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سرمقاله

از آنجایی که ارز قابل توجهی از طریق صادرات در داخل کشور تامین 

می شود، این مقوله از اهمیت بسیار باالیی در رشد و پیشرفت اقتصاد 

برخوردار است. با این وجود، گاهی اوقات صادرات کاال از سوی بعضی 

تولیدکنندگان با تزریق ارز به داخل همراه نبوده که این امر، مورد توجه 

دولت های مختلف قرار گرفته است. دستورالعمل نحوه بازگشت ارز 

حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال 1397 از جانب بانک 

مرکزی کشور ابالغ شد که بر اساس آن، صادرکنندگان کاال و خدمات جهت 

برخورداری از معافیت های مالیاتی پیش بینی شده در قانون مالیات های 

مستقیم، ملزم هستند تا تعهدات ارزی خود را رفع کنند و ارز حاصل از 

صادرات را طبق دستورالعمل به چرخه اقتصاد بازگردانند.بر همین اساس 

در سال گذشته، بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات توسط کمیته 

ماده 2 شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید که طبق آن، 

صادرکنندگان می توانند در مهلت های مقرر قانونی، با بازگردانی 90 درصد 

ارزش پروانه های صادراتی اعالمی توسط گمرک به چرخه اقتصادی کشور، 

در راستای رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند. همچنین در آذر ماه سال 

جاری، هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، 

معدن و تجارت و به استناد تبصره 6 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کاال 

و   ارز، آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را تصویب کرد.  بر اساس اعالم گمرک، 

مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات چهار ماه از صدور پروانه گمرکی است 

و روش های برگشت ارز حاصل از صادرات در قالب فروش ارز در سامانه 

نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به 

دیگران، تهاتر کاال به کاال، فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی و 

موسسه اعتباری و صرافی و بازپرداخت تسهیالت ارزی اعطایی است.

بر اساس آنچه گفته شد، 90 درصد ارز حاصل از صادرات محصوالت 

مسی باید در سامانه نیما عرضه شود. این بدین صورت است که در بازار 

متشکل ارزی، ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه و ماشین آالت می تواند به 

صورت ارز توافقی در اختیار فعاالن صنعتی به ویژه مس قرار بگیرد. البته 

تمامی این مراحل، مستلزم ثبت در سامانه نیماست زیرا در زمینه 

واردات، ارز نیمایی به هر کاالیی تعلق نمی گیرد و متعلق به یک سری 

کاالهای خاص است. در چنین شرایطی، ارز متقاضی به منظور ثبت 

سفارش این محصوالت در نظر گرفته می شود و شخص واردکننده، ملزم 

به تامین ارز مورد نیاز خود خواهد بود. تامین ارز متقاضی، باید از طریق 

صادرکنندگان تامین و خریداری  شود که قیمت آن، بر اساس توافق حاصل 

شده فی ما بین نرخ ارز آزاد و نیمایی یعنی میانگین بازار متشکل ارزی 

است. در چنین شرایطی، اگر قرار به عرضه 100 درصد ارز حاصل از 

صادرات در سامانه نیما باشد، با ابهامات فراوانی مواجه خواهیم شد. 

آلومینیوم،  فوالد، مس،  پتروشیمی،  از  اعم  غیرنفتی کشور  صادرات 

سنگ های معدنی و کانی ها، حدود 20 تا 30 میلیارد دالر در سال است و 

اگر قرار به عرضه کامل ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما باشد، 

صادرات صرفه اقتصادی نخواهد داشت. مشخص است که اجرای چنین 

آیین نامه ای، فاقد تحلیل و بررسی های کارشناسانه بوده و  به منظور 

جلوگیری از افزایش هرچه بیشتر نرخ ارز بوده است. در حالی که عرضه 

100 درصدی ارز صادراتی، منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد و به دنبال 

این مسئله، واردکنندگانی که ارز نیمایی به آن ها تعلق نمی گیرد و به دنبال 

تامین ارز مورد نیاز خود هستند، سردرگم و بالتکلیف خواهند شد که این 

همان حلقه مفقوده دستورالعمل مذکور است؛ چراکه این افراد ناچار به 

تامین ارز از بازار آزاد شده و به طور مشخص نرخ ارز بیش از پیش افزایش 

خواهد یافت.دولت در صورتی می تواند از افزایش نرخ ارز در چنین 

شرایطی جلوگیری کند که ارز نیمایی را در اختیار تمام واردکنندگان قرار 

دهد که این مسئله نیز با توجه به درآمد کم فعلی دولت امکان پذیر 

نیست. همچنین ممکن است نرخ ارز نیمایی به ارز آزاد افزایش پیدا کند 

و مدیریت این شرایط دشوار شود. بنابراین عرضه کامل نرخ ارز حاصل از 

صادرات در سامانه نیما برای تولیدکنندگان محصوالت مسی و فوالدسازان 

مقرون به صرفه نخواهد بود و بدون شک منجر به تشدید رکود حاکم در 

این  اجرای  صورت  در  می  رسد  نظر  به  اگرچه  می شود.  بخش  این 

دستورالعمل نیز تبصره های مختلف برای آن در نظر گرفته خواهد شد. در 

حال حاضر با توجه به رکود حاکم در بازار داخل، اکثر صنایع به دنبال 

صادرات تولیدات خود هستند و اگر موفق به این مهم نشوند، ناچار به 

عرضه محصوالت در بازار داخل خواهند شد. برای مثال، هم اکنون بازار 

ورق فوالدی در داخل راکد است و تولیدکنندگان این محصول چاره ای جز 

صادرات آن ندارند. بنابراین باید تاکید کرد که اجرای این بخشنامه، نه به 

سود صادرکنندگان و نه واردکنندگان است و شرایط را از قبل دشوارتر 

خواهد کرد؛ در حالی که باید به دنبال رونق تولید و در ادامه صادرات و 

ارزآوری بیشتر به داخل کشور باشیم.

  ضرورت کارشناسی
 یک تصمیم

احمد عروجی
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متنوع سازی همگام با اجرای طرح های توسعه ای
رضا فرزانه، رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع توری کاشان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

بزرگ ترین تولیدکننده توری آلومینیومی در کشور هستیم  

فلز استراتژیک آلومینیوم، چه از نظر خواص و چه از نظر ارزش، پرکاربردترین فلز بعد از آهن به شمار می آید 
و تقریبا برای تمامی بخش های صنعت حائز اهمیت است. رشد روزافزون استفاده از این فلز در صنایع خودروسازی، 
ساختمان، ظروف و صنایع پیشرفته، از نقش فزاینده صنعت آلومینیوم در اقتصاد روز جهان حکایت دارد. خوشبختانه 
این صنعت در داخل کشور نیز طی سالیان اخیر با پیشرفت های قابل توجهی همراه شده است و تولیدکنندگان 
انواع محصوالت آلومینیومی علی رغم مشکالتی از قبیل تحریم و نوسان قیمت مواد اولیه، توانسته اند با تکیه بر توان 
و دانش خود به مسیر توسعه   ادامه دهند. شرکت صنایع توری کاشان، به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده توری در 
سراسر کشور توانسته است طی حدود بیش از 30 سال فعالیت خود به تولید انواع توری های گالوانیزه و استیل و 
همچنین میلگرد، مفتول و سیم آلیاژ آلومینیومی گروه 5000 بپردازد. با توجه به اهمیت اجرای طرح های توسعه ای 
و رشد چشمگیر صنعت آلومینیوم، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« گفت وگویی را با رضا فرزانه، 

رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع توری کاشان تدارک دیده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:
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کردیم اما این شرکت ها به علت ویژگی های خاص 

این آلیاژ در آن زمان، ماشین کشش برای این نوع 

در  تولید  زمینه  در  را  آلومینیومی   آلیاژ  مفتول 

این  نداشتند. چراکه کاهش سطح مقطع  اختیار 

مفتول حداکثر  65  درصد بود؛ در حالی که برای 

درصد   97 حدود  خالص،  آلومینیومی  مفتول 

ارزیابی می شد و روتین تولید ماشین های کشش 

این شرکت ها برای مفتول آلومینیومی خالص بود. 

به منظور تولید مفتول ریخته گری در سایز حدود 

 0.25 حدود  قطر  به  دست یابی  و  میلی متر   6

انجام  کشش  مرحله  سه  در  باید  میلی متر، 

می گرفت و پس از هر مرحله، مفتول یا سیم آنیل 

فنی،  مطالعات  با  که  می شد  کشیده  ادامه  در 

را  مقطع  سطح  کاهش  میزان  آزمایش،  و  تحقیق 

برای قطرهای مختلف  به دست آوردیم و بر اساس 

آن، سفارش ساخت ماشین کشش را با سازندگان 

کشش  مرحله  سه  در  کردیم.  مطرح  داخلی 

سنگین، متوسط و فاین توانستیم سیم مورد نیاز 

خود را تولید کنیم و بدین ترتیب موفق شدیم این 

آن ها  در  که  مفتول  ریخته گری  از طریق  را  سیم 

آلیاژسازی نیز صورت می گرفت و ماده اولیه تولید 

با شمش آلومینیوم، شمش منیزیم و  آمیژان کروم 

توضیحاتی در ارتباط با تاریخچه ، زمینه   
فعالیت و مشتریان صنایع توری کاشان ارائه 

بفرمایید. 
بر  در سال 1366  کاشان  توری  شرکت صنایع 

اساس یک موافقت اصولی برای تولید 350 تن توری 

آلومینیومی و50 تن سایر توری های فلزی تاسیس 

شد و کارخانه در سال 1371 در کاشان به بهره برداری 

رسید. در ابتدای شروع به فعالیت کارخانه، ناچار 

سیم  یعنی  نیاز  مورد  اولیه  ماده  واردات  به 

آلومینیمی، گالوانیزه و استیل که در داخل تولید 

نمی شد، بودیم. مشکالت تامین ارز و کمبود منابع 

تامین مواد اولیه باعث شد که ما نتوانیم به لحاظ 

قیمت با توری های وارداتی رقابت کنیم. بنابراین 

این مواد در کارخانه خود  اقدام به بررسی تولید 

کردیم و به این نتیجه دست یافتیم سیم آلومینیومی 

را که از نظر ظرفیت مقیاس تولید و اینکه این سیم 

کاربردهای دیگری در تولید سایر محصوالت مانند 

این  تولیدکنندگان  و  برخی کابل ها و... را داشت 

محصوالت نسبت به واردات از خارج کشور اقدام 

می کردند، در کارخانه تولید کنیم و باقی اقالم سیم 

که متنوع و به میزان اندک بودند را وارد کنیم. سیم 

آلومینیومی مورد نیاز مجموعه از جنس آلومینیوم 

در  زمان  آن  در  و  بود  هزار  پنج  گروه  از  آلیاژی 

می شد.  تولید  چین  و  کانادا  آمریکا،  کشورهای 

ریخته گری  صورت  به  آن  تولید  فرایند  همچنین 

توسط  مفتول  کشش  سپس  و  مفتول  مداوم 

ماشین های کشش و تولید سیم به قطر مورد نظر 

بود. بنابراین ابتدا باید خط ریخته گری مفتول را 

دایر و سپس ماشین های کشش را تامین می کردیم. 

در همین راستا بررسی ها به این منجر شد که از 

کشور چین یک خط ریخته گری مفتول به ظرفیت 

تولید 400 تن در سال وارد کردیم. البته این امر با 

مشکالتی نیز همراه بود؛ چراکه در چین این خطوط 

با زغال سنگ کار می کردند و ما سوخت آن را تبدیل 

به گاز کردیم که در نتیجه، اولین خط ریخته گری 

مجموعه در سال 1376 به بهره برداری رسید.   برای 

مشهور  شرکت های  به  کشش  ماشین های  تامین 

تولیدکننده این ماشین آالت در آن زمان در کشور 

مراجعه  اسکت  و  هنریش  نیهوف،  مانند  آلمان 

بود، پس از کشش در چندین مرحله و انجام آنیل 

در خالل مراحل مختلف تولید کنیم. همچنین در 

ادامه توانستیم این سیم را نیز به واحدهای دیگر 

و...  پرچ سازی  کابل سازی،  قبیل  از  تولیدی 

خط  دومین  ساخت  با  هم اکنون  بفروشیم. 

ریخته گری، تولید   را به 800 تن در سال  افزایش 

سوم  خط  خود،  توسعه  برنامه  در  و  داده ایم 

اجرا داریم. طی  را در دست  ریخته گری مفتول 

به  را  آلومینیومی  مرغی  توری  اخیر،  روزهای 

در  آن  کاربرد  که  کرده ایم  اضافه  خود  تولیدات 

سقف سالن ها با پوشش انواع ورق و پشم شیشه 

است. پیش تر در اجرای سقف این سالن ها یک الیه 

توری مرغی گالوانیزه در زیر پشم شیشه با فویل 

علت  به  که  می شد  گرفته  کار  به  آلومینیم 

و  گالوانیزه  سیم  غیرهمجنس  فلز  دو  قرارگیری 

فویل آلومینیومی، پیل الکتریکی تشکیل و موجب 

پشم  و  فویل  پارگی  و  گالوانیزه  سیم  زنگ زدگی 

شیشه می شد که ناگزیر الزم بود هر چند مدت، 

پوشش سقف سالن تجدید شود اما با به کارگیری 

رخ  اتفاق  این  دیگر  آلومینیومی،  مرغی  توری 

نمی دهد و پوشش سقف  تعویض نشده و دائمی 

خواهد شد. 
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ماده اولیه مورد نیاز شما چیست و با چه   
معضالتی در این زمینه مواجه هستید؟

ما،  نیاز  مورد  اولیه  ماده  درصد   96.5 حدود 

شمش آلومینیوم خالص است که از منابع داخلی و از 

همچنین  می شود.  تهیه  ایران  کاالی  بورس  طریق 

حدود 3 درصد منیزیم و حدود 0.25 درصد آمیژان 

تامین  واردات  طریق  از  هم  را  نیاز  مورد  کروم 

شمش  تامین  زمینه  در  خوشبختانه  می کنیم. 

آلومینیوم خالص که داخلی است، مشکلی نداریم 

اما در واردات منیزیم و آمیژان کروم با مشکالت 

عمومی ثبت سفارش و تامین ارز روبه رو هستیم. 

البته در تامین شمش خالص، با مشکل تعیین قیمت  

مواجهیم؛ چراکه این قیمت، بیشتر از قیمت جهانی 

است که در اختیار رقبای ما در کشورهای همسایه 

قرار می گیرد و پریمیوم شمش آلومینیوم که از طریق 

بورس کاالی تهران تامین می شود نیز حدود دو تا سه 

برابر پریمیوم شمش خالص است که در این کشورها 

تعیین می شود. این افزایش پریمیوم به علت نحوه 

محاسبه  قیمت پایه در بورس کاالی ایران است. 

ضمن اینکه عرضه شمش توسط تولیدکنندگان داخلی 

به میزان نیاز داخل نیست و به دنبال رقابت ایجاد 

شده در بورس، قیمت ها نیز افزایش پیدا می کند 

برای جلوگیری از این امر الزم است تجدیدنظری در 

محاسبه قیمت پایه معمول شود و صادرات شمش 

و  مجاز  آلومینا  پودر  واردات  برای  تنها  آلومینیوم 

همچنین تنها از طریق مچینک افزون بر نیاز داخلی 

مشخص شود. ضمن اینکه این مقدار صادرات نیز 

باید از طریق بورس کاالی ایران مجاز باشد.

در حال حاضر تولیدکنندگان محصوالت   
آلومینیومی با چه چالش هایی دست وپنجه نرم 

می کنند ؟
اهــــــم مشــکالت تولیدکننــدگان محصــوالت 

آلومینیومــی در دو زمینــه اســت. قیمــت شــمش 

دســت  بــه  جهانــی  قیمــت  از  بیــش  کــه  خالــص 

تولیدکننــده مــی رســد و شــرح  آن بــه عــرض رســید و 

تامیــن  بــرای  نقدینگــی  بــودن  تنگنــا  در  دیگــری 

ســرمایه در گــردش بــه خصــوص بــرای تامیــن مــواد 

اولیــه )شــمش آلومینیومــی( اســت. طــی ســالیان 

گذشــته، تــورم در کشــور همــواره حــدود 30 درصــد 

بــوده و در چنــد ســال اخیــر، بــه حــدود 40 درصــد 

ایــن امــر ســبب شــده اســت کــه  رســیده اســت. 

همــواره میــزان مبلــغ ســرمایه در گــردش مــورد نیــاز 

از  تســهیالت  تقاضــای  و  یابــد  افزایــش  واحدهــا 

بانک هــا بــرای تامیــن آن رشــد پیــدا کنــد امــا در 

ــع آن هــا از تســهیالت بانک هــا  ــش مناب ــل، افزای مقاب

بــوده و ســرمایه بانک هــا بــه میــزان 18 درصــد ســود 

تســهیالت اعطایــی اســت. بدیــن ترتیــب ســاالنه بــه 

انــدازه تفــاوت تــورم و این نرخ تســهیالت، ارزش روز 

ســرمایه و منابــع بانک هــا کاهــش پیــدا می کنــد. 

ــرخ بازگشــت  ــراوان ن ــال تفــاوت ف ــه دنب همچنیــن ب

ســپرده گذاری در بانک هــا بــا ســایر بازارها ماننــد ارز، 

ســکه و امــالک، تمایــل بــه ســپرده گذاری در بانک هــا 

نــه تنهــا افزایــش نیافتــه بلکــه افت پیــدا کرده اســت. 

چراکــه ســپرده گذاران اغلــب بــا دریافــت ســپرده 

خــود از بانک هــا، ان هــا را در ســایر بازارهــا از قبیــل 

ارز، ســکه و امــالک بــه کار برده انــد و بدیــن ترتیــب 
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منابــع بانک هــا همــواره بــه واســطه اختــالف ســود 

تســهیالت و نــرخ تــورم افــت پیــدا کــرده اســت و 

بتوانــد  تــا  کنــد  حفــظ  را  خــود  ارزش  نتوانســته 

جوابگوی متقاضیان قبلی تسهیالت خود باشند. 

به نظر  این معضل، دو راهکار  از  برون رفت  برای 

می رسد. نخست، افزایش سود سپرده گذاری در بانک ها تا 

با توجه به ضریب کم ریسک آن ها و سود دریافتی که در 

حدود تورم شود، هم زمان افزایش نرخ تسهیالت بانکی، 

که جوابگوی پرداخت سود پرداختی به سپرده گذاران 

باشد. این راهکار پس از مدتی کوتاه می تواند موجب 

کاهش نرخ تورم شود؛ چراکه بدین طریق نقدینگی 

سرگردان جذب بانک ها  و در ادامه جذب تولید و افزایش 

آن می شود. دیگری، فروش اعتباری صنایع باالدست 

مانند فوالد، مس آلومینیوم و پتروشیمی به واحدهای 

صنایع پایین دستی در قالب  »LC« داخلی با نرخی برابر یا 

کمی کمتر از نرخ تسهیالت بانک ها است. اجرای هر دو 

راهکار، هم زمان موجب کاهش نرخ تورم و افزایش تولید 

در واحدهای تولیدی و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری نیز 

خواهد شد و چون زمینه های دریافت بیشتر مالیات فراهم 

و در نتیجه کاهش کسری بودجه که خود موجب کاهش 

نرخ تورم است، خواهد شد. 

در صورت فعالیت در عرصه صادرات، با   
چه معضالتی در این بخش روبه رو هستید و 

تحریم ها را به چه میزان تاثیرگذار می دانید؟
رفع  و  تحریم  چالش  دو  با  در کشور  صادرات 

تعهد ارزی مواجه بوده که هر دو عامل در کاهش 

در  تحریم ها  اثر  است.  بوده  تاثیرگذاره  صادرات 

کاهش اهداف و بازارهای صادراتی به واسطه نگرانی 

و ترس مشتریان بالقوه کاالهای ایرانی از تحریم و 

جریمه توسط استکبار جهانی است که امکان انتقال 

وجوه حاصل از صادرات را در قالب »LC«  یا نقدی 

از سایر نقاط به داخل کشور پرهزینه و مشکل کرده 

است.  چالش دوم، اخذ تعهد ارزی از صادرکنندگان 

است که آن ها را ملزم به ارائه ارز حاصل از صادرات 

است.  کرده  توافقی  نرخ  با  نیما  سامانه  در  خود 

چنانچه آن ها ضمن مشکالت عدیده در راه انتقال 

ارز موفق به انتقال آن به داخل کشور شوند،  مستلزم 

هزینه باالیی برای افراد خواهد بود و نمی توانند با 

نرخ توافقی، با واردکنندگان ارز خود را مبادله کنند 

زیرا نرخ ارز نیما دستوری است و با وجود ارزهای 

ارائه شده توسط شرکت های دولتی، کف آن مشخص 

است و امکان توافق با نرخ باالتر که برای صادرکننده 

صرفه داشته باشد را ندارد و بر همین اساس صادرکننده 

منصرف از صادرات می شود.

برای برون رفت از این مشکالت با توجه به اینکه 

صادرات بخش خصوصی و تعاونی در حدود 25 درصد 

از  ارزی  تعهد  اخذ  باید  است،  کشور  کل  صادرات 

صادرکننده بخش خصوصی و تعاونی لغو شود و صادرات 

توسط شرکت های تولیدی و تجاری صورت پذیرد و 

همچنین از صادرات توسط اشخاص حقیقی خودداری 

به عمل آید. با توجه به اینکه هدف از رفع تعهد ارزی، 

جلوگیری از خروج سرمایه و ورود ارز به کشور برای رفع 

نیازهای ارزی است، اگر صادرات تنها توسط اشخاص 

حقوقی انجام شود، در این صورت عملکرد شخص 

حقوقی مشخص بوده و توسط سازمان های ذی ربط قابل 

نظارت و پیگیری است. بنابراین صادرکننده می تواند با 

دور زدن تحریم ها  نسبت به واردات نیازهای مواد اولیه 

و تجهیزات و قطعات شرکت های تولیدی اقدام کند و یا 

با توافق، ارز خود را به آن ها واگذار کند. بدین ترتیب 

هزینه های نقل وانتقال وجه به داخل کشور کاهش پیدا 

خواهد کرد و ارز حاصل از صادرات صرف نیازهای کشور 

جلوگیری  سرمایه  فرار  از  طریق  بدین  و  شد  خواهد 

می شود؛ چراکه صادرکننده شخص حقوقی است و 

نمی تواند غیرشفاف عمل کند. باید توجه داشت که فرار 

سرمایه از شرکت با فروش امالک الکچری و تبدیل آن به 

ارز به هر قیمت صورت می گیرد و سرمایه گذاری در 

خارج بدین صورت مقرون به صرفه است زیرا تورم 

انباشته در امالک تهران از سال 1355 تاکنون، رقمی در 

حدود 20 هزار واحد است؛ در حالی که تورم انباشته 

برای دالر از سال 1355 تاکنون 6 هزار واحد ارزیابی شده 

است. یعنی با فروش این امالک، دالر بیشتری به قیمت 

ثابت سال 1355نصیب مالک آن خواهد شد. علت این 

اتفاق، ملک داری بدون هزینه در این کشور است که 

سرمایه گذاری در امالک را نسبت به سایر بازارهای ارز 

،طال ، بورس و تولید جذاب تر کرده و الزم است برای 

جلوگیری از این اتفاق، مالیات بر ملک داری مانند سایر 

کشورهای پیشرفته تعیین و وصول شود.

با توجه به اینکه صادرات 
بخش خصوصی و تعاونی 

در حدود 25 درصد 
صادرات کل کشور است، 

باید اخذ تعهد ارزی 
از صادرکننده بخش 

خصوصی و تعاونی لغو 
شود و صادرات توسط 
شرکت های تولیدی و 
تجاری صورت پذیرد
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فــوالدفــوالد

توسعه تولید، مستلزم رونق آموزش عملی است

رشد  16 درصدی فروش تختال صادراتی »هرمز«

امیدوار به کاهش سـنگ اندازی ها در مسیر تولید هستیم

تامین قراضه آهنی در بازار داخلی یک ضرورت اسـت
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توسعه تولید، مستلزم رونق آموزش عملی است
مدیرعامل شرکت ریخته گری آگرین ذوب باختران:

مرتضی کرمی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: دو کوره 

انواع قطعات  تولید  و  ریخته گری  برای  تنی  یک 

این  است.  تعبیه شده  در داخل مجموعه  فلزی 

قطعات از طریق چهار روش ریخته گری به نام های 

بر  بنا  دقیق  و  فوم  الست   ،»CO2« ماسه ای، 

می شود.  تولید  شرکت  این  در  مشتری  سفارش 

در  چدن  و  فوالد  انواع  ریخته گری  اینکه  ضمن 

مجموعه ما در تیراژ باال صورت می پذیرد و کاربرد 

قطعات تولیدی در صنعت خودروسازی، سیمان 

و… است.

روش های  انواع  تفاوت  به  ادامه  در  وی 

مدیرعامل شـرکت ریخته گری آگرین ذوب باختران، تولیدکننده قطعات فـوالدی و چدنی گفت: اگر 
بـه دنبـال توسـعه و پیشـرفت در تولید و صنعت کشـور بـه ویژه صنعـت ریخته گری هسـتیم، باید 
آمـوزش عملـی از دوران ابتدایی تحصیلی تا مدارج برتر دانشـگاهی را در دسـتور کار خود قرار دهیم تا 

بتوانیم استفاده بهینه از نیروهای انسانی باتجربه در بخش های مختلف تولید داشته باشیم.
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ریخته گری در تولید قطعات چدنی و فوالدی اشاره 

تولید  به منظور  و گفت: ریخته گری دقیق  کرد 

تولید  برای  ماسه ای  و  کوچک  ابعاد  با  قطعات 

قطعات با ابعاد بزرگ صورت می پذیرد. ریخته گری 

الست فوم در معدود شرکت های داخلی در حال 

انجام است و خوشبختانه ما یکی از مجموعه هایی 

هستیم که از این روش در تولید قطعات استفاده 

می کنیم. باید توجه داشت که فرایند انتخابی بر 

صورت  آن  تیراژ  همچنین  و  دقت  کیفیت،  پایه 

می پذیرد. برای مثال، تولید 100 هزار عدد از یک 

قطعه در ماه به روش ریخته گری ماسه ای امکان پذیر 

برای  ریخته گری  روز  از روش های  باید  و  نیست 

تولید آن استفاده کنیم.

نوسان قیمت قراضه آهنی در بازار داخلی  
ذوب  آگرین  ریخته گری  شرکت  مدیرعامل 

باختران در ارتباط با تامین مواد اولیه و چالش های 

موجود در این زمینه، عنوان کرد: قراضه آهنی و 

چدنی، مواد اولیه مورد نیاز مجموعه است که بر 

مواد  انواع  تامین  به  نسبت  ذوب،  انواع  اساس 

افزودنی به ویژه فروآلیاژها اقدام می کنیم. برای 

 »MO40« فوالد  ریخته گری  به  قرار  اگر  مثال، 

سفارش  اساس  بر  را  خاصی  آنالیز  باید  باشد، 

بنابراین  بگیریم.   نظر  در  مختلف  شرکت های 

نسبت به تامین فوالد »St37« و مواد افزودنی 

می کنیم.  اقدام  مدنظر  قطعه  تولید  برای  الزم 

نوسان قیمت قراضه، مهم ترین چالشی است که 

با آن مواجه هستیم و دلیل اصلی این مسئله نیز 

جوالن واسطه ها در بازار قراضه است. ضمن اینکه 

قیمت قراضه نیز بر اساس نوع آن که می تواند 

باشد،  بار  نازک  یا  و  بار  تیرآهن، ضخیم  میلگرد، 

متفاوت است و فروآلیاژها به ویژه فرومنگنز نیز 

که  می شوند  تامین  وارداتی  بازارهای  از  عمدتا 

نوسان نرخ ارز، تاثیر بسزایی بر آن دارد.

انسانی  نیروی  کمبود  خصوص  در  کرمی 

متخصص در صنعت ریخته گری، مطرح کرد: یکی 

دیگر از معضالتی که طی ماه های اخیر با آن دست 

و پنجه نرم کرده ایم، کمبود نیروی انسانی بوده 

انسانی  نیروی  انگیزه  و  تمایل  متاسفانه  است. 

جهت فعالیت در کارگاه های ریخته گری به شدت 

فعالیت در  دنبال  به  افراد  و  است  یافته  کاهش 

مشاغل آسان هستند. از سوی دیگر، سخت گیری های 

اعمال شده از سوی اداره کار باعث شده است تا 

کارفرمایان نتوانند بهره وری کافی از نیروی انسانی 

شاغل در مجموعه خود را داشته باشند. در واقع 

به جانب علیه کارفرمایان شکل  نگاه حق  نوعی 

کوچک ترین  رفع  ازای  در  باید  که  است  گرفته 

مسائل، در حال رفت و آمد به اداره فوق باشد. در 

حالی که کارفرما نیز معضالت مربوط به خود را 

دارد و متاسفانه همکاری های الزم با آن ها انجام 

نمی شود.

وی در همین راستا ادامه داد: افزایش دستمزد 

در سال جاری نه تنها فشار مضاعفی روی دوش 

کارفرمایان نبود بلکه به ضرر نیروی انسانی نیز 

سود  به  می تواند  تولیدکننده  چراکه  شد؛  تمام 

مدنظر خود در ازای فروش قطعات تولیدی دست 

پیدا کند اما همگام با افزایش تورم و گرانی در 

جامعه، نیروی انسانی ناچار است همین قطعه را با 

در نظر گرفتن سود حاصل از آن در بازار خریداری 

کند و بنابراین با افزایش دستمزد، سود چندانی 

عاید نیروی کارگری نمی شود. متاسفانه منفعت و 

رفاه کارگران در جامعه آن طور که شایسته این قشر 

زحمتکش است، در نظر گرفته نمی شود و  این در 

حالی است که شاهد رشد هولناک تورم و افزایش 

جامعه  در  اساسی  کاالهای  قیمت  برابری  چند 

هستیم.

 قطعی برق به تولید آسیب زد  
ذوب  آگرین  ریخته گری  شرکت  مدیرعامل 

باختران با اشاره به زیان حاصل از قطعی برق به 

کوره های مجموعه، اذعان کرد: برق، عاملی اثرگذار 

در خط تولید مجموعه است که هرگونه نوسان و 

قطعی آن می تواند منجر به ضرر مالی فراوانی 

تابستان  در  خوشبختانه  شود.  مجموعه  برای 

کاری  روز  یک  طی  برق  قطعی  با  جاری  سال 

مواجه بودیم و توانستیم شرایط را مدیریت کنیم 

قطع  ناگهانی  صورت  به  مجموعه  برق  اگر  اما 

شود، با توجه به گرم و سردسازی فضای داخلی 

امکان  می گیرد،  صورت  آب  توسط  که  کوره 

این  متاسفانه  شد.  خواهد  تشدید  کوره  انفجار 

اتفاق چند بار در کارگاه های ریخته گری استان 

کرمانشاه به وقوع پیوسته و  عالوه بر خسارت 

مالی سهمگین، تلفات جانی نیز به همراه داشته 

است.

کرمی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

را برای صنعت  مبنی بر اینکه چه چشم اندازی 

حالی  در  گفت:  می شوید،  متصور  ریخته گری 

صنعت  این  برای  را  روشنی  آینده  می توانیم 

پرورش  و  آموزش  به  نسبت  که  شویم  متصور 

در  پایین  سنی  رده های  از  هدفمند  و  صحیح 

اقدام  دانشگاه ها  و  مدارس  همچنین  و  جامعه 

کنیم. بدون شک به هر میزان که بتوانیم نسبت 

اقدام  پایین  سنین  در  افراد  عملی  آموزش  به 

جهت  آن ها  تجربه  همچنین  و  انگیزه  کنیم، 

فعالیت در مشاغل سخت مانند ریخته گری در 

آینده بیشتر خواهد شد. همان طور که پیمودن 

دکتری  تا  دیپلم  از  تحصیلی  مختلف  رده های 

نیازمند زمان و دانش کافی است، فعالیت در 

بخش تولید به ویژه صنعت نیز نیازمند تجربه و 

مقابله با دشواری های آن است. وی با بیان اینکه 

تولیدکنندگان  نفع  به  بازار  در  واسطه ها  حضور 

از  دولت  متاسفانه  کرد:  ابراز  نیست،  واقعی 

تولید حمایت نمی کند و  شرایط دریافت تسهیالت 

بانکی نیز بیش از پیش دشوار شده است. سود 

حاصل از بازگشت اقساط و همچنین درخواست 

سند ملکی شهری معتبر به عنوان وثیقه، جایی 

برای دریافت وام باقی نگذاشته است. نوسان 

ارز، به شدت به تولید آسیب زده است و  نرخ 

متاسفانه هیچکس حامی تولیدکنندگان نیست. 

