد.  بسـته بندی  صنایـع 

مفتول هـای آلومینیومـی در سـاخت سـیم و کابـل، 

سـاخت برخی از تجهیزات و قطعات مکانیکی و در 

نهایت اکسـیژن زدا در صنعت فوالدسـازی است. در 

این بین، کاربردهایی همچون سیم و کابل و ساخت 

کاربردهـای  جـزو  مکانیکـی،  قطعـات  و  تجهیـزات 

غیرمخرب محسوب می شود و در صنایع مختلفی 

مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. در حالـی کـه مصارف 

اکسیژن زدایی مفتول محدود به فوالدسازی است و 

رشـد  بـه  شـمار می آیـد.  آن  جـزو مصـارف مخـرب 

صنعـت سـاختمان در دنیـا، موجـب رشـد مصـرف 

مفتول آلومینیومی شده است.

روند افزایشی تجارت مفتول آلومینیوم  
نمودار یک، صادرات مفتول آلومینیومی از سال 

2۰12 تـا 2۰21 را نشـان می دهـد. بـه  طـور کلـی رونـد 

تـا 2۰21  تجـارت مفتـول آلومینیومـی از سـال 2۰12 

صعودی بوده است. نرخ رشد مرکب ساالنه تجارت 

مفتـول در دنیـا در دوره مـورد بررسـی حـدود 5.3 

درصـد بـود. در پاندمـی ویـروس کرونـا در سـال 2۰2۰، 

تجارت این محصول حدود 4.1 درصد کاهش یافت. 

میزان تجارت مفتول در سال 2۰2۰ حدود یک میلیون 

و 37۰ هـزار تـن بـود کـه پس از واکسیناسـیون جهانی 

کرونا در سال 2۰21، حدود 9.2 درصد نسبت به سال 

گذشـته رشـد داشـت و تنـاژ یـک میلیـون و 5۰۰ هـزار 

تنـی را ثبـت کـرد. بزرگ تریـن صادرکننـده  مفتـول، 

کشور بحرین بود که به  طور متوسط هر ساله حدود 

از  بحریـن  سـهم  داشـت.  صـادرات  تـن  هـزار   277

تجارت مفتول دنیا در سال های 2۰12 تا 2۰21، حدود 

نشـان  آتورپـات  ارزیابی هـای  بـود.  19.5 درصـد 

می دهد تولیدکنندگان آلومینیوم در بحرین بر تولید 

بخش هـای  توسـعه  و  افـزوده  ارزش  بـا  محصـوالت 

پایین دسـتی سـودآور تمرکـز کردنـد. بـه همیـن دلیـل 

صـادرات مفتـول از سـال 2۰17 تـا 2۰21 رونـد کاهشـی 
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میانگین در سال های 2۰12 تا 2۰21، هر ساله حدود 77 

هزار و 8۰۰ تن مفتول از بحرین به آمریکا صادر شـده 

آمریـکا، عربسـتان دومیـن مشـتری  از  پـس  اسـت. 

از صـادرات  کـه سـهم 17.7 درصـدی  بـود  بحریـن 

واردات  میـزان  اختصـاص داد.  بـه خـود  را  بحریـن 

مفتول عربستان از کشور بحرین در سال 2۰2۰ حدود 

38 هـزار و 4۰۰ تـن بـود و در سـال 2۰21، بـه 35 هـزار و 

4۰۰ تـن افزایـش یافـت. کشـور مصـر به  طور متوسـط، 

هر ساله 35 هزار و 6۰۰ تن مفتول از بحرین وارد کرده 

است. سهم مصر از صادرات مفتول بحرین، به  طور 

میانگین 11.۰ درصد بود. در سال 2۰2۰ واردات مصر 

از بحریـن حـدود 22 هـزار و 7۰۰ تـن بـود کـه در سـال 

2۰21، به 27 هزار و 2۰۰ تن کاهش یافت. سهم آمریکا 

در سـال 2۰17 حـدود 51.3 درصـد بـود کـه در سـال 

2۰18، بـه 31.1 درصـد کاهـش یافـت. در مقابـل سـهم 

مصـر از 7.4 درصـد بـه 29.6 درصـد افزایـش یافـت و 

توانست بخشی از سهم آمریکا را از آن خود کند.

از آنجایـی کـه پیش بینـی شـده اسـت صنایـع 

مصرف کننده مفتول آلومینیوم مانند سیم و کابل 

و بـه  ویـژه بخـش سـاختمان در آینـده بـا رشـد همراه 

باشـند، میـزان تجـارت مفتول آلومینیومـی در دنیا 

نیز بی شـک روند افزایشـی خواهد داشـت. از سوی 

تهدیدهـای  مهم تریـن  از  یکـی  آلومینیـوم  دیگـر، 

بـا  کـه  مـس محسـوب می شـود  بـرای  جایگزینـی 

افزایـش هرچـه بیشـتر قیمـت فلـز سـرخ و فاصلـه 

بیشـتر آن بـا آلومینیـوم، این روند می تواند تشـدید 

شـود. بـر اسـاس پیش بینـی بانـک جهانـی، قیمـت 

مـس در آینـده رشـد بیشـتری خواهـد داشـت. در 

بـا مـس نیـز  نتیجـه میـزان جایگزینـی آلومینیـوم 

افزایـش خواهـد یافـت. ایـن امـر در صنایـع سـیم و 

کابـل بیشـتر اثـر خواهـد گذاشـت و تقاضـا بـرای 

مفتول آلومینیومی رشد خواهد کرد.

پیـدا کـرد. در مقابـل صـادرات سـیم آلومینیومـی از 

سـال 2۰18 تـا 2۰21 رونـد افزایشـی داشـت. صـادرات 

مفتـول بحریـن در سـال 2۰21 حـدود 194 هـزار تـن بود 

که در مقایسه با سال 2۰2۰، حدود 8.3 درصد کاهش 

پیدا کرد.

بزرگ تریـن  کانـادا  کشـور  بحریـن،  از  پـس 

صادرکننـده مفتـول در دنیـا بـود کـه هـر سـاله حدود 

169 هزار تن صادرات داشـت. سـهم کانادا از تجارت 

مفتـول دنیـا به  طور متوسـط حـدود 12.6 درصد بود. 

میـزان صـادرات مفتـول از کانادا در سـال 2۰2۰ حدود 

161 هـزار تـن بـود کـه بـا رشـد ۰.8 درصـدی در سـال 

2۰21، به 163 هزار تن رسـید. کشـور روسـیه، سـومین 

صادرکننـده بـزرگ مفتـول آلومینیـوم در دنیـا بـود. 

سـهم صـادرات مفتـول روسـیه از تجـارت آن حـدود 

11.4درصد بود. صادرات مفتول روسیه در سال 2۰2۰ 

حـدود 195 هـزار تـن بود که با رشـد 2۰.6 درصدی در 

سـال 2۰21، بـه 235 هـزار تـن افزایـش یافـت. پـس از 

روسـیه، کشـور نـروژ بـا سـهم 4.7 درصـدی از تجارت 

مفتول دنیا، در رتبه چهارم صادرکنندگان برتر مفتول 

آلومینیـوم قـرار دارد. صـادرات نـروژ در سـال 2۰2۰ 

حدود 65 هزار و 9۰۰ تن بود که با 6.2 درصد رشد در 

سال 2۰21، به 7۰ هزار تن افزایش یافت. کشور ایسلند 

در جایـگاه پنجـم بزرگ تریـن صادرکننـدگان مفتـول 

آلومینیـوم دنیـا قـرار گرفـت. بـه  طـور متوسـط سـهم 

ایسلند از تجارت مفتول دنیا حدود 4.6 درصد بود. 

صادرات مفتول ایسلند در سال 2۰21 حدود 77 هزار 

و 5۰۰ تـن بـود کـه در مقایسـه بـا سـال 2۰2۰، حـدود 

14درصد رشد داشت.

آمریکا، بزرگ ترین مقصد مفتول   
صادراتی بحرین

واردکننـده  کشـورهای  مهم تریـن  دو،  نمـودار 

مفتول آلومینیومی کشور بحرین را نشان می دهد. 

آمریکا، بزرگ ترین مشتری مفتول آلومینیومی بحرین 

در دوره مـورد بررسـی بـوده اسـت. بـه  طـور متوسـط 

سـهم آمریـکا از صـادرات مفتول آلومینیومی بحرین 

حـدود 23.5 درصـد بـود. بیشـترین سـهم آمریـکا در 

سـال 2۰18 بـود کـه حـدود 54.2 درصـد از صـادرات 

مفتـول بحریـن را بـه خـود اختصـاص داد. بـه  طـور 
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مـــسمـــس

بحران تامین ماده اولیه در صنعت سیم و کابل

تولید و توزیع سیم و کابل استاندارد، مستلزم نظارت است

کمبود مواد ناریه به تولید آلیاژ فسفر مس آسیب زده است
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بحران تامین ماده اولیه در صنعت سیم و کابل
مدیرعامل شرکت سیم و کابل ستاره دشتستان مطرح کرد:

مدیرعامل شـرکت سـیم و کابل سـتاره دشتسـتان گفت: خرید ماده اولیه از بورس کاالی ایران 
بـه صـورت 50 درصد نقـدی و 50 درصد اعتباری دو ماهـه صورت می پذیرد و این در حالی اسـت 
کـه حجـم نقدینگـی هم زمـان بـا پروژه هـای عمرانـی به شـدت کاهش یافتـه اسـت. همچنین 
گشـایش اعتبـار بانکی به سـختی صورت می پذیـرد و  بانک ها و موسسـات مالی نیز تسـهیالت 
را بـا سـود 18 در اختیار تولیدکنندگان قرار می  دهند که تمامی این مسـائل، شـرایط تولید را بیش 

از پیش دشوار ساخته است.

محمدحسـین ناصحـی در گفت وگـو بـا خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: 

فعالیت شرکت سیم و کابل ستاره دشتستان در سال 

1387 آغاز شـد و قیمت مس در آن زمان، دو میلیون 

و 5۰۰ هـزار تومـان بـه ازای هـر تـن بـود. هزینـه خریـد 

2۰تـن مـس بـه حـدود 5۰ میلیـون تـن می رسـید و 

مالیات بر ارزش افزوده نیز برای این محصول در نظر 

گرفته نمی شـد. در ادامه همگام با افزایش نرخ دالر 

و ایجـاد رقابـت  کاذب در بـورس کاالی ایـران، قیمت 

مـس تـا دو هفتـه گذشـته بـه 275 میلیـون تومـان بـه 

ازای هر تن و با محاسبه ارزش افزوده، به 3۰1 میلیون 

تومـان رشـد پیـدا کـرده اسـت و از ایـن رو مـا همچـون 

شطرنج بازی شده ایم که باید بتوانیم ضمن مدیریت 

شرایط موجود به مسیر خود ادامه دهیم.

وی افـزود: در حالـی کـه تامیـن مـواد اولیـه در 

سال های پایانی دهه 8۰ به صورت 1۰ درصد نقدی و 

9۰ درصـد اعتبـاری بـه مـدت 6 ماهـه بـود، در اوایـل 

دهه 9۰ در قالب 1۰ درصد نقدی و 9۰ درصد اعتباری 

پنج ماهه تعریف شد و در حال حاضر علی رغم اینکه 

همـواره مسـئله حمایـت از تولیـد مطـرح می شـود، 

خریـد مـاده اولیـه از بـورس کاالی ایران به صـورت 5۰ 

درصـد نقـدی و 5۰ درصـد اعتبـاری دو ماهـه صورت 

می پذیرد. از سوی دیگر، در حالی که حجم نقدینگی 

هم زمان با ساخت وساز به شدت کاهش یافته است 

بـه سـختی صـورت  نیـز  بانکـی  اعتبـار  و گشـایش 

می پذیرد و  بانک ها و موسسات مالی هم تسهیالت 

را با سود 18 در اختیار تولیدکنندگان قرار می  دهند، 

شرایط تامین مواد اولیه و تولید بیش از پیش دشوار 

شده است.

تامین دشوار مس از بورس کاالی ایران  
مدیرعامل شرکت سیم و کابل ستاره دشتستان 

عنوان کرد: تا حدود سـه ماه پیش، اعتبار گشـایش 

اسـنادی و خریـد نقـدی بـه تعداد سـه و یـک بار طی 

یک ماه در مجموعه صورت می پذیرفت و موفق به 

خریـد 8۰ تـن مـس در ماه می شـدیم اما متاسـفانه با 

تغییـر شـرایط خریـد مـس، نـه تنهـا مـا بلکـه اکثـر 

تولیدکننـدگان سـیم و کابـل بـا چالـش جـدی در این 

زمینه مواجه شده اند. با این شرایط، انجمن صنفی 

کارفرمایی تولیدکنندگان سیم و کابل ایران تمامی 

تـالش خـود جهـت رفع این معضل را به کار گرفته و 

هنـوز بـه نتیجـه مطلـوب دسـت پیـدا نکرده اسـت. 

طبـق آمـار اعالمـی ایـن انجمـن، 65 شـرکت تولیدی 

و  اسـت  شـده  تعطیـل  امـروز  بـه  تـا  کابـل  و  سـیم 
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از صنعـت سـیم و کابـل ایـران بـا سـایر کشـورهای 

همسـایه بـه ویـژه ترکیـه چیسـت، گفـت: یکـی از 

افتخارات ما این اسـت که در نمایشـگاه  های معتبر 

خارجـی حضـور یافته ایم و متوجه شـده ایم کـه انرژی 

ارزان قیمـت در کشـور، یـک مزیـت و برتـری بـرای 

تولیدکننـدگان داخلـی محسـوب می شـود. بـا ایـن 

وجـود، تولیدکننـدگان خارجـی هیـچ دغدغـه ای در 

زمینـه تامیـن مـواد اولیـه، دریافـت تسـهیالت و... 

ندارند و تنها به دنبال رونق تولید و توسعه صادرات 

هسـتند. اگرچـه سـیم و کابل هـای تولیـدی مـا بـه 

کشـورهای عـراق و افغانسـتان صـادر می شـود امـا 

هم زمـان بـا افزایـش قیمـت مـس در بـازار داخلـی و 

همچنین تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمایی، توانایی رقابت 

در بازارهـای صادراتـی را از دسـت داده ایـم و افزایـش 

قیمـت هفتگـی محصول بـرای طـرف عراقـی ما قابل 

توجیه نیست.

ناصحـی بـا تاکیـد بر اینکـه نیازمند بازنگـری در 

زمـان و نحـوه عرضـه مـس در بـورس کاالی ایـران 

هستیم، خاطرنشان کرد: دولت و مسئوالن ذی ربط 

باید در راستای تسهیل شرایط صادرات گام بردارند 

و تمهیـدات الزم در زمینـه برگشـت ارز حاصـل از 

صـادرات و رفـع تعهـد ارزی را بیندیشـند تـا شـاهد 

رونق صادرات سیم و کابل به کشورهای همسایه و 

منطقه باشیم.

وی در خصـوص ماشـین آالت مـورد اسـتفاده در 

ایـن مجموعـه، تصریـح کرد: ماشـین آالت موجـود در 

خـط تولیـد، هم تولیـد داخل و هـم وارداتی اسـت و از 

دستگاه کشش راد ساخت کشور آلمان در مجموعه 

استفاده می کنیم. همچنین از ماشین آالت ترکیه  ای 

و چینی به همراه چهار دستگاه ایرانی در خط تولید 

خود بهره گرفته ایم و خوشبختانه مشکلی در زمینه 

تامین قطعات یدکی مورد نیاز خود نداریم.

مدیرعامل شرکت سیم و کابل ستاره دشتستان 

در پایـان یـادآور شـد: امیـدوار هسـتیم زمـان و نحـوه 

عرضـه مـس در بـورس کاالی ایـران مـورد بازنگـری 

اساسی قرار بگیرد تا تولیدکنندگان محصوالت مسی 

بتواننـد بـا دغدغـه کمتـری بـه فعالیـت خـود ادامـه 

دهنـد و منجـر بـه اشـتغال زایی و همچنیـن ارزآوری 

بیشتری در داخل شوند.

متاسـفانه هـر هفتـه بـه آمـار و تعـداد ایـن شـرکت ها 

سـتاره  کابـل  و  سـیم  مجموعـه  می شـود.  افـزوده 

دشتسـتان نیـز بـا 6۰ درصـد ظرفیـت خـود مشـغول 

تولید است و امیدواریم دوباره بتوانیم با 1۰۰ درصد 

ظرفیت تولید کنیم.

ناصحی با بیان اینکه رضایت کافی در خصوص 

نـدارد،  وجـود  ایـران  کاالی  بـورس  در  مـس  عرضـه 

تصریـح کرد: متاسـفانه زمان عرضه مـس در این تاالر 

صنعتی نیز مناسب نیست و اگر شرایط همچنان به 

تعدیـل  بـه  ناچـار  پیـدا کنـد،  ادامـه  همیـن حالـت 

نیروهای انسانی شاغل در مجموعه خواهیم شد. این 

در حالـی اسـت کـه تمـام تـالش خـود جهـت حفـظ 

نیروی انسانی را به کار گرفته ایم و خوشبختانه تا به 

امروز، 7۰ نفر شاغل در بخش های مختلف مجموعه 

را حفـظ کرده ایـم. ضمـن اینکـه طـرح توسـعه ای را در 

دسـت اجـرا داریـم کـه در صـورت بهره بـرداری آن در 

سال 14۰2، اشتغال زایی 13۰ نفری را به همراه خواهد 

داشـت؛ اگرچـه بـه نظـر می رسـد بـا توجـه بـه تـورم و 

رشـد هزینه هـای تولیـد، موفـق بـه اجـرای ایـن مهـم 

نخواهیـم شـد و نمی توانیـم برنامه ریـزی مشـخصی 

برای آن داشته باشیم.

وی در ارتباط با تولید و توزیع سیم و کابل های 

غیراستاندارد، مطرح کرد: خوشبختانه اطالعات و 

اخیـر  سـالیان  طـی  زمینـه  ایـن  در  مـردم  آگاهـی 

افزایش یافته است و نظارت های الزم در پروژه های 

نظـام  سـازمان  سـوی  از  سـاختمانی  مختلـف 

مهندسـی و مهندسـان ناظر در سراسـر اسـتان های 

کـه  زمانـی  می پذیـرد.  صـورت  خوبـی  بـه  کشـور 

قیمـت مـس در بـازار داخلـی رشـد پیـدا می کنـد، 

واحدهـای زیرپلـه ای و غیرمجـاز نیـز توانایی تامین 

مـس مـورد نیـاز خـود را ندارنـد و  بـا توجـه بـه اینکـه 

مردم نسبت به خرید سیم و کابل های باکیفیت و 

استاندارد مطلع و آگاه هستند، مشکل چندانی در 

این خصوص وجود ندارد.