ذوب  آگرین  ریخته گری  شرکت  مدیرعامل 

باختران در پایان یادآور شد: حدود 10 سال است 

که وارد عرصه تولید شده ایم و تمام تالش خود 

را جهت رونق تولید به کار گرفته ایم. امیدواریم 

مصرف  بازار  به  رونق  دور  چندان  نه  آینده  در 

برگردد و معضالت مرتبط با نوسان قیمت ماده 

مرتفع  انسانی  نیروی  کمبود  همچنین  و  اولیه 

شود.
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»هرمـز« در ۹ ماه امسـال، موفق به فروش 3۷۹ هـزار و ۹۴۷ تن تختال فوالدی در بازار صادراتی شـده 
اسـت که این میزان حاکی از رشـد ۱۶ درصدی نسـبت به مدت مشـابه سـال پیش اسـت.  این شـرکت 

در مدت مشابه سال قبل، 325 هزار و ۹۴۴ تن تختال فوالدی را روانه بازار صادراتی کرده بود.

تحلیلی  و  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 

»فلزات آنالین«، شرکت فوالد  هرمزگان علی رغم 

رکود حاکم در بازارهای جهانی و همچنین مشکالت 

موجود در حوزه صادرات، موفق به ثبت عملکردی 

درخشان در صادرات تختال فوالدی خود تا پایان 

پاییز سال 1401 شده است.

تولید ۹۷۱ هزار تن تختال در فوالد هرمزگان  
نمودار 1 نشان می دهد شرکت فوالد هرمزگان 

توانسته است در 9 ماه امسال، یک میلیون و  125 

هزار و 866 تن تختال فوالدی تولید کند. این شرکت 

در مدت مشابه سال پیش، یک میلیون و  291 هزار 

و 846 تن تختال فوالدی تولید کرده بود.

»هرمز« در 9 ماه سال 1401، موفق به تولید 119 

هزار و 819 تن سایر محصوالت فوالدی شده است 

که این میزان در هم  سنجی با مدت مشابه سال 

قبل، از رشد 5 درصدی برخوردار بوده است. این 

شرکت در 9 ماه سال گذشته، 113 هزار و 803 تن 

سایر محصوالت فوالدی تولید کرده بود.

جاری،  سال  ماه  در 9  هرمزگان  فوالد  شرکت 

موفق به تولید یک میلیون و  166 هزار و 567 تن 

در مدت  این شرکت  است.  اسفنجی شده  آهن 

مشابه سال پیش، یک میلیون و 291 هزار و 846 تن 

آهن اسفنجی تولید کرده بود. مجموع تولید فوالد 

هرمزگان در 9 ماه سال 1401، به یک میلیون و 245 

هزار و 685 تن محصول نهایی رسید. این شرکت در 

مدت مشابه سال 1400، توانسته بود یک میلیون و 

405 هزار و 657 تن محصول تولید کند.

فروش ۹۸۴ هزار تنی محصوالت »هرمز«  
فوالد  شرکت  است  آن  از  2 حاکی  نمودار 

هرمزگان در 9 ماه سال 1401، توانسته است 585 

بازار  در  را  خود  فوالدی  تختال  تن   735 و  هزار 

داخلی به فروش برساند. این شرکت در 9 ماه سال 

گذشته، موفق به فروش 713 هزار و 868 تن تختال 

فوالدی در بازار داخلی شده بود. »هرمز« در 9 ماه 

امسال، موفق به فروش 379 هزار و 947 تن تختال 

فوالدی در بازار صادراتی شده است که این میزان 

حاکی از رشد 16 درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال پیش است.  این شرکت در مدت مشابه سال 

قبل، 325 هزار و 944 تن تختال فوالدی را روانه بازار 

صادراتی کرده بود. شرکت فوالد هرمزگان در 9 ماه 

سال جاری، 16 هزار و 996 تن از سایر محصوالت 

فوالدی را در بازار داخلی به فروش رساند که این 

میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، 50 درصد 

رشد را نشان می دهد. این شرکت در 9 ماه سال 

1400، توانسته بود 11 هزار و 301 تن سایر محصوالت 

فوالدی را در بازار داخلی به فروش برساند.

»هرمز« در 9 ماه سال 1401، توانسته است 

دو هزار و یک تن آهن اسفنجی خود را 

در بازار داخلی به فروش برساند. 

سال  ماه  در 9  شرکت  این 

رشد  16 درصدی فروش تختال صادراتی »هرمز«
 در پایان 9 ماهه امسال رخ داد؛
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آهن  تن  و 992  به فروش 49 هزار  گذشته، موفق 

اسفنجی در بازار داخلی شده بود. مجموع فروش 

داخلی فوالد هرمزگان در 9 ماه امسال، به 604 هزار 

و 732 تن رسیده است. این شرکت در 9 ماه سال 

1400، توانسته بود در مجموع 775 هزار و 161 تن 

محصول را در بازار داخلی بفروشد.

جمع فروش داخلی و صادراتی »هرمز« در 9 

ماه سال جاری، به  984 هزار و 679 تن محصول 

رسید. این شرکت در مدت زمان مشابه سال پیش، 

یک میلیون و 101 هزار و 105 تن محصول فروخته 

بود.

رشد درآمد حاصل از فروش سایر   
محصوالت فوالدی

نمودار 3 نشان می دهد شرکت فوالد هرمزگان 

در 9 ماه سال جاری، توانسته است 83 هزار و 866 

میلیارد و 583 میلیون ریال درآمد از فروش تختال 

کسب کند. این شرکت توانسته بود در 9 ماه سال 

گذشته، 112 هزار و 522 میلیارد و 220 میلیون ریال 

درآمد از فروش تختال کسب کند.

»هرمز« در 9 ماه سال 1401، موفق به کسب 

فروش  از  ریال  میلیارد   177 و  هزار   463 درآمد 

داخلی سایر محصوالت فوالدی شده است که این 

میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش با رشد دو 

هزار و 566 درصدی همراه بوده است. این شرکت 

و 370  بود 17 هزار  توانسته  در 9 ماه سال پیش، 

میلیارد ریال درآمد از فروش داخلی سایر محصوالت 

فوالدی داشته باشد.

امسال،  ماه   9 در  هرمزگان  فوالد  شرکت 

ریال  میلیارد   749 و  هزار   214 است  توانسته 

این  از فروش آهن اسفنجی کسب کند.  درآمد 

شرکت در 9 ماه سال گذشته، توانسته بود چهار 

هزار و 120 میلیارد و 460 میلیون ریال درآمد از 

فروش تختال کسب کند.

مجموع درآمد شرکت فوالد هرمزگان در 9 ماه 

 629 و  میلیارد   519 و  هزار   141 به  جاری،  سال 

میلیون ریال رسید. این شرکت در 9 ماه سال 1400 

توانسته بود در مجموع، 163 هزار و 865 میلیارد 

و 794 میلیون ریال درآمد کسب کند.
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مدیـر داخلـی شـرکت اروم پوالدریـزان آذربایجـان، تولیدکننده قطعـات چدنی گفـت: در حالی عمده 
مشـتریان خارجـی خـود را طی ماه هـای اخیر از دسـت داده ایم کـه با عدم ثبـات و پایداری اقتصـادی در 
جامعه و به دنبال آن نوسـان قیمت مواد اولیه و محصول نهایی مواجه هسـتیم و در چنین شـرایطی انتظار 

می رود دولت حمایت خود را بیش از پیش از تولیدکنندگان افزایش دهد. 

پایگاه  با خبرنگار  سعید عباسی در گفت وگو 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« عنوان کرد: بخش 

عمده ای از مشکالت موجود در بخش تولید، از 

سازمان های دولتی ذی ربط نشئت می گیرد. صدور 

پاگیر،  و  دست  دستورالعمل های  و  بخشنامه ها 

بروکراسی های اداری زمان بر و نوسان نرخ ارز، باعث 

شده است که در تولید و همچنین بازاریابی محصوالت 

خود با مشکل مواجه شویم.

وی در همیــن راســتا افــزود: ایــن در حالــی اســت 

کــه بــه دنبــال نوســان نــرخ ارز، ناچاریــم یک محصول 

را بــا قیمت هــای مختلــف در یــک بــازه زمانــی کوتــاه 

بفروشــیم و ایــن مســئله جــذب مشــتریان جدیــد را 

دشــوار کــرده اســت. از ســوی دیگــر، شــرایط ناپایــدار 

اقتصادی سبب شده است توان مالی مصرف کنندگان 

نهایــی همــراه بــا صنایــع مرتبــط کاهــش پیــدا کنــد و 

ایــن مســئله بــر معضــالت مجموعــه در گــذر زمــان 

افزوده است.

جذب نیروی انسانی دشوار شده است  
مدیر داخلی شرکت اروم پوالدریزان آذربایجان 

در ارتباط با اهمیت نیروی انسانی در تولید، بیان 

کرد: جذب، نگهداشت و استمرار فعالیت نیروی 

انسانی در شرایط ناپایدار اقتصادی به شدت دشوار 

برای  تامین سرمایه  از سوی دیگر،  و  شده است 

کارفرمایان نیز به سختی صورت می پذیرد. تمامی 

این موارد، همچون موجی به کشتی تولید ضربه 

می زند که خوشبختانه هنوز به گل ننشسته است و 

اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، بدون 

شک حرکت آن متوقف خواهد شد. مجموعه اروم 

پوالدریزان آذربایجان نیز در این شرایط، ناچار به 

کاهش میزان تولید و همچنین تعدیل نیروی انسانی 

شده است. ما عالوه بر تولید پمپ اسالری و سرند 

خشک کن، ساخت و صادرات یک سری ماشین آالت 

صنعتی را در دستور کار خود قرار داده ایم و تمامی 

تالش خود را جهت حفظ مشتریان خارجی مجموعه 

به کار گرفته ایم.

عباسی ضمن اشاره به افزایش هزینه های جاری 

تولید، تصریح کرد: یکی دیگر از مهم ترین معضالتی 

که با آن دست و پنجه نرم می کنیم، تامین سوخت 

نیاز  مورد  سوخت  و  بوده  گاز  قیمت  افزایش  و 

نگرفته  قرار  ما  اختیار  در   1400 سال  از  مجموعه 

است. همچنین مشکالت نرم افزاری در سامانه های 

چالش های  حجم  بر  یاب،  بهین  همچون  موجود 

موجود افزوده است. در حالی که حتی موفق به 

و  نشده ایم  سامانه  این  در  کارخانه  متراژ  ثبت 

مشخص نیست که بر چه اساسی سامانه بهین یاب 

طراحی شده است.  به نظر می رسد اراده ای مبنی 

بر رونق تولید وجود ندارد و لغو برجام و شرایط حاکم 

در جامعه، بر مشکالت تولیدکنندگان افزوده است.

وی ادامه داد: از سال 1389 هم زمان با اخذ 

به دریافت  بهره برداری، هیچ گاه نسبت  پروانه 

نکرده ایم.  اقدام  دولتی  کمک های  و  تسهیالت 

برای  تامین سوخت الزم  به دنبال  سال گذشته 

رفع برخی مشکالت بودیم و زمانی که اقدامات 

با  به راحتی  انجام دادیم،  این زمینه  الزم را در 

عدم همکاری بخش های مرتبط مواجه شدیم. در 

حالی تا یک ماه گذشته با مشکل تعرفه گاز دست 

و پنجه نرم می کردیم که گاز مصرفی مجموعه 

در  بود.  رسیده  ثبت  به  صنعتی  قالب  در  نیز 

حالی که گاز مصرفی مجموعه ما برای گرمایش 

سال  و  است  شده  گرفته  نظر  در  اداری  محیط 

گذشته، هزینه گاز مصرفی مجموعه طی دو ماه 

اروم  شرکت  بود.  تومان  میلیون   70 بر  بالغ 

پوالدریزان آذربایجان در حالی زمینه اشتغال زایی 

فراهم کرده که متاسفانه هنوز مسیر  را  نفر   12

دسترسی به کارخانه در منطقه صنعتی کریم آباد 

واقع در ارومیه آسفالت نشده است و آب شرب 

این  در  هم  سبز  فضای  درخت کاری  و  مناسب 

منطقه نداریم.

 امیدوار به کاهش سنگ اندازی ها 
در مسیر تولید هستیم
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به دنبال ساخت ماشین آالت مدرن   
هستیم

 مدیر داخلی شرکت اروم پوالدریزان آذربایجان 

در خصوص مشتریان این شرکت، تصریح کرد: بازار 

و  شن  از  معادن  انواع  مجموعه،  مستقیم  هدف 

ماسه تا سنگ های قیمتی است و ما تولیدکننده 

ماشین آالت مورد نیاز در این معادن هستیم. ماده 

و  ذوب  و  است  چدن  مجموعه  نیاز  مورد  اولیه 

ریخته گری به صورت کامل در داخل خود کارخانه 

صورت می پذیرد. ضمن اینکه موفق به ثبت اختراع 

نیز شده ایم و مشغول ساخت دستگاهی هستیم که 

نمونه آن در داخل کشور تولید نشده است.

عباسی در ادامه به وضعیت بازار مصرف اشاره 

کرد و گفت: این مسئله را می توان از دو دیدگاه 

حال  در  کرد.  بررسی  فروش  و  اولیه  مواد  تامین 

مشکل  به  بخش  دو  هر  در  متاسفانه  حاضر 

برخورده ایم و زمانی که برای مثال نسبت به تولید 

پمپ آب اقدام می کنیم، هم قیمت مواد اولیه و 

هم قیمت نهایی این محصول تغییر پیدا می کند و  

و  خرید  اوقات  گاهی  ارز،  نرخ  نوسان  دنبال  به 

فروش مواد اولیه تا تعیین تکلیف در بازار به طور 

کامل متوقف می شود. در چنین شرایطی، موفق به 

تحویل سفارشات قبلی و تولید سفارشات جدید 

به  اقدام  نیز  معادن  دیگر،  سوی  از  و  نمی شویم 

چک های  قالب  در  خود  سفارشات  بازپرداخت 

چندماهه می کنند. حقیقت امر اینکه رمقی برای 

که  همین  و  است  نمانده  باقی  تولیدکنندگان 

توانسته ایم در چنین شرایطی به فعالیت خود ادامه 

دهیم، چیزی جز عشق و ارادت ما به تولید نیست.

وی خاطرنشان کرد: روز یکشنبه 11 دی ماه، 

تذکری مبنی بر عدم ثبت معامالت خرید و تولید 

مجموعه در سامانه از جانب یکی از سازمان های 

ذی ربط مطرح شد. در حالی که ضایعات مورد نیاز 

خود را از اشخاص به صورت فله ای تامین می کنیم، 

بنابراین دلیلی مبنی بر ثبت آن در سامانه نداریم. 

متاسفانه مشتریان خارجی خود را به دنبال شرایط 

اجتماعی و اقتصادی جامعه از دست داده  ایم و 

نوسانات نرخ ارز و قیمت نهایی تولیدات داخلی، 

به هیچ وجه برای آن ها قابل پذیرش نیست. از سوی 

دیگر، جای خالی مدیران دلسوز و متخصص در 

و  احساس می شود  به شدت  سازمان های مرتبط 

امیدواریم در آینده شرایط بهبود پیدا کند.

ضرورت به کارگیری مدیران کارشناس   
و متخصص 

مدیر داخلی شرکت اروم پوالدریزان آذربایجان 

در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر 

اینکه راهکار پیشنهادی شما جهت توسعه و پیشرفت 

تولید چیست، گفت: به کارگیری مدیران کاربلد در 

حوزه های تخصصی ضمن طراحی سیستم های نوین 

مدیریت صنعتی با نگاه به آینده، به خوبی می تواند 

شود.   جامعه  در  صنعت  و  تولید  رونق  به  منجر 

ایران جزو برترین کشورهای جهان از  خوشبختانه 

لحاظ انواع منابع نفتی و غیرنفتی است اما به نظر 

می رسد که ما نحوه استفاده صحیح از این منابع را 

نیاموخته ایم و این مسئله حاکی از ضعف مدیریت 

در جامعه بوده است. عباسی در پایان یادآور شد: در 

حالی در یک شیفت کاری مشغول فعالیت هستیم 

اشتباه سه  به  بهره برداری مجموعه  پروانه  که در 

اداره  به همین منظور  و  شیفت ثبت شده است 

دارایی و مالیات درخواست گزارش منابع مالیاتی دو 

شیفت دیگر کاری مجموعه را دارد. این مسئله نیز 

یکی دیگر از مشکالت ماست و امیدواریم بتوانیم با 

رفع چالش های موجود، در مسیر تولید باقی بمانیم.
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مدیرعامل شـرکت فراذوب کیمیای پارسـه، تولیدکننده قطعات چدنی و فوالدی گفت: با اجرای صحیح 
مدیریـت در داخـل و ایجـاد ثبـات اقتصـادی کـه الزمه تـداوم تولید اسـت، می تـوان ضایعـات حاصل از 
سـازه های فلزی را از صنعتگران با قیمت مناسـب خریـداری کرد و بنابراین دیگر نیازی بـه واردات قراضه 

نیست و همین امر مانع خروج ارز از کشور خواهد شد.

محمد حسینی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: شرکت 

فراذوب کیمیای پارسه در سال 1387 فعالیت خود 

آغاز  استان مرکزی  را در شهرک صنعتی خیرآباد 

زمینه  در  ساله   14 تولید  سابقه  با  و  است  کرده 

فعالیت  چدن  و  فوالد  انواع  ریخته گری  و  ذوب 

دارد. حدود پنج سال است به دلیل برخورداری از 

اتوماتیک در صنایع  دانش تخصصی و تجهیزات 

شرکت  تاییدیه  اخذ  با  توانستیم  راه آهن،  ریلی و 

خاص  از قطعات  کثیری  تعداد  کشور،  راه آهن 

وی  کنیم.  تولید  را  مسافری  و  باری  واگن های 

افزود: مشتریان ما شرکت های واگن پارس مپنا، 

فوالد  اتصال  اراک،  درخشان  فوالد  و  آهن  صنایع 

آروین تبریز، احیا صنعت ادوات اراک و نیز چند 

هستند.  اصفهان  استان  در  واقع  دیگر  شرکت 

مدیرعامل شرکت فراذوب کیمیای پارسه در ادامه 

عنوان کرد: ظرفيت اسمی توليد مجموعه، ساليانه 

100 تن طبق پروانه بهره برداری است که در حال حاضر 

تنها با حدود 65 تا 75 درصد از این میزان مشغول 

تولید انواع قطعات فوالدی و چدنی هستیم. دلیل این 

امر نیز نا اطميناني در اقتصاد و کمبود منابع انسانی 

مورد نیاز در بخش تولید است.

با کمبود قراضه مواجه هستیم  
 حسینی در ادامه به نحوه تامین مواد اولیه و 

چالش های موجود در این زمینه اشاره کرد و گفت: 

یکی از مواد اولیه مورد نیاز مجموعه، ضایعات است 

و بخش دیگر نیز شامل فروآلیاژهایی مانند فرونیکل، 

و  فروکروم  فرومنگنز،  فروسیلیس،  فرومولیبدن، 

گرافیت کم سولفور و پرسولفور است. در حال حاضر 

در داخل کشور به خصوص در مناطق صنعتی با 

بحران تامین ضایعات رو به رو هستیم. در حالی که 

بسیاری از تاجران و واردکنندگان، به دنبال واردات 

ضایعات هستند اما متاسفانه عواملی نظیر مشکالت 

زیرساختی، کمبود نقدینگی و سایر هزینه ها مانند 

حمل ونقل که واردات در پی دارد، مزید بر علت شده 

است که این مسئله توجیه اقتصادی نداشته باشد.

وی در همین راستا اذعان کرد: با اجرای صحیح 

مدیریت در داخل و ایجاد ثبات اقتصادی که الزمه 

از  حاصل  ضایعات  می توان  است،  تولید  تداوم 

سازه های فلزی را از صنعتگران با قیمت مناسب 

واردات  به  نیازی  دیگر  بنابراین  و  کرد  خریداری 

قراضه نیست و همین امر مانع خروج ارز از کشور 

که  داشت  نظر  در  باید  شد.همچنین  خواهد 

نوسانات قیمت ضایعات باعث افزایش بهای تمام  

شده قطعات فوالدی و چدنی می شود. این فعال 

صنعت ریخته گری همچنین با اشاره به اینکه منابع 

انسانی یکی از سرمایه های مهم در هر جامعه ای 

محسوب می شود، تاکید کرد: با توجه به شرایط 

با فقدان نیروی انسانی  آینده نزدیک  موجود، در 

خبره و متخصص رو به رو خواهیم شد. در بسیاری از 

مواقع تالش کردیم تا نیروهای جوان و توانمند برای 

مجموعه استخدام کنیم که متاسفانه این امر محقق 

نشد زیرا نیروهای انسانی جوان تمایلی به فعالیت 

تامین قراضه آهنی در بازار داخلی یک ضرورت است
مدیرعامل شرکت فراذوب کیمیای پارسه:
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در حوزه تولید ندارند و بیشتر به دنبال مشاغل آزاد 

با درآمد باال هستند که همین امر سبب شده است 

به دنبال کمبود نیروی انسانی داخلی، از کارگران 

اتباع خارجی  استفاده کنیم. حسینی در ارتباط با 

معضل انرژی، اذعان کرد: با وجود اینکه میزان تولید 

طی سالیان اخیر کاهش یافته و هزینه های جاری نیز 

افزایش پیدا کرده است اما چالش مهم تری که اکثر 

تولیدکنندگان با آن دست و پنجه نرم می کنند، 

و  و محدودیت ها  انرژی  حامل های  بهای  افزایش 

مشکالتی است که همگام با کاهش برق مصرفی 

این  اگر  که  داشت  توجه  باید  می شود.  ایجاد 

تمامی  سودآوری  کند،  پیدا  ادامه  محدودیت ها 

شرکت های صنعتی به شدت کاهش خواهد یافت و 

این امر به هیچ وجه به نفع تولیدکنندگان نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: در فصل تابستان با مشکل 

تامین برق و در فصل زمستان نیز با چالش تامین گاز 

مواجه هستیم و به طور میانگین، نیمی از سال را به 

دنبال کاهش و قطعی حامل های انرژی، در استرس و 

بالتکلیفی به سر می بریم. در صورتی که قرار بود اعمال 

محدودیت و خاموشی جهت مدیریت مصرف برق در 

صنعتی  واحدهای  خانگی نه  واحدهای  به  کشور 

اختصاص داده شود اما متاسفانه صنایع کشور با بحران 

خاموشی رو به رو شدند. در واقع مشکل کلی صنعت 

ریخته گری در بخش انرژی، امروز فراتر از برق بوده 

است و در زمستان نیز به علت مشکالت موجود، 

با قطعی گاز روبه رو هستیم. در این راستا، برخی از 

کارشناسان معتقدند که کمبود برق در کشور وجود 

دارد و این امر با تشدید مصرف در فصل گرم سال، 

منجر به خاموشی در واحدهای تولیدی می شود.

ضرورت تعدیل قیمت حامل های انرژی  
مدیرعامل شرکت فراذوب کیمیای پارسه افزایش 

قیمت تعرفه های حامل های انرژی را از دیگر مشکالت 

واحدهای صنعتی دانست و عنوان کرد: طی سال 

اخیر، هزینه حامل های انرژی تا چند برابر افزایش یافته 

است و تولیدکنندگان توان پرداخت آن را ندارند که 

این معضلی بزرگ برای واحدهای صنعتی است. 

بنابراین دولت باید در این زمینه ورود و مشکالت 

موجود در این بخش را برطرف کند.

همچنین به گفته حسینی، یکی از الزامات تولید 

ثبات قوانین است اما متاسفانه هر سال قوانین و 

بخشنامه های متعددی وضع و اعمال می شود که 

باعث سردرگمی تولیدکنندگان بخش خصوصی شده 

است. وی ضمن اشاره به بومی سازی تجهیزات و 

ماشین آالت تخصصی در شرکت فراذوب کیمیای 

پارسه، اظهار کرد: در حال حاضر کوره های القایی مورد 

استفاده در مجموعه، ساخت کشور چین است اما 

سایر ماشین آالت و تجهیزات مورد استفاده برای تولید 

انواع قطعات فوالدی و چدنی را به صورت تجربی 

طراحی کرده و می سازیم و برای تولید این قطعات، 

هیچ گونه تسهیالتی دریافت نکرده ایم. آنچه مشخص 

است، مقوله بومی سازی و اهمیت و ضرورت آن در 

اقتصاد کشور بوده که امروز بر تحقق این امر همت 

گماردیم و درحال گام برداشتن در این حوزه  هستیم 

.  مدیرعامل شرکت فراذوب کیمیای پارسه در ادامه به 

اهمیت صادرات اشاره کرد و گفت: صادرات، بخش 

مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد و از این رو 

برای حمایت از بنگاه های اقتصادی، اعطای تسهیالت 

می تواند ابزاری مناسب برای رشد و توسعه  آن ها باشد. 

ما در یک ماه و نیم گذشته بحث صادرات به عراق را 

آغاز کرده ایم و به دنبال اخذ مجوزهای کارت بازرگانی 

واردات  معضالت  به  اشاره  با  حسینی  هستیم. 

تجهیزات و دستگاه های صنعت ریخته گری، اظهار 

دستگاه های  ساخت  برای  همچنین  داشت: 

گران قیمت که امکان واردات آن ها به کشور نیست، با 

مهندسی معکوس و ساخت داخل به صنایع کمک 

است که صنعت  این  اصلی  اما مشکل  می کنیم 

کپی  و  معکوس  مهندسی  مرحله  در  ریخته گری 

تکنولوژی بوده و به همین دلیل قادر به صادرات و 

رقابت با محصوالت خارجی نیست.

دولت از تولیدکنندگان بخش خصوصی   
حمایت کند

وی در ارتباط با ضرورت حمایت از تولید، اضافه 

کرد: دولت با اعطای تسهیالت به واحد های تولیدی 

و نیز معافیت های مالیاتی، بیمه ای و گمرکی و به 

در  می تواند  تولیدکنندگان  از  حمایت  کلی  طور 

اشتغال در  ایجاد  و  ثروت  بهره وری، خلق  افزایش 

تولیدکننده  این  کند.  ایفا  را  مهمی  نقش  کشور 

قطعات فوالدی خاطرنشان کرد: به طور مثال، ژاپن 

ازجمله  جمعيت،  نفر  ميليون   127 با  کشوري 

کشورهاي بزرگ صنعتي در جهان به شمار مي رود. 

مهم ترین ویژگی مردم ژاپن سخت کوشی، قناعت، 

نظم و روحیه همکاری و مشارکت آن هاست. در ژاپن 

قبل از اینکه کارگری بازنشسته شود، چون تجربه 

باالیی در زمینه فعالیت خود دارد، وی را مکلف 

می کنند تا دانسته های خود را به جوان تحصیل کرده 

منتقل کند. در واقع آن ها معتقدند باید جامعه به 

سمتی برود که انسان های باتجربه جوانان را هدایت 

استفاده  بازنشستگان  تجربیات  از  نیز  مدیران  و 

کنند. حسینی در پایان یادآور شد: با توجه به 

42 سال تجربه فعالیت در صنعت ریخته گری، 

مدیریت  مهارت  صورت  در  معتقدیم 

در  اقتصادی  ثبات  همچنین  و  اقتصادی 

به  ایران  در  صنعت  این  شک  بدون  کشور، 

اگر  همچنین  دارد.  رشد  قابلیت  شدت 

شود  تسهیل  بین المللی  بازارهای  به  دسترسی 

پایدار و امن به صورت مداوم  و یک وضعیت 

برقرار شود، می توان گفت  در بخش صادرات 

آینده بسیار درخشان خواهد بود.

با اجرای صحیح مدیریت 
در داخل و ایجاد ثبات 

اقتصادی که الزمه تداوم 
تولید است، می توان 

ضایعات حاصل از سازه های 
فلزی را از صنعتگران با 
قیمت مناسب خریداری 

کرد و بنابراین دیگر نیازی 
به واردات قراضه نیست و 
همین امر مانع خروج ارز از 

کشور خواهد شد
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آلومینیوم

آینده تولید به نوسانات قیمت گره خورده است

نیروی انسانی متخصص؛  ضامن بقای صنعت ریخته گری
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آینده تولید به نوسانات قیمت گره خورده است
مدیرعامل موسسه صنعتی طلوع:

مدیرعامـل موسسـه صنعتـی طلـوع گفـت: با توجه بـه رکود حاکـم بر بـازار مصـرف، تقاضا از 
سـوی مشـتریان و مصرف کننـدگان بـه شـدت کاهـش یافته اسـت. بـا وجـود این شـرایط، هنر 
تولیدکننـدگان بـه حفـظ و ادامـه مسـیر تولیـد اسـت و گسـترش فعالیت هـا و اجـرای طرح های 

توسعه ای، امری بسیار دشوار به نظر می رسد.

مرتضی حسینی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: ایـن 

واحـد تولیـدی فعالیـت خـود را  از سـال 1381 در 

حوزه تولید ورق آلومینیومی آغاز کرده و هم اکنون 

با 12 نفر نیروی انسـانی مشـغول به فعالیت اسـت. 

شـمش آلومینیومـی به عنوان ماده اولیـه مورد نیاز 

را از بـازار آزاد تامیـن می کنیـم و مهم تریـن چالشـی 

ایـن زمینـه روبه  ـرو هسـتیم، نوسـان  بـا آن در  کـه 

قیمت در بازار اسـت. طی یک ماه اخیر نیز شـاهد 

اختالف قیمت شمش آلومینیوم به میزان 13 هزار 

تومان به  ازای هر کیلوگرم بوده ایم. البته مشکالت 

دیگـری هـم در مسـیر تولیـد شـکل گرفته اسـت که 

رفـع اکثـر  آن هـا بـه شـیوه و نـوع مدیریـت مجموعه 

باز می گردد و در چنین مواقعی، بیشـتر از تجارب 

خود برای حل معضالت استفاده می کنیم اما تنها 

معضلـی کـه صبـر تمـام صنعتگـران را لبریـز کـرده 

اسـت و مسـیر تولیـد را دشـوار سـاخته، عـدم ثبات 

قیمت در بازار است. 

وی در همیـن راسـتا ادامـه داد: نوسـان قیمـت 

مواد اولیه در نهایت به این موضوع ختم می شود 

که هزینه محصول نهایی هم دستخوش تغییراتی 

جریـان،  ایـن  طـی  می شـود  باعـث  و  شـده 

تولید کننـدگان بـرای اعالم قیمـت نهایی محصول 

تردیـد داشـته باشـند. زمانی که قیمت مـواد اولیه 

افزایش پیدا می کند تا زمانی که مصرف کنندگان 

بتواننـد بـا ایـن شـرایط خـود را وفـق دهنـد، بـازار 

مصـرف دچـار رکـود می شـود و در پـی ایـن اتفـاق، 

سفارش مصرف کنندگان کاهش یافته و جابه جایی 

پـول افزایـش پیـدا می کنـد کـه مشـکالت خـاص 

خـود را بـه همـراه دارد. بـر همیـن اسـاس می تـوان 

گفـت تنهـا عاملی که باعث خـروج بازار مصرف از 

ایـن شـرایط می شـود، کنتـرل و کاهـش نوسـانات 

قیمت در بازار است.
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افزایش  پنج برابری بهای گاز  
مدیرعامـل موسسـه صنعتـی طلـوع در رابطـه بـا 

افزایش بهای  حامل های انرژی و قطعی برق و تاثیر آن 

بر روند تولید، تصریح کرد: با افزایش بهای حامل های 

انـرژی و بـه طـور کلـی هزینه هـای تولیـد، بایـد تمـام 

مسـائل مالـی را در نظـر بگیریـم تـا بتوانیـم به فعالیت 

خود ادامه دهیم. به طور مثال، بهای گاز مجموعه تا 

سـال 1399 مناسـب بـود امـا در سـال 1400، در حـدود 6 

برابـر افزایـش قیمـت را مشـاهده کردیـم کـه ایـن رونـد 

صعودی متوقف نشد و در شهریور ماه سال 1400 هم 

دوباره بهای گاز افزایش یافت یعنی در مدت زمان 18 

مـاه چیـزی در حـدود هفـت تـا هشـت برابـر بهـای گاز 

افزایـش پیـدا کـرد. البتـه از شـهریور مـاه سـال 1400 

تاکنـون، بهـای گاز بـرای این واحد تولیـدی ثابت بوده 

اسـت اما افزایش قیمتی که در سـال گذشـته رخ داد، 

شوک بزرگی به تولیدکنندگان محصوالت آلومینیومی 

وارد کـرد. در حالـی کـه تـا قبـل از آن، بهای گاز ماهانه 

این کارگاه حدود دو تا سه میلیون تومان بود اما اکنون 

از هشت تا 10 میلیون تومان متغییر است. از طرفی در 

سـال گذشـته قطعـی بـرق بـه کـرات تکـرار شـد امـا 

خوشـبختانه در سـال جـاری بـه سـبب اطـالع قبلـی از 

ساعات خاموشی توانستیم این مانع را هم پشت سر 

بگذاریم. تمهیداتی که برای این برهه زمانی اندیشیده 

بودیـم، بدیـن صـورت بود که یـا در روز قبل با حداکثر 

تـوان مشـغول تولیـد بودیـم و یـا روز جمعـه را جایگزین 

یـک روز کاری کـه از دسـت داده  بودیـم، می کردیـم. 