ضرورت تسهیل شرایط صادرات سیم   
و کابل

این فعال صنعت سـیم و کابل در پاسـخ به سـوال 

خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه مقایسه شما 

 دولت و مسئوالن ذی ربط 
باید در راستای تسهیل 
شرایط صادرات گام 

بردارند و تمهیدات الزم در 
زمینه برگشت ارز حاصل از 
صادرات و رفع تعهد ارزی 

را بیندیشند
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تولید و توزیع سیم و کابل استاندارد، 
مستلزم نظارت است

مدیرعامل شرکت کسری الکتریک ماهان:

مدیرعامل شـرکت کسـری الکتریک ماهان گفت: متاسـفانه برخی از تولیدکنندگان سیم و کابل 
بـرای کاهـش هزینه هـای خـود، از آلومینیـوم به جـای مس اسـتفاده می کننـد که ایـن امر باعث 
می شـود قطـر و وزن محصـوالت تولیـدی افزایـش و مقاومـت آن ها کاهـش پیدا کنـد. بر همین 
اسـاس سـازمان ملی اسـتاندارد بایـد پیگیری و نظـارت خود در سـطح بـازار را افزایـش دهد تا 
شـاهد کاهـش حداکثری حـوادث غیرقابـل پیش بینـی مانند اتصال در سیسـتم سیم کشـی برق 

واحدهای ساختمانی باشیم.

محمدعلـی حائـری مهرریـزی در گفت و گـو بـا 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان 

کرد: شرکت کسری الکتریک ماهان فعالیت خود را 

از سـال 139۰ واقع در شـهرک صنعتی اسـتان سـمنان 

در زمینـه تولیـد سـیم و کابل هـای مسـی آغـاز کـرد. 

هـدف از تاسـیس ایـن شـرکت، تولیـد انـواع سـیم و 

کابل هـای بـرق با کیفیـت باال، کابل های کواکسـیال، 

کابل هـای مخابراتـی، کابل هـای شـبکه و همچنیـن 

جهـت مصـارف سـاختمانی و صنعتـی و نیـز ایجـاد 

اشتغال در منطقه و تالش در راستای تامین نیازهای 

ضروری کشور به این گونه محصوالت است.

کسـری  شـرکت  تولیـد  ظرفیـت  افـزود:  وی 

الکتریـک ماهـان سـالیانه بیش از یـک هـزار و 4۰۰ تن 

طبـق پروانـه بهره بـرداری اسـت امـا در حـال حاضر با 

2۰ تا 3۰ درصد آن مشـغول فعالیت هسـتیم. تعداد 

نیروی انسـانی شـاغل در مجموعه 28 نفر اسـت که 

همگی توانمند، متخصص و باتجربه در زمینه تولید 

سیم و کابل های مسی هستند.

مدیرعامـل شـرکت کسـری الکتریـک ماهـان در 

ارتبـاط بـا جـذب نیروی انسـانی جدید، عنـوان کرد: 

در بسـیاری از مواقـع تـالش کرده ایـم تـا نیروهـای 

جوان و تازه نفس برای مجموعه استخدام کنیم که 

متاسـفانه ایـن امـر تـا بـه امـروز محقـق نشـده اسـت 

انسـانی فارغ التحصیـل در مقاطـع  زیـرا نیروهـای 

مختلـف دانشـگاهی بـه دلیـل نگرانـی از وضعیـت 

نامعلـوم آینـده تولیـد، تمایلـی بـه فعالیـت در ایـن 

زمینـه ندارنـد. همچنین حقـوق نیروی انسـانی نیز 

در سال جاری بالغ بر 5۰ درصد افزایش یافته است 

و تولیدکنندگان نیز با رشد هزینه های تولید به ویژه 

بیمـه و مالیـات همـراه شـده اند. ایـن مسـئله به نفع 

نیروی انسـانی و کارفرما نیسـت و امیدوار هسـتیم 

در آینده شرایط بهبود پیدا کند.

شـرکت  در  اینکـه  بیـان  بـا  مهرریـزی  حائـری 

کسـری الکتریـک ماهـان تـا حـد امـکان سـعی شـده 

اسـت از ماشـین آالت ساخت داخل استفاده شود، 

اظهـار کـرد: تنهـا در مـوارد ضـروری بـرای تولیـد 

محصـوالت تخصصی کـه نیازمند دقت و کیفیت 

بیشتری است، از ماشین آالت ساخت کشور چین 

استفاده می کنیم.
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عنوان یک هادی الکتریکی، از هسته آلومینیومی و 

اسـت.  تشـکیل شـده  یـک روکـش خارجـی مسـی 

متاسفانه با عرضه این نوع کابل ها در بازار، شرایط 

بیش از پیش دشـوارتر شـده و تمامی این مشکالت 

ناشی از نبود نظارت سازمان های ذی ربط است. 

مدیرعامـل شـرکت کسـری الکتریـک ماهـان در 

پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر 

اینکـه تفـاوت سـیم و کابـل مسـی بـا آلومینیومـی 

چیست، تصریح کرد: متاسفانه برخی از تولیدکنندگان 

از  خـود،  هزینه هـای  کاهـش  بـرای  کابـل  و  سـیم 

آلومینیوم به جای مس استفاده می کنند که این امر 

تولیـدی  محصـوالت  وزن  و  قطـر  می شـود  باعـث 

افزایش و مقاومت آن ها کاهش پبدا کند. همچنین 

باید توجه داشت در سیم کشی ساختمان  نیز نباید از 

سـیم و کابل آلومینیومی اسـتفاده کزد زیرا از ایمنی 

مناسب نسبت به سیم و کابل مسی برخوردا نیست 

و ممکن اسـت منجر به حوادث و خطرات غیرقابل 

پیش بینی شود.

حائـری مهرریـزی در پایـان در ارتباط با صادرات 

شـرکت کسـری الکتریـک ماهـان، یـادآور شـد: مـا بـه 

و  سـیم  بـه  داخلـی  واحدهـای  نیـاز  اینکـه  دلیـل 

کابل هـای مسـی را تامیـن می کنیم، بنابرایـن میزان 

بـا  و  غیرمسـتقیم  صـورت  بـه  تولیـدات  از  کمـی 

واسـطه صـادر می شـود. ضمـن اینکـه فضـای کافـی 

بـرای افزایـش تولیـد خـود نداریـم و امیدوار هسـتیم 

در آینـده نزدیـک بـا اجـرای طـرح توسـعه به این مهم 

دست پیدا کنیم. 

محصوالت نهایی خود را صادر کنند اما متاسـفانه 

در کشور ما این گونه نیست و شاهد صادرات مواد 

اولیه به صورت خام هستیم.

حائـری مهرریـزی اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه 

میزان سختی موجود در آب شهرک صنعتی باالست، 

ما چاره ای جز استفاده از دستگاه تصفیه آب نداریم 

و همین مسئله منجر به افزایش چشمگیر هزینه آب 

شـده اسـت. همچنیـن فراینـد تولیـد سـیم و کابـل، 

وابستگی کلی به انرژی برق دارد و علی رغم اینکه ما 

در مصـرف آن صرفه جویـی می کنیـم امـا بـا افزایـش 

بهای برق مصرفی مواجه هستیم.

استانداردسازی و تاثیر آن در کیفیت   
محصول

وی در رابطـه بـا تولیـد و توزیـع سـیم و کابـل 

ملـی  سـازمان  کـرد:  خاطرنشـان  غیراسـتاندارد، 

استاندارد باید نظارت و پیگیری های الزم در سطح 

جمـع آوری  بـه  نسـبت  و  باشـد  داشـته  را  بـازار 

کنـد.  اقـدام  غیراسـتاندارد  و  تقلبـی  محصـوالت 

دنبـال  بـه  تنهـا  زیرپلـه ای  واحدهـای  از  برخـی 

سـودآوری حاصـل از فـروش محصـوالت بی کیفیت 

خود هستند و از تعداد رشته سیم های مسی مورد 

نیـاز در تولیـد یـک محصـول اسـتاندارد می کاهند. 

در حالـی کـه مـا همـواره تـالش کرده ایـم محصول با 

کیفیـت تولیـد کنیـم امـا متاسـفانه حاشـیه سـود 

واحدهـای  سـری  یـک  همچنیـن  داریـم.  اندکـی 

تولیـدی نیـز کابـل »CCA« تولیـد می کننـد کـه بـه 

کمبود مواد اولیه در صنعت سیم و کابل  
وی با اشاره به عمده مشکالت صنعت سیم و 

بـه طـور  اذعـان کـرد:  مـاه گذشـته،  کابـل طـی 9 

عمده با مشـکالتی چون نوسـان قیمت ، رشـد نرخ 

تـورم، گرانـی مـس در بـازار جهانـی و کمبـود مـواد 

اولیه مواجه هستیم. از سوی دیگر، نوسان قیمت 

مـس و رقابـت کاذب در بـورس کاالی ایـران باعـث 

شـده اسـت با کمبود مفتول مسـی در بازار مواجه 

شـویم. تفـاوت قیمـت مفتـول با کاتد مـس، حدود 

پنـج تـا 6 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـوده و 

عملکـرد  شـدت  بـه  اولیـه  مـواد  قیمـت  نوسـان 

اسـت.  داده  قـرار  تاثیـر  تحـت  را  تولیدکننـدگان 

قیمت مس، متاثر از بورس فلزات لندن و همچنین 

نـرخ ارز اسـت و در حالـی کـه قیمـت ایـن فلـز در 

بازارهای جهانی کاهش پیدا می کند، ما همچنان 

بـا افزایـش قیمـت در داخـل بـه دلیـل نوسـان نـرخ 

ارز مواجه هستیم. 

مدیرعامـل شـرکت کسـری الکتریـک ماهـان در 

خصـوص کیفیـت سـیم و کابل های تولیـدی، اضافه 

کـرد: ذکـر ایـن نکتـه حائـز اهمیت اسـت که امـروزه 

باید سیم و کابل مسی با قیمتی مناسب و کیفیت 

مطلـوب در اختیـار مشـتریان قـرار گیـرد تـا بتوانیـم 

قدرت رقابت پذیری خود را حفظ کنیم. برای مثال، 

نیـاز  مـورد  اولیـه  مـواد  تامیـن  منظـور  بـه  چیـن 

واحدهـای تولیـدی، 8۰۰ هـزار تـن مس از کشـورهای 

مختلف جهان خریداری می کند و به همان قیمت 

در اختیـار تولیدکننـدگان خود قـرار می دهد تا آن ها 
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کمبود مواد ناریه به تولید آلیاژ فسفر مس 
آسیب زده است

مدیرعامل شرکت شیمی نصر میثاق:

مدیرعامل شـرکت شـیمی نصر میثـاق گفت: حدود دو سـال اسـت که با معضل کمبود فسـفر 
مواجـه هسـتیم و مواد ناریه مرغـوب و باکیفیت در اختیار مـا قرار نمی گیرد. این در حالی اسـت که 
پیـش از وضـع تحریم ها، فسـفر مـورد نیاز خـود را از کشـور چیـن وارد می کردیم اما بـا توجه به 
کاربـرد اساسـی ایـن مـاده در صنایع نظامـی، در حال حاضـر شـرایط واردات آن فراهم نیسـت و 

همین مسئله تولید آلیاژ فسفر مس را تحت الشعاع قرار داده است.

مصطفـی حکمـت دان در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: 

شـرکت شـیمی نصـر میثـاق فعالیـت خـود را از سـال  

137۰ در شـهرک صنعتـی اشـتهارد بـا هـدف تولیـد 

آمیژان های مس فسفری )فسفر مس 15 درصد( آغاز 

کرده است و در حالی ما موفق به تولید این آلیاژ در 

داخل شـده ایم که تنها چهار کشـور آمریکا، انگلیس، 

چین و هند در این زمینه فعال بوده اند. زمانی که ما 

تولید این محصول را آغاز کردیم، شرکت صنایع مس 

شـهید باهنـر اقـدام بـه واردات آن از کشـور انگلیـس 

می کـرد کـه خوشـبختانه موفـق شـدیم بـا تولیـد ایـن 

محصـول، شـرکت های برجسـته داخلـی را بی نیـاز از 

واردات سـازیم و همچنیـن از خـروج ارز از کشـور 

جلوگیـری بـه عمـل آوریـم. ایـن در حالـی اسـت کـه 

محصول تولیدی ما هم از نظر قیمت و هم کیفیت، 

بـه مراتـب از نمونـه مشـابه خارجـی مناسـب تر و  از 

کاربرد ویژه ای در ریخته گری مس برخوردار است.

اکسیژن زدایی با افزودن آمیژان   
فسفر مس

وی در خصوص کاربردهای آمیژان مس فسفری، 

عنـوان کرد: آمیژان فسـفر مـس 15 درصـد در ذوب و 

ریخته گری مس، برنج، برنز، مفرغ، فسفر برنز و سیم  

جوش سـازی کاربـرد دارد. در واقـع هـدف از افـزودن 

آلیـاژ فسـفر مـس بـه مقـدار کافـی بـه مـذاب مـس، 

اکسـیژن زدایی اسـت و اکسیژن موجود در مس را به 

پنتا اکسید فسفر تبدیل می کند. این مهم، راندمان 

ذوب و ریخته گری مس را افزایش می دهد و سیالن 

مـذاب در قالـب را بهبـود می  بخشـد. الزم بـه ذکـر 

است که مقدار فسفر مورد نیاز در آلیاژهای مس به 

جـز آلومینیـوم برنـز، بیـن ۰.۰2 تـا ۰.۰6 درصـد مـذاب 

اسـت کـه توسـط آلیـاژ 15 درصـد فسـفر قابـل تامیـن 

خواهد بود.

مدیرعامل شرکت شیمی نصر میثاق در ارتباط با 

تامیـن مـواد اولیـه، مطـرح کـرد: فسـفر، مـاده اولیـه 

اصلـی مـورد نیـاز مجموعـه بـه شـمار می آیـد کـه تـا 

اواسـط سـال 137۰ بـه صـورت مسـتقیم از چیـن وارد 

می شـد. بـا توجـه به کاربردهـای این ماده اولیه کـه 8۰  

درصد نظامی و 2۰ درصد صنعتی بوده و تحریم ها نیز 

تاثیـر مسـتقیم بـر واردات آن گذاشـته اسـت، فسـفر 

قرمز مورد نیاز خود را از یکی از وزارتخانه های کشور 

مـاده  یـک  عنـوان  بـه  فسـفر،  می کنیـم.  تامیـن 

آتش زا در صنعت شـناخته می شـود و همچنین در 

سـاخت داروهـای روان گـردان نیـز کاربـرد دارد. بـر 

همیـن اسـاس، تامیـن آن در قالـب سـیکل ناریـه بـا 

حساسـیت هایی همـراه بـوده اسـت و وزارتخانـه نیـز 

سـخت گیری های خـاص خـود را دارد کـه بـه همیـن 

علت، در تامین فسفر مورد نیاز خود با مشکل مواجه 

هسـتیم. تولیـد ایـن محصـول از سـال 14۰۰ در داخـل 

متوقـف شـده اسـت و از لجن هـا و باقی مانده هـای 

فسـفر در اختیـار مـا قـرار می دهنـد. بـه دنبـال ایـن 

معضل، تولید مجموعه از مهر ماه سال پیش تا خرداد 

ماه امسال متوقف شد و امیدوار هستیم تولید فسفر 

هم زمان با آغاز سال 14۰2 از سر گرفته شود.

حکمـت دان در همیـن راسـتا ادامـه داد: قیمـت 

نهایـی فسـفر در داخـل پـس از اعمـال ارزش افـزوده، 

حدود 275 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است؛ در 

حالـی کـه قیمـت همیـن محصـول در چیـن، حـدود 

21۰هـزار تومـان بـرآورد می شـود کـه پـس از واردات و 

اعمال حق گمرکی و ارزش افزوده، به حدود 27۰ هزار 

درآمدزایـی  و  تولیـد  میـزان  مگـر  می رسـد.  تومـان 

مجموعه ما به عنوان تامین کننده اصلی آمیژان های 

مـس فسـفری چقـدر اسـت کـه بتوانیـم ایـن تفـاوت 

قیمـت در تامیـن مـاده اولیـه خود را لحاظ کنیـم. در 

واقـع نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه متاسـفانه ریشـه یابی 

اساسـی در ارتبـاط بـا نوسـان قیمـت مـاده اولیـه در 

الزم  کارشناسـی  های  و  نمی پذیـرد  صـورت  داخـل 

جهـت رفـع گلوگاه هـای تولیـد از جانـب سـازمان ها و 

مسئوالن ذی ربط انجام نمی شود.
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رشد قیمت مس ضایعاتی در بازار داخلی  
وی در ادامه به نوسان قیمت مس در بازارهای 

جهانـی اشـاره کـرد و گفـت: قیمـت مـس در بـورس 

فلـزات لنـدن در حالـی بـه حـدود هشـت هـزار و 4۰۰ 

دالر به ازای هر تن رسـیده اسـت که نوسـان قیمت 

آن زیـر سـایه رشـد نـرخ ارز، تاثیـر چندانی بر قیمت 

ایـن فلـز سـرخ در بـازار داخلـی نـدارد. قیمـت مـس 

ضایعاتـی در بـازار به حـدود 28۰ هزار تومان بـه ازای 

تامیـن مـس  مـا در  هـر کیلوگـرم رسـیده اسـت و 

ضایعاتی 99.99 درصد نیز با مشکل مواجه هستیم. 

در حالی که قیمت مس ضایعاتی در حدود 7۰ هزار 

تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود و جـوالن برخـی 

تامین کننـدگان ضایعـات فلـزی در داخـل، منجـر به 

از سـوی دیگـر،  افزایـش قیمـت شـده اسـت.  ایـن 

عرضه کاتد مس در بورس کاالی ایران نیز مشکالت 

خـاص خـود را دارد و تولیدکننـده بایـد 5۰ درصـد 

نقـدی و 5۰ درصـد اعتبـاری طـی دو مـاه تسـویه 

حسـاب مالـی کنـد. ایـن در حالـی اسـت که قیمت 

مـس بـدون شـک طـی ایـن دو مـاه بـا نوسـان همـراه 

خواهد شد و بر همین اساس ضرورت دارد تمهیدات 

ایـن  الزم در زمینـه نحـوه قیمت گـذاری مـس در 

تاالر صنعتی اندیشیده شود.

 مدیرعامـل شـرکت شـیمی نصـر میثـاق بـا بیـان 

صنعتـی  واحدهـای  از  بسـیاری  متاسـفانه  اینکـه 

شـهرک صنعتی اشـتهارد طی ماه های اخیر تعطیل 

شده  اند، اذعان کرد: پنج فاز در این شهرک صنعتی 

تا به امروز افتتاح شـده و کارخانجات فراوانی را در 

خود جای داده اسـت اما در کمال تاسـف، بسـیاری 

بـه ورطـه تعطیلـی کشـیده  از واحدهـای تولیـدی 

مشـغول  میـزان ظرفیـت  بـا حداقـل  یـا  و  شـده اند 

پیگیری هـای  و  بررسـی  چراکـه  هسـتند؛  فعالیـت 

کارشناسـانه پیش از احداث و راه اندازی واحدهای 

مختلـف صنعتـی صـورت نمی پذیـرد و تمهیـدات 

الزم جهـت صـادرات مـازاد نیـاز داخـل اندیشـیده 

نمی شود. همچنین اطالعات الزم و کافی از جانب 

بخش هـای مرتبـط در اختیـار افـرادی که مشـتاق به 

سرمایه گذاری در عرصه تولید هستند، قرار نمی گیرد 

و تمامی این مسائل در نهایت منجر به ورشکستگی 

واحدهـای  تعطیلـی  و  تولیدکننـدگان  از  بسـیاری 

مختلف تولیدی می شود.

علی رغـم  اینکـه  بـه  اشـاره  ضمـن  حکمـت دان 

مشـتریان معتبـر و شـناخته شـده ای کـه در داخـل 

داریـم، قـادر بـه صـادرات تولیـدات خـود نیسـتیم، 

خاطرنشـان کـرد: حـدود 15 سـال قبـل نسـب بـه اخـذ 

تسهیالت 8۰ میلیون تومانی معادل 2۰ میلیون تومان 

بـرای ماشـین آالت و 6۰ میلیـون بـرای سـاختمان و بنا 

اقدام کردیم. در حالی که قرار بود از 22 درصد سود 

در نظر گرفته، 9 درصد آن را دولت پرداخت کند اما 

نه تنها این اقدام انجام نشد بلکه ما کل 22 درصد با 

جریمـه آن را هـم پرداخـت کردیم. از همان زمان هیچ 

تمایلی به اخذ تسـهیالت نداریم و نیازمند حمایت 

نیز نیستیم و حدود 3۰ سال است که روی پای خود 

ایسـتاده ایم. هـدف مـا تولیـد قانونمنـد در راسـتای 

توسـعه اسـت و تنهـا چهـار نیـروی انسـانی در واحـد 

تولیدی مشغول فعالیت هستند که تمام تالش خود 

بـه  آن هـا  از  مفیـد  و  سـودمند  بهـره وری  جهـت  را 

کارگرفته ایم.

ضرورت تدوین و برنامه ریزی بلندمدت   
در تولید

وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« 

مبنـی بـر اینکـه آینده تولید و به ویژه صنعـت مس را 

چگونه ارزیابی می کنید، خاطرنشان کرد: بدون شک 

نیازمنـد تدویـن برنامـه 2۰ سـاله در صنعـت کشـور و 

تامیـن زیرسـاخت های الزم هسـتیم تـا بتوانیـم در 

راستای توسعه تولید قدم برداریم. همان گونه که ما 

در سـالیان قبـل نسـبت بـه بومی سـازی تجهیـزات و 

مشـعل های کـوره مـورد نیـاز خـود اقـدام کردیـم و بـه 

نتیجـه مطلـوب دسـت پیـدا کرده ایـم. بـا این وجـود، 

همچنان با مشکالتی در بخش های مختلف تولید به 

ویژه افزایش قیمت حامل های انرژی مواجه هستیم 

و دارایی، بیمه و مالیات نیز مشکالت خاص خود را 

دارد. واقعیت امر این است که باید نگاه بلدمدت به 

نیـز  باشـیم و سـازمان های مختلـف  تولیـد داشـته 

همکاری های الزم با تولیدکنندگان را به عمل آورند.

این فعال صنعت مس خاطرنشـان کرد: حمایت 

از تولید و صنعت، مستلزم حضور مسئوالن دلسوز و 

دغدغه مند اسـت که باید آگاهی و اطالعات کافی 

را در ایـن حـوزه داشـته باشـند. بـا وجود اینکه شـرایط 

تولیـد دچـار بحـران شـده اسـت امـا همچنـان سـعی 

می کنیـم چـرخ کارخانـه را در حال حرکت نگه داریم 

کنونـی،  شـرایط  در  نکشـیم.  دسـت  فعالیـت  از  و 

مشـتریان ثابـت خود مانند مس باهنر، مـس ذوچن، 

گلکار سپاهان و... را حفظ کرده ایم و امیدوار هستیم 

شرایط در ادامه بهبود پیدا کند.

حکمت دان در ادامه به ضرورت تسـهیل شـرایط 

صـادرات اشـاره کـرد و یـادآور شـد: کشـور چیـن بـه 

عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان مس جهان، به 

دنبال خرید محصول تولیدی ماست اما متاسفانه به 

دلیل چالش هایی مانند نوسان نرخ ارز که در زمینه 

صـادرات وجـود دارد، نمی توانیـم حضـور موفقـی 

متاسـفانه  باشـیم.  داشـته  صادراتـی  بازارهـای  در 

تولیدکنندگان عراقی که نسبت به نرخ ارز در داخل 

کشـور آگاه هسـتند، مـواد اولیـه خـود را بـا قیمـت 

مناسب از تولیدکنندگان ایرانی خریداری می کنند و 

سـپس بر اسـاس نرخ روز دالر، محصول خود را تولید 

و به فروش می رسانند.

  وی در پایـان یـادآور شـد: امیـدوار هسـتیم هم 

شـرایط تولیـد و هـم صـادرات در آینده بهبود پیدا 

حضـور  تولیـد،  حفـظ  ضمـن  بتوانیـم  تـا  کنـد 

چشـمگیری در بازارهـای منطقـه ای و بین المللـی 

داشته باشیم.
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سرب و رویسرب و روی

ضرورت اکتشاف معادن جدید سرب و روی در ایران
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ضرورت اکتشاف معادن جدید سرب و روی در ایران
مدیرعامل شرکت سرب  سازان زنگان عنوان کرد:

مدیرعامل شـرکت سرب سـازان زنـگان گفت: با توجه به اینکه ذخایر اکسـیدی معدن سـرب 
و روی انگـوران رو بـه پایـان بـوده و دانش فرآوری خاک سـولفوره در داخل کشـور نیز گسـترش 
پیـدا نکـرده اسـت، ضرورت اکتشـاف و همچنیـن بهره بـرداری از معـادن جدید سـرب و روی به 

منظور تامین خوراک واحدهای تولیدی بیش از پیش احساس می شود.

حسـین حسـنی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: ایـن 

شرکت فعالیت خود را سال 139۰ در استان زنجان با 

تولیـد شـمش سـرب و اشـتغال زایی بـرای 1۰ نفـر آغـاز 

کـرد امـا اکنون به دلیل نبود مـواد اولیه، این واحد به 

صورت نیمه فعال درآمده اسـت و پیگیری های ما از 

سـازمان  همچنیـن  و  ذی ربـط  سـازمان های  طریـق 

بازرسـی کل کشـور، متاسـفانه منتج به تغییر شرایط 

کارگاه نشـده است.

وی افـزود: فراینـد تولیـد در ایـن مجموعـه بدیـن 

صـورت اسـت کـه پـس از ذوب سـرباره ها و همچنین 

کنسانتره در کوره های دوار پنج تنی با حرارت حدود 

یک هزار درجه سانتی گراد و آزاد سازی سرب موجود 

و در نهایـت جداسـازی آن، محصـول نهایـی در قالب 

شمش سرب تولید می شود.

عدم تامین مواد اولیه، مانع پیشرفت   
صنعت سرب شده است

مدیرعامل شرکت سرب سازان زنگان با تاکید بر 

اینکه تامین مواد اولیه، چالش بسیار مهمی است که 

تمـام تولیدکنندگان با آن روبه رو هسـتند، بیـان کرد: 

بـه  منجـر  کـه  دالیلـی  مهم تریـن  از  متاسـفانه 

غیرفعال سازی این واحد تولیدی شده است، می توان 

به تامین دشـوار مواد اولیه برای تولید شـمش سـرب 

اشـاره کـرد. بـا توجـه بـه اینکـه شـرکت سرب سـازان 

زنـگان در شـهرک صنعتـی انگـوران در اسـتان زنجـان 

واقـع شـده اسـت، مجـوز بهره بـرداری ایـن واحـد بـه 

شرط استفاده از سرباره شرکت های بزرگ تولیدکننده 

سـرب و روی برای تولید شـمش سـرب اعطا شـد و از 

زمانـی کـه ایـن شـرکت ها خصوصـی شـدند، دیگـر 

سـرباره ای بـه مـا تحویـل داده نشـد؛ در صورتـی کـه 

سـرباره های دپـو شـده ایـن واحد هـا تقریبـا بـه یـک 

میلیون تن هم می رسید. با این شرایط، ما مواد اولیه  

مـورد نیـاز بـرای تولیـد را نداشـتیم و بـه ناچـار واحـد 

تولیدی خود را تعطیل کردیم.

حسـنی ادامـه داد: البتـه بـرای جایگزینـی مـواد 

اولیه مانند باتری های فرسوده اقداماتی انجام دادیم 

امـا موفـق بـه اخـد مجـوز تولیـد شـمش سـرب از ایـن 

باتـری فرسـوده در سـال  باتر ی هـا نشـدیم. واردات 

جاری انجام نشـده اسـت و کارخانه های باتری سازی 

نو با جمع آوری باتر های فرسوده از سطح بازار، دست 

واحد های بازیافت کننده سرب را خالی گذاشته اند. 

عالوه برایـن، عـدم به روزرسـانی تکنولوژی هـای مـورد 

استفاده در تولید شمش سرب نیز به کاهش راندمان 

واحدهای فعال در این صنعت منجر شده است.

وی با بیان اینکه گاهی به صورت موقت و بسیار 
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در آب ایـن رودخانـه ماننـد آرسـنیک و آنتیمـوان کـه 

بایـد  خـون می شـود،  سـرطان  بیمـاری  بـروز  باعـث 

سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت نظـارت دقیقـی بر 

چنین اتفاقاتی داشته باشد و جلوی ورود این چنین 

آالینده هـای زیسـت محیطی بـه طبیعـت را بگیـرد. 

متاسفانه شرکت های بزرگ تولیدکننده سرب بدون 

توجه به خسارت های وارد شده به محیط زیست، به 

راحتـی بـه تولیـد خـود ادامـه و واحد هـای تولیـدی 

کوچک، تاوان این تولیدکنندگان را می دهند.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه عمـده مصرف کننـدگان 

کارخانه هـای  باتری سـازی  ایـران  در  سـرب  شـمش 

هسـتند، خاطرنشـان کـرد: بـه دلیـل افزایـش تولیـد 

باتـری  و کاربـرد سـرب در  خـودرو در حـال حاضـر 

خودرو ها، کارخانه های باتری سـازی حدود 9۰ درصد 

از شـمش های سـرب تولیـدی را مصـرف می کننـد. 

همچنین بازار مصرف شمش سرب به سبب تقاضای 

زیـاد و بـه دنبـال آن رشـد قیمـت نسـبت بـه بـورس 

فلزات لندن »LME«، از رونق خوبی برخوردار است 

و خوشبختانه با رکود همراه نیست.

مدیرعامـل شـرکت سرب سـازان زنـگان بـا بیـان 

مهـم  مقولـه  برقـی،  از خودرو هـای  اسـتفاده  اینکـه 

دیگری به شمار می آید که امروزه به سبب پیشرفت 

تکنولوژی در کانون توجه جهانیان قرار گرفته است، 

ابراز کرد: در ایران، اسـتفاده از این خودرو ها به دلیل 

عدم تعامل با کشور های توسعه یافته رواج پیدا نکرده 

اسـت و امـکان اینکـه ایـن مسـئله تاثیـری در کوتـاه 

بـازار شـمش سـرب بگـذارد، انـدک اسـت و  مـدت 

کارخانه هـای  و  سـرب  شـمش  تولیدکننـدگان 

باتری سازی کماکان مشغول به فعالیت هستند.

حسنی در پایان یادآور شد: دیدگاه ما نسبت به 

آینـده و چشـم انداز صنعـت سـرب بـه سـبب رشـد 

جمعیـت در جهـان مثبـت اسـت. در واقـع همیـن 

مسئله میزان استخراج از معادن را بسیار افزایش داده 

منابـع  و  اولیـه  مـواد  می شـود  باعـث  کـه  اسـت 

تامین کننده رو  به اتمام باشـند. معدن سـرب و روی 

انگوران، نمونه بارز این مسئله محسوب می شود که 

متاسفانه ذخایر اکسیدی آن در حال پایان است و از 

ایـن رو، لـزوم اکتشـاف معـادن بـرای تامیـن خـوراک 

واحدهای تولیدی بیش از پیش احساس می شود.

انـدک می توانیـم مـواد اولیـه مورد نیاز را تامین کنیم 

اما این میزان آن چنان که باید جوابگوی نیاز ما برای 

تولیـد نبـوده اسـت و زمانـی کـه مـا درصـدد افزایـش 

تولید هسـتیم، به علـت محدودیت در این زمینـه از 

هـدف خـود فاصلـه می گیریـم، اذعان کـرد: ما امکان 

استفاده از خاک معدنی را داریم اما به دلیل منابع رو 

بـه اتمـام خـاک معدنـی اکسـیدی و اینکـه تکنولوژی 

مـورد اسـتفاده در ایـن واحـد بـرای ایـن خـاک کاربـرد 

دارد، از خاک معدنی سـولفوره اسـتفاده نمی کردیم؛ 

اگرچه امکان به کارگیری از این خاک نیز فراهم شده 

است  اما به دلیل تفاوت فرایند فرآوری آن نسبت به 

خاک معدنی اکسیدی، باید تغییراتی در خط تولید 

مجموعه انجام می دادیم.

مدیرعامل شرکت سرب سازان زنگان اضافه کرد: 

در حالـی کـه تولیدکننـدگان شـمش سـرب نیازمنـد 

خـاک معدنـی بـرای ادامـه فعالیـت خـود هسـتند، 

کنسانتره سرب به کشور چین صادر می شود. اگرچه 

طـی سـالیان اخیـر شـاهد صـادرات ایـن محصـول بـه 

سـایر کشـورها مانند ترکیه هسـتیم اما به دلیل رشـد 

عـوارض گمرگـی در فراینـد ورود موقـت، حتـی اگـر 

فعـاالن ایـن صنعـت با به کارگیـری از تکنولـوژی روز و 

ظرفیـت 1۰۰ درصـدی نیـز مشـغول فعالیـت باشـند، 

تولید با چنین شرایطی صرفه اقتصادی ندارد.

لزوم نظارت دقیق بر روند تولید شمش   
سرب

»فلـزات  خبرنـگار  سـوال  بـه  پاسـخ  در  حسـنی 

آنالین« در رابطه با دیدگاهی که نسبت به آالیندگی 

صنعت سـرب شـکل گرفته اسـت، اذعان کرد: بدون 

شـک با رعایت مسـائل ایمنی و اسـتاندارها، از میزان 

آالیندگی این صنعت کاسـته خواهد شـد اما نه تنها 

صنعت سرب بلکه تمامی صنایع به نوبه خود آالینده 

بـزرگ  شـرکت های  برخـی  متاسـفانه  هسـتند. 

تولیدکننـده سـرب و روی در اسـتان زنجـان بـا دپـوی 

سرباره های خود در بستر یک رودخانه فصلی که آب 

از آن جریـان پیـدا می کنـد، باعـث شـده اند بـا انتقـال 

آالینده هـا بـه رودخانـه زنجـان رود جـان افـرادی کـه 

ممکـن اسـت از آب ایـن رودخانـه اسـتفاده کننـد، بـه 

خطر بیفتد. همچنین به سبب وجود فلزات سنگین 

متاسفانه از مهم ترین دالیلی 
که منجر به غیرفعال سازی 

این واحد تولیدی شده است، 
می توان به تامین دشوار 

مواد اولیه برای تولید شمش 
سرب اشاره کرد
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فلزاتگرانبهافلزات  گران بها

افزایش سهام شرکت » Gold 80-i« با کشف ذخیره جدید طال

توسعه بخش زیرزمینی معدن طالی سوکاری
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افزایش سهام شرکت »Gold 80-i« با کشف ذخیره 
جدید طال

شـرکت » Gold 80 -i« نتایـج امیدوارکننـده ای را از چهـار حفـاری نخسـت اکتشـافی در منطقه 
»Hilltop« به دسـت آورد کـه در آن سـنگ هایی بـا عیار باال را نشـان داد که در مالکیـت 100 درصدی 

این شرکت در شهر روبی هیل در ایالت نوادای آمریکا قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از سـایت »Mining«، ایـن نتایـج برجسـته 

شـامل ناحیـه شـمالی منطقـه  »Hilltop« اسـت کـه 

دربردارنـده الیه هـای کانسـنگی پرمایـه از 6۰.2 گـرم 

طال در هر تن، 9۰8.7 گرم نقره در هر تن، 15.7درصد 

سرب و 1.1 درصد روی در هر حفاری و نمونه برداری 1۰ 

متـری و همچنیـن 1.9 گـرم طال در هـر تـن، 631.3گرم 

نقره در هر تن، 33 درصد سـرب و 7.4درصد روی نیز 

حاصـل نمونه بـرداری 18.3 متـری از دیگـر حفاری هـا 

بوده است.

ذخیـره  اکتشـافی  عملیـات  نیـز  ایـن  از  پیـش 

معدنـی فلـزات گران بهـا در ناحیـه شـمالی منطقـه 

شـامل  کانسـاری  کشـف  بـه  منجـر   ،»Hilltop«

515.3گـرم نقـره در هـر تـن، 28.9 درصـد سـرب، 

1۰.5درصـد روی و ۰.9 گـرم طـال در هـر تـن از یـک 

نمونه برداری 28.3 متری شد. با توجه به حفاری های 

موفقیت آمیز در این منطقه، این شرکت برنامه دارد 

ناحیـه  در  را  خـود  اکتشـافی  حفاری هـای  گسـتره 

شمالی این منطقه توسعه دهد.

عـالوه بـر ناحیـه شـمالی منطقـه »Hilltop«، ایـن 

شـرکت قصـد دارد حفاری هایـی را در ناحیـه جنوبـی 

حفاری هـای  کـه  جایـی  دهـد؛  انجـام  منطقـه  ایـن 

اکتشافی و نمونه برداری های 9.4 متری، کانسنگ هایی 

حـاوی مقادیـری چـون 238.8 نقـره گـرم در هـر تـن، 

11درصـد روی و 9 درصـد سـرب و در جایـی دیگـر بـا 

حـاوی  کانسـنگ هایی  متـری،   2.1 نمونه بـرداری 

469.5گـرم نقـره در هـر تـن، 11.8 درصـد روی و 

18.2درصد سرب را نشان داد.

 »Gold 80-i« ایـوان داونـی، مدیرعامـل شـرکت

در بیانیه ای خبری اعالم کرد که عیار کانسنگ های 
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کشـف شـده در منطقـه »Hilltop« در شـهر روبـی 

هیـل در سـطح اسـتانداردهای جهانـی قـرار دارد و 

ایـن منطقـه جـزو  کانسـنگ های کشـف شـده در 

در  کانسـنگ ها  دیگـر  بـه  نسـبت  پرعیارترین هـا 

جهان است.

ذخایـر معـدن روبـی هیـل، یکـی از دارایی هـای 

آن  در  کـه  اسـت   »Gold  80-i« شـرکت  اولیـه 

 »Eureka« زیرساخت های فرآوری این شرکت در ناحیه

 »Battle MountainEureka« کانسـار  بـه  نزدیـک 

استقرار یافته است که در آن یک واحد شست وشوی 

غیرفعال و یک واحد تاسیسـات شست وشـوی بزرگ 

فعـال وجـود دارد. کانسـار ذکـر شـده دارای ذخایـر 

متعدد طال، نقره و پلی متال )چند فلزی( است.

منطقـه »Hilltop« یـک منطقه جدید اکتشـافی 

دارای کانسـنگ اسـت کـه در حـدود 4۰۰ متـری 

جنـوب غربـی منطقـه معـدن پلی متـال بلک جـک 

»Blackjack« و در جنوب معدن روباز ارشمیدس 

تونـل اصلـی حفـاری  بـه  »Archimedes« نزدیـک 

شـده ای قـرار دارد کـه ایـن شـرکت در حال سـاخت 

آن است.

 »Hilltop« کانسـارهای کشـف شـده در منطقـه

شـکل  بـه  کربنـات  جانشـین  پلی متال هـای  شـامل 

فلـزات  حـاوی  و  اکسـیدی  و  سـولفیدی  کانسـنگ 

گران بهـا و فلـزات پایـه بـا عیـار بـاال اسـت. عملیـات 

حفاری و اکتشاف این کانسار در حال انجام است و 

ایـن عملیـات اکتشـافی بـه هـر دو صـورت عمقـی و 

سطحی انجام می شود.