حسـینی در رابطـه بـا فراینـد تولیـد در ایـن مجموعـه، 

اذعـان کـرد: در ابتـدا شـمش پرایمـری آلومینیـوم بـا 

و  کـوره ذوب می کنیـم  را در  درصـد خلـوص 99.7 

مـذاب حاصـل را داخـل قالب هـای چدنـی می ریزیم و 

به حالت موزاییکی که به اصطالح به پایه کار معروف 

اسـت، درمی آوریـم. بعـد از ایـن مرحلـه بنـا بـه نـوع 

سـفارش مشـتری، ضمـن به کارگیـری از ماشـین آالت 

نـورد، پـرس و گیوتیـن، محصـول نهایـی یعنـی ورق و 

گرده آلومینیوم  همچنین سایر قطعات آلومینیومی را 

تولید می کنیم. وی در خصوص شـرایط بازار مصرف، 

ابراز کرد: متاسفانه با افزایش و نوسان قیمت در بازار، 

فروش محصوالت ما هم به سـختی انجام می شـود و 

همیـن موضـوع باعـث شـده اسـت تـا گـردش مالـی 

افزایـش یایـد و بانک هـا نیـز با اعمـال محدودیت هایی 

برای اعطای تسـهیالت، شـرایط را برای تولیدکنندگان 

بغرنج تر سازند. به طور مثال در سال گذشته، قیمت 

شـمش آلومینیوم به  ازای هر کیلوگرم 50 هزار تومان 

بـود و اگـر 20 تـن بـار خریـداری می کردیم، یک میلیارد 

تومـان هزینـه دربـر داشـت و هیـچ محدودیتـی بـرای 

جابه جایی سـرمایه وجود نداشـت. در حال حاضر بنا 

بر اعالم بانک ها، حداکثر مبلغی که امکان جابه جایی 

آن در نظر گرفته شده است، یک میلیارد تومان است 

و زمانی که هزینه  خرید شمش آلومینیوم مجموعه به 

دو میلیـارد تومـان افزایـش یابد، چه باید کرد. از سـوی 

دیگـر، بـا کاهش قـدرت خرید مصرف کننـدگان، آن ها 

هم دیگر توان پرداخت کامل این مبالغ را ندارند و این 

تنها مشکلی نیست که با آن روبه رو هستیم.

حفظ بازار های داخلی دشوار شده است  
مدیرعامـل موسسـه صنعتـی طلـوع بـا اشـاره بـه 

اینکه تمرکز  این مجموعه بر تامین نیاز داخلی بوده 

است و هیچ فعالیتی در زمینه صادرات ندارد، مطرح 

کرد: با توجه استراتژیک بودن فلز آلومینیوم و کاربرد 

بسیار آن در صنایع مختلف، تمرکز ما روی تامین نیاز 

ورق  مصرف کننـدگان  عمـده  و  بـوده  داخلـی 

آلومینیومـی در کشـور تولیدکننـدگان لـوازم خانگی 

مانند یخچال، ظروف آلومینیومی و… هستند. البته 

با توجه به رکود حاکم بر بازار مصرف، تقاضا از سوی 

این صنایع به شدت کاهش یافته است. با وجود این 

شـرایط، هنـر تولیدکننـدگان بـه حفـظ و ادامـه مسـیر 

تولید است و گسترش فعالیت ها و اجرای طرح های 

توسعه ای، امری بسیار دشوار به شمار می آید.

حسـینی در پایـان در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار 

»فلـزات آنالیـن« مبنـی بر اینکـه آیـا از سـوی دولت و 

بانک هـا حمایتـی از ایـن واحـد تولیدی به عمـل آمده 

است یا خیر، یادآور شد: متاسفانه هیچ گونه حمایتی 

از سـوی دولت برای تسـهیل مسـیر ناهموار تولید از 

صنعتگران نشـده اسـت و شـرایط اعطای وام از سوی 

بانک هـا بـه قـدری دشـوار بـوده کـه بـه هیـچ عنـوان 

درصدد اخذ وام نیستیم.

شمش آلومینیومی به 
عنوان ماده اولیه مورد 

نیاز را از بازار آزاد تامین 
می کنیم و مهم ترین 

چالشی که با آن در این 
زمینه روبه  رو هستیم، 

نوسان قیمت در بازار است
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مدیر کارگاه ریخته گری خزر ذوب گفت: متاسـفانه معضل کمبود نیروی انسـانی متخصص و باانگیزه در 
کشـور به سـبب گرایش افراد به مشـاغلی که سـختی کار کمتری دارنـد و فعالیت افراد تحصیـل کرده در 
مشـاغلی که مربوط به رشـته تحصیلی آن ها نیسـت، افزایش یافته اسـت و اگر شـرایط به همین منوال 

ادامه پیدا کند، نمی توان چشم انداز روشنی را برای صنعت ریخته گری متصور شد.

پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  نصیری  اصغر 

این  کرد:  بیان  آنالین«  »فلزات  تحلیلی  و  خبری 

واحد ریخته گری فعالیت خود را از سال 1380 در 

با  جویبار  صنعتی  شهرک  در  مازندران  استان 

ریخته گری قطعات آلومینیومی آغاز کرد و تولید 

محصول در این گارگاه بر اساس سفارش مشتری 

شمش  نیاز،  مورد  اولیه  مواد  می پذیرد.  صورت 

آلومینیوم و سفاله آلومینیوم خشک مانند سیلندر 

خودرو است و از آنجایی که در این استان به میزان 

کافی ضایعات آلومینیوم خشک وجود دارد، حتی 

مقداری از آن نیز به تهران ارسال می شود خوشبختانه 

روبه رو  مشکلی  با  اولیه  تامین مواد  با  رابطه  در 

اختیار  در  مناسب  قیمت  با  و ضایعات  نیستیم 

مجموعه قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه از روش های سنتی برای 

عنوان  استفاده می کنیم،  تولید محصوالت خود 

سنتی  روش  به  ریخته گری  واحد،  این  در  کرد: 

تولید  برای  ماسه ای  روش  از  و  می پذیرد  صورت 

اساس  بر  نیز  می بریم. قالب گیری  بهره  قطعات 

یا  و  می دهند  سفارش  مشتریان  که  مدل هایی 

ماسه   از  استفاده  با  کارگاه  در  موجود  مدل های 

دیگر صورت  معدنی  ماسه  نوع  یک  و  سیلیسی 

ریخته  قالب  داخل  مذاب  ادامه  در  می پذیرد. 

می شود و پس از سردسازی، قطعه را از داخل قالب 

خارج می کنیم. عالوه  براین، تراش کاری قطعه به 

عنوان یکی از اقدامات نهایی تولید نیز بر اساس 

سفارش مشتری در مجموعه انجام می شود.

مدیر کارگاه ریخته گری خزر ذوب در خصوص 

نوع ماسه ای که در این کارگاه استفاده می شود، 

مطرح کرد: ماسه معدنی که از آن برای قالب گیری 

استفاده می کنیم، یک نوع ماسه طبیعی نرم است 

که آن را با خاک رس ترکیب می کنیم تا به استحکام 

مورد نیاز برای قالب گیری دست یابد. این ماسه در 

حالی از مراتع و بیابان های اطراف شهرستان ورامین 

جمع آوری می شود که پس از بارندگی، شسته و در 

یک محل مشخص انباشته می شود و به این علت 

که بسیار نرم است، برای ریخته گری آلومینیوم 

مورد استفاده قرار می گیرد. البته از ماسه سیلیسی 

هم برای قالب گیری مدل ها استفاده می کنیم و 

معادن این نوع از ماسه در فیروزکوه، دامغان و دیگر 

شهرهای کشور قرار دارند. در این معادن با خردایش 

سنگ های سیلیس و شست و شوی آن ها، در نهایت 

ماسه  یا  و  سیلیسی  ماسه  ذرات،  دانه بندی  با 

افزایش  برای  که  می کنند  تولید  را  مصنوعی 

استحکام آن در زمان قالب گیری، باید با چسب 

سیلیکات ترکیب شود.

افزایش سرسام آور بهای گاز  
نصیری در رابطه با افزایش بهای گاز و قطع برق 

واحد   های صنعتی، اظهار کرد: متاسفانه در سال 

گذشته با قطعی برق روند تولید در این واحد تولید 

 400 حدود  سری  چند  که  طوری  به  شد؛  مختل 

کیلوگرم شمش چدن در داخل کوره ذوب شده 

بود اما به دلیل قطعی برق، روند تولید متوقف شد 

و مذاب به هدر  رفت. البته در سال جاری به علت 

قبلی  اطالع رسانی  و  خاموشی  ساعات  مدیریت 

توانستیم این مشکل را مرتفع سازیم؛ به گونه ای که 

مشخص،  روز  یک  در  برق  قطعی  با  هم زمان 

ماشین آالتی که با برق فعال می شدند را استفاده 

نمی کردیم و پیگیری سایر امور مانند قالب گیری را 

در دستور کار قرار می دادیم. افزایش بهای گاز، 

معضل دیگری است که با آن مواجه هستیم. برای 

گاز  هزینه   90 دهه  پایانی  سال های  در  مثال، 

نیروی انسانی متخصص،   ضامن بقای صنعت ریخته گری
مدیر کارگاه ریخته گری خزر ذوب مطرح کرد:
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مجموعه به میزان 500 تا 600 هزار تومان در ماه بود 

اما از ابتدای سال 1400، بهای گاز به مبلغ بیش از 

دو میلیون تومان رشد پیدا کرد. به منظور بررسی 

علت افزایش قیمت گاز، به سازمان های ذی ربط 

مراجعه کردیم و متوجه شدیم که مجموعه ما در 

گاز  حداکثری  بهای  آن ها  از  که  صنایعی  رده 

دریافت می شود، قرار گرفته است؛ به طوری که به 

ازای هر مترمکعب از گاز مصرفی، دو هزار تومان 

پروانه  ارائه  با  که  می کردیم  پرداخت  مازاد 

بهره برداری کارگاه و پیگیری های الزم این معضل 

اصالح شد. علی رغم تمامی این مسائل، بهای گاز 

را پرداخت کرده بودیم که پس از اصالح آن، حتی 

بستانکار هم شدیم و بهای گاز مجموعه مقداری 

کاهش پیدا کرد.

وی با اشاره به عوامل موثر در بازار مصرف، تصریح 

کرد: متاسفانه بازار مصرف و میزان سفارش مشتریان 

به دلیل نوسان نرخ ارز و قیمت آلومینیوم دچار رکود 

شده است. از طرفی، فعالیت واحد های غیرمجاز 

ریخته گری نیز به این موضوع دامن زده است. این 

افراد در حاشیه شهرهای صنعتی با اجاره یک مکان 

کوچک فارغ از مشکالتی مانند بیمه، مالیات و… که 

تولیدکنندگان قانونی با آن مواجه هستند، به راحتی به 

تولید خود ادامه می دهند. همچنین تولیدکنندگان 

و  قیمت  بیشتر،  مشتریان  جذب  برای  غیرمجاز 

و  می دهند  کاهش  را  تولیدی  محصوالت  کیفت 

مصرف کنندگان نیز به دنبال همین مسئله و بدون در 

این  خرید  درصدد  مطلوب،  کیفیت  گرفتن  نظر 

محصوالت هستند. این در حالی است که متاسفانه 

توانایی رقابت با این افراد را نداریم و مصرف کنندگان 

در نهایت از خرید محصوالت بی کفیت و غیراستاندارد 

متضرر می شوند.

طرح های توسعه ای نافرجام  
مدیر کارگاه ریخته گری خزر ذوب با اشاره به اینکه 

هیچ حمایتی از سوی دولت مبنی بر تسهیل روند 

تولید در این مجموعه نشده است، تاکید کرد: این 

کارگاه برای تامین مواد اولیه مورد نیاز، یک وام 100 

میلیون تومانی با سرمایه شخصی طی سالیان پیش 

برای  ساله  دو  مهلت  تمدید  با  که  کرد  دریافت 

بازپرداخت اقساط، آن را تسویه کرد اما زمانی که دوباره 

قصد اخذ تسهیالت را داشتیم، دیگر وامی به مجموعه 

تعلق نگرفت و به ناچار برای اینکه روند تولید متوقف 

نشود، مواد اولیه را از بازار آزاد به صورت اعتباری 

خریداری کردیم. در چنین شرایطی، اجرای طرح های 

توسعه ای را هم در نظر داشتیم که علی رغم ساخت 

یک سالن 300 متری، متاسفانه به سبب کمبود سرمایه 

موفق به خرید کوره القایی و اجرای این طرح نشدیم. 

هزینه خرید یک کوره القایی 400 کیلوگرمی در سال 

1387، حدود 60 میلیون تومان بود و قیمت همین کوره 

در سال جاری سر به فلک کشیده است. حقیقت امر 

این است که اگر ما در سایر زمینه ها مانند ساخت و 

ساز سرمایه گذاری کرده بودیم، سود بیشتری به دست 

می آوردیم و در حال حاضر نیز اکثر افراد به دنبال 

سرمایه گذاری در حوزه های کم خطر هستند.

صنعت  آینده  اینکه  بیان  با  پایان  در  نصیری 

ریخته گری در کشور آن چنان روشن نخواهد بود، 

خاطرنشان کرد: کمبود نیروی انسانی، معضلی است 

که هم اکنون در اکثر صنایع مختلف وجود دارد و 

فعاالن صنعت  ریخته گری نیز از این قاعده مستثنی 

نیستند. با کاهش نیروی انسانی جوان در کشور 

معتبر،  دانشگاه های  از  فارغ التحصیلی  علی رغم 

کار کمتری  به مشاغلی که سختی  افراد  گرایش 

دارند، افزایش یافته است. اگرچه بسیاری از افراد در 

یک رشته تحصیلی تخصصی آموزش می بینند اما در 

شغلی که مربوط به رشته دانشگاهی آن ها نیست، 

فعالیت می کنند. اگر شرایط به همین شکل ادامه 

پیدا کند و نیروی جوان تازه نفس جایگزین نیروی 

قدیمی نشود، نمی توان چشم انداز روشنی را برای این 

صنعت متصور شد.





مـــس

رونق صادرات در گرو رفع تعهد ارزی

کمبود مواد اولیه، سد راه تولیدکنندگان شده است

فروش صادراتی لوله مسی »فباهنر«  29 درصد افزایش یافت

تولید مطلوب در سایه حمایت دولت

»Oyu Tolgoi« بازی شانس شرکت ریوتینتو در تصاحب  معدن
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رونق صادرات در گرو رفع تعهد ارزی
مدیرعامل شـرکت فورج فلزات رنگین پارسـیان، تولیدکننده اتصاالت برنجی گفت: در راستای 
تسـهیل شـرایط حاکم بـر بـازار، نیاز اسـت دولـت در خصوص بهبـود موانـع موجـود مانند رفع 
تعهـدات ارزی گام بـردارد. تحقـق این امر در ارتباط با شـرکت هایی همچـون ابرش که محصول 
نهایـی را به سـایر کشـورها صادر می کنند، بیشـتر احسـاس می شـود؛ چراکه رقبـای قدرتمندی 
ماننـد چیـن و ترکیه داریم و اگـر موانع موجود در زمینه تعهـدات ارزی رفع نشـود، امکان صادرات 

مطلوب و در نتیجه توانایی رقابت پایاپای در عرصه بین المللی را نخواهیم داشت.

 مدیرعامل شرکت فورج فلزات رنگین پارسیان مطرح کرد:

جمال رضوی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: شـرکت فـورج 

فلزات رنگین پارسیان )ابرش( فعالیت خود را در ناحیه 

صنعتی توس در استان خراسان رضوی در سال 1391 

آغـاز کـرد. هـدف از تاسـیس ایـن شـرکت، تولیـد انواع 

شـیرآالت بهداشـتی، لوله هـای چند الیـه ترکیبـی و 

اتصـاالت برنجـی مربوطـه )از نـوع کوپلـی و پرسـی(، 

نـوع پیسـوال و پکیجـی(،  )از  بافـت  شـیلنگ  سـیم 

شیرهای صنعتی و ساختمانی که به روش فورجینگ 

تولیـد می شـوند )از جملـه شـیر ماشـین لباس شـویی، 

پیسوال، شیلنگی و...(، محصوالتی که به روش تزریق 

از جنـس زامـاک تولیـد می شـوند )از جملـه دسـتگیره 

شـیرآالت بهداشـتی( و نیـز محصـوالت پالسـتیکی 

بهداشتی ساختمانی بوده  است.

وی افـزود: هم اكنـون شـرکت فـورج فلزات رنگین 

پارسیان )ابرش( با ظرفيت اسمی توليد ساليانه 500 تن 

و…  اتصـاالت  و  لولـه  بهداشـتی،  شـیرآالت  انـواع 

همچنین با به كارگيری بيش از 250 نفر پرسنل توانمند 

و متخصـص، قـادر بـه توليـد شـیرآالت بهداشـتی در 

طرح هـا و رنگ هـای متنـوع و… اسـت. الزم بـه ذکـر 

است اکثر واحدهای تولیدی از جمله مجموعه ابرش، 

کمتر از ظرفیت واقعی تولید می کنندکه دلیل عمده 

آن نیـز محدودیت هـای سـرمایه در گـردش و کمبـود 

منابع انسانی است. 

مدیرعامـل شـرکت فـورج فلـزات رنگیـن پارسـیان 

تصریـح کـرد: مشـتریان شـیرآالت بهداشـتی و لولـه و 

اتصاالت برنجی بسیار زیاد است و مصرف کنندگان 

آن، عمدتا پروژه های ساختمانی هستند اما پروژه های 

بـرای  و فاضـالب  ماننـد شـرکت آب  بـزرگ دولتـی 

مصارف خاص از لوله های سـایز بیشـتر از 25 تا 32 و 

همچنین در بحث آبرسـانی از لوله های سـایز 16 و 20 

اسـتفاده می کننـد. شـرکت ابـرش بـا بیـش از 12 سـال 

سابقه  در زمینه های مختلف نوآوری داشته است و 

بـا ثبـت طرح هـا و ایده هـای اختصاصـی خـود، باعـث 

ایجاد تنوع طرح، رنگ و کیفیت محصوالت تولیدی 

خـود شـده و بـرای مشـتریان امـکان انتخـاب را بـه 

گونـه ای فراهـم آورده اسـت کـه با حصول اطمینـان از 

عدم تکرار پذیری، اقدام به انتخاب مدل، رنگ و طرح 

دلخواه  خود کنند.

 جای خالی نیروی انسانی متخصص  
رضـوی در خصـوص نحـوه تامیـن مـواد اولیـه و 

چالش هـای موجـود در ایـن زمینـه، عنـوان کـرد: کلیه 

محصـوالت تولیـدی ابـرش از مرغوب تریـن نـوع مواد 

اولیه تولید شـده اسـت. مواد اولیه فلزی در صنعت 

شیرآالت بهداشتی، لوله و اتصاالت و…، برنج است. 

خوشبختانه در این زمینه مشکل خاصی نداریم زیرا از 

آنجایـی کـه ایـران خـود تولیدکننده مس اسـت و برنج 

نیـز بـه عنـوان آلیـاژی از ایـن فلـز شـناخته می شـود، 

بنابرایـن برنـج مـورد نیاز خود را از شـرکت صنایع مس 

شهید باهنر و مجتمع مس سرچشمه رفسنجان تامین 

می کنیـم. ضمـن اینکـه نوسـانات نـرخ ارز، از دیگـر 

معضالتی است که در حال حاضر عملکرد مجموعه را 

تحت تاثیر قرار داده است. وی در خصوص استفاده 

از ضایعات برنجی در تولید محصول، اظهار کرد: در 

مجموعه ابرش برخالف بعضی تولیدکنندگان لوله و 

اتصـاالت برنجـی، بـه هیچ  وجـه از ضایعات برنجی به 

عنـوان مـاده اولیـه اسـتفاده نمی کنیـم بلکـه شـمش 

برنجـی اسـتاندارد آنالیـز شـده را مـورد اسـتفاده قـرار 

می دهیـم. مدیرعامـل شـرکت فـورج فلـزات رنگیـن 

پارسیان در ادامه اضافه کرد: در این صنعت، بیش از 

800 برند برای انواع شیرآالت بهداشتی و برنجی ثبت 

شـده اسـت امـا تولیدکننـده واقعـی حتـی بـه تعـداد 

انگشتان دست وجود ندارد و این امر باعث آشفتگی 

بازار می شود. بدون شک میان تولید کنندگانی که از 

ماشـین آالت و تجهیـزات پیشـرفته و نیـز مـواد اولیـه 
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قالـب از جنـس فـوالد جهـت سـاخت ماهیچـه بـرای 

ایجاد مسیرها و حفرات مورد نیاز داخل بدنه شیرآالت 

بـا  اسـت. ماهیچـه ترکیبـی از نوعـی ماسـه خـاص 

دانه بنـدی مناسـب و چسـب مخصـوص بـوده کـه به 

کمـک دسـتگاه های تمـام اتوماتیک تولید می شـود و 

داخل قالب ریژه قرار می گیرد و پس از ریخته گری به 

دلیل حرارت بسیار باالی مذاب، چسب می سوزد و 

ترکیـب شکسـته می شـود و بنابرایـن بـه راحتـی از 

داخل بدنه شیر تخلیه می شود.

رضـوی مطـرح کـرد: ریخته گـری بـا اسـتفاده از 

قالب های ریژه، یکی از بهترین روش های ریخته گری 

بـوده کـه محصـول نهایی آن بسـیار با کیفیت اسـت. 

پـس از ریخته گـری، اضافـات قطعـات توسـط اره هـای 

صنعتی بریده و پس از خالی کردن ماسه مخصوص از 

داخل بدنه شـیرآالت، قطعات برای تکمیل فرایند به 

از  مقصـود  می شـود.  منتقـل  ماشـین کاری،  واحـد 

ماشـین کاری، انجـام فرایندهای تـراش، سـوراخ کاری، 

ایجـاد رزوه، حدیـده فـورج شـده و نیـز شـمش های 

برنجی به روش براده برداری با کمک دستگاه تراش و 

قالویزکاری، شیار زنی روی قطعات ریخته گری است. 

منظور از پرداخت کاری، جال دادن سطح و از بین بردن 

خطـوط احتمالـی ایجـاد شـده روی آن و از ایـن طریـق، 

آماده سـازی قطعـات جهـت انجـام فراینـد آبـکاری، 

رنگ کاری و پوشش دهی در خالء است.

به گفته وی، در فرایند ماشین کاری تنه شیرآالت، 

به صورت مستقیم از شمش برنج تولید می شود و به 

باکیفیت در تولید محصوالت خود استفاده می کنند، 

بـا تولیدکنندگانـی کـه بـه اصطـالح زیرپلـه ای نامیده 

می شـوند و اسـتفاده از ضایعات برنجی را در دسـتور 

کار خود قرار می دهند، تفاوت بسیاری وجود دارد.

رضوی با اشـاره به اینکه سـرمایه اصلی هر واحد 

صنعتی منابع انسانی است، تاکید کرد: در بسیاری 

از مواقـع تـالش کردیـم تـا نیروهای جوان و متخصص 

برای مجموعه استخدام کنیم که متاسفانه این امر 

محقـق نشـد زیـرا نسـل جدید تمایلی به فعالیـت در 

حوزه تولید ندارد و تا زمانی که نسل قدیمی با تجربه 

مشـغول به کار اسـت، مشـکالت کمتری به سـراغ ما 

می آیـد امـا در آینـده نزدیـک بایـد بـه سـراغ تکنولوژی 

روز کـه جایگزیـن نیـروی انسـانی می شـود، برویـم و 

چاره ای جز این نیز نداریم.

فرایند تولید اتصاالت برنجی  
وی در خصوص فرایند تولید شیرآالت و اتصاالت 

برنجی، ابراز کرد: بدنه برنجی شـیرآالت، به دو روش 

ریخته گـری و ماشـین کاری شـمش تولیـد می شـوند. 

برنـج ترکیبـی از فلـزات مختلـف اسـت کـه مهم تریـن 

آن ها، مس با مقدار حدود 62 درصد و روی در حدود 

33 درصـد اسـت و البتـه بـر اسـاس اسـتاندارد ایـران، 

مقـدار فلـز سـرب در ایـن ترکیـب بایـد کمتـر از 2.5 

درصد  باشد.

ایـن تولیدکننـده اتصاالت و شـیرآالت برنجـی در 

همین راستا ادامه داد: ریخته گری شامل سه روش با 

اسـت.  ریـژه  و  دایکسـت  ماسـه ای،  قالب هـای 

بـه روش ماسـه ای، همـان ریخته گـری  ریخته گـری 

سـنتی اسـت کـه در آن قالب هـای یـک بـار مصـرف از 

جنـس ماسـه سـاخته می شـود و پـس از ریختـن مـواد 

مذاب در آن و سرد شدن، با زدودن ماسه ها محصول 

مورد  نظر به دست می آید. کیفیت سطوح به دست 

آمده توسط این روش بسیار ناچیز و دارای خلل و فرج 

فـراوان بـوده و حتـی پـس از ماشـین کاری نیـز دارای 

سـطحی ناهمـوار اسـت. روش دایکسـت نیـز بیشـتر 

بـرای تولیـد قطعـات آلومینیومـی و آلیاژهـای روی 

اسـتفاده می شـود. مقصـود از قالـب ریـژه، قالـب از 

جنـس فـوالد اسـت که فـرم خارجی بدنه شـیرآالت را 

تشـکیل می دهـد و منظـور از قالـب ماهیچه گیـری، 

همیـن دلیـل، محدودیـت تنـوع طـرح در ایـن روش 

نسبت به روش ریخته گری بیشتر است.

 صادرات مطلوب در گرو تعامل اثربخش   
دولت

مدیرعامل شرکت فورج فلزات رنگین پارسیان در 

پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه تحریم هـا تـا چـه میـزان بـر 

عملکـرد شـرکت شـما تاثیرگـذار بـوده اسـت، اذعـان 

کرد: تحریم در هر شرایطی بر فعالیت یک مجموعه 

تاثیرگـذار خواهـد بـود اما تحریم ها بـر بـازار داخلی و 

فروش محصوالت در داخل ایران تاثیر زیادی ندارند 

زیـرا اقـالم وارداتـی در تولیـد شـیرآالت بهداشـتی 

بسیار ناچیز است.

رضـوی در ادامـه بـه حضـور ایـران در بازارهـای 

بین المللـی در حـوزه اتصـاالت برنجـی اشـاره کـرد و 

شـیرآالت  حـوزه  در  ایرانـی  تولیدکننـدگان  گفـت: 

بهداشـتی و اتصـاالت برنجـی توانمنـد هسـتند امـا 

متاسـفانه در بحث صادرات با چالش های بسـیاری 

رو به رو هستیم که این امر به سیاست های نادرست 

دولت مرتبط اسـت. به ویژه در زمینه رفع تعهدات 

ارزی کـه قانـون جدیـد اعمـال شـده در ایـن بخـش به 

هیـچ وجـه معقوالنـه نیسـت؛ چراکه باعث می شـود 

صادرات محصول با ریسـک باالیی انجام  شـود و در 

نهایت تولیدکننده دچار دغدغه های ذهنی و مالی 

فراوانی شود. 
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وی خاطرنشـان کـرد: در سراسـر جهـان، صـادرات 

یـک افتخـار هـم بـرای کشـور و هـم بـرای تولیدکننـده 

محسـوب می شـود امـا متاسـفانه در ایـران افـراد بـه 

دنبال آن هستند تا محصوالت خود را با نام و یا برند 

دیگـری صـادر کننـد کـه دلیـل آن هـم تـرس از قوانیـن 

ناقص و خلق الساعه دولت و هیئت وزیران است. در 

همین راسـتا اگر نرخ ارز آزاد و متعارف شـود، بازار به 

ثبات نسبی دست خواهد یافت. این در حالی است 

کـه خریـد مـواد اولیه بـا نـرخ ارز آزاد صورت می پذیرد 

امـا از آن طـرف نـرخ ارز را دسـتوری نگـه داشـته و 

اختـالف بیـن ایـن دو باعـث افزایـش بهـای تمام شـده 

محصول برای مشتری و در نتیجه سبب سلب اعتماد 

آن ها به بازرگانان ایرانی می شود.

شـرایط  کـرد:  تاکیـد  مـس  صنعـت  فعـال  ایـن 

شـرکت های ایرانـی بـرای صـادرات بـا واقعیت هـای 

بـازار فاصلـه دارد. گاهـی بـا برخـی از خریـداران و 

بـه  امـا  می رسـیم  تفاهـم  بـه  خارجـی  کارفرمایـان 

محـض آمـاده شـدن قـرارداد، تغییـر قیمـت  مـواد 

اولیـه در داخـل عمـال تمـام برنامه ریزی هـای مـا را 

و مجبـور می شـویم قیمت هـای  مختـل می سـازد 

بـرای طـرف  اتفاقـات  ایـن   کـه  ارائـه کنیـم  جدیـد 

خارجی قابل پذیرش نیست و صادرات در پایان به 

سـرانجام نمی رسـد. رضـوی در ادامـه بـه اهمیـت 

صادرات محصوالت به خارج از کشور اشاره کرد و 

گفـت: صـادرات بخش مهمی از اقتصاد هر کشـور 

را تشـکیل می دهـد. صـادرات محصـوالت تولیـدی 

مـا بـه کشـورهای حـوزه خلیج فارس انجام می شـود 

و بـا توجـه بـه کیفیـت تولیـدات خـود، به تازگـی در 

حـال رایزنـی با برخی از کشـورهای اروپایی هسـتیم 

کـه امیدواریـم بتوانیم به اروپا هم صادرات داشـته 

باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که راهکار شما برای رفع 

مشـکالت صادراتـی چیسـت، بیـان کـرد: در راسـتای 

تسـهیل شـرایط حاکـم بـر بـازار، نیـاز اسـت دولـت در 

خصـوص بهبـود موانـع موجـود ماننـد رفـع تعهـدات 

بـا  ارتبـاط  در  امـر  ایـن  تحقـق  بـردارد.  گام  ارزی 

شـرکت هایی همچـون ابـرش که محصول نهایـی را به 

احسـاس  بیشـتر  می کننـد،  صـادر  کشـورها  سـایر 

می شـود؛ چراکـه مـا رقبـای قدرتمنـدی مانند چیـن و 

ترکیـه داریـم و اگـر موانـع موجـود در زمینـه تعهـدات 

ارزی رفع نشود، امکان صادرات مطلوب و در نتیجه 

توانایی رقابت پایاپای در عرصه بین المللی را نخواهیم 

داشـت. بنابرایـن الزم اسـت دولـت و وزارت صنعت، 

بـه حـوزه صـادرات  ویـژه ای  نـگاه  تجـارت  و  معـدن 

شـرکت هایی کـه محصول تمام شـده خـود را در بـازار 

عرضه می کنند، داشته باشند. برای مثال، این امر بر 

صـادرات محصـول بـه کشـوری نظیـر افغانسـتان کـه 

واحـد پـول مـا را بـه رسـمیت می شناسـد نیـز تاثیـر 

گذاشـته و باعث دشـوار شـدن فرایند صادرات به این 

کشور همسایه شده است.

 ظرفیت باالی ایران در روابط تجاری  
مدیرعامل شـرکت فورج فلزات رنگین پارسـیان 

در خصـوص مقایسـه ایـران بـا کشـورهای همسـایه، 

عنوان کرد: با توجه به اینکه ایران تولیدکننده مس 

اسـت و معـادن مـس بزرگـی را در اختیـار دارد، در 

نتیجه در تولید و رقابت در حوزه صنعت شیرآالت 

و اتصـاالت برنجـی می توانـد پیشـتاز باشـد امـا بـه 

نوعـی در کشـورهایی کـه بـا آن هـا تبـادالت تجـاری 

داریم، ترکیه و چین رقبای ما محسـوب می شـوند. 

حـال بـا توجـه بـه اینکـه در ایـران نیـروی انسـانی و 

انرژی ارزان است و همچنین تولیدکننده مواد اولیه 

هسـتیم، در صـورت تولیـد محصول باکیفیت، برگ 

برنـده در دسـت ایـران خواهـد افتـاد امـا تنها عاملی 

کـه تولیدکننـدگان داخلـی در بازارهـای مشـترک بـا 

رقبـای خارجـی بـا آن رو به رو هسـتند، روابط خارجی 

ایـران اسـت کـه متاسـفانه عملکـرد آن هـا را غیر قابل 

پیش بینـی کـرده اسـت و چـون از طرفـی اقتصـاد 

کشور تحت الشعاع سیاست قرار دارد، سبب شده 

بازارهـای  از  را  مطلوبـی  نتیجـه  نتوانیـم  تـا  اسـت 

مشترک کسب کنیم.

رضـوی اضافـه کـرد: محصـوالت تولیدشـده در 

داخـل مجموعـه، توانایـی رقابت با نمونه های مشـابه 

خارجـی را دارد و از لحـاظ کیفیـت بـا ایـن نمونه هـا 

مطابقت می کند. در یک نگاه کلی، صنعت شیرآالت 

و اتصـاالت کشـور می توانـد بـه رقابـت بـا محصـوالت 

مشابه خارجی بپردازد.

وی ضمـن اشـاره بـه بومی سـازی تجهیـزات و 

ماشـین آالت تخصصـی، خاطرنشـان کـرد: در حـال 

حاضـر شـرکت فـورج فلـزات رنگیـن پارسـیان بـرای 

تولید محصول، از ماشين آالت متنوعی که ساخت 

ایتالیـا و چیـن مطابـق بـا تكنولـوژی روز دنياسـت، 

اسـتفاده می کنـد. همچنیـن سال هاسـت بـا برخـی 

شـرکت های تولیدکننـده تجهیـزات و ماشـین آالت 

قرارداد می بندیم تا قطعاتی را که از نقاط مختلف 

دنیا خریداری کرده ایم، اسـمبل کند و مشـکلی در 

این زمینه نداریم.

ایـن تولیدکننـده اتصـاالت برنجـی تصریـح کـرد: 

بـرای تولیـد انـواع مختلـف شـیرآالت و اتصـاالت، هم 

و  دارد  وجـود  خارجـی  هـم  و  داخلـی  ماشـین آالت 

مجموعـه ابـرش از تجهیـزات و ماشـین آالت سـاخت 

ایران نیز استفاده می کند.

رضوی در پایان در ارتباط با چشم انداز صنعت 

شـیرآالت و اتصاالت در کشـور، مطرح کرد: شـرایط 

ایـن صنعـت در حـال حاضـر مناسـب اسـت و اگـر 

دسترسـی بـه بازارهـای بین المللـی تسـهیل شـود و 

همچنیـن یـک وضعیـت پایـدار و امـن بـه صـورت 

مـداوم در بخـش صادرات برقرار باشـد، بدون شـک 

صنعت شـیرآالت ایران قابلیت توسـعه و پیشـرفت 

فراوانـی دارد و همچنیـن اگـر بتوانیـم تکنولـوژی 

تولیـد را در ایـن صنعـت بـه روز کنیم، آینده بسـیار 

درخشان در انتظار آن خواهد بود.

تولیدکنندگان ایرانی 
در حوزه شیرآالت 

بهداشتی و اتصاالت 
برنجی توانمند هستند 
اما متاسفانه در بحث 
صادرات با چالش های 

بسیاری رو به رو 
هستیم که این امر به 
سیاست های نادرست 

دولت مرتبط است
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کمبود مواد اولیه، سد راه تولیدکنندگان شده است

معاونـت مالـی اداری شـرکت صنایـع زرین مس پاسـارگاد، تولید کننده سـیم و مفتول مسـی 
گفـت: تامیـن مـواد اولیـه، یکـی از ارکان اصلی تولید محسـوب می شـود کـه این مهـم در داخل 
کشـور بـا چالش هایـی از جمله گرانـی و تغییر لحظـه ای قیمـت و... مواجه بوده اسـت. بـه دنبال 
تعطیلـی بسـیاری از واحدهـای صنعتی بـه دلیل عـدم تامین مـواد اولیه، توجه مضاعـف و حمایت 

دولت و مسئوالن ذی ربط در راستای رفع این معضل بیش از پیش احساس می شود.

معاونت مالی اداری شرکت صنایع زرین مس پاسارگاد:

فشار متوسط و فشار ضعیف متفاوت از سیم و 

چراکه  می شوند؛  محسوب  قوی  فشار  کابل های 

مشتریان سیم و کابل فشار قوی بیشتر مرتبط با 

پروژه های بزرگ دولتی مانند نفت، گاز و پتروشيمی 

بوده اما تنوع سیم و کابل فشار متوسط و فشار 

آن  مصرف کنندگان  و  است  زیاد  بسیار  ضعیف 

عمدتا پروژه های ساختمانی، عمرانی و… هستند.

تامین مواد اولیه، چالش اصلی زنجیره   
تولید

فیروزی در خصوص نحوه تامین مواد اولیه و 

کرد:  اظهار  زمینه،  این  در  موجود  چالش های 

خوشبختانه از آنجایی که ایران غنی از منابع مواد 

اولیه مورد نیاز صنعت سیم و کابل یعنی مس و 

مواد پتروشیمی است، در این زمینه مشکلی نداریم 

مرتضی فیروزی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، بیان کرد: شرکت 

صنایع زرین مس پاسارگاد در سال 1397 فعالیت 

خود را در استان مرکزی آغاز کرد. زمینه فعالیت 

و  سیم  انواع  و  مسی  مفتول  تولید  شرکت،  این 

کابل های مسی و نیز انواع کابل های آلومینیومی 

فشار ضعیف است.

وی افزود: در حال حاضر شرکت صنایع زرین 

مس پاسارگاد با کمتر از 10 درصد ظرفيت اسمی 

و  مسی  مفتول  انواع  تن  هزار   78 یعنی  توليد 

همچنین سيم و كابل های مسی و آلومینیومی و 

همچنین به كارگيری بيش از 700 نفر پرسنل توانمند 

و متخصص، مشغول فعالیت است.

معاونت مالی و اداری شرکت صنایع زرین مس 

کابل های  و  سیم  مشتریان  کرد:  عنوان  پاسارگاد 

اما در نحوه عرضه آن ها با مشکل مواجه هستیم. 

همچنین نوسان قیمت مس نیز تاثیر بسزایی در 

صنعت سیم و کابل کشور داشته است.

وی در همین راستا اضافه کرد: تولیدکنندگان 

مفتول و سیم و کابل مسی، مواد اولیه مورد نیاز 

خود را از طریق بورس کاالی ایران تامین می کنند. 

دلیل  به  مفتول  بازار  وضعیت  حاضر  حال  در 

سیاست های وزارت صمت که برای خرید کاتد 

وضع  و  نیست  مناسب  است،  شده  وضع  مس 

قوانین نادرست بدون مشورت با تولیدکنندگان، 

فعاالن این صنعت را با مشکل مواجه کرده است.

معاونت مالی اداری شرکت صنایع زرین مس 

پاسارگاد تصریح کرد: نوسان نرخ ارز، موجب عدم 

تعادل بین قیمت مس و مواد پتروشیمی در بورس 

آزاد  و  نیمایی  ارزهای  اساس  بر  که  آزاد  بازار  و 
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قیمت گذاری می شوند، شده است و همین مسئله 

بستر الزم برای رانت خواری عده ای سودجو را فراهم 

و تولیدکنندگان واقعی سیم و کابل را با معضل تامین 

مواد اولیه و زیان مالی رو به رو کرده است.

مفتول  تولید  برای  اینکه  به  اشاره  با  فیروزی 

استفاده  نیز  قراضه  از  مس  کاتد  جز  به   مسی، 

به   قراضه،  بازیافت  از  پس  کرد:  مطرح  می شود، 

راحتی می توان از آن مفتول تولید کرد و کیفیت این 

مفتول ها تفاوت چندانی با مفتول تولید شده از 

کاتد مسی ندارد. الزم به ذکر است که در ایران به 

خصوص در مناطق صنعتی، با بحران تامین ضایعات 

مسی رو به رو هستیم زیرا حجم ضایعات به قدری 

نیست که جوابگوی نیاز تولیدکنندگان باشد.

تولید، قربانی کمبود انرژی شده است  
وی اذعان کرد: با وجود اینکه میزان تولید طی 

سالیان اخیر کاهش پیدا کرده و هزینه های جاری نیز 

اکثر  که  مهم تری  چالش  اما  است  داشته  افت 

پنجه نرم می کنند،  و  با آن دست  تولیدکنندگان 

و  محدودیت ها  و  انرژی  حامل های  بهای  افزایش 

مشکالتی است که همگام با کاهش برق مصرفی 

این  اگر  که  داشت  توجه  باید  می شوند.  ایجاد 

تمامی  سودآوری  کند،  پیدا  ادامه  محدودیت ها 

شرکت های صنعتی به شدت کاهش خواهد یافت و 

این امر به هیچ وجه به نفع تولیدکنندگان نیست. این 

فعال صنعت سیم و کابل در ادامه تاکید کرد: در 

فصل تابستان با مشکل تامین برق و در فصل زمستان 

نیز با چالش تامین گاز  مواجهیم. در واقع به طور 

میانگین 6 ماه از سال را به دنبال کاهش و قطعی 

به سر  بالتکلیفی  و  استرس  در  انرژی،  حامل های 

می بریم. زمانی که اعالم می شود میزان مصرف انرژی 

مجموعه را کاهش دهید، مجبور به خاموش کردن 

کورههای خود می شویم؛ حال آنکه به طور معمول 

کوره در هفته یک  بار روشن می شود و دیگر نیازی به 

خاموش کردن آن طی روز نیست که البته هزینه 

چندانی هم برای استارت آن وجود ندارد اما زمانی که 

کوره دائم روشن و یا خاموش می شود، این گرم و سرد 

شدن باعث ایجاد تنش و نقص فنی در تجهیزات کوره 

خواهد شد. فیروزی همچنین با اشاره به اینکه نیروی 

 کشور ما از نظر وجود 
منابع مواد اولیه صنعت 
سیم و کابل که شامل 
مس و مواد پتروشیمی 

است، غنی بوده و از این 
نظر مشکلی نداریم اما 
از نظر توزیع صحیح آن 
مشکالتی به وجود آمده 

است

کسب و کاری  هر  در  منابع  باارزش ترین  از  انسانی 

محسوب می شود، عنوان کرد: در بسیاری از مواقع 

تالش کرده ایم تا نیروهای انسانی جوان و متخصص در 

مجموعه استخدام کنیم که متاسفانه این امر محقق 

نشد زیرا جوانان به دلیل مشکالت معیشتی، تمایلی 

به فعالیت در عرصه تولید ندارند و بیشتر به دنبال 

مشاغل آزاد با درآمد باال هستند. 

وی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

در خصوص اینکه آیا دولت حمایتی از تولیدکنندگان 

مفتول مسی و نیز سیم و کابل دارد، اذعان کرد: به 

دلیل اینکه تمام مواد اولیه تولید مفتول مس داخلی 

است و عرضه آن نیز بسیار شفاف از طریق بورس 

انجام می شود، تولید مفتول هیچ نیازی به حمایت 

دولت ندارد زیرا  اگر بازار روند طبیعی خود را طی 

کند، این صنعت با چالش خاصی مواجه نخواهد 

شد و تولیدکنندگان سیم و کابل کمبود مفتول مس 

سود  و  گمرکی  عوارض  البته  داشت.  نخواهد 

و ماشین آالت، در مجموع 15  واردات تجهیزات 

 درصد اضافه شده است که این امر تاثیر مستقیم بر 

قیمت سیم و کابل می گذارد. به گفته معاونت مالی 

اداری شرکت صنایع زرین مس پاسارگاد، شرایط بازار 

مفتول مسی و نیز سیم و کابل مناسب است و این امر 

به میزان تقاضای مصرف کننده برمی گردد. میزان 

تقاضا با قیمت محصول رابطه معکوس دارد؛ یعنی 

هرچقدر قیمت محصول باالتر باشد، تقاضا برای آن 

که  آنجایی  از  خوشبختانه  البته  است.  کمتر 

محصوالت متنوعی از سیم و کابل را تولید می کنیم، 

مشکلی در زمینه فروش محصول نداریم.

استانداردسازی، ضامن کیفیت سیم و   
کابل

فیروزی در رابطه با کیفیت سیم و کابل های 

تولیدی، خاطرنشان کرد: سازمان های دولتی باید در 

بحث استاندارد سازی تولید سیم و کابل نظارت های 

امر هنوز  متاسفانه  این  باشند که  را داشته  الزم 

باید  استاندارد  ملی  است. سازمان  نشده  محقق 

اقدام به جمع آوری سیم و کابل های غیراستاندارد از 

واحدهای  از  بازرسی  تنها  زیرا  کند  بازار  سطح 

تولیدی فایده ای ندارد. به دلیل اینکه هر شرکتی 
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اضافه کرد: سیم آلومینیومی، از استاندارد مختص 

به خود برخوردار است و تولید آن هیچ منع قانونی 

ندارد و تنها تفاوت آلومینیوم و مس در رسانایی آن 

است. استاندارد کابل های آلومینیومی از سایز 16 به 

باالست و اگر از این مقدار کمتر باشد، غیراستاندارد 

و شکننده است.

ضرورت به روزرسانی تجهیزات و   
ماشین آالت 

فیروزی با بیان اینکه برای تولید مفتول مسی 

از ماشين آالت متنوعی که ساخت کشور آلمان و 

چین مطابق با تكنولوژی روز دنيا است استفاده 

می کنیم، گفت: برای تولید انواع مختلف سیم و 

خارجی  همچنین  و  داخلی  ماشین آالت  کابل، 

اما تجهیزات و ماشین آالت ساخت  وجود دارد 

ایران متاسفانه بسیار بی کیفیت و سرعت آن ها 

بسیار پایین است و معضل مهم تر اینکه استهالک 

این ماشین آالت باالست.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تکنولوژی ساخت 

به یک بخش  ماشین آالت صنعتی در هر کشور، 

تاثیرگذار در اقتصاد تبدیل می شود زیرا مهم ترین 

می تواند نمونه های استاندارد قدیمی خود را ارائه 

دهد. به جز نظارت، ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان 

شمار  به  زمینه  این  در  تاثیرگذار  عوامل  دیگر  از 

اینکه  بدون  دولت  که  صورت  این  به  می آید. 

و  اشتغال  وعده  خاطر  به  تنها  کند،  نیازسنجی 

به  و  بهره برداری صادر می کند  پروانه  کارآفرینی 

دنبال آن، شاهد تعداد زیاد کارگاه های زیرپله ای 

هستیم که اقدام به تولید و توزیع سیم و کابل های 

غیرمجاز می کنند.

واحدهای  فعالیت  متاسفانه  کرد:  تاکید  وی 

تولیدی که سیم و کابل نامرغوب و غیر استاندارد 

صورت  به  رقابتی  قیمت  بر  می کنند،  تولید 

کابل  و  سیم  تولید  می گذارد.  تاثیر  غیرواقعی 

مس  از  استفاده  زیرا  است  هزینه بر  استاندارد، 

را  شده  تمام  قیمت  مناسب،  روکش  و  مرغوب 

افزایش می دهد اما تولیدات غیراستاندارد برخی از 

کارگاه های زیرپله ای، اجازه قیمت گذاری منطقی 

و  نمی دهد  قدیمی  و  تولیدکنندگان مطرح  به  را 

بنابراین آن ها نمی توانند سیم و کابل تولیدی خود را 

با توجه به قیمت های اصولی در بازار عرضه کنند.

این فعال صنعت سیم و کابل در همین راستا 

عاملی که مانع از توسعه و پیشرفت صنعت خواهد 

شد، فرسودگی تجهیزات و دستگاه های تولیدی و 

عدم به کارگیری از فناوری های نوین و روز است.

معاونت مالی اداری شرکت صنایع زرین مس 

پاسارگاد در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنی بر اینکه با توجه به قدمت 50 ساله صنعت 

سیم و کابل، آیا تولیدکنندگان داخلی از توان رقایت 

با کشورهای همسایه برخوردارند یا خیر، اظهار کرد: 

این مقوله در ارتباط با مفتول مس و سیم و کابل 

مسی متفاوت است. ایران در تولید مفتول مس 

تقریبا پیشتاز است البته به شرطی که این محصول 

اصولی و استاندارد تولید شود اما در رابطه با انواع 

سیم و کابل، از آنجایی که جزو پنج کشور برتر جهان 

از لحاظ میزان ذخایر مس هستیم، بنابراین اگر تولید 

این محصول با رعایت استانداردهای کافی صورت 

پذیرد، بنابراین می توانیم با تولیدکنندگان مطرح 

جهان رقابت کنیم.

که  آنجایی   از  شد:  یادآور  پایان  در  فیروزی 

تولیدی  محصوالت  صادرات  برای  کافی  شرایط 

فراهم نیست، بنابراین شرکت صنایع زرین مس 

پاسارگاد در حوزه صادرات فعالیتی ندارد.
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 فروش صادراتی لوله مسی »فباهنر«
 29 درصد افزایش یافت

 در پایان 9 ماهه سال 1401؛

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلزات آنالین«، عملکرد 9 ماه سـال جاری شـرکت 

صنایـع مـس شـهید باهنر نشـان می دهـد علی رغم 

نوسـانات نـرخ ارزی و همچنیـن مشـکالت ایجـاد 

شـده در عرضـه کاتـد مـس در بـازار داخلـی، تولیـد 

محصوالت مسی و آلیاژی این شرکت به ویژه لوله 

زمـان  مـدت  بـه  نسـبت  برنجـی  ورق  و  تسـمه  و 

مشـابه سـال گذشـته، با رشـد مناسـبی همراه بوده 

شـهید  مـس  صنایـع  شـرکت  عالوه برایـن،  اسـت. 

شـرکت مس شـهید باهنر در ۹ ماه سـال جاری، یـک هزار و ۱2۹ تن لوله مسـی را روانـه بازارهای 
صادراتـی کـرد کـه ایـن میزان در هم سـنجی با مدت مشـابه سـال ۱۴00، رشـد 30 درصدی داشـته 

است. این شرکت در ۹ ماه سال گذشته، ۸۷0 تن لوله مسی در بازارهای صادراتی معامله کرده بود.

باهنـر عملکـرد قابـل توجهـی در فـروش و کسـب 

درآمـد محصوالت خـود در بازارهای صادراتی طی 

این مدت داشـته اسـت که از جمله آن می توان به 

رشد 30 درصدی فروش لوله مسی اشاره کرد. 

رشد 13 درصدی تولید تسمه و ورق برنجی

نمـودار 1 نشـان می دهـد کـه شـرکت صنایـع 

مـس شـهید باهنـر در 9 مـاه سـال 1401، توانسـته 

اسـت سـه هزار و 806 تن لوله مسـی تولید کند که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال پیش، 

14 درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 

مدت مشـابه سـال 1400، موفق به تولید سـه هزار و 

338 تن لوله مسی شده بود.

»فباهنر« طی 9 ماه سـال جاری، توانسـت یک 

ایـن  کنـد.  تولیـد  مسـی  مقاطـع  تـن  و 802  هـزار 

شـرکت در 9 مـاه سـال پیـش، دو هـزار و سـه تـن 

مقاطع مسی تولید کرده بود.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در 9 مـاه امسـال، 

موفـق شـد 6 هـزار و 66 تـن تسـمه و ورق مسـی 

تولیدکنـد. ایـن شـرکت در 9 مـاه سـال 1400، 6 هزار 

و 300 تن تسمه و ورق مسی تولید کرده بود.

همچنین »فباهنر« در 9 ماه سال جاری، 587 

تن لوله برنجی تولید کرده اسـت که این میزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 6 درصد رشـد 

ایـن شـرکت در 9 مـاه سـال 1400،  داشـته اسـت. 

موفق به تولید 554 تن لوله برنجی شده بود.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر طـی 9 مـاه 

امسـال، 6 هـزار و 473 تـن مقاطـع برنجـی تولیـد 

کرده اسـت که این میزان نسـبت به مدت مشـابه 

سـال پیـش، نشـان از رشـد 2 درصـدی دارد. ایـن 

شرکت در 9 ماه سال گذشته، توانسته بود 6 هزار   

۰
۲,۰۰۰
۴,۰۰۰
۶,۰۰۰
۸,۰۰۰

۱۰,۰۰۰
۱۲,۰۰۰
۱۴,۰۰۰
۱۶,۰۰۰
۱۸,۰۰۰
۲۰,۰۰۰
۲۲,۰۰۰
۲۴,۰۰۰
۲۶,۰۰۰
۲۸,۰۰۰
۳۰,۰۰۰

۱۴۰۱ماه سال 9 ۱۴۰۰ماه سال 9

تن

1401ماه  سال 9میزان تولید  محصوالت  شرکت  مس شهید باهنر در -1نمودار 
لوله مسی مقاطع مسی تسمه و ورق مسی مقاطع برنجی تسمه و ورق برنجی لوله برنجی مجموع
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و 304 تن مقاطع برنجی تولید کند.

شرکت مس شهید باهنر در 9 ماه سال جاری، 

ورق  و  تسـمه  تـن   298 و  هـزار  هشـت  توانسـت 

برنجـی تولیـد کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال پیـش، 13 درصـد رشـد داشـته 

اسـت. این شـرکت در 9 ماه سـال قبل، هفت هزار 

و 316 تن تسمه و ورق برنجی تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد »فباهنـر« در 9 مـاه سـال 1401، 

بـه 27 هـزار و 32 تـن محصول رسـید کـه این میزان 

در هم سـنجی با مدت مشـابه سال پیش، 4 درصد 

رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در 9 ماه سـال 

پیـش، توانسـته بـود در مجمـوع 25 هـزار و 860 تن 

محصول تولید کند.

 

رشد ۱۹ درصدی فروش داخلی تسمه   
و ورق مسی 

نمودار 2 حاکی از آن اسـت که شـرکت صنایع 

مـس شـهید باهنـر در 9 مـاه سـال 1401، توانسـته 

اسـت یـک هـزار و 753 تـن لولـه مسـی را در بـازار 

داخلی به فروش برساند که این میزان در مقایسه 

بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 109 درصـد افزایـش 

داشـته اسـت. این شـرکت در 9 ماه سال قبل، 836 

تن لوله مسی در بازار داخلی فروخته بود.

سـال  مـاه   9 طـی  باهنـر  شـهید  مـس  شـرکت 

جـاری، موفـق بـه فروش  یک هـزار و 230 تن مقاطع 

مسـی در بـازار داخلـی شـد. ایـن شـرکت در 9 مـاه 

سال گذشته، یک هزار و 376 تن مقاطع مسی در 

بازار داخلی به فروش رسانده بود.

»فباهنـر« در 9 مـاه امسـال، توانسـته اسـت 

چهـار هـزار و 967 تـن تسـمه و ورق مسـی را در 

بـازار داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته، 19 درصد 

افزایـش داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 9 مـاه سـال 

پیش، چهار هزار و 157 تن تسمه و ورق مسی در 

بازار داخلی فروخته بود.

باهنـر  همچنیـن شـرکت صنایـع مـس شـهید 

موفـق شـد طـی 9 مـاه امسـال، 254 تـن لوله برنجی 

را در بـازار داخلـی بفروشـد. ایـن شـرکت در 9 مـاه 

سـال قبـل، موفـق بـه فروش 390 تـن لوله برنجی در 

بازار داخلی شده بود.

شرکت مس شهید باهنر در 9 ماه سال جاری، 

بـازار  در  را  برنجـی  مقاطـع  تـن  و 846  هـزار  سـه 

داخلـی فروختـه اسـت. ایـن شـرکت در 9 مـاه سـال 

پیـش، چهـار هـزار و 221 تـن مقاطـع برنجـی را در 

بازار داخلی معامله کرده بود.

»فباهنـر« طـی 9 مـاه امسـال، موفـق بـه فروش 

سـه هـزار و 93 تـن تسـمه و ورق برنجـی در بـازار 

داخلـی شـده اسـت کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مدت مشـابه سـال پیش، 37 درصد رشـد را نشـان 

گذشـته،  سـال  مـاه   9 در  شـرکت  ایـن  می دهـد. 

توانسته بود دو هزار و 250 تن تسمه و ورق برنجی 

را در بازار داخلی به فروش برساند.

شرکت صنایع مس شهید باهنر در 9 ماه سال 

بـازار  در  را  محصـول  تـن  و 143  هـزار  جـاری، 15 
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داخلـی بـه فـروش رسـانده اسـت کـه ایـن میـزان، 

حاکی از رشـد 14 درصدی نسـبت به مدت مشابه 

سـال گذشـته اسـت. ایـن شـرکت طـی 9 مـاه سـال 

بـازار  در  محصـول  تـن   230 و  هـزار   13 گذشـته، 

داخلی فروخته بود.

سـال  مـاه   9 در  باهنـر  شـهید  مـس  شـرکت 

لولـه مسـی را روانـه  تـن  یـک هـزار و 129  جـاری، 

بازارهای صادراتی کرد که این میزان در هم سنجی 

درصـدی   30 رشـد   ،1400 سـال  مشـابه  مـدت  بـا 

داشـته اسـت. این شـرکت در 9 ماه سـال گذشـته، 

870 تـن لولـه مسـی در بازارهـای صادراتـی معامله 

کرده بود.

»فباهنـر« در 9 مـاه امسـال، توانسـت 216 تـن 

مقاطـع مسـی را در بازارهـای صادراتـی بـه فـروش 

برسـاند. این شـرکت در 9 ماه سـال 1400، موفق به 

فروش 327 تن مقاطع مسی در بازارهای صادراتی 

شده بود.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر طـی 9 مـاه 

سـال 1401، موفق شـد 783 تن تسـمه و ورق مسـی 

را در بازارهـای صادراتـی بـه فـروش برسـاند. ایـن 

شـرکت طـی 9 مـاه سـال گذشـته، یـک هـزار و 559 

صادراتـی  بازارهـای  در  مسـی  ورق  و  تسـمه  تـن 

فروخته بود.

مجمـوع فـروش صادراتـی شـرکت صنایـع مـس 

شهید باهنر در 9 ماه امسال، به دو هزار و 289 تن 

محصـول رسـید. ایـن شـرکت در 9 مـاه سـال 1400، 

توانسـته بـود سـه هـزار و 696 تـن محصـول را روانـه 

بازارهای صادراتی کند.

 ،1401 سـال  مـاه   9 طـی  »فباهنـر«  همچنیـن 

توانسـته اسـت هشـت هـزار و 347 تـن محصـول 

و  مسـی  محصـوالت  انـواع  زمینـه  در  خدماتـی 

آلیـاژی عرضـه کنـد کـه ایـن میـزان حاکـی از رشـد 

یـک درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 

اسـت. این شـرکت در 9 ماه سـال گذشـته، هشـت 

هزار و 283 تن محصول خدماتی عرضه کرده بود.

مجموع فروش شـرکت مس شـهید باهنر در 9 

مـاه سـال جـاری، بـه 25 هـزار و 779 تـن محصـول 

رسـید که این میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال 

قبل، 2 درصد رشـد داشـته اسـت. این شرکت در 9 

مـاه سـال 1400، توانسـته بـود 25 هـزار و 209 تـن 

محصول را به فروش رساند.

رشد ۱۴2 درصدی درآمد فروش   
داخلی لوله مسی

همان طور که در نمودار 3 مشـاهده می شـود، 

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر در 9 مـاه سـال 

و 635  هـزار  چهـار  درآمـد  اسـت  توانسـته   ،1401

میلیـارد و 201 میلیـون ریالـی از فـروش لولـه مسـی 

در بـازار داخلـی بـه دسـت آورد کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 142 درصـد 

افزایـش داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 9 مـاه سـال 

گذشـته، یـک هـزار و 916 میلیـارد و 148 میلیـون 

ریـال درآمـد از فـروش لولـه مسـی در بـازار داخلـی 

کسب کرده بود.

سـال  مـاه   9 در  باهنـر  شـهید  مـس  شـرکت 

جـاری، موفـق بـه کسـب درآمـد سـه هـزار و 142 

مقاطـع  فـروش  از  ریـال  میلیـون  و 892  میلیـارد 

مسـی در بـازار داخلـی شـده اسـت. ایـن شـرکت 

در 9 مـاه سـال پیـش، سـه هـزار و 190 میلیـارد و 

414 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش مقاطع مسـی 

در بازار داخلی به دست آورده بود.

»فباهنـر« طـی 9 مـاه امسـال، توانسـته اسـت 

ریـال  میلیـون   308 و  میلیـارد   804 و  هـزار   14

بـازار  در  مسـی  ورق  و  تسـمه  فـروش  از  درآمـد 

داخلـی کسـب کنـد که ایـن میزان در هم سـنجی 

افزایـش  بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 34 درصـد 

داشـته اسـت. این شـرکت در 9 ماه سـال پیش، 11 

هـزار و 21 میلیـارد و 549 میلیـون ریـال درآمـد از 

داخلـی  بـازار  در  مسـی  ورق  و  تسـمه  فـروش 

کسب کرده بود.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر طـی 9 مـاه 

سـال 1401، موفـق بـه کسـب درآمـد 850 میلیـارد و 

387 میلیـون ریالـی از فـروش لولـه برنجـی در بـازار 

داخلـی شـده اسـت. ایـن شـرکت در 9 مـاه سـال 

 210 و  هـزار  یـک  درآمـد  بـود  توانسـته  گذشـته، 

میلیـارد و 26 میلیـون ریالـی از فـروش لولـه برنجـی 

در بازار داخلی به دست آورد.

سـال  مـاه   9 در  باهنـر  شـهید  مـس  شـرکت 

شرکت مس شهید 
باهنر در ۹ ماه سال 

جاری، توانست هشت 
هزار و 2۹۸ تن تسمه 
و ورق برنجی تولید کند 
که این میزان در مقایسه 

با مدت مشابه سال 
پیش، ۱3 درصد رشد 

داشته است
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جـاری، هفـت هـزار و 690 میلیـارد و 855 میلیـون 

بـازار  در  برنجـی  مقاطـع  فـروش  از  درآمـد  ریـال 

داخلـی کسـب کـرد که این میزان، حاکی از رشـد 

14 درصـدی نسـبت بـه مـدت زمـان مشـابه سـال 

گذشـته اسـت. این شـرکت در 9 ماه سـال قبل، 6 

هزار و 705 میلیارد و 527 میلیون ریال درآمد از 

کسـب  داخلـی  بـازار  در  برنجـی  مقاطـع  فـروش 

کرده بود.

»فباهنـر« در 9 مـاه امسـال، موفـق بـه کسـب 

درآمـد هشـت هـزار و 173 میلیـارد و 994 میلیون 

بـازار  برنجـی در  و ورق  تسـمه  فـروش  از  ریالـی 

داخلـی شـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

داشـته  افزایـش  درصـد   63 پیـش،  سـال  مشـابه 

گذشـته،  سـال  مـاه   9 در  شـرکت  ایـن  اسـت. 

ریـال  میلیـون   255 و  هـزار  پنـج  بـود  توانسـته 

بـازار  درآمـد از فـروش تسـمه و ورق برنجـی در 

داخلی به دست آورد.

توانسـت  باهنـر  شـهید  مـس  صنایـع  شـرکت 

طـی 9 مـاه سـال جـاری، 39 هـزار و 298 میلیـارد و 

637 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش محصـوالت 

ایـن  کـه  آورد  دسـت  بـه  داخلـی  بـازار  در  خـود 

میـزان در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال قبـل، 35 

درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 9 

 919 و  میلیـارد   43 و  هـزار   29 قبـل،  سـال  مـاه 

میلیون ریال درآمد از فروش محصوالت خود در 

بازار داخلی کسب کرده بود.

شـرکت مس شـهید باهنر در 9 ماه  سـال جاری، 

توانست دو هزار و 725 میلیارد و 650 میلیون ریال 

درآمـد از فـروش لولـه مسـی در بازارهـای صادراتـی 

کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

نشـان  را  رشـد  درصـد  گذشـته، 39  سـال  مشـابه 

می دهد. این شرکت در 9 ماه سال پیش، یک هزار 

و 955 میلیارد و 224 میلیون ریال درآمد از فروش 

لوله مسی در بازارهای صادراتی کسب کرده بود.

»فباهنـر« طـی 9 مـاه امسـال، 518 میلیـارد و 

850 میلیـون ریـال درآمـد از فروش مقاطع مسـی 

ایـن  آورد.  دسـت  بـه  صادراتـی  بازارهـای  در 

بـه کسـب  موفـق   ،1400 سـال  مـاه   9 در  شـرکت 

از  ریالـی  میلیـون   521 و  میلیـارد   725 درآمـد 

فروش مقاطع مسـی در بازارهای صادراتی شـده 

بود.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر در 9 مـاه 

سـال 1401، درآمـد یـک هـزار و 904 میلیـارد و 114 

میلیـون ریـال از فـروش تسـمه و ورق مسـی در 

بازارهای صادراتی کسـب کرد. این شـرکت در 9 

ماه سـال گذشـته، سـه هزار و 524 میلیارد و 115 

ورق  و  تسـمه  فـروش  از  درآمـد  ریـال  میلیـون 

آورده  دسـت  بـه  صادراتـی  بازارهـای  در  مسـی 

بود.