داونـی در ادامـه افـزود کـه بـا توجـه بـه نزدیکـی 

زیرسـاخت های  بـه  اکتشـافی  جدیـد  منطقـه 

ایـن  برنامه ریـزی شـده در سـال 2۰23،  زیرزمینـی 

شـرکت در منطقـه »Hilltop« و بـا در نظـر گرفتـن 

ذخایـر پلی متـال معـدن بلک جـک، انتظـار مـی رود 

ایـن کانسـار کشـف شـده سـهم عمـده ای در رشـد 

فلـزات  و  نقـره  تولیـد طـال،  ایـن شـرکت در  آینـده 

اساسی ایفا کند.

منطقـه معدنـی »Eureka« در شـهر روبـی هیل، 

دارای ذخایـر معدنـی فـراوان پلی متال هـای عیاربـاال 

است که از دهه 186۰ حفاری در این منطقه آغاز شد 

و بیش از 1۰۰ سال استخراج از این معدن ادامه داشت.

عیار پلی متال های استخراج  شده در این منطقه، 

دیگـر  بـه  نسـبت  پلی متال هـا  پرعیارتریـن  جـزو 

پلی متال هـای اسـتخراج شـده در دیگـر نقـاط دنیـا 

است اما از دهه 197۰، پتانسیل استخراج پلی متال ها 

در منطقـه معدنـی »Eureka« تـا حـد زیـادی نادیده 

گرفتـه شـد؛ چراکـه ایـن شـرکت تمرکـز خـود را بـر 

اسـتخراج منبـع ذخیـره طـالی تیـپ کارلیـن در ایـن 

منطقه منعطف کرد.

منطقه جدید اکتشافی در »Hilltop«، یک دهلیز 

بـه شـعاع بیـش از یـک هـزار و 5۰۰ متـر اسـت کـه بین 

گودال ارشمیدس و معدن اصلی شهر روبی هیل که 

پیش تـر بـه دلیـل پوشـش آبرفتـی ایـن معـدن مـورد 

اکتشاف بیشتر قرار نگرفت، قرار دارد. در عین حال 

عملیـات اسـتخراج کانسـنگ ها در ناحیـه شـمالی 

منطقـه »Hilltop« در زیـر پوشـش آبرفتـی و در عمـق 

حدود 15۰ متری آغاز شد.

و  بین چاهـی  روش  بـه  اکتشـافی  حفاری هـای 

»Step-out«، در منطقه روبی دیپس طی سال 2۰22 

بـرای  پـروژه توسـعه ای شـرکت  بـه منظـور پیشـبرد 

معدن کاری زیرزمینی از طریق حفر چاهی از گودال 

معـدن روبـاز ارشـمیدس »Archimedes« بـه  طـور 

کامـل انجـام شـده اسـت. هم اکنـون ایـن شـرکت در 

حـال تکمیـل برآوردهـای به روزرسـانی حجـم منابـع 

معدنـی )مناطـق دارای ذخایـر طـال و پلی متـال( و 

بررسی یک مطالعه اقتصادی اولیه در مناطق دارای 

ذخایر طال است.

برنامـه حفـاری اکتشـافی فعلـی در شـهر روبـی 

حفـاری  پروژه هـای  برنامـه  چندیـن  از  یکـی  هیـل، 

شـرکت »Gold 80-i« در سـال 2۰22 اسـت کـه در 

مجموع منطقه ای به شـعاع بیش از 5۰ هزار متر را 

در بر می گیرد.

پس از انتشار نتایج حفاری در شهر روبی هیل، 

سـهام شـرکت »Gold 80-i« تـا ظهـر روز 15 نوامبـر 

درصـد   6.1 حـدود  کانـادا،  تورنتـو  وقـت  بـه   2۰22

افزایـش یافت. ارزش سـهام جاری سـرمایه بـازار این 

شـرکت، حـدود 75۰ میلیـون و 8۰۰ هـزار دالر کانـادا 

)565 میلیون دالر آمریکا( است.

برنامه حفاری اکتشافی 
فعلی در شهر روبی هیل، 
یکی از چندین برنامه 

پروژه های حفاری شرکت 
»Gold 80-i« در سال 

2022 است که در مجموع 
منطقه ای به شعاع بیش از 
50 هزار متر را در بر می گیرد
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توسعه بخش زیرزمینی معدن طالی سوکاری
شـرکت معدنی اسـترالیایی »Centamin« که هم اکنـون از معادن طالی غرب آفریقـا بهره برداری 
می کند، در روز سه شـنبه 15 نوامبر 2022 اعالم کرد که نرخ برداشـت از معدن طالی سـوکاری در مصر 

در صورتی که عملیات توسعه ای معدن کاری زیرزمینی انجام شود، می تواند 31 درصد رشد یابد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از »Cecilia Jamasmie«، بر اساس گزارش 

شـرکت اسـترالیایی مشـاوره ای »Entech«، ظرفیـت 

بخـش زیرزمینـی معـدن طـالی سـوکاری، پتانسـیل 

رسـیدن بـه یـک میلیـون و 5۰۰ هـزار تـن کانسـنگ در 

افزایـش  نشـان دهنده  موضـوع  ایـن  دارد.  را  سـال 

31درصـدی نسـبت بـه حجـم فعلـی یـک میلیـون و 

1۰۰هزار تنی در سال این بخش از معدن است.

ظرفیـت  افزایـش  ایـن  شـرکت،  ایـن  گفتـه  بـه 

می توانـد بـدون تغییـر در روش هـای اسـتخراج فعلی 

انجـام شـود؛ چراکـه ایـن طـرح توسـعه ای بـرای بخش 

بـه  دسترسـی  ایجـاد  نیازمنـد  تنهـا  زیرزمینـی، 

ماشین آالت اضافی است. همچنین چندین سال از 

آغـاز بهره بـرداری از بخـش زیرزمینـی ایـن معـدن 

سپری شده است.

شـرکت  اجرایـی  مدیـر  هـورگان،  مارتیـن 

»Centamin« در بیانیـه ای اعـالم کـرد کـه توسـعه 

ظرفیت اسـتخراج زیرزمینـی معدن طالی سـوکاری، 

گام مهمی در راستای تحقق تعهد این شرکت برای 

تولید 5۰۰ هزار اونس طال در سال از این معدن است.

وی در ادامه خاطرنشـان کرد که توانایی توسـعه 

بخـش اسـتخراج زیرزمینـی معـدن، نتیجـه رویکـرد 

تغییر  یافته شرکت »Centamin« در مدیریت منابع 

معدنـی اسـت کـه منجـر بـه دو برابـر شـدن ذخایـر 

زیرزمینی در سال 2۰21 شد.

هـورگان تصریـح کـرد کـه بخـش زیرزمینـی در 

معـدن طـالی سـوکاری ایـن شـرکت در سـال گذشـته 

توانست به حجم تولید 739 هزار تن کانسنگ برسد 

که عیار سنگ معدن آن به طور قابل توجهی باالتر از 

بخـش روبـاز آن بـود و در نتیجه این شـرکت توانسـت 

حـدود 12 میلیـون و 4۰۰ هـزار تـن کانسـنگ در سـال 

2۰21 از بخش روباز تولید داشته باشد.

سرمایه مورد نیاز برای توسعه بخش زیرزمینی، 

تـا 35 میلیـون دالر اسـت و پیش بینـی  حـدود 25 

می شـود ایـن شـرکت در سـال 2۰25 بـه مقـدار تولیـد 

هدف گـذاری شـده خـود برسـد. شـرکت سـنتامین 

هم اکنـون در حـال مدیریـت و برنامه ریـزی انجام این 

پروژه تا نیمه اول سال 2۰23 است.

راج ری، تحلیل گر بخش فلزات و معادن شرکت 

سـرمایه گذاری بانـک کانادایـی »BMO«، عملیـات 

اکتشافی برای توسعه بخش زیرزمینی معدن طالی 

سوکاری را نویدبخش دانست اما خاطرنشان کرد که 

هنـوز تنگناهایـی در ایـن مسـیر وجـود دارد کـه بـرای 

درک پتانسیل جدید این معدن باید برطرف شوند.

وی در ادامـه افـزود: در حالـی کـه ایـن شـرکت 

جنبه های فنی توسعه استخراج زیرزمینی را ساده در 

نظر می گیرد اما چندین متغیر از جمله ذخیره معدنی 

بخـش زیرزمینـی، گرید مورد انتظار سـنگ معدن ها، 

هزینه هـای عملیاتـی و الزامات توسـعه پایدار قبـل از 

ارائه سناریوی توسعه و ارزیابی شرکت سرمایه گذاری 

بانک کانادایی »BMO« به شـرکت سـنتامین وجود 

دارد که نیازمند توجه است.

عمـر  طـول  بـرآورد  و  مـی رود محاسـبه  انتظـار 

معدن و برنامه ریزی برای انجام عملیات اسـتخراج 

از ذخایر کشـف شـده این شـرکت در سـال 2۰22، تا 

اواسـط سـال 2۰23 بـه پایـان برسـد. بـه دنبـال تحویل 

تجهیـزات مرتبـط برای توسـعه اسـتخراج زیرزمینی 

ایـن معدن، انتظار می رود نرخ اسـتخراج معـادن در 

طـول سـال 2۰24 افزایـش یابـد و در سـال 2۰25 بـه 

حالت ثابت برسد.

معـدن سـوکاری، تنهـا معـدن طـالی صادراتـی 

کشور مصر و اولین معدنی است که در آن عملیات 

اسـتخراج طـال در مقیـاس وسـیع بـه صـورت مـدرن 

انجام شده و توانسته است ساالنه حدود 9۰۰ میلیون 

دالر به تولید ناخالص داخلی مصر کمک کند.

علی رغـم ذخایـر فراوان فلز گران بها و تاریخ غنی 

استفاده از سنگ های معدنی در ساخت جواهرات با 

ظرافت فراعنه مصر، هنوز معادن مصر تا حد زیادی 

مورد اکتشاف و توسعه قرار نگرفته است.

ایـن محدودیـت در فعالیت هـا تـا حـدی به دلیل 

سیسـتم مـورد اسـتفاده کشـور مصـر در گذشـته در 

رابطه با بهره مالکانه و قراردادهای مشارکت در سود 

معـدن کاری بـود کـه منجـر بـه کاهـش سـود و تمایـل 

ذخایـر  از  بهره بـرداری  بـرای  معدنـی  شـرکت های 

معدنی این کشور می شد.

بازنگـری در قانـون ایـن کشـور در سـال 2۰2۰، نیاز 

معـدن کاران بـرای ایجـاد سـرمایه گذاری مشـترک بـا 

دولت مصر را برطرف کرد. بر اساس این قانون، بهره 

مالکانه دولتی به حداکثر 2۰ درصد محدود شد.

در همین راستا کشور مصر یک دور مناقصه طال 

را اعـالم کـرد کـه تاکنـون توانسـته اسـت برخـی از 

شـرکت های مطـرح معدنـی و شـرکت های نوپـا را بـه 

خود جذب کند.

به غیر از شـرکت سـنتامین، شـرکت های دیگری 

چون »Barrick Gold«،  شـرکت »B2Gold«، شـرکت 

 Altus« تابعـه  شـرکت   ،»Aton Resources«

شـرکت   ،»AKH Gold« شـرکت   ،»Strategies

 »Red Sea Resources« و شـرکت »Lotus Gold«

در طـول سـال گذشـته توانسـتند امتیـاز انحصـاری 

استخراج از معادن کشور مصر را دریافت کنند.
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فلزات آلیاژی و آلیاژها

وانادیوم، نیوبیوم و تانتالیوم؛ آینده سازان صنایع

انتشار شایعاتی مبنی بر کاهش ظرفیت تولید در صنعت باتری های لیتیومی

تغییر بازار وانادیوم ناشی از افزایش تقاضا
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وانادیوم، نیوبیوم و تانتالیوم؛ آینده سازان صنایع

وانادیـوم، نیوبیـوم و تانتالیـوم، عناصر نادر اسـتراتژیکی هسـتند کـه تحت یک کـد تعرفه در 
جهان تجارت می شـوند. از آن رو که بیشـترین کاربرد آن ها در صنایع الکترونیکی اسـت، افزایش 
سـرعت رشـد تکنولوژی،  موجـب افزایش تجارت این عناصر شـده اسـت. بازار تولید کنسـانتره 
وانادیـوم، نیوبیـوم و تانتالیـوم به ترتیـب در انحصار چین، برزیل و کنگو اسـت. بـا توجه به اینکه 
وانادیـوم محصـول جانبـی فرایند فوالدسـازی اسـت و همچنیـن از نیوبیـوم در تولیـد فوالدهای 
سـبک تر اسـتفاده می شـود، بنابرایـن تقاضای بـازار فـوالد تاثیر مسـتقیمی بر تولیـد و تقاضای 
وانادیـوم و نیوبیـوم دارد. یکـی از نـکات قابل  توجـه در خصوص تجـارت نیوبیـوم در دوران رکود، 

تولید و قیمت باثبات این ماده نسبت به سایر کامودیتی ها است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، وانادیوم یک عنصر نادر استراتژیک 

اسـت کـه دارای شـکل پذیری و مقاومـت سـاختاری 

خـوب و طبیعـی در برابـر خوردگـی و مـواد قلیایـی، 

اسـیدها و آب نمـک اسـت. وانادیـوم بـه تنهایی فلز 

نرمـی اسـت امـا اگـر با فلزات دیگر ماننـد آهن آلیاژ 

آلیاژهـا  اسـتحکام  و  سـختی  بـر  می توانـد  شـود، 

بیفزایـد. فقـط افـزودن ۰.2 درصد وانادیـوم به فوالد، 

باعث قوی تر شـدن این فلز خواهد شـد. این عنصر 

در طبیعـت تنهـا بـه صـورت ترکیب بـا عناصر دیگر 

یافـت می شـود و بـه صـورت رادیـکال وجـود نـدارد و 

به  طور طبیعی در حدود 65 ماده معدنی مختلف 

و در ذخایـر سـوخت فسـیلی یافـت خواهد شـد. دو 

یکـی  دارد.  وجـود  وانادیـوم  تولیـد  بـرای  روش 

اسـتخراج مسـتقیم آن از سـنگ معـدن اسـت و در 

برخـی از مـوارد بـه عنوان محصول جانبی اسـتخراج 

ایـن  دیگـر،  روش  در  می شـود.  تولیـد  اورانیـوم 

محصول از طریق جداسازی وانادیوم از سرباره های 

فوالدی و از گرد و غبار دودکش روغن سنگین تولید 

می شـود کـه در چیـن و روسـیه رواج باالیـی دارد و 

بخشی از تولید وانادیوم آن ها در فرایند فوالدسازی 

صورت می پذیرد.

عنصر نیوبیوم به عنوان یک فلز واسطه، بلوری 

و شکل پذیر شناخته می شود که در مجاورت با هوا 

واکنش پذیری کمی از خود نشـان می دهد. خواص 

بـه  زیـادی  شـباهت  نیوبیـوم،  عنصـر  شـیمیایی 

دارد.  تانتالیـوم  عنصـر  شـیمیایی  خصوصیـات 

نیوبیـوم در سـاخت مـواد ابررسـانای مختلـف مورد 

اسـتفاده قـرار می گیـرد. ایـن آلیاژهـای ابررسـانا کـه 

طـور  بـه   هسـتند،  نیـز  قلـع  و  تیتانیـوم  حـاوی 

اسـکنرهای  ابررسـانای  آهنرباهـای  در  گسـترده ای 

»MRI« کاربرد دارند. از دیگر کاربردهای نیوبیوم 

می تـوان بـه اسـتفاده از آن در جوشـکاری، صنایـع 

و  سکه شناسـی  اپتیـک،  الکترونیـک،  هسـته ای، 

جواهـرات اشـاره کـرد. نیوبیوم به  عنوان یک عنصر 

حیاتـی در فنـاوری شـناخته می شـود. نیوبیـوم بـه 

منظـور تولید فوالد سـبک تر و قوی تر بـرای لوله های 

صنعتـی و قطعـات هواپیمـا نیـز مـورد اسـتفاده قرار 
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می گیرد. نیوبیوم در دماهای پایین و در سیستم های 

برودتـی بـه  عنـوان یـک ابررسـانا عمـل می کنـد و در 

فشـار جـو، باالتریـن دمـای بحرانـی را در عناصـر ابـر 

هادی دارد. همچنین یکی از سه عنصر ابر هادی از 

نوع دوم است.

معادن این فلز تنها در سه منطقه از زمین وجود 

دارد. نیوبیوم به شکل اکسید نیوبیوم و در ترکیب 

بـا تانتالیـوم اسـتخراج می شـود. معدن کاری سـنگ 

نیوبیـوم بـه صـورت روبـاز صـورت می گیـرد. ذخایر 

جهانی نیوبیوم فراتر از نیازهای آتی است و این امر 

احتمـال کسـری عرضـه در ایـن بـازار این محصـول را 

حتـی طـی سـال های آتـی بسـیار کاهـش می دهـد. 

بیشتر منابع نیوبیوم شناخته  شده در دنیا به شکل 

ذخایـر معدنـی پیروکلـر در کربوناتیـت، سـنگ های 

آذریـن حـاوی بیـش از 5۰ درصـد حجمـی کانسـار 

کربنات هستند.

تانتالیـوم خالـص بـه  نـدرت در طبیعـت یافـت 

می شـود امـا در سـنگ معـدن کلمبیـت تانتالیـت 

از  پـس  دارد.  وجـود  کلتـان  عنـوان  بـه  معمـوال 

آبـی  بـراق  فلـز  یـک  خالـص  تانتالیـوم  اسـتخراج، 

خاکسـتری سـخت اسـت. در قرن 21، این عنصر به 

عنصـری حیاتـی در صنعـت الکترونیـک بـدل شـده 

اسـت؛ بـه طـوری کـه بیـش از 75 درصـد از لـوازم 

الکترونیکـی حـاوی تانتالیوم اسـت. به  طـور خاص، 

مهندسـان توانسـته اند از برخـی خـواص تانتالیـوم 

بـرای کوچک  تـر کـردن و کارآمدتـر کـردن خازن هـا و 

سایر اجزا در تجهیزات الکترونیک استفاده کنند. 

افزایـش  بـه  نیـاز  کـه  کاربردهایـی  در  تانتالیـوم 

مقاومـت در برابـر حـرارت، خوردگـی و شـیمیایی 

دارند، استفاده می شود.

اگرچـه مطابـق بـا گـزارش سـازمان زمین شناسـی 

ایاالت متحده آمریکا، منابع وانادیوم در جهان بیش 

از 63 میلیون تن برآورد شده اما در سال 2۰21، ذخایر 

قطعـی وانادیـوم برابـر بـا 24 میلیـون تـن اعـالم شـده 

اسـت. معـادن وانادیـوم در آمریـکا و در ایالت هـای 

کلورادو، نیومکزیکو و آریزونای آمریکا و همچنین در 

مکزیک و پرو قرار دارند. ذخایر نیوبیوم در جهان نیز 

در سـال 2۰21، بالـغ بـر 17میلیـون تـن بـرآورد شـده 

است. اطالعات دقیقی از میزان ذخایر تانتالیوم در 

جهان در دست نیست.