فـروش صادراتـی  از  مجمـوع درآمـد حاصـل 

»فباهنـر« در 9 مـاه امسـال، بـه پنـج هـزار و 458 

میلیـارد و 565 میلیـون ریـال رسـیده اسـت. ایـن 

شـرکت در 9 مـاه سـال 1400، توانسـته بـود هفـت 

هـزار و 483 میلیـارد و 247 میلیـون ریـال در آمـد 

کسـب  خـود  محصـوالت  صادراتـی  فـروش  از 

کند.

همچنیـن شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر 

طـی 9 مـاه سـال جـاری، سـه هـزار و 618 میلیـارد 

و 661 میلیـون ریـال درآمـد از ارائـه خدمـات در 

زمینـه محصـوالت مسـی و آلیـاژی کسـب کـرد 

بـا مـدت مشـابه  کـه ایـن میـزان در هم سـنجی 

سـال 1400، نشـان از رشـد 21 درصـدی دارد. ایـن 

 979 و  هـزار  دو  قبـل،  سـال  مـاه   9 در  شـرکت 

ارائـه  از  درآمـد  ریـال  میلیـون   475 و  میلیـارد 

خدمـات بـه دسـت آورده بـود. مجمـوع درآمـد 

حاصـل از فـروش داخلـی و صادراتـی و همچنین 

ارائـه خدمـات شـرکت مـس شـهید باهنـر در 9 

و  بـه 48 هـزار و 375 میلیـارد  مـاه سـال 1401، 

863 میلیـون ریـال رسـیده اسـت کـه ایـن میـزان 

 22 گذشـته،  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت 

درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در 9 

 506 و  هـزار   39 بـود  توانسـته   ،1400 سـال  مـاه 

میلیارد و 641 میلیون ریال درآمد کسب کند.
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تولید مطلوب در سایه حمایت دولت
مدیرعامل شـرکت تولیدی سـیم و کابل پرسـتار گفت: دولت باید حمایت های الزم را در زمینه تولید 
سـیم و کابل های باکیفیت و اسـتاندارد از واحدهای صنعتی که در این راسـتا تالش می کنند، به عمل آورد 

تا بتوانیم ضمن استانداردسازی، شاهد رونق تولید انواع سیم و کابل های مرغوب باشیم.

امیر فخرالدین پرستار در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: شرکت 

تولیدی سیم و کابل پرستار فعالیت خود را از سال 1400 

در خمینی شهر اصفهان آغاز کرد و در حال تولید انواع 

برق  روکش دار جهت مصارف  مفتولی  سیم مسی 

صنعتی و ساختمانی هستیم. وی در همین راستا ادامه 

داد: ظرفيت اسمی توليد مجموعه ساليانه 100 تن طبق 

میزان  این  با 10 درصد  اما  است  بهره برداری  پروانه 

ما  تولیدات  که  آنجایی  از  هستیم.  تولید  مشغول 

محدود است و هنوز به تولید انبوه و دلخواه خود 

دست نیافته ایم، چاره ای جز ادامه فعالیت با حداقل 

میزان ظرفیت نداریم. ضمن اینکه در سال گذشته، 

با  مرتبط  مسائل  اجرای  و  آزمایشی  تولید  مشغول 

استاندارد بودیم. مدیرعامل شرکت تولیدی سیم و کابل 

پرستار با اشاره به اینکه سرمایه اصلی هر واحد صنعتی 

نیروی انسانی آن است، مطرح کرد: یکی از عوامل مهم 

و کلیدی در بخش تولید، منابع انسانی به شمار می آید 

خود،  اهداف  به  رسیدن  برای  کسب و کاری  هر  و 

نیازمند افرادی متخصص و توانمند است. از آنجایی 

که صنعت سیم و کابل، صنعتی کامال تخصصی است، 

بنابراین باید دانش و انگیزه کافی برای فعالیت در آن 

وجود داشته باشد اما متاسفانه جوانان به دلیل رکود 

اقتصادی که در سال های اخیر بر کشور سایه انداخته 

انواع  از  کابل  و  بازار سیم  اشباع  و همچنین  است 

محصوالت تولیدی، حاضر به فعالیت در این حوزه 

نیستند.به گفته پرستار، از ابتدای فعالیت مجموعه، 

بومی سازی ماشین آالت مورد  نیاز تولید سیم مفتولی 

مسی را در دستور کار قرار داده ایم و مجموعه ما در 

ساخت این تجهیزات به خودکفایی رسیده است. 

تمامی ماشین آالت مورد استفاده در مجموعه تولید 

داخل است و از دستگاه های داخلی که حدود 70 

درصد در داخل کارخانه طراحی و بومی سازی شده اند، 

در تولید سیم و کابل استفاده می کنیم.

 با کمبود مواد اولیه دست و پنجه نرم می کنیم   
وی در خصوص نحوه تامین مواد اولیه و چالش های 

موجود در این زمینه، تصریح کرد: مواد اولیه مورد نیاز 

تهیه  کاشان  مس  دنیای  تولیدی  شرکت  از  را  خود 

می کنیم. تامین مواد اولیه، مهم ترین چالش صنعت سیم 

و کابل بوده است و در حال حاضر نیز بازار مواد اولیه با 

رکود مواجه شده و همین امر سبب شده است در تهیه 

مفتول مسی هشت میلی متری مورد نیاز خود با احتیاط 

عمل کنیم؛ چراکه قیمت مس همواره در حال نوسان 

است و ثبات مشخصی ندارد. البته در تامین گرانول 

مورد نیاز خود، مشکل خاصی نداریم و تنها نوسان قیمت 

مس، شرایط تولید را آشفته ساخته است.این تولیدکننده 

و  از عدم حمایت  انتقاد  کابل مسی ضمن  و  سیم 

پشتیبانی دولت از تولیدکنندگان، اذعان کرد: دولت باید 

تمهیدات الزم در خصوص تامین مواد اولیه کافی مورد 

نیاز تولیدکنندگان کوچک مقیاس را به عمل آورد تا ضمن 

حمایت از آن ها، زمینه اشتغال زایی و سودآوری بیشتر را 

فراهم کند و همچنین مجموعه های تولیدی نیز موظف 

به تولید محصول با یک تناژ مشخص خواهند شد و 

بنابراین مشکل کمبود مواد اولیه نیز رفع می شود اما 

هم اکنون، بسیاری از فعاالن صنعت سیم و کابل در تامین 

مس مورد نیاز خود با معضل جدی مواجه هستند و 

امیدواریم دولت، همکاری های الزم جهت تامین مواد 

اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را داشته باشد و شرایط 

دریافت تسهیالت را آسان سازد. به طور کلی دولت باید 

حمایت های الزم را در زمینه تولید سیم و کابل های 

استاندارد از واحدهای صنعتی که در این راستا تالش 

می کنند، به عمل آورد تا بتوانیم ضمن استانداردسازی 

این محصوالت، شاهد خروج صنعت سیم و کابل کشو از 

رکود باشیم.

صادرات، عامل توسعه اقتصادی  
پرستار در ادامه به اهمیت صادرات محصوالت به 

خارج از کشور اشاره کرد و گفت: صادرات بخش مهمی 

از اقتصاد هر کشور را تشکیل می دهد و متاسفانه طی 

سال های اخیر صادرات سیم و کابل کاهش یافته است. 

از آنجایی که صادرات، یک بازار کامال رقابتی است، 

بنابراین فروش محصول دشوار می شود. از سوی دیگر، 

ساختمان سازی  رکود صنعت  شاهد  حاضر  حال  در 

هستیم و بر همین اساس می توان گفت بازار سیم و کابل 

در شرایط مطلوبی قرار ندارد. هدف یک مجموعه فعال 

در این عرصه، بیشینه کردن سود است که متاسفانه با 

چالش های که پیش روی تولید کننده قرار دارد، افراد 

متحمل ضرر و زیان های فراوانی می شوند.وی خاطرنشان 

کرد: میزان تولیدات ما به حدی نرسیده است که بتوانیم 

مازاد آن را صادر کنیم. همچنین در حال حاضر فضای 

کافی برای افزایش تولید را در اختیار نداریم اما  امیدواریم 

در آینده نزدیک با توسعه کارگاه ها به این مهم دست 

یابیم.مدیرعامل شرکت تولیدی سیم و کابل پرستار در 

خصوص چشم انداز صنعت سیم و کابل، یادآور شد: سیم 

و کابل، صنعتی کاربردی با درآمد و سودآوری قابل توجه 

محسوب می شود زیرا تنوع محصول در این صنعت 

فراوان و با پبشرفت قابل توجهی همراه شده است.

 مدیرعامل شرکت تولیدی سیم و کابل پرستار عنوان کرد:
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  بازی شانس شرکت ریوتینتو در تصاحب 
»Oyu Tolgoi« معدن

مدیرعامـل شـرکت »Rio Tinto« در حـال رویارویـی با سرنوشـتی اسـت که احتمـال دارد با وجود 
 Turquoise« تالش هـای فـراوان این شـرکت معدنی برای قانع سـاختن اقلیت سـهام داران شـرکت
Hill Resources« بـه منظـور فـروش سـهام ایـن شـرکت کـه مالـک اکثـر پروژه هـای شـاخص در 

مغولستان است، با شکست مواجه شود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

 ،»Oyu Tolgoi« و به  نقل از خبرگزاری رویترز، کانسار

یک معدن مس و طال به ارزش حدودی 10 میلیارد 

دالری است که در نزدیکی مرز چین و در کشور 

مغولستان قرار دارد و بیش از یک دهه است که 

استخراج از آن انجام می شود. بر اساس بررسی های 

چهارمین   ،»Oyu Tolgoi« کانسار   شده،  انجام 

کلی  طور  به  است.  دنیا  در  مس  بزرگ  کانسار 

مغولستان 34 درصد از سهام این معدن را در دست 

دارد و مابقی سهام به شرکت »Turquoise Hill« که 

 »Rio Tinto« شرکت  توسط  آن  سهام  اکثریت 

خریداری شده است، تعلق دارد.
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فروش سهام خود با پریمیوم اولیه 36 درصد صرف نظر 

کرد. شرکت »Turquoise Hill« همچنین پیشنهاد 40 

دالر کانادا به ازای هر سهم را رد کرد. حتی زمانی که 

شرکت »Rio Tinto« پیشنهاد نهایی خود را به مبلغ 

43 دالر کانادا به ازای هر سهم در سپتامبر 2022 فاش 

   »Turquoise Hill« کرد و ارزش خالص سهام شرکت

6میلیارد و 700 میلیون دالر اعالم شد، شرکت های 

شرکت  و   »Pentwater Capital Management«

از خرید سهام شرکت   ،»SailingStone Capital«

»Turquoise Hill« منصرف شدند. با توجه به اینکه 

ارائه پیشنهاد منصفانه برای هر سهم از سوی هرکس 

معنا و مفهوم خاص خود را دارد، به همین دلیل اقلیتی 

 »Turquoise Hill« از مخالفان فروش سهام شرکت

توانستند با جلب نظر برخی از سهام داران شرکت های 

شرکت  و   »Pentwater Capital Management«

»SailingStone Capital« باعث صرف نظر آن ها 

از خرید سهام این شرکت شوند.

استاشولم با استفاده از قانون اوراق بهادار کانادا 

به این دو شـرکت  اجازه  داد تا ارزش گذاری های خود 

از سهام شرکت »Turquoise Hill« را در یک فرایند 

داوری تعیین کنند و در ازای آن از شرکت در فرایند 

رای گیری برای خرید سهام صرف نظر کنند؛ اگرچه 

بعد از حل و فصل میزان تعلق هر طرف سهام دار 

کانسار »Oyu Tolgoi«، در همین راستا جیکوب 

استاشولم تصمیم به اجرای دو اقدام مهم گرفت. با 

توجه به این که کل تولید ناخالص داخلی مغولستان 

تنها 15 میلیارد دالر است، پرداخت حقوق صاحبان 

از طریق اعطای وام دو میلیارد  این کشور  سهام 

 »Turquoise Hill« شرکت  سوی  از  دالری 

امکان پذیر شد. هزینه های بازپرداخت این وام به 

عالوه سود تعلق گرفته به آن بدین معنا است که 

مغولستان برای دریافت سود سهام از این پروژه باید 

از بی اعتبار  سال ها منتظر بماند. برای جلوگیری 

شدن شرکت »Rio Tinto« به دلیل عملکرد ضعیف 

و ضربه   »Oyu Tolgoi« پروژه  در  ناظر  عنوان  به 

جیکوب  شد،  وارد  مغولستان  به  که  اقتصادی 

استاشولم تصمیم گرفت بدهی های مغولستان را 

حذف کند.

از دیگـر اقـدام مهمـی کـه جیکـوب استاشـولم 

اقلیـت  سـهام  خریـد  بـه  می تـوان  داد،  انجـام 

سـهام داران ناراضی به فروش سـهم خود در شـرکت 

 51 مالکیـت  داشـت.  اشـاره   »Turquoise Hill«

درصـدی شـرکت »Rio Tinto« بـه ایـن معنـی اسـت 

که در حال حاضر چهار میلیارد دالر از بدهی تثبیت 

شده مربوط به پروژه »Oyu Tolgoi« در ترازنامه این 

شـرکت وجـود دارد. عقـد یـک قـرارداد موفـق موجب 

می شـود تـا شـرکت »Rio Tinto« درآمـد بیشـتری را 

کسب کند و حجم تولید مس جهانی این شرکت 50 

درصد افزایش یابد و تا سال 2028، به حدود 900 هزار 

تـن برسـد. ایـن کار همچنین راهی بـرای خالصی این 

شـرکت از نقدهـای صـورت گرفتـه در مـورد عملکـرد 

از  کمـی  تعـداد  سـوی  از   »Rio Tinto« شـرکت 

سهام داران خواهد بود.

قبل از اولین پیشنهاد جیکوب استاشولم در ماه 

مارس 2022، سهام شرکت »Turquoise Hill« حدود 

25 دالر کانادا )18.35 دالر آمریکا( معامله می شد و 

ارزش خالص سهام آن سه میلیارد و 700 میلیون دالر 

 Pentwater« بود. برخی از سهام داران، از جمله شرکت

از  اکنون 15 درصد  Capital Management« که 

سهام شرکت »Turquoise Hill« را در اختیار دارد، از 

شـرکت »Rio Tinto« مطمئـن نبـود کـه از ایـن رونـد 

چیزی نصیب این شرکت شود اما سایر سهام داران از 

پـر منفعـت واهمـه  انجـام یـک معاملـه انحصـاری 

داشـتند. بعـد از اینکـه ناظـران کانادایـی تصمیـم بـه 

فراینـد  گرفتنـد،  رابطـه  ایـن  در  تحقیقاتـی  انجـام 

رای گیـری بـه تعویـق افتـاد. در روز 18 نوامبـر 2022، 

شـرکت »Rio Tinto« تصمیـم خـود را تغییـر داد و 

معامله لغو شد.

 توقف تالش مضاعف برای خرید  
 ،»Rio Tinto« تغییر تصمیم شرکت اعالم  با 

اما  کرد  سردرگمی  احساس  استاشولم  جیکوب 

شرکت  سهام  خرید  برای  خود  امید  همچنان 

»Turquoise Hill« را از دست نداد. وی بیان کرد 

 Turquoise« که بدون شک سهام داران اقلیت شرکت

Hill« باید پیشنهاد 43 دالر کانادا به ازای هر سهم را 

را  پیشنهاد  این  اقلیت  سهام داران  اگر  بپذیرند. 

نپذیرند، شرکت »Rio Tinto« به پیشنهاد 25 دالر 

کانادا به ازای هر سهم بازخواهد گشت. با توجه به 

 First Quantum« اینکه ارزش خالص سهام شرکت

Minerals« و قیمت مس هر دو از ماه مارس 2022 

حدود 15 درصد کاهش یافته است، بنابراین قیمت 

هر سهم شرکت »Turquoise Hill« ممکن است به 

حدود 20 دالر کانادا کاهش یابد.

با این حال، استاشولم بر تصمیم خود مبنی بر 

»Turquoise Hill« همچنان  خرید سهام شرکت 

اصرار دارد. به دلیل افزایش هزینه ها و تاخیر در زمان 

استخراج، پروژه » Oyu Tolgoi« با شکاف تامین مالی 

بیش از سه میلیارد و 600 میلیون دالری روبه رو است. 

صرف نظر از اینکه در فرایند رای گیری چه اتفاقی 

پروژه  در  فعالیت  ادامه  برای  استاشولم  می افتد، 

»Oyu Tolgoi« به سرمایه نیاز دارد. یکی از راه های 

انجام این کار، وجود مشکل حقوقی موجود در پروژه 

است که به استاشولم این شانس را می دهد که با یک 

تیر دو نشان بزند. 

اگـر سـهام داران اقلیـت بـه ایـن پیشـنهاد رای 

منفـی دهنـد، شـرکت »Rio Tinto« می توانـد ایـن 

مسـئله را بـه عنـوان مشـکل حقوقـی سـهام شـرکت 

کانسار »Oyu Tolgoi«، یک 
معدن مس و طال به ارزش 

حدودی ۱0 میلیارد دالر 
است که  در کشور مغولستان 
قرار دارد و چهارمین کانسار 
بزرگ مس در دنیا است. از 
دیگر اقدام مهم انجام شده، 

می توان به خرید سهام 
اقلیت سهام داران ناراضی به 
فروش سهم خود در شرکت 

»Turquoise Hill« 
 اشاره داشت
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»Turquoise Hill« مطـرح کنـد. در ایـن صـورت، 

تمدیـد تاریـخ سررسـید بخشـی از بدهـی در حـال 

افزایش شرکت »Rio Tinto« با در نظر گرفتن نیمی 

 »Turquoise Hill« از شکاف مالی در سهام شرکت

و پیشـنهاد تخفــــیف 40 درصـــــدی بـه قیمـت 42 

کاهـش  کـه موجـب  شــــــد  ارائــــه  کــــانــــادا  دالر 

شــــــرکـــــت  توســــــــــط  سهـــام  ارزش گــــــذاری 

»Pentwater Capital Management« از 15 

ایـن حـال،  بـا  بـه 10 درصـد خواهـد شـد.  درصـد 

نحـوه  شـرایط  مـورد  در  مجـدد  مذاکـره  امـکان 

پرداخـت بدهی هـا همچنـان بحث برانگیـز اسـت. 

اگـر شـرکت »Rio Tinto« مجبـور بـه افزایـش ارزش 

خالص سهام به مبلغ سه میلیارد و 600 میلیون دالر با 

کاهش 20 دالر کانادا به ازای هر سـهم شـود و شـرکت 

بـار  نیـز   »Pentwater Capital Management«

دیگر از مشارکت در فرایند رای گیری خودداری کند، 

ارزش گذاری سهام به 5 درصد کاهش می یابد.

با توجه به ایجاد آشفتگی در روند خرید سهام 

شرکت »Turquoise Hill«، ممکن است استاشولم از 

پیش نکشیدن یک موضوع حقوقی در ابتدا پشیمان 

باشد. از ابتدا نیز مشخص بود که ممکن است شرکت 

»Pentwater Capital Management« منافع خود 

را ترجیح دهد و منجر به ایجاد مشکل برای شرکت 

»Rio Tinto« شود. این کشمکش ها برای خرید سهام 

شرکت »Turquoise Hill«، منجر به ایجاد خسارت 

به شرکت »Rio Tinto« شد. با این حال با در نظر 

 ،»Rio Tinto« گرفتن حداقل بدهی خالص شرکت

این شرکت سرمایه کافی برای خرید بیشتر سهام 

»Turquoise Hill« را داشت.

با این حال، به راحتی می توان فهمید که چرا 

استاشولم از این فرصت استفاده کرد. به همین دلیل 

شرکت  سهام  از  دیگر  درصد  آوردن 49  دست  به 

Turquoise Hill«« تنها راه برای بدست گرفتن آسان 

مدیریت پروژه »Oyu Tolgoi« بود. اگر سرمایه گذاران 

را  خود  سهم  سادگی  به  اقلیت  سهام داران  و 

می فروختند، شرکت »Rio Tinto« ممکن بود نگرانی 

بیشتری هنگام مواجه با این شرکای سرسخت داشته 

باشد، این در حالی است که راضی کردن هیئت 

مدیره مستقل این شرکت نیز بخشی از روند سخت 

این ماجرا بود.

شرکت عامل  مدیر  بود  ممکن  عوامل   این 

 »Rio Tinto« را در صورت کنار کشیدن رقبا 

 »Turquoise Hill« از رای گیری در خرید سهام شرکت

نجات دهد اما در مقابل شکست در خرید سهام 

این شرکت، موجب وارد آمدن فشار بر بولد باتر 

 Rio« شرکت  مس  بخش  رئیس  عنوان  به 

در  مهمی  نقش  باتر،  می شد.   »Tinto

مغولستان  دولت  با  اخیر  توافق  مذاکرات 

داشت. در عین حال در بیانیه مطبوعاتی شرکت 

»Rio Tinto« که در روز 18 نوامبر 2022 ارائه 

نجات دهنده  عنوان  به  باتر  بولد  از  تنها  شد، 

در  اقلیت  سهام داران  راضی کننده  و  توافق 

 »Turquoise Hill« معامله خرید سهام شرکت

سخن به میان آمد اما در حقیقت استاشولم در 

سپتامبر  ماه  در  خرید  پیشنهاد  اعالم  هنگام 

2022 در کنار باتر حضور داشت.

نکته مهم این موضوع وجود هزاران پروژه های 

با  یکی  هر  که  است  جهان  سراسر  در  معدنی 

مشکالت خاص خود دست و پنجه نرم می کنند و 

ممکن است در مقابله با مشکالت همان کاری را که 

ورزید،  اقدام  آن  انجام  به   »Rio Tinto« شرکت 

انجام دهد. البته نباید از حضور یک مدیر باهوش و 

شد.  غافل  مشکالت  آسان تر  حل  در  ذکاوت 

سهام داران شرکت »Rio Tinto« به زودی متوجه 

خواهند شد که استاشولم چه خدمت بزرگی به آن ها 

انجام داده است.

محتوای اخبار منتشر شده  
 »Turquoise Hill Resources« سهام داران شـرکت

در روز 9 دسـامبر 2022 در مـورد پذیـرش پیشـنهاد 

شـرکت »Rio Tinto« بـرای خریـد 49 درصـد از سـهام 

شرکتی که در حال حاضر مالکیت حقیقی و حقوقی 

آن را برعهده شرکت »Rio Tinto« نیست، رای دادند.  

شرکت »Rio Tinto« به حمایت دو سوم سهام داران 

درصـد   51 جملـه  از   »Turquoise Hill« شـرکت 

 Rio« سـهام دارانی کـه از قبـل مالکیـت آن بـه شـرکت

Tinto« واگذار شده بود و همچنین بقیه سهام داران 

رای دهنـده نیـاز دارد. بعـد از ارائـه دو پیشـنهاد قبلـی 

شـرکت »Rio Tinto« پیشـنهاد 43 دالر کانادا )31.64 

دالر آمریکا( به ازای هر سهم با ارزش خالص سهام کلی 

شـرکت های  داد.  ارائـه  را  دالر  میلیـارد  سـه 

و   »Pentwater Capital Management«

بـه   کـه   »SailingStone CapitalPartners«

ترتیـب دارای 15.2 درصـد و 2.2 درصـد سـهام 

شـرکت کانادایـی »Turquoise Hill« هسـتند، 

کردنـد.  مقاومـت  پیشـنهادات  ایـن  برابـر  در 

 Rio« شرکــــــــــت  هم اکنـون  کـه  اسـت  گفتنـی 

طـالی و  مـس  معـــــــــدن  مدیریـــــــــت   ،»Tinto 

.»Oyu Tolgoi« 
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مفتول 8 تا 25

هادی استرند شده

مفتول از قطر 1/38  تا 4/50  میلی متر

  مفتول از قطر 0/35  تا 1 میلی متر

مفتول از قطر 0/12  تا    0/3 میلی متر

 آنیل شده یا بدون آنیل  

آنیل شده یا بدون آنیل  

مساحت2100  متر
تاسیس سال 1۳۸0

اشتغال 150 نفر

فعالیت های 
صـــلی ا

مسبارکاوه
 تامین مواد اولیه
صنعت برق کشور

محصول بانچ شده
از مقطع 0/5 تا 300 میلی متر

انواع میلگرد مسی
از سایز 8 تا 80  

مقاطع مسی
 قلع اندود شده به روش الکترولیز

 تسمه و کویل مسی

 سیم ارت
 مسی

 تولید محصوالت میانی و
 نیمه تمام مس،

آلومینیوم و آلیاژی آن ها

 بدون اکسیژن به روش
UPCAST ریخته گری پیوسته

 آنیل شده یا بدون آنیل  

 کالس 2 یا بدون آنیل از مقطع
0/5 تا 500 میلی متر

دانش نوین، تجربه ای غنیدانش نوین، تجربه ای غنی
 سرمایه گذاری
 جهت توسعه
صنعت برق
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نیازمند تمهیدات کارشناسانه دفع پسماند سرب هستیم
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نیازمند تمهیدات کارشناسانه دفع پسماند سرب هستیم
مدیر کارگاه ریخته گری نظامی، تولیدکننده شـمش سـرب گفـت علی رغم اینکه بعضی از تولیدکنندگان در سـایر نقاط 
کشـور بـه راحتی پسـماند خود را دفع می کننـد و به فعالیت خود ادامـه می دهند اما ایـن واحد ریخته گری در حالـی از ادامه 
تولیـد بازمانـد کـه تنها دلیل آن نیـز هزینه های باالی دفع پسـماند به صـورت آزاد بود؛ به طـوری که برای دفع مقـداری از 

این پسماندها از مجموعه، باید هزینه  هنگفتی را پرداخت می کردیم.

خبرنگار  با  گفت وگو  در  نظامی  حکمعلی 

بیان  آنالین«  »فلزات  تحلیلی  و  خبری  پایگاه 

از  را  این کارگاه ریخته گری فعالیت خود  کرد: 

سال 1397 در شهرک صنعتی اشتهارد با تولید 

علی رغم  متاسفانه  اما  کرد  آغاز  سرب  شمش 

سرمایه گذاری های شخصی و پیگیری های مکرر 

به مدت  مربوطه،  نهاد های  از  موانع  رفع  برای 

دو سال است که غیرفعال شده ایم. شرایط دشوار 

تامین مواد اولیه، بروکراسی های اداری زمان بر و 

در  زیست  محیط  سازمان   سنگ اندازی های 

مسیر تولید به دلیل پسماند باقی مانده از فرایند 

که  بود  از جمله مشکالتی  تولید شمش سرب، 

ادامه  به  قادر  تولیدی  واحد  این  شد  باعث 

فعالیت خود نباشد. البته این اتفاق برای اکثر 

صنعتی  شهرک  در  ریخته گری  فعال  واحدهای 

اشتهارد رخ داد و با توجه به حمایت دولت از 

مانند  همسایه  کشورهای  در  تولیدکنندگان 

افراد دانش و تجربه خود را  این  عراق و ترکیه، 

صرف ادامه فعالیت در این مناطق کردند.  وی 

این  در  استفاده  مورد  اولیه  مواد  خصوص  در 

کارگاه تولیدی، مطرح کرد: مواد اولیه مورد نیاز 

کنسانتره  فرسوده،  خودرو  باتری های  شامل 

سرب و سرباره های شرکت های بزرگ تولید کننده 

سرب و روی بوده است اما به دلیل اینکه هیچ 

سهمیه ای برای تهیه مواد اولیه از سوی دولت 

دریافت نمی کنیم، ناچار به تامین خوراک مورد 

شرایط  مسئله  همین  هستیم.  آزاد  بازار   از  نیاز 

تولید را بسیار دشوار ساخته است؛ به طوری که 

برای تامین هر کدام از این مواد با چالش روبه رو 

می شویم. به دنبال جمع آوری باتری های فرسوده 

از سطح بازار توسط کارخانه های باتری سازی نو و 

و  این مجموعه ها  تولید شمش سرب در داخل 

فرسوده،  باتری  واردات  ممنوعیت  همچنین 

برای تامین خوارک مورد نیاز خط تولید شمش 

سرب عاجز مانده ایم و توان رقابت با شرکت های 

بزرگ تولیدکننده باتری را نداریم.

مدیر کارگاه ریخته گری نظامی:
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جداسازی می شود و پسماند آن دیگر سودی 

تن   100 اگر  مثال  طور  به  ندارد.  تولید  برای 

از  که  سربی  میزان  شود،  کشور  وارد  سرباره 

تن است. حال   10 تولید می شود،  این سرباره 

سود  که  باقی مانده  پسماند  تن   90 تکلیف 

در  این  شد.  خواهد  چه  ندارد،  نیز  چندانی 

حالی است که می توان با جلوگیری از خام فروشی 

ضمن  داخل،  در  کنسانتره  مستقیم  عرضه  و 

افزوده  ارزش  کسب  و  نهایی  محصول  تولید 

بیشتر، سود خوبی به دست آورد و در چنین 

شرایطی، واحد های تولیدکننده شمش سرب با 

تامین ماده اولیه کافی به فعالیت خود ادامه 

خواهند داد.

وعده هایی که در حد شعار باقی ماند  
سازمان های  سنگ اندازی  با  رابطه  در  وی 

علی رغم  کرد:  عنوان  تولید،  روند  در  مربوطه 

از  بعضی  کشور،  نقاط  سایر  در  اینکه 

دفع  را  خود  پسماند  راحتی  به  تولیدکنندگان 

می کنند و به فعالیت خود ادامه می دهند اما 

این واحد ریخته گری از ادامه تولید بازماند که 

تنها دلیل آن نیز هزینه های باالی دفع پسماند 

دفع  برای  که  طوری  به  بود؛  آزاد  صورت  به 

مقداری از این پسماندها از کارگاه، باید هزینه  

ذکر  به  الزم  البته  پرداخت می کردیم.  گزافی 

از سه مرحله ذوب  این پسماند پس  است که 

در کوره دیگر حاوی هیچ عناصر مضری که به 

طبیعت آسیب برساند، نخواهد بود. از طرفی 

مسئوالن وعده هایی در رابطه با در نظر گرفتن 

محلی برای دفع پسماند مطرح کرده بودند اما 

متاسفانه این وعده ها در حد شعار باقی ماند. 

در  پسماند ها  این  دپوی  دلیل  به  نهایت  در 

دفع  و  نشدیم  فعالیت  ادامه  به  قادر  کارگاه 

توجیه پذیری  نیز  آزاد  صورت  به  هم  آن ها 

ریخته گری  کارگاه  مدیر  ندارد.  اقتصادی 

نظامی در ارتباط با فرایند تولید شمش سرب و 

اظهار  محصول،  این  مصرف کننده  صنایع 

کوره  نوع  دو  به  مجهز  کارگاه  این  داشت: 

از  استفاده  صورت  در  و  بود  دوار  و  سنتی 

خام فروشی و صادرات کنسانتره سرب  
مدیر کارگاه ریخته گری نظامی در رابطه با 

تولید  کرد:  تصریح  اولیه،  مواد  دشوار  تهیه 

و  سرباره  تهیه  با  واحد  این  در  سرب  شمش 

جداسازی باقی  مانده سرب از شرکت های بزرگ 

تولیدکننده سرب و روی صورت می پذیرفت اما 

در این زمینه هم به علت عدم تحویل سرباره  از 

این  شرکت ها دست خالی ماندیم و آخرین راه، 

مسیر  ادامه  برای  سرب  کنسانتره  از  استفاده 

به  نیاز  مورد  کنسانتره  تامین  برای  بود.  تولید 

سبب  به  که  آوردیم  روی  آزاد  بازار  به  ناچار 

جوالن واسطه ها که هیچ اطالعات تخصصی در 

با  نیز  کنسانتره  تامین  در  ندارند،  زمینه  این 

با  افراد  این  مثال  به طور  مواجه شدیم.  چالش 

اضافه  با  و  آن  دپوی  و  کنسانتره  عمده   خرید 

ندارند،  مشخصی  ماهیت  که  موادی  کردن 

هنگام  و  را کاهش می دهند  کیفیت کنسانتره 

به  را  کنسانتره  باکیفیت  نمونه  نیز  فروش 

تولیدکنندگان ارائه می دهند اما زمانی که قرارداد 

نهایی منعقد شد، مشخص می شود که کنسانتره  

افراد  این  و  ارسال شده کیفیت مناسبی ندارد 

نیز پاسخگو نیستند.