و  نیوبیـوم  وانادیـوم،  معدنـی  تولیـد  میـزان 

تانتالیوم در دوره زمانی 2۰12 تا 2۰21 در نمودار یک 

مـورد بررسـی قـرار گرفـت و نتایج حاکی از آن اسـت 

که روند تولید معدنی وانادیوم و تانتالیوم در جهان 

طی بازه زمانی مورد بررسی صعودی و میزان تولید 

معدنـی نیوبیـوم ثابـت بـوده اسـت. رشـد سـالیانه 

تولیـد معدنـی وانادیـوم و تانتالیـوم در بـازه زمانـی 

و   3.6 متوسـط  طـور  بـه   سـالیانه   ،2۰21 تـا   2۰12

1.3درصد بوده است.

همواره بیشترین سهم از تولید معدنی وانادیوم 

یعنـی حـدود 66 درصـد آن، مربـوط بـه کشـور چیـن 

بـوده اسـت و پـس از چیـن، بیشـترین سـهم از تولیـد 

بـه   ،2۰21 سـال  در  جهـان  در  وانادیـوم  معدنـی 

برزیـل  و  جنوبـی  آفریقـای  روسـیه،  کشـورهای 

اختصاص دارد که هر یک به ترتیب 17، 8 و 6درصد 

از کل تولیـد جهانـی را بـه خـود اختصـاص داده انـد. 

نکتـه ای کـه در بررسـی تولیـد معدنـی وانادیـوم در 

بـازه زمانـی سـال های 2۰11 تـا 2۰21 قابل  توجه اسـت، 

ظهـور برزیـل بـه عنوان یـک از تولیدکننـدگان اصلی 

وانادیـوم معدنـی از سـال 2۰13 اسـت. در حالـی کـه 

در سـال های پیـش از 2۰13، اسـترالیا و کانـادا عمـده 

تولیـد وانادیـوم معدنـی را بـه خـود اختصـاص داده 

بودنـد و سـهم برزیـل بسـیار ناچیـز بود.

بـازار نیوبیـوم یـک بـازار انحصـاری و دو قطبـی 

اسـت. در حـال حاضـر 9۰ درصـد از نیوبیوم معدنی 

جهان در برزیل و 9 درصد از آن در کانادا تولید شده 

است و تنها یک درصد از این فلز در سایر کشورهای 

مرکـز  داده هـای  بـر  بنـا  می شـود.  تولیـد  جهـان 

زمین شناسـی آمریکا، سـهم ذخایر برزیل از این رقم 

باالتر بوده و 98 درصد از ذخایر جهان در این کشور 

و در آمریکای جنوبی قرار گرفته است.

 برزیـل عـالوه بـر آنکـه انحصـار نیوبیـوم را در 

دسـت دارد، بـا تمرکـز بـر کارخانه های فـرآوری خود، 

از فـروش خـام ایـن ماده معدنی خودداری می کند. 

به همین دلیل سـلطه آن بر بازار نیوبیوم بسـیار باال 

اسـت. کشـورهای دیگری مانند روسـیه و کنگو، در 

حـال انجـام پروژه هایـی بـرای بهره بـرداری از ذخایـر 

کوچـک نیوبیـوم خـود هسـتند. ذخایـر نیوبیـوم در 

وانادیوم یک عنصر نادر 
استراتژیک است که دارای 

شکل پذیری و مقاومت 
ساختاری خوب و طبیعی در 
برابر خوردگی و مواد قلیایی، 

اسیدها و آب نمک است
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توجهی بر تقاضای وانادیوم خواهد داشت.

و  مسـتحکم  فوالدهـای  تولیـد  بـرای  وانادیـوم 

کاتالیزورهـای شـیمیایی نیـز اسـتفاده می شـود امـا 

پیش بینی تقاضای باالی این فلز در آینده ای نزدیک 

از نقـش آن در تولیـد باطری هـای »VRFBs« حاصـل 

فـراوان  رونـق  نویـد  کـه  اسـت  بـازاری  و  می شـود 

مصرف این فلز را در آینده می دهد.

بـازار  اوضـاع  و  آنچـه مطـرح شـد  بـه  توجـه  بـا 

جهانـی وانادیـوم و بـا توجـه بـه افزایـش تقاضـا بـرای 

وانادیـوم در صنعـت باتری هـا، پیش بینـی می شـود 

در آینـده تقاضـای بسـیار باالیـی بـرای این فلـز ایجاد 

انحصـار  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  کـه  حالـی   در  شـود. 

وانادیوم مانند برخی دیگر از فلزات استراتژیک در 

دغدغـه  بـر  موضـوع  ایـن  اسـت،  چیـن  اختیـار 

قدرت هـای بـزرگ جهانـی می افزایـد زیـرا اثرگـذاری 

چین بر بازار این فلز آنچنان مهم است که می تواند 

سـایر صنایـع را در کشـورهای پیشـرفته تحـت تاثیـر 

قرار دهد.

یکـی از ویژگی هـای منحصر به فـرد در تجـارت 

نیوبیوم این است که این عنصر در برابر بحران های 

بازار ایمن است. در روزگاری که بیشتر محصوالت 

معدنی و فلزات جهان که البته بیشتر آن ها فلزات 

پایه هسـتند، در رکود به سـر می برند، نیوبیوم روند 

تجـارت و قیمـت باثباتـی دارد و ایـن تـداوم رونـد، 

ریشه در کاربردهای خاص و منحصر به فرد این فلز 

خالصه می شود.

در سـال های آینـده، بـه دلیـل افزایـش جهانـی 

تولیـد فـوالد، مصـرف نیوبیـوم نیـز رشـد خواهـد 

کرد. ضمن اینکه با رونق و توسعه صنایع هوافضا، 

صنایـع هسـته ای و صنایـع متکـی بـه فناوری هـای 

پیشـرفته، نیـاز بـه نیوبیـوم افزایـش خواهـد یافـت. 

بیشـترین تقاضا نیـز از جانـب اقتصادهای نوظهور 

به  ویژه هند مشـاهده خواهد شـد. همچنان چین، 

بزرگ تریـن مصرف کننـده نیوبیـوم خواهـد بـود. بـا 

ایـن حـال، با توجه به رشـد سـریع مصـرف نیوبیوم 

کشـور  ایـن  مصـرف  نسـبت  کاهـش  و  هنـد  در 

تـا 1۰ سـال  بـرآورد می شـود کـه  بـه چیـن،  نسـبت 

آینـده، هنـد تبدیـل بـه بزرگ تریـن مصرف کننـده 

جهانی نیوبیوم شود.

رکـود ناشـی از همه گیـری ویـروس کرونـا، بـه شـدت 

افـت پیـدا کـرده بـود امـا پـس از گـذر از ایـن بحـران، 

تجـارت ایـن عناصـر دوبـاره رونـق گرفـت و در عرض 

یک سال، حدود 6 برابر شد.

در حـال حاضـر بزرگ تریـن کاربـرد وانادیـوم در 

تولیـد فوالدهـای زنگ نـزن اسـت. بـا توجـه بـه رشـد 

از  اسـتفاده  و  انـرژی  تکنولـوژی در حـوزه ذخیـره 

وانادیـوم در ایـن حـوزه، می توان گفت که تقاضای 

کوتاه مـدت وانادیـوم بـه فـوالد بسـتگی دارد. یکـی 

از دالیل کاهش تجارت این محصول در سـال 2۰2۰ 

را می تـوان ناشـی از قرنطینه هـای ناشـی از ویـروس 

کرونا در این سال و کاهش تولید فوالد و تعطیالت 

کارخانه هـای فـوالد در این برهه زمانی دانسـت اما 

تقاضـای بلندمـدت بـه کاربردهـای آن در عرصـه 

انـرژی نیـز وابسـته اسـت. از دیـدگاه بلندمـدت، 

توسعه صنعت در حوزه تولید باتری و انرژی، برای 

وانادیوم دارای رشـد بسـیار زیاد اسـت و تاثیر قابل  

کشـورهای دیگـری ماننـد آمریکا نیـز وجـود دارد اما 

به دلیل نیاز به فرایند پیچیده فرآوری در ذخایر این 

کشـورها، در حـال حاضـر امـکان تولیـد اقتصـادی آن 

وجود ندارد.

بـرای بررسـی تجـارت ایـن گـروه محصـوالت کد 

تعرفـه 26159۰ بررسـی شـده اسـت کـه ایـن گـروه 

شامل سنگ و کنسانتره عناصر وانادیوم، نیوبیوم و 

تانتالیوم اسـت. بنابراین صادرات این سـه عنصر با 

هـم در نمـودار یـک در بـازه زمانـی سـال های 2۰12 تـا 

2۰21 مورد بررسـی قرار گرفته اسـت. همان  طور که 

در نمودار دو نیز مشخص است، تجارت کنسانتره 

و سـنگ ایـن سـه مـاده در سـال 2۰21 جهـش قابـل  

زمانـی  بـازه  در  اسـت.  کـرده  تجربـه  را  توجهـی 

سال های 2۰12 تا 2۰21، صادرات جهانی کنسانتره و 

سـنگ ایـن گـروه از محصـوالت، سـالیانه بـه  طـور 

متوسـط حدود 5.5 درصد رشـد کرده اسـت. شایان 

ذکر است تجارت این عناصر در سال 2۰2۰ به دلیل 
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انتشار شایعاتی مبنی بر کاهش ظرفیت تولید در صنعت 
باتری های لیتیومی

موسسـه »SMM« معتقـد اسـت که شـایعاتی پیرامـون کاهش تولیـد باتـری لیتیومی ممکن 
اسـت با کاهش رشـد تقاضا در بازار خودروی چین ناشـی از عوامل تاثیرگذار متعـددی مانند رکود 
اقتصـادی فعلـی، قیمـت باالی مـواد اولیه باتری هـا و همچنین قطع یارانه وسـایل نقلیه بـا انرژی 

نو »NEV« بی اساس به نظر نرسد.

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

 آنالین« و به  نقل از موسسه »SMM«، طی روزهای 

اخیـر صحبت هـای زیـادی در بـازار پیرامـون کاهش 

جهانـی  شـرکت های  از  یکـی  تولیـد  ظرفیـت 

تولیدکننده باتری برای خودروهای الکتریکی مطرح 

شده است.

بر اسـاس آمار به دسـت آمده، 446 هزار دسـتگاه 

خودروی سـواری با انرژی نو در ماه اکتبر 2۰22 بیمه 

شدند که نسبت به 291 هزار دستگاه بیمه شده در 

مدت مشابه سال گذشته 53 درصد افزایش را نشان 

می دهـد امـا نسـبت به ماه سـپتامبر 2۰21، حـدود 17 

درصد کاهش را تجربه کرد. شرکت های تولیدکننده 

 GAC«،« شـرکت های  ماننـد  اصلـی  تجهیـزات 

Geely«« و »NIO« همگـی افـت شـدید در فـروش را 

 »BYD« گزارش کردند و حتی شـرکت خودروسـازی

که چندین بار رکود اقتصادی را پشـت سـر گذاشـت 

نیز اولین کاهش در میزان فروش ماهیانه خود را در 

بیش از 6 ماه گذشته تجربه کرد.

فصلـی  آخریـن  سـال 2۰22،  چهـارم  ماهـه  سـه 

خواهـد بـود کـه یارانـه بـه وسـایل نقلیـه بـا انـرژی نـو 

پرداخـت خواهـد شـد. بـا افزایـش حجـم تولیـد بـه 

همچنیـن  و   2۰22 سـال  اواخـر  در  سـنتی  روش 

به کارگیری روش های پیشرفته و اتوماتیک تولید به 

منظـور تامیـن حجـم مـورد تقاضـا در سـه ماهـه اول 

سـال 2۰23، رونـد تقاضـا بایـد در سـه ماهـه چهـارم 

سال 2۰22 احیا می شد. با این حال، به نظر می رسد 

فـروش وسـایل نقلیـه با انرژی نـو بر اسـاس داده های 

تاریخی با تنگناهایی مواجه شده است و به سختی 

می تواند از مرز تولید 5۰۰ هزار دسـتگاه عبور کند. 

همچنیـن حجـم فـروش در فصل اوج خریـد و فروش 

هم نتوانست به حد مورد انتظار دست پیدا کند.

از آنجایـی کـه صنعـت نسـبت بـه بـازار وسـایل 

نقلیه با انرژی نو بسیار خوش بین است، شرکت های 

تولیدکننده تجهیزات اصلی و برخی از شرکت های 

تولیدکننده سلول باتری ها در بخش پایین دستی در 

فـروش،  اوج  فصـل  در  تقاضـا  افزایـش  انتظـار  پـی 

انبارهـای خـود از مـواد اولیـه را پـر سـاخته اند. با این 

حال، با بروز نشانه هایی از روند نزولی تقاضا، برخی 

از شـرکت های تولیدکننـده تجهیـزات اصلـی پس از 

تحویل سفارش های معوقه خود به سختی سفارش 

جدیـدی را حتـی از برندهـای مشـهوری از جملـه 

شـرکت های تسـال و »XPeng« دریافـت می کننـد. 

بنابراین، شرکت های تولیدکننده تجهیزات اصلی و 

شـرکت های تولیدکننـده باتـری، بـه منظـور کاهـش 

این چالش ها تصمیم گرفتند که خرید مواد اولیه را 

کاهـش دهنـد و ابتـدا ذخایـر مـواد اولیه موجـود در 

شرکت های خود را مصرف کنند.

باتری هـای  تولیدکننـده  شـرکت های  از  برخـی 

خودروهـای الکتریکـی برای حدود چهـار ماه ذخیره 

مـواد اولیـه بـرای تولیـد سـلول باتری هـا دارنـد. بـر 

اسـاس برخـی گزارش هـای اعـالم شـده، تعـدادی از 

شـرکت های مطـرح در تولیـد سـلول  باتری ها، تمایل 

خـود را بـرای کاهـش بیش از 2۰ درصدی خرید مواد 

فعال کاتدی و الکترولیت اعالم کردند. عالوه براین، 

خریدهـای بعـدی نیـز بـه جـز خریدهـای بـا حجـم 

بسـیار بـاال، در سـطح پایینـی باقـی خواهـد مانـد؛ 

دارای  باتـری  تولیدکننـده  شـرکت های  چراکـه 

موجودی انبار ذخایر فراوانی هستند.

پیشـرو در  اکثـر شـرکت های  در حـال حاضـر، 

تولیـد مـواد اولیـه و پیش ماده هـای مـورد نیـاز بـرای 

تولیـد باتری هـای سـه تایی و باتری هـای لیتیـوم آهن 

فسـفات »LFP« نسـبت به چشـم انداز حجم تقاضا 

پس از ماه نوامبر 2۰22 بدبین هستند و ابهامات در 

رابطـه بـا تهیـه، تولیـد و فـروش ایـن مـواد بـه شـدت 

افزایش یافته است. به عالوه، برخی تولیدکنندگان 

این مواد نیز در مورد دپوی کاالهای ساخته شده و 

خرید مواد اولیه محتاط هسـتند. با در نظر گرفتن 

وضعیـت فعلـی و اوضـاع آینـده، ممکـن اسـت بـه 

زودی صنعـت باتری هـای لیتیومـی بـا کاهـش در 

ظرفیت تولید مواجه شود.
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تغییر بازار وانادیوم ناشی از افزایش تقاضا

کنفرانس اخیر در خصوص فروآلیاژهای موسسـه »CRU« در ایاالت متحده آمریکا که در شـهر 
سـکاتزدیل ایالـت آریزونا برگزار شـد، فرصتی عالی برای بررسـی گذشـته و آینده بـازار وانادیوم 
بـود. پـس از جهش اخیـر قیمت ها در بـازار متاثر از جنگ روسـیه و اوکراین و متعاقـب آن کاهش 
قیمت هـا، نگرش هایـی در بیـن فعاالن بـازار مبنی بر رونـد نزولی قیمـت وانادیم به وجـود آمد. با 
ایـن حـال، می توان نسـبت بـه آینده ایـن بـازار خوش بین بـود و پیش بینـی کرد که چشـم انداز 

روشنی درباره تقاضای بازار وانادیم وجود خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از موسسه »CRU«، وانادیوم سابقه استفاده 

طوالنی در صنعت آلیاژسازی فوالد دارد. برای بیش 

از 1۰۰ سال، آلیاژهای فوالد بیش از 9۰ درصد تقاضای 

وانادیـوم را شـامل می شـد. هرچنـد ایـن موضـوع بـه 

زودی قـرار اسـت کـه تغییـر کنـد؛ چراکـه اسـتفاده از 

وانادیوم در باتری ها همچنان در حال افزایش است. 

اگرچه افزایش تقاضا برای وانادیوم جهت استفاده در 

و  تیتانیـوم  آلیاژهـای  همچنیـن  و  فـوالد  سـاخت 

باتری هـای مبتنـی بـر مـواد غیـر شـیمیایی بـه وجـود 

کاهـش  اکسـایش  باتری هـای  ایـن  امـا  اسـت  آمـده 

جریانـی وانادیومـی »VRFB« هسـتند که بیشـترین 

تغییـر را در بـازار وانادیـوم طـی دو دهـه آینـده ایجـاد 

خواهند کرد.

باتری های اکسایش کاهش جریانی وانادیومی، 

از  کـه  هسـتند  شـارژ  قابـل  باتری هـای  از  نوعـی 

در  انـرژی  ذخیره سـازی  بـرای  وانادیـوم  یون هـای 

مقیـاس شـبکه بـرق بـا تـوان بیـش از یـک مـگاوات 

اسـتفاده می کننـد. تقاضا بـرای این نـوع باتری های 

بـازار  تحت الشـعاع  اول  درجـه  در  ذخیره سـازی 

روبه رشـد انرژی هـای تجدیدپذیـر قـرار گرفته اسـت 

باتری هـای  بـا  مقایسـه  در  آن هـا  باتری هـای  کـه 

اکسـایش کاهـش جریانـی وانادیومـی، نیـاز بـه زمان 

ذخیره سـازی طوالنی تری دارند. توسـعه این نوع از 

باتری ها از 4۰ سـال پیش در آزمایشـگاه آغاز و از یک 

طرح مفهومی به یک گزینه با قابلیت تجاری سازی 

برای ذخیره سازی انرژی در باتری ها تبدیل شد. در 
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 2۰2۰ سـال  تـا  کـه  پروژه هایـی  بیشـتر  حـال  عیـن 

و  آزمایشـگاهی  مقیـاس  در  داشـته اند،  پیشـرفت 

پایلوت بوده اند. به همین دلیل در دو سال گذشته 

باتری های بیشتری در مقیاس تجاری تولید شدند. 

افزایـش ظرفیـت تولیـد وانادیـوم و الکترولیـت مورد 

نیـاز بـرای ایـن نـوع باتری هـا در سـال گذشـته، یـک 

شـاخص قدرتمنـد بـرای قابلیت تجاری سـازی حتی 

در مراحـل اولیـه عرضـه بـرای پروژه هایـی در مقیاس 

وسیع بوده است.

پیش از این، بیشـتر برای ذخیره سـازی انرژی در 

باتری هـای  انـواع  از  الکتروشـیمیایی  باتری هـای 

لیتیوم یونی و دیگر باتری های غیرجریانی استفاده 

قابلیـت  الکتروشـیمیایی  باتری هـای  می شـد. 

طوالنی مـدت  ذخیره سـازی  بـرای  ضعیف تـری 

جریانـی  کاهـش  اکسـایش  باتری هـای  بـه  نسـبت 

کـه  اسـت  ایـن  امـر  ایـن  دلیـل  دارنـد.  وانادیومـی 

وانادیومـی  جریانـی  کاهـش  اکسـایش  باتری هـای 

مزیت هایـی چون سـهولت مقیاس پذیـری، ایمنی و 

باتری هـای  بـه  نسـبت  باالتـری  عمـر  چرخـه 

الکتروشیمیایی دارند. نیاز فزاینده به ذخیره سازی 

بـرای  تقاضـا  حجـم  می شـود  باعـث  شـبکه  در 

باتری هـای غیرجریانـی تـا سـال 2۰4۰ تغییـر کنـد و 

حجـم تقاضـای کل بـرای ذخیـره انـرژی بـر حسـب 

گیـگاوات سـاعت نسـبت بـه سـال 2۰22، 1۰ برابـر 

افزایش یابد.

پیش بینـی می شـود کـه سـهم تجمعـی ذخیـره 

انـرژی بـا اسـتفاده از باتری هـای اکسـایش کاهـش 

جریانـی وانادیومـی تـا سـال 2۰3۰، بـه 7 درصـد و تـا 

سـال 2۰4۰، نزدیـک بـه 2۰ درصـد خواهـد رسـید. هـر 

چند می توان شاهد بهبود نسبت مصرف وانادیوم 

بـر حسـب گیـگاوات  تولیـد شـده  باتـری  بـه  ازای 

مصـرف  بـاالی  شـدت  امـا  بـود  آینـده  در  سـاعت 

حسـب  بـر  شـده  تولیـد  باتـری  بـه  ازای  وانادیـوم 

گیـگاوات سـاعت ذخیره سـازی انـرژی، بدین معنی 

اسـت کـه بـازار وانادیـوم بـه  سـرعت توسـعه خواهـد 

یافت و در این شرایط حتی گرفتن یک سهم کوچک 

آینـده  بـرای عرضه کننـدگان در  بـازار وانادیـوم  در 

بسیار مهم خواهد بود.

 در حـال حاضـر، انـدازه بـازار وانادیـوم در سـال 

2۰22، حدود 11۰ هزار تن )وانادیوم محتوی( ارزیابی 

می شود و انتظار می رود که تقاضا برای وانادیوم تا 

سال 2۰32 دو برابر خواهد شد که بیش از 9۰ درصد 

از ایـن رشـد را مدیـون باتری هـای اکسـایش کاهـش 

جریانـی وانادیومـی خواهد بود. این موضوع سـبب 

می شـود کـه سـهم فوالدسـازی از 9۰ درصـد از بـازار 

حـال حاضـر تقاضـای وانادیـوم، به 25 درصد تا سـال 

2۰4۰ کاهـش یابـد و در عیـن حال انتظـار می رود که 

وانادیومـی،  جریانـی  کاهـش  اکسـایش  باتری هـای 

بیـش از دو سـوم تقاضـای وانادیـوم در سـال 2۰4۰ را 

تشکیل خواهند داد.

کاهـش  اکسـایش  باتری هـای  تولیدکننـدگان 

جریانـی وانادیومـی به قیمت بازار وانادیوم بسـیار 

حسـاس هسـتند. بنابرایـن، تعییـن و حفـظ قیمـت 

مناسـب بـرای توسـعه باتری هـای اکسـایش کاهش 

جریانی وانادیومی و توسـعه منابع جدید وانادیوم 

در یـک بـازار نوسـانی بسـیار پیچیـده خواهـد بـود. 

و  روش هـا  در  بهبـودی  هیـچ  کـه  صورتـی  در 

فناوری هـای تولیـد برای تولیدکننـدگان وانادیوم و 

همچنین سازندگان باتری رخ ندهد، تجاری سازی 

باتری هـای اکسـایش کاهـش جریانـی وانادیومـی و 

بـه  توجـه  بـا  وانادیـوم،  پروژه هـای  مالـی  تامیـن 

چشـم انداز فعلـی از آینـده بـازار و قیمـت وانادیـوم 

چالش برانگیـز خواهـد بـود. بـا ایـن حـال، می تـوان 

نتیجـه گرفـت تـا زمانـی کـه رونـد عرضـه همچنـان 

صعـودی و افزایشـی باشـد، پتانسـیل قابـل  توجهـی 

بـرای رشـد تقاضـای باتری هـای وانادیومـی وجـود 

خواهد داشت.
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 »LME« تشدید محدودیت ها در
به دنبال افزایش قیمت نیکل

معامـالت نیکل در بـورس فلزات لندن در هفته منتهی بـه 18 نوامبر دوباره دچار نوسـان قیمت 
شده است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

دوشـنبه  روز  در  رویتـرز،  خبرگـزاری  از  نقـل  بـه   و 

18نوامبر، قیمت سه  ماهه نیکل بورس فلزات لندن 

بـرای اولیـن بـار از مـاه ژوئـن از مـرز 3۰هـزار دالر در هر 

تـن فراتـر رفـت و بـرای مـدت کوتاهـی از محـدوده 

تغییرات قیمت روزانه 15درصدی نیز عبور کرد.

و  هـزار   31 بـه  نیـکل  قیمـت  رسـیدن  از  پـس 

275دالر در هـر تـن در روز سه شـنبه 19 نوامبـر کـه 

باالتریـن رقـم از اوایـل مـاه مـی سـال جـاری بـود، 

قیمـت ایـن فلـز رونـد نزولـی بـه خـود گرفـت و بـه 

حدود 25 هزار و 8۰۰ دالر در هر تن کاهش یافت.

بورس فلزات لندن با افزایش 28 درصدی حاشیه 

سـود اولیـه خـود و رسـاندن آن بـه 6 هـزار و 1۰۰ دالر در 

هـر تـن از روز جمعـه 15 نوامبـر سـال 2۰22 و افزایـش 

فعالیـت نظـارت بـر بـازار، بـه ایـن وضعیـت واکنـش 

نشان داد.

هـم بـازار بـورس و هـم بـازار نیـکل، پیامدهـای 

کاهـش قیمـت در مـاه مـارس را تجربه کردنـد. در آن 

زمان بورس فلزات لندن معامالت را به حالت تعلیق 

ایـن  کـرد.  فسـخ  را  معامـالت  از  برخـی  و  درآورد 

تصمیمات بورس فلزات لندن اکنون در دادگاه های 

بریتانیا به چالش کشیده شده است.

با بازگشت سرمایه گذاری ها در بازار نیکل پس از 

لنـدن،  فلـزات  بـورس  تعلیـق موقتـی معامـالت در 

آتـی  بـورس  و  بـورس  ایـن  در  معامـالت  نقدینگـی 

شـانگهای بـه میـزان قابـل  توجهـی کاهـش یافـت و 

نوسـانات بیشـتری را بـه بـازاری کـه در بهترین حالت 

ممکن مستعد نوسانات شدید قیمت است، القا کرد.

نوسانات قیمت و حباب تورمی در بازار  
خروج سرمایه پس از ماه مارس 2۰22 موجب 

خـالء نقدینگی و تقویت نوسـانات قیمـت و حباب 

تورمی در بازار نیکل شد.
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شـرکت سـرمایه گذاری گلدمـن سـاکس در مـاه 

فقـدان  کـه  داد  هشـدار   2۰22 سـال  آوریـل 

سرمایه گذاری های ریسک پذیر، مشارکت و فعالیت 

در بازار را کاهش می دهد که این امر موجب کاهش 

نقدینگی و افزایش نوسان در بازار می شود. به همین 

دلیل وام دهندگان و سـرمایه گذاران بالقوه دلسـردی 

بیشـتری پیدا کرده اند که باعث کاهش مشـارکت و 

افزایش نوسانات در بازار می شود.

در همیـن رابطـه حجم معامالت نیـکل در بورس 

فلزات لندن از ماه مارس سال 2۰22 به شدت کاهش 

یافتـه اسـت. متوسـط حجـم معامـالت روزانـه در ماه 

اکتبر سال2۰22، به حدود 32 هزار و 811 تن رسید که 

54 درصـد نسـبت بـه دوره مشـابه از سـال گذشـته 

کاهـش یافـت و کمتریـن میـزان در حداقـل یـک دهه 

اخیر را نشان می دهد.

حجـم معامـالت نیـکل از ابتـدای سـال تاکنـون، 

حـدود 24 درصـد کمتر از دوره مشـابه سـال گذشـته 

اسـت و ایـن افـت حجـم تحـت تاثیـر افزایش فعالیت 

تجاری در ماه های ژانویه و فوریه قرار گرفت.

ایـن کاهـش مشـارکت در بـازار در بـورس آتـی 

شـانگهای بیشـتر به چشـم آمد. در عین حال حجم 

معامالت در 1۰ ماهه اول سال 2۰22، حدود 71درصد 

کاهش داشـت. همچنین میزان قراردادهای باز در 

پایان ماه اکتبر سـال 2۰22، حدود 41 درصد نسـبت 

به ماه اکتبر در سال گذشته کمتر بود. هرچند که 

کاهـش نقدینگـی باعث ایجاد نوسـانات قیمـت در 

بورس فلزات لندن می شود اما این اتفاق منجر شد 

اختـالف در قیمت هـا کاهـش یابـد. در مقابـل در 

بـورس آتـی شـانگهای، کاهـش نقدینگـی هم زمـان با 

بکواردیشـن  سـاختار  و  انبارهـا  موجـودی  کاهـش 

طوالنی مدت، منجر به ایجاد نوسانات در اختالف 

قیمت ها شد.

در همیـن راسـتا، موجـودی ثبـت شـده و قابـل 

فـروش بـورس آتـی شـانگهای، تنهـا بـه حـدود چهـار 

هـزار و 634 تـن رسـید کـه از آوریل سـال 2۰21، حجم 

آن به کمتر از 1۰ هزار تن کاهش یافته بود و موجب 

کاهش نوسـانات در بازار قبل از وقوع آشـفتگی در 

بـورس فلـزات لنـدن در سـال جـاری شـد. ایـن بورس 

امیـدوار اسـت بـا گسـترش فهرسـت کاالهـای قابـل 

عرضـه نیـکل خـود تـا بریکت هـای نیـکل، وضعیـت 

نقدینگی و معامالت را اصالح کند اما تا زمانی که 

انبار موجودی کاال و حجم معامالت دوباره افزایش 

نیابد، نوسـانات قیمت و شـرایط بکواردیشـن تبدیل 

بـه یـک امـر عـادی و دائمـی در بورس آتی شـانگهای 

خواهد شد.

تاثیر انتشار شایعات پیرامون فلز نیکل   
در نوسانات قیمتی آن

شرایط معامالت در بورس فلزات لندن و بورس 

آتـی شـانگهای به گونـه ای اسـت که موجب تشـدید 

نوسـانات قیمـت در بـازار می شـود و ایـن موضـوع 

خـود عاملـی کمتـر از دیگر عامل هـای تاثیرگـذار در 

قیمت نیست.

این تشدید نوسانات قیمت در مقاطع مختلف، 

بـا خبرهایـی مانند برنامه هـای اندونزی بـرای افزایش 

تعرفه های صادراتی، شایعه آتش سوزی در یک واحد 

تولیـد در اندونـزی و وقفه هـای احتمالـی در تولیـد و 

عرضـه توسـط شـرکت نورنیـکل از معـادن خـود در 

روسیه و انتقال آن به پاالیشگاه در فنالند توجیه شد.

البتـه مـورد آخـر یعنـی وقـوع اختـالل در انتقـال 

مـواد اسـتخراج شـده شـرکت نورنیـکل بـه فنالنـد، 

تاحدودی درست از آب در آمد و یکی از شرکت های 

متصدی   راه آهن فنالند تصمیم به تعلیق حمل بار از 

روسیه از سال آینده گرفت. هر چند شرکت نورنیکل 

در حال بررسی سایر گزینه های حمل و نقل فلزات از 

جمله انتقال از طریق دریا است.

»جسـت وجو بـرای یافتـن عامـل معقـول افزایـش 

قیمت، موجب فاش شدن نشت پسماندها در واحد 

تولید Prony Resources Goro در مجمع الجزایر« 

کالدونیـای جدیـد شـد. این نشـت پسـماندها منجر 

شـد کـه ایـن واحـد تولیدی در سـه  ماهه چهارم سـال 

جـاری بـا کاهـش نرخ ظرفیت به فعالیت خـود ادامه 

دهد. هرچند انتشـار هر یک از این خبرها نمی تواند 

به توجیه افزایش 4۰ درصدی قیمت نیکل از ابتدای 

ماه نوامبرسـال 2۰22 کمکی کند اما می تواند منجر 

به ایجاد آشفتگی در بازار بدون نقدینگی شود.

با بازگشت 
سرمایه گذاری ها در بازار 
نیکل پس از تعلیق موقتی 
معامالت در بورس فلزات 
لندن، نقدینگی معامالت در 
این بورس و بورس آتی 
شانگهای به میزان قابل 

 توجهی کاهش یافت
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روبه رشد آن کاسته می شود.

ایـن میـزان از گسسـتگی در بـازار طـی چندیـن 

سـال شـدت پیدا کرده اسـت. به عالوه هیچ یک از 

کاالهای نیکلی که از اندونزی به عنوان مرکز تولید 

جدید نیکل جهان در بازار عظیم باتری چین عرضه 

می شـود، بـه شـکل فلـزی نیسـت که قابلیـت عرضه 

در بـورس فلـزات لنـدن یـا بـورس آتـی شـانگهای را 

داشته باشد.

 ایـن عـدم تطابـق در بازارهـای کاغـذی و بـازار 

فیزیکی یکی از عوامل اصلی نوسانات قیمت در ماه 

مـارس بـود. تعـداد موقعیت هـای فروش یک شـرکت 

معتبـر در برابر حجم وسـیع تولید بـرای بـازار در حال 

شـدت  بـه  یـک،  کالس  نیـکل  عرضـه  از  انقبـاض 

چشمگیر بود. در همین راستا، رویدادهای ماه مارس 

سـال 2۰22 و کاهـش نقدینگـی ناشـی از آن، موجـب 

تشدید اختالف در قیمت ها شد.

یـک راه حـل بلندمـدت برای این مسـئله، تکمیل 

پلتفرم هـا و قراردادهـای قابـل  معامله در بـورس برای 

محصوالت واسطه ای مانند فرونیکل، هیدروکسیدها 

بـرای  بنابرایـن  بـود.  خواهـد  نیـکل  سـولفات  یـا  و 

متقاضیان یک ساختار مالی ایجاد خواهد شد که در 

آن می توانند اثرات کلی قیمت محصوالت خاص را 

مشاهده کنند.

با این حال، مشـخص نیسـت که بخش جدید 

چـه  تـا  باتری سـازی  صنعـت  در  نیـکل  صنعـت 

بـرای  جدیـد  مبنـای  قیمت گـذاری  بـرای  انـدازه 

یافته انـد.  تکامـل  نیـکل  واسـطه ای  محصـوالت 

بنابرایـن تـا زمانـی که این کار انجام نشـود، بورس 

فلزات لندن و بورس آتی شـانگهای باید بازارهای 

مسئله سـاز نیـکل خـود را مدیریـت کننـد و ممکن 

اسـت ایـن دو بـورس محدودیت هـای بیشـتری را 

در بازار اعمال کنند.

به هر حال انتشار این گونه خبرها در حال حاضر 

بـر قیمـت فلـز نیـکل تاتیرگـذار اسـت. در عیـن حـال 

وضعیـت فلـزات روسـیه بدتـر از آن چیـزی اسـت کـه 

تصـور می شـد. دلیـل ایـن اتفـاق را می تـوان این گونـه 

عنوان کرد که شرکت نورنیکل، یکی از تولیدکنندکان 

بزرگ نیکل با غلظت 99.8 درصد یا بیشتر است که 

در هـر دو بـورس فلـزات لنـدن و بورس آتی شـانگهای 

معامله می شود.

در همین رابطه بورس فلزات لندن تصمیم گرفته 

است که نیکل روسیه را تحریم نکند اما بیان کرد که 

تهدید تحریم های دیگر کشورها تا زمانی که روسیه 

بـه حمـالت خـود علیـه اوکرایـن ادامـه دهد، بـه قوت 

خود باقی است.

چنیـن وضعیـت بالتکلیفی برای یک فلز بسـیار 

پرتقاضا در زنجیره تامین جهانی، در بهترین حالت 

ممکن منجر به بی ثباتی در قیمت گذاری آن  شود. 

این بی ثباتی در قیمت گذاری در بازار کم متقاضی 

آتی، موجب افزایش قیمت ها خواهد شد.

این افزایش قیمت را می توان در خریدهای اخیر 

در ماه دسـامبر سـال 2۰22 و با در نظر گرفتن اختیار 

خریـد و افزایـش اعتصابـات مشـاهده کـرد. ارقامـی  

چون 3۰ هزار دالر، 35 هزار دالر و حتی 55 هزار دالر 

از جملـه ایـن افزایش قیمت ها هسـتند. حال سـوالی 

که مطرح می شود این است که آیا این روند افزایشی 

قیمـت، ادامـه می یابـد یا در اصل همچون تلـه گاوی 

در این بازار خواهد بود. 

میـزان ایـن موقعیت هـای خرید بـرای ایجاد یک 

عامل شـتاب دهنده اختیار خرید در روند صعودی 

قیمت ها کافی نیست اما با این حجم از معامالت، 

امـکان وقـوع هـر سـناریویی در ایـن بـازار ممکـن بـه 

نظر می رسد.

گسستگی در بازار  
آمـاده شـدن  بـا  نیـکل هم زمـان  بـازار فیزیکـی 

جدیـد  تقاضـای  حجـم  بـه  پاسـخگویی  بـرای 

رونـق  حـال  در  الکتریکـی  باتری هـای خودروهـای 

گرفتـن اسـت امـا به طـور هم زمـان از ظرفیت نیکل 

قیمت هـای  مالـی  ریسـک  پوشـش  منظـور  بـه 
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صنایعتامینکنندهصنایع تامین کننده

به دنبال رونق صادرات کاتالیست های تولیدی هستیم

سرمایه انسانی متخصص؛ حلقه گمشده صنعت نسوز

نیمی از صادرات جهانی کک سوزنی در اختیار آمریکا
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به دنبال رونق صادرات 
کاتالیست های تولیدی هستیم

مدیرعامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان:

مدیرعامل شـرکت گسـترش کاتالیسـت ایرانیان گفت: ما اولین صادرکننده ایرانی کاتالیسـت 
هسـتیم که در سـال 1393 نخسـتین صـادرات خـود را انجـام داد و در حـال حاضر بـا حضور در 
نمایشـگاه های بین المللـی داخلی و خارجی، در تالش هسـتیم تا سـهم صـادرات محصوالت خود 

را افزایش دهیم.