البته  داد:  ادامه  راستا  همین  در  نظامی 

تامین دشوار کنسانتره تنها به این مسئله ختم 

ماده  این  نیز  معدن داران  بلکه  نمی شود 

کشور های  به  خام  صورت  به  را  معدنی 

همسایه و چین صادر می کنند. در سال 1397 

برای تهیه خاک معدنی به یکی از معادن سرب 

شمش  قیمت  زمان  آن  در  و  کردیم  مراجعه 

سرب صادراتی، هفت  هزار تومان به  ازای هر 

قیمت  که  اینجاست  جالب  بود.  کیلوگرم 

خاک معدنی را در آن زمان هفت هزار تومان 

به  ازای هر کیلوگرم اعالم کردند. نکته قابل 

تامل اینکه سرباره کنسانتره صادر شده بعد از 

برای  و  می شود  کشور  وارد  دوباره  فرآوری 

اما  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  سرب  تولید 

چرا باید مواد اولیه را به صورت خام بفروشیم 

و سرباره آن را دوباره به کشور بازگردانیم؛ در 

سرباره  این  سرب  از  کمی  مقدار  که  صورتی 

سرباره کنسانتره صادر 
شده بعد از فرآوری دوباره 
وارد کشور می شود و برای 
تولید سرب مورد استفاده 
قرار می گیرد اما چرا باید 

مواد اولیه را به صورت خام 
بفروشیم و سرباره آن را 
دوباره به کشور بازگردانیم
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از  خوراک،  عنوان  به  فرسوده  باتری های 

استفاده  مواد  ذوب  برای  سنتی  کوره های 

استفاده  مورد  اولیه  ماده  اگر  و  می کردیم 

فرایند  در  دوار  کوره های  از  بود،  کنسانتره 

کنسانتره  اینکه  ضمن  می بردیم.  بهره  تولید 

هم  و  اکسیدی  نوع  از  نیز  استفاده  مورد 

سولفوره بود و اگرچه استفاده از نوع اکسیدی 

آن آسان تر است اما در نهایت از هر کنسانتره ای 

که قادر به تامین آن بودیم، استفاده می کردیم. 

ضمن اینکه با جمع آوری اکسید یا همان دوده 

کنسانتره  از  فرایند جداسازی سرب  از  حاصل 

موادی  افزودن  با  دوباره  فیلتر ها،  بک  توسط 

مانند کربنات به آن می توانستیم شمش سرب 

تولید کنیم. این سیکل تا زمانی ادامه داشت 

باقی  آن  از  سوخته  خاک  تنها  پایان  در  که 

با  باید توجه داشت که سرب، یک فلز  بماند. 

کاربرد های فراوان است و در تجهیزات نظامی، 

قرار  استفاده  مورد  و…  خودرو  باتری های 

می گیرد که به همین علت، تولید شمش سرب 

باید ادامه پیدا کند.

بازار  در  تقاضا  اینکه  به  اشاره  با  نظامی 

مصرف وجود دارد اما هزینه  تولید سرسام آور 

برای  تقاضا  خوشبختانه  کرد:  ابراز  است، 

شمش سرب در بازار هست البته بیشتر شمش 

بعضی  حضور  علت  به  و  شده  صادر  تولیدی 

محصول  خرید  برای  که  قیمتی  واسطه ها، 

قیمت های  از  پایین تر  می شود،  پیشنهاد 

اولیه  مواد  اگر  وجود  این  با  است.  جهانی 

واحد های ریخته گری نیز تامین شود، به علت 

فروش  قیمت  به  نسبت  تولید  باالی  هزینه 

هزینه های  احتساب  با  بازار  در  سرب  شمش 

استهالک  مصرفی،  مواد  حمل و نقل،  کارگر، 

ادامه  انرژی،  حامل های  هزینه  و  ماشین آالت 

فعالیت مقرون به صرفه نخواهد بود.

ضرورت حفظ حیات صنعت سرب  
از  دولت  حمایت  اهمیت  خصوص  در  وی 

تولیدکنندگان، مطرح کرد: اعطای وام، تنها راه 

حمایت از واحدهای تولیدی نیست زیرا در این 

تولیدکنندگان  و  حاصل  عکس  نتیجه  شرایط 

مقروض تر خواهند شد. این واحد نیز در گذشته 

میلیون   260 وام  تولید،  برای هموارسازی مسیر 

تومانی دریافت کرد اما در نهایت مبلغ آن پس از 

بر  رسید.  تومان  میلیون   700 به  حساب  تسویه 

فعاالن  به  بتواند  که  موثری  روش  اساس  همین 

صنعت سرب یاری رساند، این است که نهاد های 

مربوطه به وعده های خود جهت در نظر گرفتن 

و  کنند  عمل  پسماند  دفع  برای  مناسب  محلی 

دولت هم برای تامین خوراک مورد نیاز واحد های 

ریخته گری و جلوگیری از خام فروشی مواد اولیه 

از  ما  درخواست  تنها  پایان  در  بردارد.  گام 

مسئوالن در چنین شرایطی این است که به علت 

استراتژیک بودن فلز سرب، این صنعت را حفظ 

صنایع  خصوص  در  که  جلساتی  در  و  کنند 

و  فعاالن  می  شود،  تصمیم گیری  مختلف 

نکات  و  کنند  پیدا  حضور  حوزه  آن  کارشناسان 

نظر گرفته شود.  نیز در  و کارشناسی  تخصصی 

مدیر کارگاه ریخته گری نظامی در پایان با اشاره 

به آینده صنعت سرب، یادآور شد: با تمامی این 

موانع، تولیدکنندگان انگیزه ای برای ادامه مسیر 

تولید ندارند و اگر ما دارایی خود را در حوزه های 

کم ریسک تری در سال های گذشته سرمایه گذاری 

شرایط  نبودیم.  مالی  بدهکار  اکنون  می کردیم، 

تولید در این کارگاه در سال  1397 مناسب بود؛ 

صورت  به  مجموعه  در  نفر   12 که  طوری  به 

بعد،  سال های  در  اما  داشتند  فعالیت  مستقیم 

متحمل  ضررهای  و  شد  تاسف انگیز  اوضاع 

فراوانی شدیم. با این اوصاف می توان گفت که 

آینده این صنعت روشن نخواهد بود و در نهایت 

ختم  تعطیلی  به  تولیدی  واحد های  سرنوشت 

خواهد شد. در صورتی که کشور های توسعه یافته 

فروش  و  خام  صورت  به  اولیه  مواد  خرید  با 

محصول نهایی با ارزش افزوده بیشتر به راحتی 

و  توسعه  مسیر  و  می دهند  ادامه  تولید  به 

پیشرفت را طی می کنند.
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صنایع مصرف کننده

تولید اسید فسفریک؛ گذر از تهدید به سوی فرصت ها 

کاهش قیمت نفت علی رغم اعمال محدودیت های جدید علیه روسیه
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تولید اسید فسفریک؛ گذر از تهدید به سوی فرصت ها 
اسـید فسـفریک، بـه  عنـوان دومیـن اسـید پرمصرف جهـان شـناخته می شـود و یکـی از مواد 
شـیمیایی ضـروری در کشـور به شـمار می آیـد که کشـاورزی و دامداری کشـور تحت سـیطره آن 
اسـت. بـا این حال، بازار اسـید فسـفریک کشـور در حالت کسـری قـرار دارد و این مـورد کارکرد 
برخـی از صنایـع کودهـای شـیمیایی را تحـت تاثیر قرار داده اسـت. بـا توجه به اینکه دسترسـی 
بـه اسـید سـولفوریک کشـور به  عنـوان مـاده اولیـه تولید اسـید فسـفریک در کشـور به وفـور با 
توجـه بـه واحدهـای ذوب و پاالیـش کاتـد در کشـور و همچنیـن واحدهـای اختیاری تولید اسـید 
بـدون مشـکل اسـت و از طرفـی تقاضای کافـی برای ایـن محصول وجود نـدارد، به نظر می رسـد 
افزایـش تولیـد اسـید فسـفریک کشـور می تواند بـه  منزلـه تبدیل یـک تهدید زیسـت محیطی به 

فرصتی جهت بهبود وضعیت کشاورزی و سایر صنایع باشد.

تحلیلــی  و  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 

ــط عمومــی  ــه نقــل از رواب ــن« و ب ــزات آنالی »فل

آتورپــات،  آرمــان  اقتصــادی  شــرکت مشــاوره 

اســید فســفریک، مهم ترین اســید خانواده اسیدهای 

تولیــد  در  و  مــی رود  شــمار  بــه  اکســیژن دار 

کودهــای  نهایــت  در  و  فســفاته  نمک هــای 

اســید  کلــی  فــرم  دارد.  کاربــرد  کشــاورزی 

فســفریک بــه صــورت یــک جامــد بلــوری اســت 

کــه در غلظت هــای پاییــن بــه  صــورت محلــول 

نیــز وجــود دارد. اســید فســفریک کــه بــا فرمــول 

»H3PO4« یکی از اســیدهای ارزشــمند غیرآلی 

اســت، پــس از اســید ســولفوریک دومیــن اســید 

می شــود.  محســوب  جهــان  در  پرمصــرف 

میــزان خلــوص ایــن اســید بــا مقــدار»P2O5« آن 

از  کــه  فســفریک  اســید  می شــود.  ســنجیده 

فســفات  ســنگ  بــا  اسیدســولفوریک  واکنــش 

تهیــه می شــود، طــی دو فراینــد مرطــوب )تــر( و 
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فرایند خشک )حرارتی( تولید می شود.

اســید فســفریک، مــاده ای ارزشــمند اســت و 

جملــه  از  دارد.  کاربــرد  مختلفــی  صنایــع  در 

صنایــع مصرف کننــده ایــن محصــول می تــوان 

کودهــای  )تولیــد  کشــاورزی  صنایــع  بــه 

پزشــکی،  غذایــی، صنایــع  شــیمیایی(، صنایــع 

پاک کننده ها و زدودن زنگ آهن اشاره کرد.  

انــواع  ایــن اســید در تولیــد  کاربــرد عمــده 

کودهــای فســفاته از جملــه دی آمونیــوم فســفات، 

مونــو آمونیــوم فســفات و ســوپر فســفات تریپــل و 

تولیــد مــواد مغــذی در غــذای دام و طیــور ماننــد 

فســفات  کلســیم  و دی  فســفات  کلســیم  مونــو 

گریدهــای  دارای  فســفریک،  اســید  اســت. 

ــا کــد تعرفه هــای مجــزا در  مختلفــی اســت کــه ب

ســطح جهــان مــورد تجــارت قــرار می گیرنــد. کــد 

بــا  فســفریک  اســید  معــرف   28092010 تعرفــه 

گریــد صنعتی)خلــوص کمتــر از 55 درصــد(، کــد 

تعرفــه 28092020 گریــد دارویــی )بــا خلــوص بیــش 

28091000 معــرف  تعرفــه  کــد  و  از 55 درصــد( 

اسید 100 درصد خالص است.

ــفریک در    ــید فس ــارز اس ــش ب نق
ــور ــاورزی کش کش

نیــاز فزاینــده غــذا در کشــور در پــی افزایش 

ــرای محصــوالت کشــاورزی  جمعیــت، تقاضــا ب

را بــه  طــور قابــل  توجهــی افزایــش داده اســت و 

اقلیــم خشــک کشــور، مســاحت  بــه  توجــه  بــا 

قابــل کشــت در کشــور محــدود اســت. بنابراین 

کاربــرد کودهــای شــیمیایی بــه  منظــور افزایــش 

بازدهــی تولیــد محصــوالت کشــاورزی امــری 

بهینــه  مصــرف  می رســد.  نظــر  بــه  ضــروری 

کودهــا عــالوه بــر حفــظ و افزایــش حاصل خیــزی 

کیفیــت  افزایــش  باعــث  می توانــد  خاک هــا 

کاهــش  و  زیســت  محیــط   حفــظ  محصــول، 

فرســایش خــاک شــود. بــا توجــه بــه اینکــه مــاده 

اولیــه تولیــد کودهــای فســفاته اســید فســفریک 

اســت، می تــوان عنــوان کــرد که اســید فســفریک 

کشــاورزی  صنعــت  جدایی ناپذیــر  عناصــر  از 

بــا  کشــور  حاضــر  حــال  در  امــا  اســت  کشــور 

کســری قابــل توجــه آن مواجــه و تولیدکننــدگان 

محــدودی بــه تولیــد ایــن محصــول می پردازنــد. 

ــن اســت؛ در  ــد کشــور حــدود 158 هــزار ت تولی

حالــی کــه تقاضــای صنایــع مصرف کننــده بیــش 

محــل  از  آن  اختــالف  و  بــود  مقــدار  ایــن  از 

واردات تامیــن می شــود. ذکــر ایــن نکتــه حائــز 

تنهــا 20  اســت کــه در حــال حاضــر،  اهمیــت 

فســفریک  اســید  موجــود  ظرفیــت  از  درصــد 

کشــور فعــال اســت. واردات اســید فســفریک 

کشــور بــا گرید هــای مختلــف در نمــودار یــک 

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. همــان  طــور 

کــه در نمــودار نیــز مشــخص اســت، در ســال 

1394، باالتریــن میزان واردات اســید فســفریک 

صــورت گرفتــه اســت؛ در حالــی کــه در ســال 

1392، واردات ایــن محصــول کمتریــن مقــدار را 

طی دهه 90 داشته است.

 

صنایع مصرف کننده اسید فسفریک   
در کشور

تقاضــای داخلــی اســید فســفریک در صنایــع 

ــا  ــازه زمانــی 1395 ت اصلــی مصرف کننــده در ب

قــرار  بررســی  مــورد  یــک  نمــودار  در   ،1400
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گرفتــه اســت. همــان  طــور کــه نمــودار نیــز گویــا 

اســت، تولیــد مونــو آمونیــم فســفات از ســال 

1395 بــه بعــد متوقــف شــده اســت. ایــن کاهــش 

تولیــد در ســایر کودهــای کشــاورزی نیــز بــه 

اســید  مصــرف  اگرچــه  می خــورد.  چشــم 

طیــور  و  دام  خــوراک  واســطه  بــه   فســفریک 

افزایــش یافتــه اســت امــا کمبــود ســنگ فســفات 

در کشــور موجــب کســری اســید فســفریک در 

تولیــد  اولیــه  مــاده  عنــوان  بــه   داخلــی  بــازار 

ــا توجــه بــه  کودهــای کشــاورزی شــده اســت. ب

نمــودار یــک، میــزان مصــرف اســید در ســال 

1400 حدود 166 هزار تن برآورد شده است.

جبــران  تبعــات  فســفریک،  اســید  کمبــود 

 ناپذیــری بــرای صنعــت کشــاورزی کشــور رقــم 

ــه  زده کــه مهم تریــن آن، آســیب دیــدن خــاک ب

کودهــای  از  حــد  از  بیــش  اســتفاده  دلیــل 

نیتروژنــه در کشــور اســت. در شــرایطی کــه 

جهــان در ســال 2008، حــدود 30 درصــد کــود 

درصــد   13 حــدود   ،2020 ســال  در  و  فســفاته 

بــه کودهــای فســفاته  کــود مصرفــی خــود را 

الگــو  ایــن  از  ایــران  اســت،  داده  اختصــاص 

تبعیــت نکــرده و بــا اســتناد بــه آمارهــای ارائــه 

شــده توســط جهــاد کشــاورزی در ســال 2008، 

 2 تنهــا   ،2020 ســال  و در  بــر 29 درصــد  بالــغ  

درصــد از کــود فســفاته اســتفاده کــرده و بــه  

جــای آن 96 درصــد کــود نیتروژنــه بــه کار بــرده 

اســت کــه ایــن امــر از ضعــف صنعــت کودهــای 

فسفاته در کشور حکایت دارد.

 بــا توجــه بــه اینکــه ایــران یکی از کشــورهای 

مطــرح دارنــده گاز طبیعــی در جهــان اســت، 

کودهــای  از  توجهــی  قابــل  مقادیــر  همــواره 

و  اســت  شــده  تولیــد  کشــور  در  نیتراتــه 

مســبب  کــود،  ایــن  بــه  راحــت  دسترســی 

افزایــش مصــرف کودهــای نیتراتــه و تفــاوت 

بــا  مقایســه  کشــور  در  کــود  مصــرف  الگــوی 

جهــان شــده اســت. گفتنــی اســت زیــاده روی 

در مصــرف کودهــای نیتراتــه، موجــب برهــم 

خــاک  مغــذی  عناصــر  ترکیــب  خــوردن 

می شــود. شــایان ذکــر اســت کــه در ســال های 

اخیــــــر، سیاســــت هایی در راستــــــــای متعادل سازی 

عناصــر مغــذی زمین هــای کشــاورزی و باغــات 

ــرار  ــاد کشــاورزی ق در دســتور کار وزارت جه

گرفتــه اســت. بــه نحــوی کــه انتظــار مــی رود در 

ســال های آتــی، مصــرف کودهــای نیتراتــه بــه 

62 درصــد، کودهــای فســفاته بــه 12 درصــد و 

کودهــای پتاســه بــه حــدود 12 درصــد رســیده و 

بــه  آن،  از  پــس  ســال های  در  نهایــت  در 

اســتانداردهای جهانــی کــه شــامل 26 درصــد 

 11 و  فســفاته  کــود  درصــد   31 نیتراتــه،  کــود 

درصد کود پتاسه برسد. 

مــوارد ذکــر شــده بــر ایــن موضــوع داللــت 

ــواع کــود بایســتی  دارد کــه نســبت مصــرف ان

امــر در صورتــی محقــق  ایــن  و  اصــالح شــود 

می شــود کــه تولیــد کودهــای فســفاته و پتاســه 

ــن مهــم جــز در  ــد کــه ای ــش یاب در کشــور افزای

افزایــش  جهــت  تدابیــری  اندیشــیدن  ســایه 

محقــق  کشــور  در  فســفریک  اســید  تولیــد 

نخواهــد شــد. ایــن مهــم بــا توجــه بــه وجــود 

بــا  بــازار داخلــی کشــور  اسیدســولفوریک در 

اسیدســولفوریک  اجبــاری  تولیــد  بــه  توجــه 

شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران و تقاضــای 

به آســانی  و  نبــوده  دســت نیافتنی  بــازار 

زیســت محیطی  خطــرات  از  یکــی  می تــوان 

در  گوگــردی  گازهــای  انتشــار  از  ناشــی 

واحدهــای ذوب و پاالیــش کاتــد را بــه فرصتــی 

بــرای تولیــد و در نهایــت اســتفاده از اســید 

فسفریک در صنعت کشاورزی بدل ساخت.
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از روزنامه »Financial Times«، روسـیه که 

بـا تحقیـر قدرت هـای غربـی مبنی بر تحمیل سـقف 

قیمت نفت توسـط آن ها مواجه شـد، تهدید کرد که 

روند صادرات به کشورهایی که از این سقف قیمتی 

پیـروی می کننـد را متوقـف خواهـد کـرد. در عـرض 

چندین ساعت پس از اعمال این محدویت، اختالالت 

در رونـد عرضـه نفـت بـه  صـورت تشـکیل صف  هـای 

طوالنـی از انبـوه نفتکش هایـی کـه در تنگـه »بسـفر« 

بودند، نمایان شد.

اگرچه تصمیم به اعمال چنین محدودیت هایی 

موجـب افزایش قیمت نفت می شـد، چراکه پیـش از 

این اتفاق، کشورهای عضو اوپک پالس بازار را با اعالم 

تصمیـم خـود مبنـی بـر کاهـش شـدید عرضـه نفـت 

غافلگیر کرده بودند. با این حال، روز پنج شنبه هشتم 

دسـامبر 2022، قیمـت مبنـای بین المللـی نفـت خـام 

برنـت بـه 76 دالر و 15 سـنت در هـر بشـکه رسـید کـه 

پایین ترین قیمت در سال 2022 بود.

 روند عرضه نفت روسیه با قدرت ادامه   

دارد
اعمـال محدودیـت توسـط اروپـا بـر واردات نفـت 

خـام از روسـیه بـه عنـوان بزرگ ترین صادرکننده نفت 

جهان، یک تحریم بالقوه محسوب می شود که هدف 

آن وادار کـردن مسـکو بـه تغییـر مسـیر رونـد عرضـه و 

هفته منتهی به پنجم دسـامبر 2022 لحظه ای مهم در مسـئله ژئوپلیتیک در سـطح جهانی بـود؛ چراکه 
تحریم اروپا و تعیین سقف قیمت توسط گروه» G۷« بر نفت خام روسیه به اجرا درآمد.

متوقـف کـردن کسـب درآمـد دالر نفتی روسـیه برای 

دامـن زدن بـه جنـگ بـا اوکرایـن بـود امـا طـرح تعییـن 

هـدف  بـا   »G7« گـروه  توسـط  قیمـت  سـقف 

متعادل سازی قیمت نفت ارائه شد.

زمانی که اتحادیه اروپا اعالم کرد که تحریم هایی 

را علیـه هـر نفتکشـی کـه نفـت روسـیه را حمـل کند، 

حتـی نفتکشـی کـه بـه قـاره آسـیا حمـل شـود، اعمـال 

خواهد کرد، در برخی از کشورهای غربی این نگرانی 

بـه وجـود آمـد کـه ایـن اقدامـات باعـث توقـف رونـد 

صادرات روسیه و سپس افزایش قیمت نفت خواهد 

شد. به همین دلیل اعمال چنین محدودیت هایی بر 

نفـت روسـیه، موجـب ضربـه بـه کشـورهای غربـی و 

ایجاد تورم بیشتر در این کشورها خواهد شد و باعث 

افزایـش درآمـد ارزی حاصـل از فروش نفت در روسـیه 

می شـود. بـا ایـن حـال، تعییـن سـقف قیمـت تنهـا بـه 

منظـور ادامـه رونـد عرضـه نفـت روسـیه به مشـتریان 

خـود و متعـادل نگه داشـتن قیمت نفت اعمال شـد. 

همچنین دامنه سایر اقدامات مرتبط با تعیین سقف 

قیمـت محدودتر شـد و به معامله گـران این اطمینان 

داده  شـد کـه رونـد عرضـه نفت روسـیه تا حـد زیادی 

بدون کاهش ادامه خواهد داشت.

ایـاالت متحـده آمریـکا، اتحادیـه اروپا را متقاعد 

کرد که یک بند از تحریم های خود را کنار بگذارد. در 

ایـن بنـد بـه ایـن موضـوع اشـاره شـده اسـت کـه اگـر 

کشـتی های حامـل سـوخت سـقف قیمـت را رعایـت 

کاهش قیمت نفت علی رغم اعمال محدودیت های 
جدید علیه روسیه
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نکننـد، برای همیشـه از دریافـت خدمات دریایـی از 

اتحادیه اروپا منع خواهند شد. البته این ممنوعیت 

بـه محرومیـت 90 روزه  دریافـت خدمـات دریایـی 

کاهش یافت. آموس هوچستاین، مشاور ارشد انرژی 

جو بایدن، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا مطرح 

کرد که سقف قیمت 60 دالر در هر بشکه تعیین شد 

تـا اطمینـان حاصـل شـود کـه افزایـش شـدید قیمـت، 

موجـب تضعیـف توانایی حمایـت کشـورهای حامی 

اوکراین نخواهد شد. همچنین به موجب این تعیین 

سـقف قیمـت اطمینـان حاصـل می شـود کـه کشـور 

متجـاوز بـه اوکرایـن، هزینـه ادامه تجاوزگـری به خاک 

این کشور را نداشته باشد.

روز  روسـیه  رئیس جمهـور  پوتیـن،  والدیمیـر 

تعییـن  کـه  کـرد  بیـان   2022 دسـامبر   9 جمعـه 

سـقف قیمت هـا بـا سـطح قیمتـی کـه روسـیه در 

مطابقـت  می فروشـد  را  خـود  نفـت  حاضـر  حـال 

تاثیـر  اقـدام  ایـن  کـه  می دهـد  نشـان  و  دارد 

محـدودی بـر بودجـه روسـیه خواهد داشـت. وی 

افـزود کـه روسـیه تحـت هیـچ شـرایطی متحمـل 

ضرر نخواهد شـد. پوتین اظهار داشـت که با این 

حـال، روسـیه همچنـان ممکـن اسـت در واکنـش 

بـه کاهـش تولیـد خـود در صـورت لزوم، بـه ایجاد 

اقـدام کنـد. همچنیـن  نفـت  بـازار  در  بی ثباتـی 

روسـیه از معاملـه بـا هـر خریـداری کـه مایـل بـه 

رعایـت سـقف قیمـت اسـت، خـودداری می کنـد 

امـا مقامـات غربـی می گوینـد کـه تعییـن سـقف 

قیمـت 60 دالر بـه پاالیشـگاه های آسـیایی کمـک 

می کنـد تـا در مـورد قیمت هـای پایین تـر نیـز بـه 

رویتـرز،  داده هـای  اسـاس  بپردازند.بـر  مذاکـره 

بعـد  اورال روسـیه  بـار  پیکـر حمـل  کشـتی غـول 

ازظهـر روز جمعـه 9 دسـامبر 2022 حامل نفتی به 

قیمـت حـدود 53 دالر در هـر بشـکه بود.فلوریان 

تالر، مدیر موسسه »OilX« که نقل و انتقال نفت 

در سراسـر جهـان را ردگیـری می کنـد، اذعان کرد 

کـه رونـد عرضـه روسـیه بـه بـازار بـه بیـش از هـر 

زمـان دیگـری در سـال جـاری رسـیده اسـت.وی 

افـزود کـه هرگونـه کاهـش در رونـد عرضـه، تاثیـر 

خود را در اواخر سـه ماهه اول سـال 2023 نمایان 

خواهد کرد. 

حد    از  کمتر  نفت  تولید  حجم  کاهش 
اعالم شده

در ماه اکتبر 2022، زمانی که عربستان سعودی، 

روسـیه و سـایر کشـورهای متحـد عضـو اوپـک پـالس 

کاهش دو میلیون بشکه ای سهمیه های تولید خود را 

اعالم کردند که بر روی کاغذ معادل حدود 2 درصد 

عرضه جهانی است، این اقدام واکنش سریع غرب را 

در پی داشت.آمریکا، عربستان سعودی را هم  راستا با 

آژانـس  کـرد.  انـرژی معرفـی  ایـن جنـگ  در  روسـیه 

بین المللی انرژی کشورهای متحد عضو اوپک پالس 

را به ایجاد خطر برای اقتصاد جهانی متهم کرد؛ اگرچه 

کـه تـورم ناشـی از انـرژی همچنـان یـک مشـکل در 

اقتصاد کشورهای غربی مطرح می شود اما اتفاقات 

از ابتـدای مـاه نوامبـر نشـان داد که اقدام گـروه اوپک 

پـالس زیرکانـه بـوده اسـت. بـه گفتـه عبدالعزیـز بـن 

سـلمان، وزیـر انـرژی عربسـتان، در مواجهـه با اقتصاد 

جهانـی در حـال تضعیـف، نیـاز بـه کاهـش اقدامـات 

پیش دسـتانه برای متوقف کردن افت شـدید قیمت 

نفـت بـازار احسـاس می شـود. بـه عـالوه قیمت نفت 

افزایـش نیافتـه بلکـه کاهـش یافتـه اسـت. همچنیـن 

گروه اوپک پالس حجم تولید خود را تا روز یکشنبه 11 

دسامبر 2022 حفظ کرد.

بـه عـالوه کاهـش حجـم واقعـی تولید نفت گـروه 

اوپک پالس کمتر از رقم اعالم شده در نشست وین 

اتریـش بـود کـه تنهـا بـه ایـن دلیـل اسـت کـه برخـی از 

تولیدکننـدگان ماننـد آنگوال و نیجریـه در تـالش برای 

حفـظ سـهمیه تولیـد نفـت خـود بودند. تحلیل گـران 

بـازار عنـوان کردنـد کـه بـه جـای کاهـش دو میلیـون 

بشکه نفت در روز از بازار، یک میلیون بشکه کاهش 

یافت که البته هنوز رقم قابل  توجهی است اما تاثیر 

چندانی بر کاهش قیمت نفت ندارد. 

ترس از جانب تقاضا، بر نگــرانی ها در   
روند عرضه غلبه می کند

پس از ماه ها نگرانی در مورد وقفه در روند عرضه، 

معامله گـران اکنـون بـر تـرس از رکـود جهانـی متمرکـز 

شده اند؛ چرا که پیامدهای حمله روسیه به اوکراین و 

جنـگ انـرژی در اتحادیه اروپا گسـترش یافته اسـت و 

بانک های مرکزی کشورها، اقدام به افزایش نرخ های 

بهره به منظور مهار تورم بی سابقه کرده اند.

بانک هـای وال اسـتریت، چشـم انداز  بـه عـالوه 

اقتصادی محتاطانه ای برای سال 2023 منتشر کردند. 

دیوید سولومون، مدیر اجرایی شرکت گلدمن ساکس 

در چند روز گذشته اظهار داشت که هنگامی که با 

مشـتریان صحبـت می کنیم، آن ها بسـیار محتـاط به 

نظر می رسند.

وی افزود که بسـیاری از مدیران عامل شـرکت ها 

در حـال بررسـی داده هـا بـوده و نظاره گر چگونگـی رخ 

دادن رویداد ها در بازار هستند.

حالـت  از  تغییـر  و  نفـت  قیمـت  نزولـی  رونـد 

حالـت  ایـن  در  اسـت.  مشـاهده  قابـل  بکواردیشـن 

قیمت ها در بازار فیزیکی، باالتر از قیمت ها به هنگام 
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تحویل محموله های نفتی در ماه های آینده است.

ایـن تغییـر حالت به معامله گران، این احسـاس 

را القـا می کنـد کـه در بازار مازاد عرضه وجود دارد 

عنـوان  بـه  حالـت،  ایـن  از  اوقـات  گاهـی  و 

شـاخص های مورد انتظار برای احتمال وقوع رکود 

اقتصادی نام برده می شود.

بیشـتر نگرانی هـا در بـازار نفـت بـه چیـن و ایاالت 

متحده آمریکا، دو مصرف کننده بزرگ انرژی در جهان 

معطـوف اسـت. بـر اسـاس گـزارش آژانـس بین المللی 

انـرژی، سیاسـت های کوویـد صفـر در چیـن و رکـود 

نسـبی اقتصـاد ایـن کشـور بدین معنا اسـت که بـرای 

اولین بار در قرن حاضر، مصرف کل نفت این کشـور 

در سال جاری کمتر از سال 2021 خواهد بود.

اگرچه اقتصاد ایاالت متحده آمریکا ممکن است 

از حالت رکود خارج شود اما عطش برخی کشورهای 

مصرف کننده و متقاضی سـوخت این کشـور به نظر 

می رسـد به اوج خود خواهد رسـید. برای این زمان از 

سال و با در نظر داشتن آغاز همه گیری ویروس کرونا 

در سـال 2020، تنهـا یـک بـار در دو دهه گذشـته حجم 

مصرف تا این میزان پایین بوده است. به عالوه حجم 

کل تقاضای نفت ایاالت متحده آمریکا هنوز به دوران 

قبل از دوران شیوع ویروس کرونا نرسیده است.

احتمال ادامه دار بودن روند افزایش   
قیمت ها

نظریه پـردازان رونـد نزولـی بـازار نفـت بـر ایـن 

مسـئله،  ایـن  پیرامـون  رخدادهـای  کـه  باورنـد 

نشـان دهنده کاهش چرخه  قیمت نفت اسـت که 

ادامه دار هم می تواند باشد اما این نظریه پردازان 

احسـاس  مسـئله  ایـن  از  بـازار  در  نزولـی  رونـد 

در  کـه  معتقدنـد  آن هـا  می کننـد.  سـردرگمی 

صـورت ادامـه افزایـش حجـم تقاضـا و بـا توجـه بـه 

سـرمایه گذاری در رونـد عرضـه که در این سـال ها 

میـزان  بـه  حتـی  نهایـت  در  اسـت  شـده  انجـام 

متوسـط نیـاز بـازار تامیـن خواهـد شـد. رشـد کنـد 

تولیـد بـا توجـه بـه حجـم عظیـم نفت شـیل ایاالت 

متحده آمریکا نیز خود یک مسئله بغرنج محسوب 

می شـود. برخی از تحلیل گران معتقدند که تاثیر 

ممکـن  روسـیه  عرضـه  رونـد  در  کاهـش  هرگونـه 

اسـت در سـال آینـده قابـل مشـاهده باشـد. آن هـا 

چیـن  در  ضعیـف  تقاضـای  حجـم  کـه  افزودنـد 

ادامه دار نخواهد بود.