بـا  گفت وگـو  در  مولـوی زاده  محمدحسـین 

خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« 

بیـان کرد: شـرکت گسـترش کاتالیسـت ایرانیـان در 

از  یـک شـرکت دانش بنیـان  بـه عنـوان  سـال 139۰ 

شـرکت های تابعـه هلدینگ سـرمایه گذاری توسـعه 

معادن و فلزات با توجه به شرایط اقتصادی کشور و 

در زمینه تحقیق و تولید کاتالیسـت و بومی سـازی 

دانش تولید کاتالیست به منظور مقابله با تحریم های 

ظالمانه و تامین نیاز داخلی این محصول و جلوگیری 

از خـروج ارز از کشـور، فعالیـت خـود را آغـاز کـرده 

است.کسب وکار اصلی گسترش کاتالیست ایرانیان، 

توسعه، تولید و بازاریابی فروش انواع کاتالیست های 

صنایـع شـیمیایی، فـوالد، نفـت، گاز و پتروشـیمی 

است. این شرکت با تکیه بر نیروی انسانی متخصص 

خـود در واحـد تحقیـق و توسـعه، تاکنـون توانسـته 

اسـت بـه دانـش فنـی تولیـد انـواع کاتالیسـت های 

اسـید سـولفوریک و ریفورمینگ دسـت پیدا کند و  

بـا بهره  منـدی از یـک دهـه تجربـه و تـوان تخصصـی، 

وارد باشگاه تولیدکنندگان کاتالیست احیای مستقیم 

آهن شده ایم.

متنوع سـازی در شـرکت گسـترش کاتالیسـت 

ایرانیان

وی در خصوص محصوالت تولیدی این شرکت، 

عنوان کرد: این شرکت تولیدکننده هشت کاتالیست 

در حوزه هـای فـوالدی و پتروشـیمی اسـت و در حال 

حـوزه  در  دیگـر  کاتالیسـت  چهـار  صنعتی سـازی 

پتروشـیمی بـوده کـه بـه یـاری خـدا از سـال آینـده 

تولید صنعتی صورت می  گیرد. با افتخار، ما اولین 

صادرکننـده ایرانـی کاتالیسـت هسـتیم که در سـال 

1393 نخستین صادرات خود را انجام داد و در حال 

حاضر با حضور در نمایشگاه های بین المللی داخلی 

صـادرات  سـهم  تـا  هسـتیم  تـالش  در  خارجـی،  و 

محصـوالت خـود را افزایـش دهیـم. محصـوالت ایـن 

شرکت، کاتالیست های احیای مستقیم آهن فعال، 

نیمه  فعال و خنثی و کاتالیست سولفورزدا است که 

فـوالدی  مجتمع هـای  اسـفنجی  آهـن  تولیـد  در 

دو  همچنیـن  شـرکت  ایـن  می شـود.  اسـتفاده 

محصول کاتالیست پنتااکسید وانادیم باال و وانادیم 

پایین که قابل کاربرد در صنایع شـیمیایی اسـت و 

کاتالیسـت های ریفرمینگ بخار آب اولیه و ثانویه 

سـبد  در  را  پتروشـیمی  صنعـت  مصـرف  مـورد 

محصوالت خود دارد.

مدیرعامل شـرکت گسترش کاتالیست ایرانیان 

در ارتباط با مشتریان این مجموعه، مطرح کرد: در 
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حال حاضر محصوالت شرکت در شرکت های فوالد 

مبارکه اصفهان و فوالد خوزستان بارگذاری می شود 

و همـکاری مشـترکی نیـز بـا شـرکت توسـعه آهـن و 

فوالد گل گهر داشته ایم.

صنعـت  اهمیـت  بـه  ادامـه  در  مولـوی زاده 

کاتالیست اشاره کرد و گفت: ارزش بازار کاتالیست 

در حـوزه فـوالد با احتسـاب پروژه های جـاری، حدود 

1۰۰ میلیون یورو است که با ظرفیت و پتانسیل های 

ایجادشـده، تمامی آن توسـط تولیدکنندگان داخلی 

قابـل تامیـن اسـت. البتـه اگـر حجـم مبـادالت مالی 

صنعت کاتالیست را با صنایع مرتبط مانند فوالد و 

یـا پتروشـیمی مقایسـه کنیـم، شـاید به نظـر کوچک 

صنایـع  تمـام  بـرای  باالیـی  اهمیـت  از  امـا  باشـد 

برخوردار اسـت؛ چراکه در نبود کاتالیسـت، صنایع 

مواجـه  مشـکل  بـا  کشـور  در  فـوالد  و  پتروشـیمی 

خواهنـد شـد و بـدون شـک ایـن مسـئله بـه اقتصـاد 

مقاومتی آسیب خواهد زد.

وی در خصـوص شـرایط صنعـت کاتالیسـت در 

جهـان، مطـرح کـرد: آخریـن پیش بینی هـای مصـرف 

موسسـه    توسـط  کـه  جهـان  سـطح  در  کاتالیسـت 

»catalystgroup«  در مـاه مـی  سـال 2۰2۰ صـورت 

گرفته است، حاکی از آن است که ارزش بازار جهانی 

بـه میـزان 36میلیـارد و  کاتالیسـت در سـال 2۰22 

صنایـع  توسـعه  بـه  توجـه  بـا  و  دالر  2۰۰میلیـون 

مصرف کننده کاتالیسـت، این رقم در سـال 2۰25 به 

39 میلیـارد و 1۰۰ میلیـون دالر خواهـد رسـید. در ایـن 

میان، بیشترین سهم مصرف کاتالیست به ترتیب در 

زیسـت محیطی،  نفـت،  پاالیـش  صنایـع  بازارهـای 

صنایع پتروشـیمی ، شـیمیایی و پلیمری خواهد بود. 

ایـن گـزارش، رشـد سـاالنه  نکتـه حائـز اهمیـت در 

4.2درصـدی مصـرف کاتالیسـت در بخـش صنایـع 

پتروشـیمی  و صنایـع شـیمیایی تـا پایـان سـال 2۰25 

اسـت. همچنیـن بـه دلیـل رشـد جمعیـت و قوانیـن 

شـدن  صنعتـی  و  زیسـت محیطی  سـخت گیرانه 

روزافزون، بیشترین رشد بازار مصرف کاتالیست در 

 »APAC« حـوزه صنایـع پاالیشـگاهی نیـز در منطقـه

اتفاق خواهد افتاد که شـامل مناطق آسـیای شـرق و 

اقیانوسـیه خواهـد بـود. گفتنـی اسـت کـه بیـش از 

بـازار توسـط 1۰ شـرکت  ایـن  تولیـدات  از  5۰درصـد 

تولیدکننده کاتالیست در جهان تامین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان 

در  فعـال  شـرکت های  مهم تریـن  از  داد:  ادامـه 

شـرکت  بـه  می تـوان  جهـان،  کاتالیسـت  صنعـت 

»جانسـون متـی« انگلیـس اشـاره کـرد کـه از آن بـه  

بـه   یـاد می شـود؛  عنـوان رهبـر کاتالیسـت جهـان 

طـوری  کـه بیش از 4۰ درصد کاتالیسـت های حوزه 

پاالیشگاهی را تولید می کند و از هر سه خودرویی 

کـه تولیـد می شـود، یـک خودرو به کاتالیسـت های 

ایـن شـرکت مجهـز اسـت. در سـال میـالدی قبلـی، 

ارزش تولیدات این شـرکت به بیش از سـه میلیارد 

و 9۰۰ میلیـون دالر رسـید کـه 45  درصـد از گـردش 

مالی این شرکت را فروش کاتالیست و تکنولوژی های 

کاتالیسـتی تشـکیل می دهـد. البتـه الزم بـه ذکـر 

اسـت که به دلیل تاثیرات منفی بحران کرونا، این 

شـرکت نیـز بـا 5  درصـد کاهـش در حجـم فـروش 

خود مواجه شده است.

مزایای بومی سازی کاتالیست در کشور  
مولوی زاده ضمن تاکید بر رونق بومی سازی در 

بومی سـازی  کالن،  نـگاه  در  کـرد:  اذعـان  کشـور، 

بـه کسـب  کاتالیسـت طـی دو دهـه اخیـر منجـر 

مزایـای ارزشـمندی ماننـد جلوگیـری از فشـارهای 

تحریمی، شکسـتن انحصار یک یا چند تولیدکننده 

خارجـی، ایجـاد شـرایط رقابتـی کمی و کیفـی، عدم 

وابستگی به خارج از کشور، جلوگیری از خروج ارز، 

ایجـاد اشـتغال، افزایـش تولیـد ناخالـص ملـی، ایجاد 

تکنولوژی هـای پیشـرفته و توانمندی هـای صادراتی 

شده است. در حقیقت ایران به واسطه منابع نفت 

و گاز فراوانـی کـه دارد، از مجتمع هـای پتروشـیمی، 

پاالیشـی و فـوالد فراوانـی برخـوردار اسـت کـه همین 

مسـئله، عامل مهمی برای توجه خاص شـرکت های 

صاحب تکنولوژی فرایندهای کاتالیستی به ایران از 

زمان کشف نفت در کشور است. 

از  یکـی  نظـر،  ایـن  از  ایـران  کـرد:  اضافـه  وی 

بـازار  و  قطب هـای مصـرف کاتالیسـت در جهـان 

جذابـی بـه شـمار می آیـد؛ بـه  طـوری  کـه پذیـرش 

ارزش بازار کاتالیست 
در حوزه فوالد با احتساب 
پروژه های جاری، حدود 

100 میلیون یورو است که 
با ظرفیت و پتانسیل های 

ایجادشده، تمامی آن 
توسط تولیدکنندگان داخلی 

قابل تامین است
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رقیب در این بازار از سوی شرکت های کاتالیستی 

بـا مقاومـت و نیـز ابتـکار عمل هایی روبـه رو خواهد 

بـود. در بـازار کاتالیسـت ایـران بـه واسـطه فعالیت 

بیش از 5۰ ساله شرکت های خارجی مثل »تاپسو« 

آلمـان،   »BASF« و  »سـودکمی«  دانمـارک، 

و    »Clariant« انگلیـس،  متـی«  »جانسـون 

»Albemarle« و »UOP« آمریـکا، عالقـه ای بـه 

وجـود  ایرانـی  کاتالیست سـاز  شـرکت  فعالیـت 

نداشـت. از ایـن رو شـرکت های خارجـی بـا اعمـال 

فشارهایی چون دامپینگ قیمت، عدم همکاری و 

اعمـال فشـار در تحویـل سـایر کاتالیسـت هایی کـه 

در داخـل تولیـد نمی شـد، صنایـع کشـور را تحـت 

فشار قرار می دادند.

بـا  ارتبـاط  در  کاتالیسـت  تولیدکننـده  ایـن 

چالش های پیش روی فعاالن این صنعت، خاطرنشان 

کرد: بومی سازی صنعت کاتالیست در ایران، یکی 

از نمونه هـای موفـق در حـوزه اقتصـاد مقاومتـی بـه 

شمار می آید که در دوران ضرورت صنایع کشور، از 

ثمـرات ایـن اقـدام ملـی بهره منـد می شـوند امـا هـر 

صنعـت نوینـی در ابتـدای عمـر سـازمانی خـود بـا 

چالش ها و تهدیدهایی روبه رو می شود که می تواند 

صنعـت  کنـد.  روبـه رو  بزرگـی  مشـکالت  بـا  را  آن 

کاتالیست کشور نیز در این حوزه با مواردی مانند 

مدیـران  از  برخـی  در  خودبـاوری  وجـود  عـدم 

مصرف کننـده نسـبت بـه توانایی هـای متخصصـان 

داخلـی، مشـکالت قانونـی در حمایـت از حـق ثبـت 

اختراع و محرمانگی دانش فنی و دامپینگ قیمتی 

بـازار  افزایـش سـهم  بـرای حفـظ و  رقبـای خارجـی 

روبه رو است.

مولـوی زاده  اظهـار داشـت: بـه  عنـوان مثـال، در 

رابطه با دامپینگ قیمتی با ظهور شرکت های ایرانی، 

قیمت کاتالیست هایی که شرکت های ایرانی تولید 

می کردنـد، از سـوی شـرکت های خارجـی گاهـی بـه 

نصـف کاهـش پیـدا کـرد کـه حتـی بـا اعمـال فشـار، 

فـروش سـایر کاتالیسـت ها را بـه شـرط عـدم خریـد از 

شـرکت های ایرانـی تولیدکننـده کاتالیسـت اعـالم 

می کردنـد امـا در مقابل، شـرکت های ایرانی با تغییر 

ایجـاد مزیت هـای  بـه  خـود،  اسـتراتژی کسـب وکار 

رقابتی در تولید محصولی با مشخصات کیفی باالتر 

پرداخته انـد و بـا افزایـش خدمات پـس از فروش و نیز 

کاهـش قیمـت تمـام شـده، محصـوالت تولیـدی از 

اولیـه،  مـواد  تهیـه  منابـع  داخلی سـازی  طریـق 

اتوماسیون سازی خطوط تولید، افزایش ظرفیت تولید 

و کاهـش هزینه هـای سـربار و نیـز تغییـر تکنولـوژی 

تولیـد و فرموالسـیون های تولیـد کاتالیسـت و نیـز 

اثـر  توانسـته اند  خـود،  محصـوالت  سـبد  توسـعه 

دامپینـگ و تالش هـای شـرکت های خارجـی را تا حد 

باالیـی خنثـی کننـد. بـا ایـن وجـود، همچنـان سـهم 

حمایـت دولـت و شـرکت های مصرف کننـده در ایـن 

میان خالی است.

ضرورت تسهیل سازی تامین تجهیزات   
آزمایشگاهی

از  دولـت  بـه ضـرورت حمایـت  ادامـه  در  وی 

تولید تاکید کرد و گفت: مهم ترین درخواست ما از 

در  تسـهیالت  فراهـم آوری  ذی ربـط،  مسـئوالن 

خصـوص ایجـاد فرصت مطالعاتـی خارج از کشـور و 

تجهیـزات  تامیـن  تسهیل سـازی  همچنیـن 

اسـت؛  بـاال  فنـاوری  بـا  تجهیـزات  و  آزمایشـگاهی 

اگرچه نسبت به شرایط کشور زیر سایه تحریم های 

ظالمانـه و مشـکالت در واردات برخـی تجهیـزات و 

مـواد اولیـه کلیـدی ماننـد نیـکل و برخی مـواد اولیه 

معدنی که در کشـور تولید نمی شـود، آگاه هستیم 

و انتظار داریم دولت نیز حساسـیت این صنعت را 

متوجه شود.

مدیرعامل شـرکت گسترش کاتالیست ایرانیان 

در پایـان یـادآور شـد: افزایـش کیفیت محصـوالت و 

تطابق با اسـتانداردهای کیفی جهان، برآورده سـازی 

الزامـات و افزایـش رضایتمنـدی مشـتریان، افزایـش 

تنـوع تولیـد و سـبد محصـوالت و منبع یابـی جهـت 

گسترش بازار، افزایش سطح آگاهی کارکنان و حفظ 

منابـع انسـانی، افزایش اشـتغال زایی پایـدار، افزایش 

برنامه هـای  جملـه  از  تولیـدی،  خطـوط  و  ظرفیـت 

شرکت در سال جاری بوده است و امیدوار هستیم 

بتوانیـم گام هـای محکمـی را در جهـت پیشـرفت 

روزافزون صنعت کاتالیست کشور برداریم.

 ایران به واسطه منابع 
نفت و گاز فراوانی که دارد، 
از مجتمع های پتروشیمی، 
پاالیشی و فوالد فراوانی 
برخوردار است که همین 
مسئله، عامل مهمی برای 
توجه خاص شرکت های 

صاحب تکنولوژی فرایندهای 
کاتالیستی به ایران از زمان 
کشف نفت در کشور است



73         آذر ماه  1401         شماره  247 

صنایعتامینکننده
هفتهنامهالکترونیکیخبریوتحلیلی



شماره  247           آذر ماه  1401 74

صنایعتامینکننده
هفتهنامهالکترونیکیخبریوتحلیلی

سرمایه انسانی متخصص؛ حلقه گمشده 
صنعت نسوز

مدیر کارخانه شـرکت نسـوزهای پیشرفته چینندگان گفت: کمبود نیروی انسانی متخصص، یکی 
از معضالت عمده ای اسـت که نه تنها فعاالن صنعت نسـوز بلکه صاحبان مشـاغل و کسب وکارهای 
مختلـف صنعتی طـی ماه های اخیر با آن مواجه شـده اند و این در حالی اسـت که جـای خالی مهارت 
و تجربـه در فارغ التحصیـالن رشـته های دانشـگاهی مرتبـط بـا بخش معـدن و صنایـع معدنی به 

شدت احساس می شود.

ابراهیـم مطلبـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

کـرد:  عنـوان  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

سـال  در  چیننـدگان  پیشـرفته  نسـوزهای  شـرکت 

1372بـه منظـور تولیـد انـواع نسـوزهای تخصصـی 

مـورد مصـرف در صنایـع فـوالد ، فلـزات غیرآهنی به 

ویژه آلومینیوم، سـیمان، پتروشیمی،کاشی، چینی 

و  ماشـین آالت  از  به کارگیـری  بـا  و...  بهداشـتی 

تکنولـوژی ایتالیایـی در شـهرک صنعتـی سـرامیک 

مرنـد راه انـدازی شـد. انواع آجرهای نسـوز پیشـرفته 

به همراه جرم های ریختنی آلومینی و سیستم های 

راهگاهی در داخل مجموعه ما تولید می شود.

وی افـزود: ایـن شـرکت با به کارگیـری مواد اولیه 

همچنیـن  و  متخصـص  انسـانی  نیـروی  مرغـوب، 

پیشرفته ترین تجهیزات و تکنولوژی  های تولید، تنها 

شـرکت نسـوز در ایران اسـت که با بهره گیری از سـه 

روش تولید پرس, اکستروژن و ریخته گری، توانایی 

تولیـد انـواع قطعـات پیشـرفته از جنـس سـیلیکون 

کارباید، آلومینا باال، کوردیرایت، موالیت و زیرکنی 

را دارا اسـت. همچنیـن امسـال دو محصـول جدیـد 

بلـوک  آجـر عایـق گریدهـای 26 و 28 و همچنیـن 

ضدسـایش کـه بـه طـور عمـده مـورد اسـتفاده در 

کوره های پیش گرم نورد است را به سبد محصوالت 

خود اضافه کردیم. 

به دنبال افزایش دو برابری ظرفیت   
تولید هستیم

پیشـرفته  نسـوزهای  شـرکت  کارخانـه  مدیـر 

چیننـدگان بـا بیـان اینکـه شـرکت های فـوالد آلیـاژی 

ایـران، اسـفراین و اصفهـان، جـزو مهم تریـن مشـتریان 

محصوالت تولیدی شرکت به شمار می آیند، مطرح 

کرد: نسـوزهای مختلف بر اسـاس سـفارش مشـتری 

در مجموعـه مـا تولیـد می شـود و ظرفیـت تولیـد بـه 

میزان 1۰ هزار تن در سال است که امیدوار هستیم با 

اجرای طرح توسـعه ای که در دسـت اقدام داریم که 

هم اکنـون 4۰ درصـد نیـز پیشـرفت فیزیکـی داشـته 

اسـت، ایـن میـزان را بـه دو برابـر افزایش دهیم. ضمن 

اینکه تعداد نیروی انسانی شاغل در مجموعه 9۰ نفر 

است که پس از اجرای طرح توسعه، به 15۰ تا 2۰۰ نفر 

رشد پیدا خواهد کرد.

مطلبـی در خصـوص تامیـن مـواد اولیـه، تصریح 

و  بوکسـیت  ماننـد  نسـوز  خاک هـای  انـواع  کـرد: 

آلومینا، عمده مواد اولیه مورد استفاده ما در بخش 

تولید را تشکیل می دهند که متاسفانه 9۰ درصد آن 

از بازارهـای وارداتـی بـه ویـژه کشـور چیـن تامیـن 

می شـوند. از آنجایی که خاک های نسـوز داخلی از 

میـزان ناخالصـی فراوانـی برخوردار اسـت و ما تولید 

یک سـری نسـوزهای خاص و پیشـرفته را در دسـتور 

کار خـود قـرار داده ایـم، بنابراین چاره ای جـز واردات 

خاک های نسوز مرغوب و باکیفیت نداریم. عمده 

ناخالصـی موجـود در خاک هـای نسـوز، آهـن اسـت 

که مشتریان ما به طور عمده تاکید بر میزان اندک 

ارز،  نـرخ  نوسـان  دارنـد.  خـاک  در  ناخالصـی  ایـن 

چالش مهمی است که در زمینه واردات مواد اولیه 

مـورد نیـاز بـا آن مواجـه هسـتیم و از سـوی دیگـر، 

صـورت  بـه  اولیـه  مـواد  حمل ونقـل  نـرخ  افزایـش 

هفتگـی نیـز عمکـرد مـا را تحت الشـعاع خـود قـرار 

داده است.

وی ادامـه داد: در حالـی بـا نوسـان قیمـت تمام 

شده محصول مواجه هستیم که اکثر تولیدکنندگان 

امـا  ثبـت سـفارش راضـی و خشـنود می شـوند  از 
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کمبود نیروی انسانی متخصص در   
صنایع معدنی

سـوال  بـه  پاسـخ  در  نسـوز  فعـال صنعـت  ایـن 

بـا  آیـا  اینکـه  بـر  آنالیـن« مبنـی  خبرنـگار »فلـزات 

کمبـود نیـروی انسـانی طـی ماه هـای اخیـر مواجـه 

هسـتید، گفـت: معتقـد هسـتیم کـه تعـداد نیـروی 

انسـانی مشـتاق به فعالیت در حوزه تولید مناسـب 

اسـت امـا جـای خالـی نیـروی انسـانی متخصـص به 

شـدت احسـاس می شـود. در حالـی کـه بسـیاری از 

افـراد فارغ التحصیـل رشـته های فنـی و مهندسـی 

از دانشگاه های معتبر داخلی هستند اما مهارت و 

تولیـد  خطـوط  در  فعالیـت  جهـت  کافـی  تجربـه 

واحدهـای صنعتـی را ندارنـد.  بـر همیـن اسـاس مـا 

نیـروی  آمـوزش  بـرای  جداگانـه  هزینـه ای  بایـد 

انسـانی در نظر در بگیریم و یا نسـبت به اسـتخدام 

نیـروی انسـانی متخصـص بـا حقـوق درخواسـتی 

شـرایطی  جنیـن  وجـود  بـا  کـه  کنیـم  اقـدام  بـاال 

امکان پذیر نیست.

مطلبی با بیان اینکه عمده انرژی مورد استفاده 

در واحدهای تولیدی نسـوز گاز اسـت، عنوان کرد: 

متاسـفانه قیمت حامل هـای انرژی به ویـژه گاز طی 

ماه های اخیر به شدت رشد پیدا کرده و حدود 1۰تا 

15 برابـر نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل افزایش 

یافتـه اسـت. دو سـال پیـش، مبنـای محاسـبه گاز 

مصرفی واحدهای تولیدی نسوز را صنایع پتروشیمی 

قرار داده بودند که با اعتراض و پیگیری فعاالن این 

صنعت از اداره گاز اسـتان همراه و در ادامه قیمت 

مناسـب شـد. در فصـل تابسـتان امسـال، بـا قطعـی 

بـرق طـی یـک روز کاری مواجـه شـدیم کـه البتـه بـا 

توجـه بـه زمان بنـدی از پیـش اعـالم شـده، مشـکل 

چندانی متوجه واحدهای صنعتی نشد.

وی در پایان با بیان اینکه به دنبال این هسـتیم 

تا به طور مستقیم در حوزه صادرات فعالیت کنیم، 

یـادآور شـد: متاسـفانه تصمیمـات خلق السـاعه در 

صنعت فوالد، به شدت بر صنایع مرتبط با آن مانند 

نسـوز تاثیرگـذار اسـت و بـر همیـن اسـاس ضـرورت 

دارد تمهیـدات الزم جهـت ثبـات در سـطح بـازار از 

سـوی مسـئوالن ذی ربـط اندیشـیده شـود تـا بتوانیم 

امیدوارانه به مسیر خود ادامه دهیم.

نوسـان نـرخ ارز بـه قـدری شـرایط تولیـد را دشـوار 

بـا  تولیدکننـده  اوقـات  گاهـی  کـه  اسـت  سـاخته 

سـردرگمی در فـروش محصـول خـود مواجـه خواهـد 

شد. یعنی زمانی که می خواهد محصول تولیدی را 

تحویـل مشـتری دهـد، نوسـان نـرخ ارز منجـر بـه 

برابـری قیمـت مـواد اولیـه و سـود حاصـل از فـروش 

می شود که در واقع صرفه اقتصادی ندارد.

نوسان قیمت مواد اولیه حین فرایند   
تولید

پیشـرفته  نسـوزهای  شـرکت  کارخانـه  مدیـر 

اکثـر  حاضـر  حـال  در  کـرد:  اذعـان  چیننـدگان 

معامالت به صورت نقدی صورت می پذیرد و این 

سـودآوری  دنبـال  بـه  افـراد  کـه  اسـت  حالـی  در 

حاصل از تولید و فروش محصول خود هستند. در 

واقـع زمانـی کـه مـا سـفارش تولیـد یـک محصـول را 

در  را  مسـئله  ایـن  بـه  توجـه  می کنیـم،  دریافـت 

دسـتور کار خـود قـرار می دهیـم کـه فراینـد تولیـد 

زمان بر ) حدود سـه تا 6 ماه( خواهد بود و طی این 

بـه  منجـر  ارز  نـرخ  نوسـان  اسـت  ممکـن  مـدت 

افزایـش هزینه هـای تولید اعـم از قیمت مواد اولیه 

و... شـود. دغدغـه اصلـی مـا نیـز همیـن مسـئله 

است و متاسفانه افزایش نرخ ارز طی فرایند تولید 

باعـث می شـود کـه نتوانیم برنامه ریزی مشـخصی 

داشـته باشـیم. تمـام تـالش خـود را مبنـی بـر حفظ 

مشـتریان قدیمی خود با تحویل به موقع محصول 

بـه کار گرفته ایـم و مشـتری مداری را در خـط مشـی 

خود قرار داده ایم.

مطلبی با تاکید بر اینکه مشتری مداری باید در 

دستور کار تمامی تولیدکنندگان داخلی قرار بگیرد، 

بیان کرد: ما همواره به دنبال این هسـتیم که ابتدا 

سـفارش مشـتری را تولیـد کنیـم و بـه دسـت وی 

برسـانیم و سـپس نسـبت بـه ثبـت سـفارش جدیـد 

اقـدام کنیـم؛ چراکـه فراینـد تولیـد اعـم از پخـت، 

بسـته بندی و... زمان بر و ممکن اسـت این مراحلی 

به درازا بینجامد.

کـرد:  ابـراز  تولیـد،  فراینـد  بـا  ارتبـاط  در  وی 

راهگاه های تولیدی به منظور مصرف در ریخته گری 

و  جرم هـا  سـایر  و  اسـت  مصـرف  بـار  یـک  فـوالد، 

مصـرف  زمـان  میـزان  بـه  نیـز  تولیـدی  مالت هـای 

دارد.  بسـتگی  مختلـف  بخش هـای  در  مشـتریان 

زمانـی کـه مـواد اولیـه الزم جهـت تولیـد محصـول 

اقدامـات الزم جهـت  تامیـن می شـود،  اسـتاندارد 

کنتـرل کیفـی و آزمایشـگاهی آن صـورت می پذیرد. 

پـس از تاییـد کیفیـت، وارد فراینـد آماده سـازی و در 

سـپس  می شـود.  شـکل گیری  و  پـرس کاری  ادامـه 

مـالت(  و  آجـر  قالـب  در   ( عملیـات خشـک کاری 

صورت می پذیرد و در نهایت پس از عملیات پخت 

در دمـای مطلـوب، بسـته بندی و بـرای مشـتریان 

ارسال می شود.
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نیمی از صادرات جهانی کک سوزنی در 
اختیار آمریکا

کک نفتی پس از فرایند تولید، کلسـینه شـده و با افزایش درصد وزنی کربن به کک سـوزنی تبدیل 
می شـود کـه منجر بـه خصوصیات الکتریکی مطلـوب جهت تولید آنـد و الکترود می شـود و در صنایع 
آلومینیوم سـازی، آندسـازی، فوالد، ریخته گری و حفاظت کاتدی مورد اسـتفاده قرار می گیرد. آمریکا با 
کسـب دانش فنی تولید این محصول و در اختیار داشـتن نیمی از بازار صادرات کک سـوزنی در جهان، 
بزرگ تریـن صادرکننـده ایـن محصول و اسـترالیا با در اختیار داشـتن 10 درصـد از بـازار واردات کک 

سوزنی، بزرگ ترین واردکننده این محصول در جهان در سال 2021 محسوب می شوند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، کک نفتی یکی از مشـتقاتی اسـت 

کـه هنـگام تولیـد کک از قطـران زغال سـنگ و یـا بـه  

عنـوان یک محصـول جانبی در پاالیشـگاه های نفت 

تولید می شـود و سـپس بعد از طی فرایند کلسـینه 

شـدن در کوره هـای حرارتـی، از کک نفتـی بـه کک 

کلسـینه شـده یا کک سـوزنی تبدیل می شـود. طی 

این فرایند، بخشی از مواد فرار و رطوبت موجود در 

کک خـام از مـاده خـارج شـده و درصـد وزنـی کربـن 

افزایـش می یابـد. بـه عبـارت دیگـر، خشـک کـردن 

تخریـب  دنبـال  بـه  کـه  کک  درون  رطوبـت 

هیدروکربن  هـای باقی مانـده در کک خـام صـورت 

می پذیـرد، منتـج بـه تولیـد کک بسـیار متراکـم و 

الکتریکـی  خصوصیـات  کک  تـا  می شـود  موجـب 

مطلوب که مناسب برای تولید آند و الکترود است 

را بـه دسـت آورد کـه در صنایـع آلومینیوم سـازی، 

ریخته گـری،  صنایـع  فـوالد،  صنایـع  آندسـازی، 

حفاظت کاتدی و… کاربرد دارد.

بـا توجـه بـه کاربـرد گسـترده ایـن محصـول در 

صنایـع مختلـف، میـزان تجـارت جهانـی آن بـا کـد 

تعرفـه 271312 طـی بـازه زمانـی 1۰ سـاله 2۰12 تـا 2۰21 

مورد بررسـی قرار گرفته و در نمودارهای 1 و 2 ارائه 

شـده اسـت. بـا توجـه بـه نمـودار 1، میـزان صـادرات 

جهانی کک سـوزنی در جهان با کاهش سـاالنه ۰.5 

درصـدی، از حـدود هفـت میلیون تن در سـال 2۰12، 

بـه 6 میلیـون و 8۰۰ هـزار تـن در سـال 2۰21 رسـیده 

اسـت. آمریـکا بـا در اختیـار داشـتن حـدود نیمـی از 

بـازار صـادرات کک سـوزنی در سـال 2۰21،  سـهم 

جهـان  در  سـوزنی  کک  صادرکننـده  بزرگ تریـن 

شـناخته می شـود که میزان صادرات آن با 3 درصد 

کاهـش سـاالنه طـی این بـازه زمانی مورد بررسـی، از 

چهـار میلیـون و 3۰۰ هـزار تـن بـه سـه میلیـون و 3۰۰ 

هزار تن رسیده است و کشورهای کانادا و استرالیا، 

بزرگ ترین مقاصد صادراتی آن به شمار می روند.

بعد از آمریکا، کشورهای چین و برزیل، هریک 

بـا در اختیـار داشـتن 23 درصـد و 6 درصد از سـهم 

بـازار صـادرات کک در جهـان، در رتبه هـای بعـدی 

از منظـر صـادرات جهانـی کک سـوزنی قـرار دارنـد 

کـه میـزان صـادرات چین با رشـد سـالیانه حـدود 4 

درصـدی در بـازه زمانـی ذکـر شـده، از حـدود یـک 

میلیـون تـن بـه یـک میلیـون و 5۰۰ هـزار تـن رسـیده 

بزرگ تریـن  امـارات،  و  هنـد  کشـورهای  و  اسـت 

مقاصد صادراتی آن در سال 2۰21 بوده اند.
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سوزنی در سال 2۰14 به شمار می رود.

بـا گـذار از سـال 2۰14 و مرتفـع شـدن ایـن مشـکل، 

بـازار شـاهد رونـد صعـودی صـادرات کک در جهـان 

بـوده اسـت کـه همه گیـری ویـروس کرونـا در اواخـر 

سال 2۰19، منجر به کاهش تجارت بسیاری از کاالها 

شـد کـه کک نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نبـود امـا بـا 

کنتـرل تقریبـی شـدت همه گیـری و بـا توجـه بـه نیاز 

مبـرم صنایـع بـه ایـن محصـول، دوبـاره بـازار شـاهد 

افزایش صادرات کک سوزنی در جهان بوده است.

میـزان  بررسـی  بـه  گـزارش،  از  بخـش  ایـن  در 

واردات جهانی کک سوزنی در بازه زمانی 1۰ ساله 

2۰12 تـا 2۰21 پرداختـه شـده کـه در نمـودار دو قابل 

میـزان  نمـودار دو،  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  مشـاهده 

واردات جهانـی کک سـوزنی بـا حـدود یـک درصـد 

کاهـش سـاالنه، از هفـت میلیـون و 6۰۰ هـزار تن در 

سال 2۰12، به 6 میلیون و 9۰۰ هزار تن در سال 2۰21 

رسـیده اسـت. کشـور اسـترالیا با در اختیار داشتن 

سـوزنی،  کک  واردات  بـازار  سـهم  از  درصـد   1۰

جهـان  در  محصـول  ایـن  واردکننـده  بزرگ تریـن 

بـا  آن  واردات  میـزان  کـه  می شـود  محسـوب 

۰.5درصـد کاهـش سـاالنه، طـی ایـن بازه زمانـی مورد 

بررسـی، از 742 هزار تن به 711 هزار تن رسـیده اسـت 

مبـادی  بزرگ تریـن  چیـن،  و  آمریـکا  کشـورهای  و 

وارداتی آن به شمار می روند.

بـا در  یـک  هـر  نیـز  و هنـد  کانـادا  کشـورهای 

اختیـار داشـتن 9 درصـد و 8 درصـد از سـهم بـازار 

واردات کک سـوزنی، در جایگاه بعدی کشـورهای 

میـزان  کـه  دارنـد  قـرار  سـوزنی  کک  واردکننـده 

واردات کانـادا بـا یـک درصد کاهش سـاالنه در بازه 

زمانـی ذکـر شـده، از حـدود 69۰ هزار تن بـه 637هزار 

بزرگ تریـن  برزیـل،  و  آمریـکا  و  اسـت  رسـیده  تـن 

مبادی وارداتی آن محسوب می شوند.

میزان واردات کشور هند نیز به عنوان سومین 

کشور واردکننده کک سوزنی در جهان با 18 درصد 

رشـد سـاالنه، از حدود 13۰ هزار تن در سـال 2۰12 به 

حـدود 57۰ هـزار تـن در سـال 2۰21 رسـیده اسـت که 

این امر  می تواند نشـان از توسـعه صنعت فوالد این 

کشـور داشـته باشـد و چین با تصاحب 7۰ درصد از 

بـازار واردات هنـد در سـال 2۰21، بزرگ تریـن مبـدا 

وارداتی این کشور به شمار می رود.

وابستگی باالی صنعت فوالد به کک   
سوزنی

با توجه به اینکه تولید فوالد به روش کوره قوس 

الکتریکی به شدت به الکترود گرافیتی وابسته است 

و تولیـد الکتـرود گرافیتـی دسترسـی کافـی بـه کک 

سـوزنی را پـر اهمیـت می سـازد، بنابرایـن می تـوان 

عنوان کرد که صنعت فوالد وابسـتگی بسـیار باالیی 

به تولید فوالد در جهان دارد.

کشـورهای اسـترالیا، کانـادا و هنـد، در لیسـت 

بزرگ تریـن کشـورهای تولیدکننـده فـوالد در جهـان 

بـرای  فـوالد  صنعـت  تقاضـای  کـه  دارنـد  قـرار 

 Ultra« کک هـای ویـژه جهت تولید فوالد بـه روش

High Power« در کوره هـای قـوس الکتریکـی در 

کشـورهای مذکـور در حـال افزایـش اسـت کـه ایـن 

مسـئله، مهم ترین دلیل واردات باالی کک سـوزنی 

در این کشورها به شمار می رود.

بـه طـور کلی مطابـق بـا نمـودار دو، میـزان واردات 

بـا  تـا 2۰18،  از سـال های 2۰12  جهانـی کک سـوزنی 

نوسان های اندک و روند صعودی همراه بوده است اما 

کاهـش تولیـد فـوالد خـام در سـال های 2۰19 و 2۰2۰ در 

تمام مناطق جهان به جز آسـیا و خاورمیانه، منجر به 

کاهش مصرف کک سوزنی و در نهایت کاهش واردات 

جهانـی ایـن محصول شـد کـه دالیل کاهـش تجارت 

در این سال های در بخش قبل شرح داده شد.

انحصار دانش فنی تولید کک سوزنی  
ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت که تولیـد کک با 

کیفیـت مناسـب سـاده نیسـت و کنتـرل چندیـن 

بنابرایـن  اسـت.  تولیـد الزم  فراینـد  بـرای  پارامتـر 

دانـش فنـی آن، انحصـاری در اختیـار چنـد کشـور 

معـدود ماننـد آمریکا، ژاپن، چین و آلمـان قرار دارد 

کـه برخـورداری از ایـن امتیـاز بـه همـراه در اختیـار 

داشتن منابع کافی باعث شده است تا کشورهای 

و  تولیدکننـدگان  بزرگ تریـن  لیسـت  در  مذکـور 

صادرکنندگان کک سوزنی در جهان قرار بگیرند.

الزم به ذکر است که برزیل در لیست کشورهای 

صاحـب دانـش فنـی تولیـد کک سـوزنی قرار نـدارد 

امـا بـه دلیـل در اختیار داشـتن منابع مناسـب برای 

لیسـانس  تحـت  سـوزنی  و  نفتـی  کک  تولیـد 

کشـورهای توسـعه یافتـه، جـزو کشـورهای مطـرح 

صادرکننده کک سوزنی در جهان قرار گرفته است 

که میزان صادرات آن با رشـد سـاالنه 7درصدی، از 

حـدود 235 هـزار تـن در سـال 2۰12 بـه حـدود 42۰ 

هـزار تـن در سـال 2۰21 رسـیده اسـت و کشـورهای 

کانـادا و آمریـکا، بزرگ تریـن مقاصـد صادراتـی ایـن 

کشور محسوب می شوند.

کاهش رشـد اقتصادی در سـال 2۰14 در کشـور 

آمریکا و افزایش خطر رکود در این کشور، منجر به 

کاهـش فعالیـت بسـیاری از کارخانه هـای تولیـدی 

در آمریـکا و در نهایـت منتـج بـه کاهـش تجـارت 

بسـیاری از کاالهـا در جهـان شـد کـه ایـن مسـئله، 

کک  صـادرات  کاهـش  دالیـل  مهم تریـن  از  یکـی 
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