 S&P« دن کالیـن، مدیـر بخـش انـرژی شـرکت

کـرد  اذعـان   »Global Commodity Insights

آینـده،  سـال  در  چیـن  انـرژی  تقاضـای  بـازار  کـه 

شـاهد رشـد سـه میلیون بشـکه ای به ازای هر روز 

خواهـد بـود؛ در حالـی کـه رشـد ایـن بازار در سـال 

جاری، صفر تخمین زده می شـود. به عالوه گفته 

آن، شـاهد  از  پـس  شـده اسـت کـه در سـال های 

چیـن  در  انـرژی  تقاضـای  رونـد  بیشـتر  افزایـش 

خواهیـم بـود.در همیـن حـال، ذخایـر اسـتراتژیک 

نفـت چیـن در حـال کاهـش اسـت و دولـت ایـن 

کشـور قصـد دارد در صـورت کاهـش قیمت نفت 

دوبـاره  بشـکه،  هـر  در  دالر   70 بـه  آمریـکا  خـام 

فراینـد ذخیره سـازی نفـت را آغـاز کنـد. در همیـن 

رابطـه قیمـت هـر بشـکه نفـت خـام وسـت تگزاس 

دسـامبر  هشـتم  پنج شـنبه  روز  در  اینترمدیـت 

2022 بـه حـدود 71 دالر و 46 سـنت رسـید. بیـل 

 Smead Capital« شـرکت  مدیـر  اسـمید، 

نفـت  حجـم  بـه  اشـاره  بـا   »Management

انبارهـا در سـال جـاری  از  آزاد شـده  اسـتراتژیک 

خاطرنشـان کرد که فروشـنده ای که در سال 2022 

فـروش  بـه  را  نفـت  بشـکه  میلیـون   200 بـر  بالـغ 

رسـاند، بـه یکـی از بزرگ تریـن خریـداران نفـت در 

سـال 2023 تبدیـل خواهـد شـد. بنابرایـن بـا توجـه 

بـه مسـائل ذکـر شـده، شـاهد افزایـش قیمت نفت 

و گاز در سال های پیش رو خواهیم بود.
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فلزات  آلیاژی و آلیاژها

آغاز تجارت گسترده فلزات پایه شرکت واله

تجارت جهانی کنسانتره نیکل زیر سایه آسیای شرقی

تجارت جهانی نیکل در دستان چین

کبالت؛ گنجینه ای استراتژیک
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آغاز تجارت گسترده فلزات پایه شرکت واله

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از خبرگـزاری بلومبـرگ، ادواردو بارتولومئـو، 

مدیر اجرایی و گوسـتاوو  پیمنتا، مدیر مالی شـرکت 

در  برزیـل،  ریودوژانیـرو  در  مسـتقر  واحـد  والـه 

مصاحبه ای اعالم کردند که واحد مستقر این شرکت 

خـود،  مالـی  حسابرسـی های  در  ریودوژانیـرو،  در 

دارایی هـای فلـزات اساسـی را از واحدهـای تولیـدی 

سـنگ آهن جـدا می  کنـد و در نیمـه اول سـال آینـده 

میـالدی، شـریک اسـتراتژیک خـود را معرفـی خواهـد 

ایـن  سـهام  اولیـه عمومـی  کـه عرضـه  البتـه  کـرد. 

دارایی ها در حال حاضر منتفی شدن است.

معادن مس و نیکل تحت اختیار قانونی شرکت 

جدیدی به نام واله بیس متالز، با نظارت مسـتقل و 

اسـتخراج  کـه شـامل بخش هـای  هیئـت مدیـره ای 

معادن به روش زیرزمینی و بخش متخصصان وسایل 

نقلیـه الکتریکـی اسـت، قـرار خواهـد گرفـت. طبـق 

گزارشی که روز چهارشنبه هفتم دسامبر 2022 فاش 

شد، این شرکت جدید دارایی های نیکل شرکت واله 

مادر در کانادا، شرکت های حاصل از سرمایه گذاری 

 Onca« مشترک در اندونزی و همچنین معدن نیکل

Puma« برزیل و پروژه مس سالوبو را که پیش از این 

تحـت مالکیـت شـرکت والـه مـادر بـود، در اختیـار 

خواهـد داشت.شـرکت والـه زمانـی کـه تقاضـا بـرای 

فلـزات مـورد اسـتفاده در سیم کشـی و باتری هـای 

وسـایل نقلیـه الکتریکـی بـه دلیـل فاصلـه گرفتـن از 

استفاده از سوخت های فسیلی سرعت گرفته است، 

تجارت نیکل و مس خود را آغاز می کند. بارتولومئو، 

مدیـر اجرایـی شـرکت والـه از نیویورک اعـالم کرد که 

جداسـازی دو بخـش کسـب و کار بـرای دسـتیابی بـه 

پس از چندین سـال تامل و بررسـی، شـرکت واله به عنوان غول سـنگ آهن در عرضه جهانی سرانجام 
در حال ایجاد و سـاماندهی مسـیری برای ارزش گذاری تجارت نیکل و مس خود اسـت؛ چراکه حجم تقاضا 

برای این فلزات مورد نیاز برای ساخت باتری ها در حال افزایش است.

سرمایه رقابتی مورد نیاز حدود 20 میلیارد دالری به 

منظور سرمایه گذاری در فلزات اساسی بسیار مهم 

است. این موضوع به همراه فروش 10 درصد از سهام 

شرکت جدید به یکی از شرکای آن و کسب وکاری که 

شـرکت والـه ارزش آن را 40 میلیـارد دالر می دانـد، 

آشکار می کند. وی در مصاحبه ای که در نیویورک 

مهم تریـن  کـه  داشـت  اظهـار  شـد،  برگـزار  آمریـکا 

مسـئله جداسـازی بخشـی از دارایی هـا و سـود ایـن 

شرکت است. دلیل اصلی که این شرکت به دنبال 

شـریک تجـاری بـوده، ایـن اسـت کـه شـریک تجاری 

از دارایی هـا و  می توانـد رونـد جداسـازی بخشـی 

سـود ایـن شـرکت را آسـان تر کنـد و شـرایط الزم را 

بـرای حضـور افـراد متخصـص فراهـم کنـد. بررسـی 

داده هـای گـردآوری شـده توسـط خبرگزاری بلومبرگ 

نشـان می دهـد کـه شـرکت والـه بـا سـود تخمینـی 

حـدود 6.5 برابـری معامـالت خـود را انجـام می دهـد 

که میانگین نصف شرکت های بزرگ فلزات اساسی 

رقیب اسـت.این شـکاف در ارزش گذاری تا حدودی 

با این واقعیت بیان می شود که این شرکت همچنان 

بیشتر درآمد خود را از معادن سنگ آهن در برزیل به 

دست می  آورد. معادنی که در سال های اخیر در دو 

فاجعه شکسته شدن سد باطله آسیب دیده اند.

عرضـه  اولیـن  تاثیـر  می کنـد  بیـان  بارتولومئـو 

عمومی سـهام شـرکت موضوعی اسـت که بسـته به 

شـرایط بـازار و نحـوه اجـرای برنامه هـای فعلی شـرکت 

واله می توان آن را در آینده بررسی کرد.

داشـت  تصمیـم  کـه  بـود  سـال ها  والـه  شـرکت 

تجارت سنگ آهن برزیل را از دارایی های نیکل و مس 

خـود جـدا کنـد کـه بسـیاری از آن هـا از طریـق خریـد 

سـهام شـرکت کانادایـی »Inco Ltd« بـه مبلـغ 17 

میلیارد دالر در سال 2006 به دست آمده بودند.

پیمنتـا، مدیـر مالـی شـرکت والـه اعـالم کـرد کـه 

هیـچ شـرکتی در این مقیاس بـرای ادغـام دارایی های 

مس و نیکل خود در جهان امروز تالش نکرده است.

و  برزیـل  کانـادا،  در  مـس  و  نیـکل  دارایی هـای 

اندونزی، حدود 15 درصد از حجم درآمد شرکت واله 

را در سال گذشته تشکیل می دادند. پس از به وجود 

آمـدن یـک سـری مشـکالت در رونـد بهره بـرداری در 

سال های اخیر که منجر به کاهش درآمد این شرکت 

شـد، شـرکت والـه بـرای تثبیت تولید فلزات اساسـی 

خود اهتمام ورزید. شـرکت واله پیش بینی می کند 

کـه حجـم تولیـد نیکل ایـن شـرکت در میان مـدت به 

حـدود 230 هـزار تـا 245 هـزار تـن در سـال برسـد و تـا 

سال 2030 به بیش از 300 هزار تن افزایش یابد. انتظار 

می رود حجم تولید مس نسـبت به سـطح فعلی سـه 

برابر شود و تا سال 2030 به حدود 900 هزار تن برسد.

ایـن شـرکت برزیلـی قصـد دارد بـه تامین کننـده 

اصلی بازار خودروهای الکتریکی تبدیل شود. شرکت 

واله یک قرارداد تامین نیکل برای ساخت باتری های 

شـرکت تسـال امضا کرد و شـرکت »Ford Motor« را 

بـه عنـوان شـریک تجـاری خـود در توسـعه نیـکل در 

اندونزی انتخاب کرد.
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 بـــــــه گــــــــزارش پایـــــــگاه خبـــــــری و تحلیــــلی 

»فلزات آنالین« و به نقل از روابط عمومی شرکت 

مشـاوره اقتصادی آرمان آتورپات، در نمودار یک، 

تجارت کنسـانتره نیکل در سـال های 2017 تا 2021 

نیـکل در سـال  نمایـان اسـت. تجـارت کنسـانتره 

2017، بـه میـزان 44.9 میلیـون تـن بـوده و در سـال 

2021 به حدود 51.4 میلیون تن رسـیده  اسـت. در 

اندونـزی  کـه  نیـکل  تولیـد  افزایـش  بـا  سـال 2019 

تجـارت  افزایـش  داشـت،  آن  در  بسـزایی  نقـش 

کنسـانتره نیکل نیز اتفاق افتاد و از 56.6 میلیون 

تـن در سـال 2018 بـا رشـد 14 درصـدی بـه 64.5 

میلیون تن رسید.در سال 2020، تجارت کنسانتره 

نیـکل بـا افـت بی سـابقه 18 میلیون تنی نسـبت به 

سـال قبـل، برابـر بـا 46.2 میلیـون تـن ثبـت شـده  

اسـت کـه عامـل اصلـی کاهـش بـه  وقـوع پیوسـته، 

همه گیـری کرونـا بـود. تبعـات شـیوع ایـن بیماری 

در دنیا، آثار مختلفی را در هر دو سـمت عرضه و 

تقاضـا بـر بـازار نیـکل داشـته اسـت. از یـک سـو، به 

کاهـش  موجـب  معـادن  شـدن  کشـیده  تعطیلـی 

تولید در این سال شد و از سوی دیگر، محدودیت های 

تجـاری بـه  خصـوص در چیـن بـه  عنـوان بزرگ تریـن 

واردکننده این محصول در جهان، حجم تجارت را 

کاهـش  اینکـه  ضمـن  کـرد.  تغییـر  دسـتخوش 

تقاضـای نیـکل بـه  واسـطه وقفه هـای تولیـدی در 

بـه  نیـز  را  تقاضـا  آن،  مصرف کننـده  واحدهـای 

چالـش کشـید. باتوجـه بـه داده هـای موجـود در 

 ،2019 سـال  دوم  نیمـه  در  لنـدن  فلـزات  بـورس 

قیمـت نیـکل وارد فـاز افزایشـی بـا شـیب تنـدی 

شـد؛ به گونـه ای کـه قیمـت هـر تـن از ایـن فلـز کـه 

در نیمـه ابتدایـی ایـن سـال در کانـال 11 تـا 13 هزار 

دالر بـه ازای هـر تـن قـرار داشـت، در نیمـه دوم 

سـال قیمـت 17 هـزار دالری را نیـز تجربـه کـرد. 

سـال  ابتدایـی  ماه هـای  در  کرونـا  بیشـتر  شـیوع 

2020 و درگیـری تقریبـی تمـام اقتصادهـای دنیـا و 

بـه خصـوص چیـن بـه  عنـوان بزرگ تریـن متقاضـی 

نیـکل و کنسـانتره نیـکل، توانسـت از شـدت ایـن 

بازار بکاهد و مجدد قیمت هر تن نیکل در بورس 

فلـزات لنـدن بـه کانال 13 هـزار دالر به  ازای هر تن 

بازگشـت. با شـروع روند ترمیم آسـیب های کرونا 

چالش هـای  از  برخـی  همچنیـن  و   2021 سـال  در 

رونـد  دوبـاره  قیمـت  تامیـن،  زنجیـره  در  موجـود 

صعـودی بـه خـود گرفـت و تـا 20 هزار دالر بـه  ازای 

هر تن نیز افزایش یافت.

نگاهـــی بـــه واردات و صـــادرات   
کشـــورهای برتـــر

همـان  طـور کـه در نمـودار دو قابـل مشـاهده  

اسـت، بزرگ ترین کشـورهای واردکننده کنسانتره 

نیـکل چیـن، کـره جنوبی، ژاپن و اوکراین هسـتند و 

در زمینه صادرات، کشورهای فیلیپین، کالدونیا، 

گوآتمـاال و سـاحل عـاج سـهم بسـزایی دارنـد. دو 

کشور فیلیپین و چین با اختالف بسیار محسوس 

واردات  و  صـادرات  قلـه    در  کشـورها،  سـایر  بـا 

کنسانتره نیکل قرار دارند.

 حدود 70 درصد از نیکل تولیدشده در جهان، 

بـه  منظـور تولید فوالد زنگ نـزن، تبدیل به فرونیکل 

تجارت جهانی کنسانتره نیکل زیر سایه آسیای شرقی
طی سـال های 20۱۷ تا 202۱، به  طور میانگین حدود 52.۶ میلیون تن سـنگ معدن و کنسـانتر نیکل در 
جهان تجارت شـده که با نرخ رشـد مثبت در این سـال ها، نوسـان فراوانی را تجربه کرده  اسـت. آمار تجارت 
نشـان می دهـد که فیلیپین جـزو بزرگ ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان کنسـانتره نیکل در جهان اسـت. 
چیـن با سـهم ۸۴ درصدی، کره جنوبـی و ژاپن با ۶ درصد و اوکراین بـا 2 درصد، جزو بزرگ ترین واردکنندگان 
کنسـانتره نیکل به شـمار می روند. در سـمت عرضه، فیلیپین با ۶۱ درصد، کالدونیا با ۱2 درصد، گوآتماال با 2 

درصد و ساحل عاج با سهمی معادل یک درصد، جزو صادرکنندگان برتر کنسانتره نیکل محسوب می شوند.
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و همچنین »Nickle Pig Iron« می شـود. چین به  

عنـوان بزرگ تریـن تولیدکننـده فـوالد زنگ نـزن در 

بـه   نیـکل  کنسـانتره  واردات  میانگیـن  بـا  جهـان، 

بیـن  پنـج سـاله  بـازه  تـن در  مقـدار 44.2 میلیـون 

سـال های 2017 تـا 2021، در رده اول واردکننـدگان 

جهانـی قـرار دارد و بیـش از سـه چهـارم از کل سـهم 

واردات را به خود اختصاص داده است. نکته حائز 

اهمیـت اینکـه واردات ایـن کشـور طـی بـازه مـورد 

بررسـی، سـاالنه رشـد میانگیـن 6 درصـدی را نیـز 

تجربه کرده است. البته در سال 2020، چین تحت 

تاثیـر بیمـاری کرونـا قـرار گرفـت که شـوک عظیمی 

به واردات کنسـانتره نیکل این کشـور وارد شـد و با 

تـن  میلیـون   39.2 میـزان  بـه  چشـمگیری  کاهـش 

رسید که حدود 16.9 میلیون تن از سال 2019 کمتر 

بود.چین، عمده کنسانتره نیکل خود را از فیلیپین، 

تامیـن می کنـد. تصمیمـات  اندونـزی  و  کالدونیـا 

دولـت اندونـزی بـرای ممنوعیت صادرات سـنگ و 

صادراتـی،  تعرفه هـای  افزایـش  و  نیـکل  کنسـانتره 

تولیدکننـدگان چیـن را کـه وابسـته بـه واردات ایـن 

کشـور بودند، به  شـدت متاثر کرده  اسـت. افزایش 

قیمـت حـادث شـده در سـال 2020 نیـز بی تاثیـر از 

این عامل نبوده است.

کره جنوبی و ژاپن با اختالف  بسیار زیاد بعد از 

چین، با سهم حدود یکسان دیگر واردکنندگان بزرگ 

کنسانتره نیکل به  شمار می روند. واردات کنسانتره 

نیکل کره جنوبی در پنج سال گذشته، روندی ثابتی 

را دنبـال کـرده  اسـت و بـا کاهـش حـدود 200 هـزار 

تنـی، واردات کنسـانتره نیـکل از 3.3 میلیـون تن در 

سـال 2017 بـه 3.1 میلیـون تـن در سـال 2021 رسـیده  

است. ژاپن، روند پرتالطم تری را طی کرده و بیشینه 

واردات حـدود 3.8 میلیـون تنـی را در سـال 2019 و 

کمینه مقدار حدود 2.5 میلیون تنی را در هنگامه 

کرونا در سـال 2020 ثبت کرده اسـت.اوکراین نیز به 

مانند سه کشور پیشین به  واسطه فعالیت گسترده 

در حـوزه تولیـد انـواع فـوالد، در کنـار واردکننـدگان 

بـزرگ نیـکل به  چشـم می خورد. نکته قابـل توجه در 

خصوص واردات کنسـانتره نیکل اوکراین این  اسـت 

کـه برخـالف سـایر کشـورها در سـال 2020، بـا کاهش 

واردات کنسـانتره نیـکل همـراه نبـوده اسـت بلکـه 

بیشـترین میـزان واردات خـود را در سـال 2020 رقـم 

زده  است که تمام واردات 1.5 میلیون تنی خود در 

این سـال را از کشـور گواتماال وارد کرده  است.همان  

طـور کـه انتظـار مـی رود، بـازار صادراتـی کنسـانتره 

نیـکل در دسـت کشـورهایی اسـت کـه از ذخایـر و 

تولید معدنی مناسبی برخوردار هستند. البته عدم 

فعالیت چشمگیر در زمینه تولید فوالد زنگ نزن نیز 

موجب شده است تا این کشورها عمده تولید خود 

کشـورهای  ورود  صـورت  در  و  کننـد  صـادر  را 

صادرکننده کنسـانتره نیکل به حوزه تولید این نوع 

فـوالد، ریسـک بزرگـی بـه واردکنندگان نیکل تحمیل 

صادرکننـده  بزرگ تریـن  فیلیپیـن،  شـد.  خواهـد 

کنسـانتره نیـکل در بـازه پنـج سـاله بیـن سـال های 

2017 تـا 2021 بـوده اسـت؛ بـه  طـوری کـه هـر سـاله 

بیـش از نصـف و بـه  طـور میانگیـن 62 درصـد از کل 

صادرات پنج سـال مذکور را به خود اختصاص داده 

اسـت. ایـن کشـور در سـال 2021 همـگام بـا افزایـش 

خیره کننـده تولید، مقـدار قابل توجه 43 میلیون تن 

صـادرات کنسـانتره نیـکل را به ثبت رسـانده اسـت. 

کالدونیـا بـه  عنـوان دیگر صادرکننده بـزرگ، البته با 

اختالف نسبت به فیلیپین، به  طور متوسط سالیانه 

5 درصد رشـد صادرات داشـته و از 5.9 میلیون تن 

در سال 2017 به 7.1 میلیون تن در سال 2021 رسیده 

اسـت.گواتماال و سـاحل عـاج، دیگـر صادرکننـدگان 

بـزرگ کنسـانتره نیـکل در جهـان بـه  شـمار مـی رود 

کـه هـر یـک بـه  ترتیـب و بـه  طـور میانگیـن در پنـج 

سـال مـورد بررسـی، 3 و یـک درصـد از بـازار حـدود 

55 میلیـون تنـی کنسـانتره نیـکل در جهـان را بـه 

خود اختصاص داده اند. در این بین سـاحل عاج در 

سـال های اخیـر با رشـد چشـمگیر تولید و صـادرات 

در بیـن کشـورهای بـزرگ صادرکننـده قـرار گرفتـه 

اسـت و در سـال های دورتـر، کمتـر نشـانی از ایـن 

کشـور در بیـن صادرکننـدگان کنسـانتره نیـکل بـه 

چشم می خورد.
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تحلیلـی  و  خبــــــری  پایـــــــگاه  گــــــــزارش  بـه 

روابـط عمومـی  از  نقـل  بـه  و  آنالیـن«  »فلـزات 

آتورپـات،  آرمـان  اقتصـادی  مشـاوره  شـرکت 

نیـکل، یکـی از فلـزات بـا فراوانـی بـه نسـبت زیـاد 

سـاخت  در  بـاال،  مقاومـت  دلیـل  بـه  کـه  اسـت 

کاربرد هـای  آلیاژ هـا  سـایر  و  زنگ نـزن  فـوالد 

در  صـورت  دو  بـه  نیـکل  فلـز  دارد.  متنوعـی 

طبیعـت وجـود دارد. دسـته اول، سـولفید نیـکل 

اسـت کـه از منابـع موجـود در معـادن زیـر سـطح 

زمین یافت می شـود و دسـته دوم، اکسـید نیکل 

آجـری رنـگ موجـود در  از خاک هـای  اسـت کـه 

سطح زمین استخراج می شود.

بـه طـور کلـی، نیـکل و مـواد وابسـته بـه آن در 

هشت دسته تولید شده و به فروش می رسد:

از  مسـتقیم  طـور  بـه  نیـکل:  اکسـید  و  مـات 

سنگ معدن نیکل استخراج می شود.

شـمش و کارنشـده  نیـکل: اولیـن محصـوالت 

از  کـه  فلـزی  صـورت  بـه  نیـکل  تولیـد  زنجیـره 

اکسید و مات نیکل به دست می آید.

عمـر  طـول  کـه  نیـکل: محصوالتـی  ضایعـات 

آن هـا تمـام شـده اسـت و یـا بـه دالیـل مختلـف در 

تبدیـل  ضایعـات  بـه  محصـوالت  سـاخت  حیـن 

شده اند.سـایر )شـامل پـودر، مقاطـع، محصـوالت 

تخت، لوله و اتصاالت نیکل(

 ثبات تجارت اکسید و مات نیکل  
نمـودار یـک، حجـم تجـارت نیـکل بیـن سـال های 

تجارت جهانی نیکل در دستان چین
بـا توجـه به کاربردهای گوناگون فـوالد زنگ نزن و افزایش مصـرف آن در صنعت، تولید این محصول روند 
روبه رشـدی را در سـال های اخیـر طـی کرده اسـت. این موضوع، تجـارت جهانی نیکل که یکی از مـواد اولیه 
تولیـد فـوالد زنگ نزن به شـمار می رود را تحـت تاثیر قرار داده اسـت. در سـال های 20۱۷ تـا 202۱، عمده 
تجارت نیکل در زمینه اکسـید، مات و یا شـمش آن صورت گرفته است. چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 

فوالد  زنگ    نزن، بیشترین سهم را در واردات اکسید و مات نیکل به خود اختصاص می دهد.

2017 تـا 2021 را بـر حسـب تـن نشـان می دهـد. همـان  

طور که در نمودار قابل مشاهده است، به طور کلی 

زیـادی  تغییـرات  گرفتـه  معامـالت صـورت  حجـم 

نداشـته و بـازار بـه نسـبت پایـداری دارد. هرچنـد در 

و  کرونـا  ویـروس  شـیوع  بـه  توجـه  بـا   2020 سـال 

محدودیت هـای موجـود، تجـارت جهانـی نیـکل 10 

درصـد افـت پیـدا کـرد امـا از سـال بعـد بـا حـدود 7 

خـود  طبیعـی  رونـد  بـه  دوبـاره  افزایـش،  درصـد 

بازگشـت. در پنـج سـال گذشـته بـه طـور میانگیـن، 

حدود 45 درصد از تجارت این فلز به شـکل اکسـید 
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و مـات صـورت گرفتـه اسـت. پـس از آن شـمش و 

کارنشده های نیکل با 38 درصد و ضایعات نیکل با 6 

درصد سـهم، در رتبه دوم و سـوم قرار دارند. سـپس 

مقاطـع نیـکل 5 درصـد، پـودر و محصـوالت تخـت 

نیـکل هـر کـدام حـدود 2 درصـد و در نهایـت لولـه و 

اتصاالت یک درصد از سهم کل را شامل  می شوند.

 با وجود کاهش تجارت جهانی نیکل در سـال 

2020، سـهم معـادالت اکسـید و مـات نسـبت بـه 

سـال های قبـل بـدون تغییـر بوده و تنهـا یک درصد 

افزایـش داشـته اسـت؛ درحالـی که تجارت شـمش 

و کارنشـده  نیـکل در ایـن سـال، حـدود 21 درصـد 

افت پیدا کرده است.

اکسـید و مـات نیـکل بـه طـور مسـتقیم قابـل 

مراحـل  طـی  و  نیسـتند  صنعـت  در  اسـتفاده 

صنایـع  در  نیـاز  مـورد  فرآورده هـای  بـه  مختلـف 

کـه  اسـت  بدیهـی  می شـوند.  تبدیـل  گوناگـون 

فرآورده هـا،  سـاخت  بـرای  مراحـل  ایـن  انجـام 

نیازمنـد صـرف انـرژی، زمـان و هزینـه خواهد بود. 

از سـوی دیگـر، تولیـد هـر فـرآورده بـه تکنولـوژی و 

نـوع محصـول وابسـته  بـا  ماشـین آالت متناسـب 

اسـت. بنابرایـن قیمـت ایـن فرآورده هـا بـا توجـه به 

مـوارد گفتـه شـده تـا حـد قابـل توجهـی باالتـر از 

اکسید و مات نیکل است.

در نتیجه اکثر کشورها تمایل دارند تا نیکل را 

یـا شـمش خریـداری  بـه صـورت اکسـید، مـات و 

بپردازنـد.  آن  بـرای  را  کمتـری  هزینـه  تـا  کننـد 

عالوه برایـن، هزینـه حمل ونقـل محصوالت فـرآوری 

شـده نیـکل نسـبت بـه مـات، اکسـید و شـمش آن 

باالتـر بـوده و حتـی ممکـن اسـت شـرایط حمـل و 

نگهداری خاصی داشته باشد.

باعـث  مقصـد  کشـور  در  فرآورده هـا  تولیـد 

می شـود تـا کشـور واردکننـده  مـاده خـام از ارزش 

بتوانـد  و  شـود  بهره منـد  شـده  ایجـاد  افـزوده  

محصوالت ساخته شده از آن را در بازار جهانی به 

می توانـد  موضـوع  ایـن  کنـد.  عرضـه  افـراد  سـایر 

ایجـاد فرصت هـای  احـداث کارخانه هـای جدیـد، 

شـغلی و در نهایـت رشـد اقتصـادی را بـه دنبـال 

داشته باشد.

ــده    ــن کشــور های صادرکنن بزرگ تری
ــده نیکل و واردکنن

شناسـی  زمیـن  سـازمان  گـزارش  اسـاس  بـر 

اسـترالیا،  کشـور های  آمریـکا،  متحـده  ایـاالت 

از  چیـن،  و  کانـادا  روسـیه،  برزیـل،  اندونـزی، 

بزرگ تریـن ذخایـر نیـکل در دنیـا برخوردارنـد. بـر 

اسـاس اطالعـات ایـن گـزارش، انتظـار مـی رود کـه 

اکثـر کشـور های واقـع در شـمال اسـترالیا ماننـد 

فیلیپیـن و کالدونیـای جدیـد دارای منابـع نیـکل 

باشـند. در سـال 2021، اندونزی با 24 درصد، پاپوآ 

گینـه نـو بـا 21 درصـد و کالدونیـای جدیـد بـا 13 

درصـد سـهم، بزرگ تریـن کشـورهای صادرکننـده 

مـات و اکسـید نیـکل بودنـد. در سـال 2021، حجم 

واردات مـات و اکسـید نیـکل کشـور چیـن حـدود 

یـک میلیـون و هشـت هـزار و 37 تـن گـزارش شـد 

کـه نسـبت بـه سـال 2020، حـدود 2 درصـد افزایش 

 39 میـزان  بـه  سـهمی  بـا  چیـن  کشـور  داشـت. 

صـورت  بـه  نیـکل  واردکننـده   بزرگ تریـن  درصـد، 

مات و اکسید در جهان است و نقش بزرگی را در 

تجـارت نیـکل در دنیـا بـر عهـده دارد. پـس از آن 

ژاپـن بـا 22 درصـد، نـروژ با 15 درصد و فنالند با 12 

و  مـات  واردات  حجـم  بیشـترین  سـهم،  درصـد 

اکسـید را بـه خـود اختصـاص داده انـد. تقاضـای 

بـاالی چیـن برای مصرف نیـکل، آن را به بزرگ ترین 

واردکننـده مـات و اکسـید نیـکل در جهـان تبدیـل 

کـرده اسـت کـه عمـده آن را بـرای تولیـد فوالدهای 

زنگ نـزن بـه مصـرف می رسـاند. چیـن، بزرگ تریـن 

تولیدکننـده فـوالد زنگ نـزن اسـت و نزدیـک بـه 56 

درصـد از تولیـدات جهانـی فوالد زنگ نزن در سـال 

بـه چیـن تعلـق دارد. از آنجایـی کـه میـزان   2021

مصـرف نیـکل بـرای تولید فوالد زنگ نزن بیشـتر از 

منابع نیکل موجود در این کشـور اسـت، هر سـاله 

حجـم زیـادی از مـات و اکسـید نیـکل توسـط چیـن 

از سایر کشورها خریداری می شود.

نمـودار 2، معامـالت تجـاری اکسـید و مـات 

نیـکل در جهـان را بـر اسـاس میانگیـن تجـارت پنـج 

و  صادرکننـده  کشـورهای  بیـن  گذشـته  سـال 

از  کـه  طـور  همـان  می دهـد.  نشـان  واردکننـده 

حجـم  بیشـترین  اسـت،  مشـاهده  قابـل  نمـودار 

معامـالت اکسـید و مـات بیـن کشـور های چیـن و 

پاپوآ گینه نو، کانادا و نروژ، فنالند و روسیه، ژاپن 

و فیلیپیـن و پـس از آن ژاپـن و اندونـزی گـزارش 

شـده اسـت. در ایـن بیـن، چیـن و پاپـوآ گینـه نـو بـا 

حجـم  بیشـترین  تـن،   82 و  هـزار   169 متوسـط 

معامالت مات و اکسـید را بین سـال های 2017 تا 

2021 به خود اختصاص داده اند.گفتنی اسـت که 

شـمار  بـه  خـام  منابـع  از  نیـکل  اکسـید  و  مـات 

ثابتـی  نسـبت  بـه  تقاضـای  همـواره  و  می رونـد 

دارنـد. بنابرایـن پیش بینـی می شـود تجـارت مـات 

تغییـرات  آینـده  سـال های  در  نیـکل  اکسـید  و 

زیادی نداشـته باشـد. همچنین با توجه به بررسی 

تـا 2021،  از سـال 2017  معامـالت صـورت گرفتـه 

میـزان نوسـان احتمالـی شـمش و کارنشـده  نیـکل 

بیشتر از مات و اکسید آن است.
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پایـگاه خبـری و تحلیلـی  بـه گـزارش خبرنـگار 

»فلـزات آنالین«، کبالت، فلزی خاکسـتری نقره ای 

 Co مایـل بـه آبی کم رنگ، سـخت و بـراق با عالمت

و عدد اتمی 27 است که به طور طبیعی خاصیت 

فرومغناطیسـی دارد و سـی و دومین عنصر فراوان 

در پوسـته زمیـن بـا فراوانـی نسـبی  0.002 درصـد و 

مکعـب  سـانتی متر  بـر  گـرم  اتمـی 58.933  وزن 

محسـوب می شـود. ایـن فلـز در دمـای یـک هـزار و 

495 درجـه سـانتی گراد ذوب می شـود و در دمـای 

می جوشـد.  سـانتی گراد  درجـه   927 و  هـزار  دو 

کبالـت، دارای ایزوتـوپ پایـدار طبیعی نیسـت اما 

چنـد ایزوتـوپ مصنوعـی رادیو اکتیـو از آن سـاخته 

می شـود کـه مهم تریـن آن، رادیو ایزوتـوپ کبالـت 

60 است. این ماده به آرامی در اسیدهای معدنی 

رقیـق حـل می شـود و به طور مسـتقیم بـا هیدروژن 

یا نیتروژن ترکیب نشـده بلکه از طریق گرم کردن 

با کربن، فسفر و یا گوگرد ترکیب می شود. کبالت 

در هـوا پایـدار اسـت و آب روی آن اثـر نمی گـذارد. 

همچنیـن در اسـید  سـولفوریک و اسـید نیتریـک، 

قـرار  قلیایی هـا  تاثیـر  تحـت   کنـدی  بـه  و  محلـول 

می گیـرد. ایـن فلـز ماننـد نیکل دیامغناطیـس بوده 

امـا دارای سـه برابـر حداکثـر نفوذ پذیری آن اسـت. 

خاصیـت  دارای  تنگسـتن  ماننـد  اینکـه  ضمـن 

اضافه کردن سـختی به آلیاژهای برش کاری اسـت. 

کبالت، شـکل پذیر بوده و نفوذ پذیری مغناطیسـی 

آن دو سوم آهن است.

تاریخچه کبالت  
كبالت، از تاریخچه ای بسـیار طوالنی برخوردار 

است. كانه های كبالت هزاران سال به عنوان عامل 

ایجاد رنگ آبی در شیشه سـازی و سـفال گری به كار 

می رفته اسـت. سـفال های با جالی آبی رنگ كه در 

مقبره هـای مصـری یافـت شـده و قدمت آن هـا به دو 

مربـوط  مسـیح   میـالد  از  پیـش  سـال  و 600  هـزار 

ایـن،  دنبـال  بـه  دارای كبالـت هسـتند.  می شـود، 

دانه های شیشـه ای آبی رنگ گردنبند پیدا شـده در 

شمال غرب ایران با قدمت دو هزار و 250 سال پیش 

از میالد مسیح نیز دارای كبالت است. گلدان های 

پورتلنـد موجـود در مـوزه بریتانیـا شـواهدی دال بـر 

اسـتفاده از رنگدانه های كبالتی توسـط شیشـه گران 

یونانی در آغاز دوران مسیح دارند. کبالت همچنین 

در لیوان هـای شیشـه ای در ویرانه هـای پمپئـی و در 

تـا 907 میـالدی  چیـن از اوایـل سلسـله تانـگ 618 

کشـف شـده اسـت. این مواد در كارهای شیشـه ای 

ونیـزی هـم در نیمـه اول قـرن 15 دیـده می شـود. 

رنگدانه هـای آبـی رنـگ مرغـوب كه بـرای این منظور 

ایجـاد شـده اند را می تـوان بـا ذوب كانـه اكسـیدی 

كبالت با پتاس و سیلیس به دست آورد كه ماده ای 

شیشـه ای بنـام اسـمالت ایجـاد می كنـد. بـا پـودر 

كردن این ماده رنگدانه ها به دست می آید.

در قرون 16 و 17 میالدی، در پی پیشرفت شایان 

توجـه تکنولـوژی متالورژی، کبالـت در قالب مینا یا 

الجـورد تولیـد شـد. در آن زمـان اکسـید کبالـت از 

تشویه کانی  های سولفوآرسنیکی کبالت تهیه شد. 

این ماده وقتی با کربنات پتاسـیم ذوب می شـد، به 

پدیـدار  الجـوردی  جـالی  بـا  شیشـه ای  حالـت 

می گشـت و بدیـن ترتیـب قابلیـت ایجـاد رنـگ آبـی 

توسـط کبالت، دوباره کشـف شـد. نام کوبولد برای 

اولین  بار در قرن 16  روی سنگ معادنی به کار رفته 

امـا  اسـت  مـس  حـاوی  می شـود  تصـور  کـه  اسـت 

سرانجام مشخص شد که سنگ معدن های کبالت 

آرسـنیک سمی هسـتند. جهش در به كارگیری مواد 

كبالت دار، كشف این نكته در اوایل قرن 18 بود كه 

از محلول هـای حـاوی بیسـموت و كبالـت می تـوان 

جوهر زنده تهیه كرد.  در سـال 1735، یك دانشـمند 

سـوئدی بـه نـام جـورج برانـت بـرای اولیـن  بـار فلـز 

كبالـت را بـه صـورت    یك نمونه ناخالص با احیاكردن 

از كانسـنگ جـدا كـرد. وی كبالـت را به رنـگ آبی در 

شیشه نشان داد كه پیش تر آن را ناشی از بیسموتی 

می دانسـتند كه همراه با كبالت یافت شـده اسـت. 

برانـت اثبـات کـرد کـه رنـگ آبـی بـه کار رفتـه در 

شیشـه ها و کاشـی ها حـاوی کبالـت اسـت. در سـال 

کبالت؛ گنجینه ای استراتژیک
تولیدات صنعتی جهانی در کشـورهای در حال توسـعه و نوظهور همچنان با سـرعت بیشـتری نسبت به 
کشـورهای توسـعه یافته صنعتـی در حال افزایش اسـت. این موضـوع به همراه تقاضـا برای فلـزات و مواد 
معدنـی در آینـده ای کـم کربن جهان، جایگاه رو  به رشـدی بـرای تقاضای مواد معدنی ترسـیم می کند که بر 
این اسـاس کبالت فلزی اسـت که با رشـد انرژی های پاک، کاربرد بیشـتری پیدا خواهد کرد. گرایش جهان 
بـه چنیـن سـمت و سـویی می تواند منتهی به شـکل گیری فرصت های چشـمگیر توسـعه اقتصـادی برای 

کشورهایی باشد که غنی از مواد معدنی هستند. 
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1780، برگمـان نشـان داد كـه ایـن فلـز در واقـع یـك 

عنصـر اسـت . بـا ایـن وجـود، کبالـت تـا قـرن بیسـتم 

استفاده محدودی داشت و استفاده از آن به عنوان 

یك فلز به سـال 1907 مربوط می شـود كه اها واینس، 

آلیاژهـای كبالـت كـروم را طراحـی كـرد كـه اسـتلیت 

نـام داشـتند. در سـال 1917، هونـدا کشـف یـک آلیاژ 

مغناطیسی قوی کبالت را اعالم کرد. در سال 1930 

مشـاهده شـد كه افزودن كبالت به آلیاژهای خاصی 

از آهـن، نیـكل و آلومینیـوم، ویژگـی آن هـا را به عنوان 

آهنربای دائم افزایش می دهد. پیشرفت های عمده 

در بازیافـت كبالـت در قـرن 20، ریشـه در كشـف 

كانسارهای جدید و نیز بهبود روش های استحصال 

فلز از كانه دارد. 

کاربرد های کبالت   
امـروزه از عنصـر یـا شـمش کبالـت، در صنایـع 

مختلفی اسـتفاده می شـود. به عنوان مثال، کبالت 

در درجه اول در باتری های یون لیتیوم و در ساخت 

و  سـایش  برابـر  در  مقـاوم  مغناطیسـی  آلیاژهـای 

مقاومت باال اسـتفاده می شـود. ترکیبات سیلیکات 

کبالت و آلومینات کبالت در شیشه ها و سرامیک ها 

یک رنگ آبی متمایز می دهند.

در بسیاری از آلیاژها و سوپر آلیاژها برای ساخت 

قطعـات توربیـن گازی در موتـور هواپیمـا، فوالدهای 

خوردگـی،  برابـر  در  مقـاوم  آلیاژهـای  پرسـرعت، 

کاربیدهای سیمانی، تایرهای رادیال تسمه فوالدی و 

الکترود های باتری از کبالت استفاده می شود.

همچنین این فلز در آهنرباها و رسانه های ضبط 

مغناطیسـی از قبیـل نـوار  کاسـت و ویدئـو کاربـرد 

دارد. ضمـن اینکـه بـه عنـوان کاتالیـزور بـرای صنایـع 

نفت و شیمیایی و نیز به عنوان عامل خشک کننده 

اسـتفاده می شـود.  براق کننده  هـا  و  و جوهـر  رنـگ 

ظاهـر،  بـرای  الکتریکـی  آب کاری  در  همچنیـن 

اکسیداسـیون،  برابـر  در  مقاومـت  و  اسـتحکام 

مـورد  الماسـه  ابزار هـای  و  روکشـدار  کاربید هـای 

استفاده قرار می گیرد.

جـای  بـه   60 کبالـت  از  ناشـی  گامـا  اشـعه  از 

اشعه ایکس یا اشعه آلفا از رادیوم در بازرسی از مواد 

و  داخلـی  سـاختار  سـاختن  آشـکار  بـرای  صنعتـی 

نقص هـا اسـتفاده شـده اسـت. ایـن فلز همچنیـن در 

درمان سرطان به عنوان یک ردیاب رادیواکتیو مورد 

استفاده قرار گرفته است.

پیدایش و نحوه تولید کبالت  
یافـت  طبیعـت  در  فلـزی  صـورت  بـه  کبالـت 

نمی شـود و عمومـا بـه صـورت کانـی ترکیبـی دیـده 

می شـود. کانی های اصلی کبالت شـامل کبالتیت، 

اسـمالتیت،  اسـکوترودیت،  گلنکـودت،  اریتریـت، 

هتروژنیت و لینئیت است. نخستین گام در تولید 

کبالـت از کانه هـای آن شـامل جدایـش کانی هـای 

کبالـت دار از گانـگ و دیگـر کانی هایـی اسـت کـه 

دارای فلزاتی به غیر از کبالت اند. کنسانتره های به 

دسـت آمـده بـا روش هـای جدایـش مغناطیسـی یـا 

فلوتاسـیون می تواننـد میـزان کبالـت را بـه 10 تـا 15 

درصـد از کانی هـای غنـی از کبالـت برسـانند. بـا این 

حـال در کل، ایـن فرایندهـا افزایـش عیـار را به صورت 

0.1 تـا 0.6 درصـد افزایـش می دهـد کـه ایـن امـر در 

کانسـارهای بـا چنـد درصـد کبالـت دیـده می شـود.  

کبالـت بـه تنهایـی اسـتخراج نمی شـود و بخش قابل 

توجهی از این عنصر نیز هنگام استخراج مس و نیکل 

تولیـد می شـود. تولید کننـدگان عناصر نیـکل و مس 

می تواننـد بـا حـذف مـواد جانبـی و ناخالصی هـای 

موجـود در کبالـت، این عنصر را نیز تولیـد کرده و به 

بـازار خریـد و فـروش فلزات خاص عرضه کنند. برای 

استخراج کبالت از این کانسنگ ها و تولید کنسانتره، 

انجـام  پیچیـده ای  فـرآوری  عملیـات  مجموعـه 

جداسـازی  بـرای  مختلفـی  روش هـای  می پذیـرد. 

کبالـت از مـس و نیـکل وجـود دارد کـه بـه غلظـت 

کبالت و ترکیب دقیق سـنگ معدن وابسـته اسـت. 

آن  در  کـه  اسـت  کـف  شناورسـازی  روش،  یـک 

سـورفاکتانت ها به اجزای سـنگ متصل می شـوند و 

منجر به غنی سازی سنگ معدن کبالت می شوند. 

تفت دادن بعدی، سنگ معدن را به سولفات کبالت 

۱۲۰۰۰۰
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تبدیـل می کنـد و مـس و آهـن بـه اکسـید، اکسـایش 

می یابند.شسـته شـدن بـا آب، سـولفات را بـه همـراه 

آرسـنات اسـتخراج می کنـد. باقی مانده هـا بیشـتر بـا 

اسید سولفوریک شسته می شوند و محلول سولفات 

مـس تولیـد می شـود. کبالـت را می تـوان از سـرباره 

گدازگری مس نیز جدا کرد.

بزرگ ترین ذخایر کبالت جهان در کنگو  
زمین شناسـی  سـازمان  گـزارش  اسـاس  بـر 

ایـاالت متحـده، رقـم کل ذخایـر کبالـت در جهـان 

تـن می رسـد  هـزار  و 600  میلیـون  بـه 7.6 هفـت 

)تمـام اعـداد ذخایـر کبالـت بـر اسـاس جدیدترین 

ایـاالت متحـده  داده هـای سـازمان زمین شناسـی 

است( که عمده آن در کشور جمهوری دموکراتیک 

کنگو با حدود سـه میلیون و 500 هزار تن در سـال 

2021 اسـت کـه ایـن بـدان معنـی اسـت کـه ذخایر 

کبالـت کنگـو تقریبا نیمی از ذخایر کبالت جهان 

شـاهد  کنگـو  متاسـفانه  امـا  می دهـد  تشـکیل  را 

مکانـی  بـه  را  آن  کـه  اسـت  سیاسـی  بی ثباتـی 

می کنـد.  تبدیـل  معـدن  بـرای  چالش برانگیـز 

عالوه براین، اسـتخراج معادن در این کشـور با کار 

کـودکان و نقـض حقـوق بشـر مرتبط اسـت. پس از 

آن، استرالیا با یک میلیون و 400 هزار تن، در رتبه 

دوم جـای گرفتـه  اسـت. اندونـزی بـا 600 هـزار تـن 

سومین ذخایر بزرگ کبالت جهان را داراست.

بـازار کبالـت همواره بـا تقاضای باالیی مواجه 

بـوده امـا تحلیل گـران معتقدنـد کـه تولیـد نیـز در 

بـر اسـاس گـزارش سـازمان  افزایـش اسـت.  حـال 

زمین شناسـی ایـاالت متحـده، تولیـد جهانـی در 

سـال 2021 به 170 هزار تن رسـیده که در مقایسـه 

بـه 20  از آن، نزدیـک  تـن سـال قبـل  بـا 142 هـزار 

درصـد افزایـش یافتـه اسـت. بـر این اسـاس، کنگو 

بـه  جهـان  در  کبالـت  تولیدکننـده  بزرگ تریـن 

تولیـد  از  درصـد   70 حـدود  کـه  می آ یـد  شـمار 

جهانـی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. تولیـد 

تـن در سـال  هـزار  از 98  ایـن کشـور  در  کبالـت 

2020، به 120 هزار تن در سـال 2021 افزایش یافته 

اسـت. همچنیـن تولیـد کبالـت روسـیه در سـال 

2021 کاهـش یافـت و از 9 هـزار تـن در ایـن 2020، 

قبـل کاهـش  تـن در سـال   600 و  هـزار  بـه هفـت 

یافـت. اسـترالیا نیـز درحالـی بـا کاهـش 30 تنـی 

تولید کبالت از سـال 2020 تا 2021 همراه شـد که 

تولیـد ایـن فلـز در کشـور کانگوروهـا، پنـج هـزار و 

600 تن است.

اژدهای سرخ، بزرگ ترین مصرف کننده   
کبالت در جهان

چیـن بـه عنـوان بزرگ تریـن تولیدکننـده کبالـت 

تصفیه شده جهان در سال 2020، عمدتا کبالت را از 

معـادن کنگـو تامیـن کـرده اسـت زیـرا ایـن کشـور از 

نظـر تولیـد کبالـت تصفیه نشـده رتبـه دهـم را در 

اختیـار دارد. چیـن بـا مصـرف بیـش از 80 درصـد 

کبالـت جهـان، بزرگ ترین مصرف کننده جهانی این 

ماده معدنی نیز بوده است. این در حالی است که 

میـزان ذخایـر کبالـت چیـن، 80 هـزار تـن و تولیـد 

معـادن کبالـت آن، دو هـزار و 200 تـن در سـال 2020 

بوده است.

چیـن بـا ارزش واردات 92 میلیـون دالر سـنگ 

معدن و کنسـانتره کبالت در سـال 2021 )معادل با 

77 درصـد از مجمـوع ارزش واردات در جهـان(، 

بزرگ تریـن وارد کننـده ایـن فلـز بـوده اسـت. پس از 

آن فنالنـد بـا ارزش واردات 15 میلیـون و 600 هـزار 

ارزش  مجمـوع  از  درصـد   13.1 بـا  )معـادل  دالر 

واردات در جهـان( و بلژیـک بـا ارزش واردات 883 

هزار دالر )معادل با 0.581 درصد از مجموع ارزش 

قـرار  بعـدی  رده هـای  در  جهـان(  در  واردات 

گرفته اند. در بررسی ارزش صادرات، کشور کنگو 

بـا صـادرات 191 میلیـون دالر )معـادل بـا 83 درصـد 

از مجمـوع صـادرات کبالـت در جهان(، بزرگ ترین 

آن  از  پـس  و  اسـت  بـوده  فلـز  ایـن  صادرکننـده 

کشـورهای زامبیـا و اتریـش بـه ترتیـب بـا 12  و 762 

میلیـون دالر در جایـگاه بعـدی قـرار دارند.بخـش 

کنگـو،  دموکراتیـک  جمهـوری  در  معـدن 

سـودآورترین و ضروری تریـن بخـش اقتصـاد کنگـو 

صادراتـی  درآمـد  منبـع  بزرگ تریـن  کـه  اسـت 

آن هاسـت. کنگـو بیـش از دو سـوم تولیـد جهانـی 

کبالـت را در سـال 2021 بـه خـود اختصاص داد و با 

اختـالف زیـادی بـه بزرگ تریـن صادرکننـده کبالت 

در جهان تبدیل شد.

ذخایر کبالت در نقاط مختلف ایران   
معمـوال  و  نـدارد  مجزایـی  معـدن  کبالـت 

اسـتخراج آن بـه صـورت محصول جانبـی از معادن 

مـس و نیـکل انجـام می شـود. در ایـن رابطـه، چنـد 

محـدوده معدنـی در نقـاط مختلـف کشـور وجـود 

دارد. پیشـینه فعالیـت و اسـتفاده از کبالـت در 

ایـران بـه زمـان صفویـان مربـوط می شـود و معـدن 

نمونـه  از  نیـز  کاشـان  قمصـر  در  الجـورد  کبالـت 

ذخایر اسـت، به این ترتیب برای سـاخت رنگ آبی 

از کبالت استفاده می کردند، همچنین نمونه های 

را  سـرامیک  و  کاشـی  در  کبالـت  کاربـرد  بـارز 

و  امـام  و  لطف اللـه  شـیخ  مسـاجد  در  می تـوان 

در  متاسـفانه  کـرد.  مشـاهده  عالی قاپـو  عمـارت 

ایران اکتشافات سیستماتیک روی کبالت و نیکل 

انجام نشـده اسـت. البته در سـال های بسیار دور، 

سـرمایه گذاری روی ذخایـر ایـن کانی هـا انجـام و 

نیـکل موجـود در نخلک برداشـت می  شـده اسـت. 

همچنین در ایران متاسفانه ذخایر کبالت چندان 

رقـم باالیـی نبـوده و بـه صـورت پراکنـده در چنـد 

نقطـه از کشـور معـادن ایـن عنصـر شناسـایی شـده  

کبالت به آلیاژهای خاصی 
از آهن، نیکل و آلومینیوم، 
ویژگی آن ها را به عنوان 
آهنربای دائم افزایش 

می دهد.  نخستین گام در 
تولید کبالت از کانه های 

آن شامل جدایش 
کانی های کبالت دار از 

گانگ و دیگر کانی هایی 
است که دارای فلزاتی به 

غیر از کبالت اند
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اسـت. در حـال حاضـر 6 درصـد از ظرفيـت معدني 

مس و كبالت دنيا در كشور ايران قرار دارد.

اسـتان فـارس در منطقه نیـدر ذخایر کوچکی 

از کبالت دارد که شناسـایی شـده اسـت. معادن 

در  فرومـد  و  شـرقی  آذربایجـان  در  بـاغ  بایچـه 

ذخایـر  کـه  هسـتند  مناطقـی  جملـه  از  سـبزوار، 

شـده  شناسـایی  آن هـا  در  فلـز  ایـن  از  کوچکـی 

اسـت. در ایـران مرکـزی بیـن مس کنی و تالمسـی 

نیز ذخایری از کبالت دیده شـده و این در حالی 

متروکـه  بـه شـکل  معـادن  ایـن  اکنـون  کـه  اسـت 

پیش بینی قیمت کبالت درسال های آینده  
رونـد رشـد سـاالنه کبالـت نشـان دهنده این اسـت 

کـه بـه احتمـال فـراوان، قیمـت کبالـت سـاالنه 5 تـا 6 

درصـد رشـد خواهـد داشـت. عـالوه  بـر رونـد صعـودی 

قیمت کبالت پس از جنگ جهانی دوم، عواملی مانند 

رشـد روز افـزون تولیـد باتـری در جهـان، سـوپرآلیاژها، 

کاهـش عیارسـنگ معـدن کبالـت، شـرایط سیاسـی و 

آن هـا  در  معدنـی  فعالیـت  هیچ گونـه  و  درآمـده 

انجـام نمی شـود. همچنیـن در ایران بـا وجود این 

روی،  و  سـرب   باطله هـای  در  معدنـی  مـاده 

می تـوان تـا حدودی بخشـی از نیاز صنایع کشـور 

را تامیـن کـرد؛ چرا کـه سـرب و روی کـه در ایـن 

کارخانه ها اسـتحصال می شـوند، حاوی مقادیری 

عملیـات  از  بعـد  و  هسـتند  نیـکل  و  کبالـت  از 

تبدیـل  باطلـه  بـه  نیـکل  و  کبالـت  فـرآوری 

می شـوند. اگـر ایـن موضـوع جـدی گرفتـه شـود، 

در  موجـود  نیـکل  و  کبالـت  جداسـازی  ضمـن 

انحصار بازار کبالت، می توانند در رشد قیمت کبالت 

در آینده تاثیرگذار باشند. پس از سال 2023 و با افزایش 

تقاضـا در ایـن سـال، بـا وجـود پایـان همه گیـری ویروس 

کرونـا احتمـاال در سـال 2024 و 2025 شـاهد افزایـش 

مجدد تولید کبالت در جهان حتی به عنوان محصول 

جانبـی خواهیـم بـود. افزایـش تولیـد، سـبب کاهـش 

قیمت این عنصر شـده اسـت و می تواند تا میزان یک 

باطله هـا می تـوان میـزان فلـز قابـل قبولـی از ایـن 

دو مـاده را بـه دسـت آورد. باطله هـای سـرب و 

روی، حکـم ذخایـر کبالـت و نیـکل ایـران را دارنـد 

و بایـد میلیون هـا تـن باطلـه را آنالیـز و میزان ماده 

  معدنـی موجـود در آن را ارزیابـی کـرد. بنابرایـن 

بایـد سـرمایه گذاری کافـی در ایـن بخـش صورت 

اقتصـادی  صرفـه  بـا  می توانـد  کار  ایـن  و  پذیـرد 

نیـکل  و  کبالـت  زیـرا  باشـد  همـراه  کشـور  بـرای 

کـه  هسـتند  ارزشـی  بـا  و  اسـتراتژیک  فلـزات 

می توان از آن ها استفاده کرد.

سـوم و حتـی دو سـوم افـت پیـدا کنـد و بـه حـدود 150 

دالر در هر کیلوگرم برسـد. پس از سـال 2025 تا 2030، 

احتمـاال بـا کاهـش ذخایـر کبالـت و افزایـش شـدید 

تکنولوژی هایی که نیازمند فلز کبالت هستند، مواجه 

باشیم. بسیاری از کارشناسان پیش بینی کرده اند که 

تـا حـدود 15 سـال آینـده، میـزان مصـرف و نیـاز صنایـع 

مختلف به کبالت، بیش از 45 برابر شود.
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خرید پنهانی شمش طال توسط چین

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات   بـه گـزارش 

بلومبـرگ، طبـق  از خبرگـزاری  نقـل  بـه   و  آنالیـن« 

داده هـای وب  سـایت بانـک مرکـزی جمهوری خلق 

چین در روز چهارشـنبه 7 دسـامبر 2022، این بانک 

دارایی هـای ذخایـر طـالی خـود را در مـاه نوامبـر 

نسـبت بـه مـاه گذشـته 32 تـن افزایـش داد. به این 

ترتیـب مجمـوع ذخایـر طـالی ایـن بانـک، بـه یـک 

هـزار و 980 تـن رسـید کـه ششـمین ذخیـره بـزرگ 

شـمش طـال در میـان بانک هـای مرکـزی در جهـان 

محسوب می شود.

صنعـت طـال، مملـو از گمانه زنی هـا در مـورد 

خریـد حـدود 400 تـن از سـوی بانک هـای مرکـزی 

دولتـی در سـه ماهـه سـوم سـال 2022 بـود. تنهـا 

حـدود یـک چهـارم از حجـم خریـد طـال در آن زمان 

بـه صـورت علنـی گـزارش شـد و باعث شـد ناظران 

بازار از چین و روسیه به عنوان متهمان اصلی یاد 

کنند.

چیـن، نیـاز بـه یافتن جایگزینی بـرای دالر که با 

بیشـتری  تسـلط  مالـی خـود  بـر ذخایـر  بتوانـد  آن 

داشـته باشـد را احسـاس کـرد. تنش هـا بـا ایـاالت 

علیـه  اقدامـات  اتخـاذ  زمـان  از  آمریـکا  متحـده 

چیـن  نیمه هـادی  عرضه کننـده  شـرکت های 

همچنان روبه افزایش است. در حالی که هم زمان 

بـا حملـه روسـیه بـه اوکرایـن، تمایـل آمریـکا بـرای 

تحریم ذخایر بانک مرکزی روسیه افزایش یافت. 

 UBS« جیووانـی اسـتانوو، تحلیل گـر شـرکت

خریدهـای  حجـم  کـه  کـرد  بیـان   »Group AG

طـالی بانـک مرکـزی جمهـوری خلـق چیـن ممکـن 

بـرای  کشـور  ایـن  طـرح  از  بخشـی  اسـت 

کاهـش  منظـور  بـه  خـود  بـه ذخایـر  تنوع بخشـی 

تمرکـز بـر ارز دالر باشـد. ذخایـر طـال در چیـن بـه 

طـور کلـی بسـیار پاییـن اسـت و در آینـده امـکان 

خریـد طـالی بیشـتر بـه منظـور ذخیـره آن وجـود 

کـردن  مخفـی  در  طوالنـی  سـابقه  چیـن  دارد. 

مرکـزی  بانـک  دارد.  خـود  طـالی  ذخایـر  حجـم 

ایـن  طـالی  ذخایـر  درصـدی   57 افزایـش  چیـن، 

بانـک را کـه برابـر 53 میلیـون و 300 هـزار اونـس 

ایـن  اعـالم کـرد کـه  اواسـط سـال 2015  بـود، در 

در  اطالعـات  گـزارش  ارائـه  به روزرسـانی  اولیـن 

مـورد ذخایـر طالی این کشـور در 6 سـال گذشـته 

بـود. بعـد از یـک وقفـه یـک سـاله، چیـن در پایـان 

مـاه اکتبـر 2016 گـزارش دیگـری را دربـاره حجـم 

ذخایـر طـال خـود ارائـه داد و ارائـه گـزارش بعـدی 

پـس از انجـام خریـد شـمش طـال در مـاه دسـامبر 

2018 اتفاق افتاد.

بـه  مرکـزی  بانـک  توسـط  طـال  خریـد  اگرچـه 

نـدرت عامـل افزایـش قیمـت پایـدار طـال می شـود 

اتـکای  قابـل  مالـی  رکـن  عنـوان  بـه  امـا می توانـد 

مهمـی بـه هنـگام کاهـش قیمت هـا مطـرح شـود. 

ایـن فلـز گران بهـا در سـال جاری تحت فشـار مالی 

انقباضـی فـدرال رزرو آمریـکا قـرار گرفـت؛ هرچند 

کـه در برابـر تغییـرات قیمـت دالر و بازدهـی اوراق 

بـه نسـبت خـوب  ایـن کشـور  قرضـه خزانـه داری 

عمل کرد.

نیکـی شـیلز، رئیـس بخـش اسـتراتژی شـرکت 

»MKS PAMP SA« اعـالم کـرد کـه بـا کنـد شـدن 

اثـر تنش هـای ژئوپلتیـک،  رونـد جهانـی شـدن در 

اتحادیـه  در  کـه  کشـورهایی  مـی رود  انتظـار 

کشـورهای G10 عضـو نیسـتند، بـه دنبـال نـگاه بـه 

و  سـرمایه ای  کاالی  عنـوان  بـه  طـال  دارایی هـای 

افزایش ذخایر آن باشند.

چین برای اولین بار در بیش از سـه سـال گذشـته، گـزارش افزایش ذخایر 
طـالی خـود را ارائـه کـرد و هویـت خریـداران پنهان در بـازار شـمش طال را 

برمال ساخت.
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از وب سـایت »Mining«، از سـال 2021، 

شـرکت »Lundin Gold« برنامه اکتشـافی خود را در 

معـدن »Fruta del Norte« بـا هـدف تبدیـل منابـع 

استنباطی به منابع اندازه گیری  شده یا تخمینی و در 

نتیجه افزایش عمر معدن به پیش می برد.تخمین زده 

حـال  در   »Fruta del Norte« معـدن  کـه  می شـود 

حاضر حدود 11 میلیون و 600 هزار تن کانسنگ طال با 

میانگین عیار 5.69 گرم طال در هر تن کانسنگ و در 

مجمـوع دو میلیـون و 130 هـزار اونـس طـال بـه صورت 

 Lundin« اسـتنباطی داشـته باشـد.به گفتـه شـرکت

Gold«، نتایـج در مجمـوع 18 هـزار و 340 متـر حفاری 

در 88 گمانه حفاری شده، میزان اعتماد به مدل های 

زمین شناسی را بهبود می بخشد و اتکا به استفاده از 

ایـن  عالوه برایـن،  می دهـد.  افزایـش  را  مدل هـا  ایـن 

مدل ها به این شرکت در تهیه گزارش به روز رسانی به 

منظـور بـرآورد ذخایـر معدنی و منابع فعلـی در معدن 

»Fruta del Norte« کمک می کند.

»Lundin Gold« رشد ارزش سهام شرکت معدنی کانادایی
 »Fruta del Norte« که در حال انجام حفاری اکتشـافی در معدن »Lundin Gold« شـرکت معدنی کانادایی
در جنـوب شـرقی اکوادور اسـت و مالکیت ۱00 درصـدی آن را در اختیار دارد، نتایجی را مبنی بر گسـتردگی و 
کانی هـای کانسـار در ایـن معـدن اعالم کرد و سـبب شـد تا ایـن شـرکت بتواند اهـداف جدیـدی را برای 

معدن کاری فراتر از سایت فعلی معدن در نظر بگیرد.

عملیات حفاری اکتشافی در امتداد جنوبی این 

معـدن انجـام شـد کـه بـا درنظـر گرفتـن حفاری هـای 

متعـدد، رگه هـای عیـار بـاالی طـالی زیـادی را کشـف 

کـرده اسـت کـه در منطقـه دگرسـانی گرمابـی ایجـاد 

شـده اسـت. از ایـن میـان می تـوان بـه شناسـایی عیـار 

12.57 گـرم طـال در هـر تـن کانسـنگ در عمـق 101.3 

متـری، 10.76 گـرم طـال در هـر تـن در عمـق 163.2 

متری، 12.67 گرم طال در هر تن در عمق 98.3 متری 

و 17.93 گـرم طـال در هـر تـن در عمـق 51.45 متـری 

اشـاره کـرد. ایـن نتایـج تاییـد می کنـد کـه محـدوده 

کانسـار ایـن معـدن 300 متـر فراتـر از مـرز فعلی معدن 

»Fruta del Norte« اسـت کـه تـا بخـش جنوبـی آن 

شـرکت  مدیرعامـل  هوکسـتاین،  ران  دارد.  امتـداد 

»Lundin Gold« در یک بیانیه خبری اعالم کرد که 

نتایج این حفاری بسیار هیجان انگیز است. این نتایج 

تداوم کانی سازی در امتداد جنوبی منابع استنباطی 

فعلی این معدن را تایید می کند و از این پس گزارش 

بـه روز شـده و تکمیلـی ذخیـره و منابـع ایـن معـدن که 

پیش بینی می شـود در ابتدای سه ماه اول سـال 2023 

منتشر شود، مالک خواهد بود.

وی افـزود کـه عـالوه بر مالک قـرار دادن گزارش 

حفـاری اکتشـافی منابـع اسـتنباطی، برخی دیگـر از 

نتایـج حفـاری تبدیلـی نیـز اهدافـی نویـن را بـرای 

ادامـه برنامـه اکتشـاف ایـن معـدن در آینـده فراهـم 

از  نمونه بـرداری  عملیـات  و  اسـت. حفـاری  کـرده 

عمیق ترین نقاط معدن »Fruta del Norte« نشـان 

می دهد که هنوز هم می توان عملیات اسـتخراج را 

در عمـق بیشـتری از ایـن معـدن ادامـه داد. پـس از 

 Lundin« انتشـار نتایـج حفاری هـا، سـهام شـرکت

Gold« در تاریـخ 22 نوامبـر 2022 بـا 16.5 درصـد 

افزایـش، بـه 12.93 دالر کانـادا در هـر سـهم رسـید. 

همچنیـن ارزش سـهام ایـن شـرکت بـه باالتریـن حـد 

خـود در 52 هفتـه اخیـر یعنـی 12 دالر و 98 سـنت 

کانـادا رسـید.ارزش جـاری سـهام بـازار ایـن شـرکت، 

حـدود سـه میلیـارد و 100 میلیـون دالر کانـادا )دو 

میلیارد و 300 میلیون دالر آمریکا( است.
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