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سرمقاله

آلومینا یا پودر دی اکسید آلومینیوم، ماده اولیه اصلی مورد نیاز 

تولید فلز آلومینیوم به شمار می آید. این محصول از روش بایر تولید 

می شود و برای تولید هر تن آلومینیوم، نیاز به دو تن آلومینا و از سوی 

دیگر، برای تولید هر تن آلومینا، به دو تا سه تن سنگ معدنی بوکسیت 

نیاز داریم. در افق 1404 به منظور تولید یک میلیون و 500 هزار تن 

آلومینیوم، نیاز به سه میلیون تن آلومینا خواهد بود و با توجه به اینکه 

تمرکز اغلب پروژه های موجود در زمینه تولید آلومینا بر ظرفیت های 

کوچک مانند 300 هزار تنی است، به همین دلیل همچنان تعریف 

پروژه های جدید در کالس جهانی تا رسیدن به ظرفیت مورد نیاز در 

افق چشم انداز ممکن و ضروری خواهد بود.  بر اساس هدف گذاری 

صورت گرفته از سوی متولیان صنعت آلومینیوم کشور، در راستای 

تولید ساالنه یک میلیون و 500 هزار تن آلومینیوم تا سال 1404، نیازمند 

مقدار قابل توجهی از منابع معدنی آلومینیوم همچون بوکسیت و 

آلومینا هستیم. به همین منظور باید دستورالعمل ویژه ای برای تامین 

این دو ماده اصلی در دستور کار متولیان امر قرار بگیرد تا از این طریق، 

زمینه تحقق هدف گذاری پیش بینی شده برای تولید آلومینیوم در 

از برترین کشورهای  کشور فراهم شود. بررسی های به  عمل آمده 

تولیدکننده آلومینیوم در جهان، حاکی از استراتژی های متفاوت در 

تامین آلومینا و بوکسیت مورد نیاز آن ها است؛ به این صورت که از بین 

10 کشور برتر در این بخش، هفت کشور واردات آلومینا داشته اند و 

این امر نقش بسزای تجارت آلومینا در صنعت آلومینیوم را نشان 

می دهد. اهمیت این ماده استراتژیک در تولید آلومینیوم در حالی 

است که هم اکنون تنها یک تولیدکننده آلومینا در کشور یعنی شرکت 

آلومینای ایران فعال بوده و بدون شک فعال سازی ظرفیت های بیشتر 

نیاز صنعت  اولیه مورد  تامین مواد  از مشکالت  می تواند بخشی 

آلومینیوم را مرتفع سازد. در حال حاضر تجارت بوکسیت در جهان 

بسیار رونق یافته و کشورهای معدودی که ذخایر غنی بوکسیت در 

آنها مستقر است، مورد توجه بسیار سرمایه گذاران قرار گرفته اند. به  

طوری که برای مثال در کشور گینه که غنی ترین و بیشترین ذخایر 

بوکسیت جهان را در خود جای داده است، از سال 2018، تولید و 

صادرات بوکسیت از 17 میلیون تن در سال به حدود 80 میلیون تن در 

سال 2020 رسیده که با هجوم موج جدیدی از سرمایه گذاران چینی ، 

هندی  و اعراب حاشیه خلیج فارس مواجه شده است. ایران از نظر 

ذخایر بوکسیت با توجه به عدم بهره مندی از شرایط آب و هوایی 

محسوب  فقیر  کشوری  معدنی،  ماده  این  تشکیل  برای  مناسب 

می شود. ذخایر بوکسیت به صورت کلی به سه دسته گیبسیتی، 

بوهمیتی و دیاسپوری تقسیم می شود که به همین ترتیب کیفیت 

انواع بوکسیت کاهش می یابد و فرآوری آن دشوارتر می شود. ذخایر 

بوکسیت ایران با اکتشافات جدید شرکت آلومینای ایران، دیاسپوری و 

حدود 40 میلیون تن برآورد شده است که تنها برای تولید کارخانه 

آلومینای جاجرم با مصرف ساالنه حدود یک میلیون تن کافی بوده و 

10 درصد این نیاز هم از طریق واردات تامین می شود. این در حالی 

است که برداشت بوکسیت از معدن تاش به عنوان یکی از معادن 

غنی از این ماده معدنی مهم مورد نیاز صنعت آلومینیوم طی چند 

سال گذشته با توجه به مشکالت اجتماعی، متوقف شده و شرکت 

آلومینای ایران نیز در تامین ماده اولیه با مشکل روبه رو شده است. از 

سوی دیگر، مدل توسعه ای سنتی زنجیره تامین آلومینیوم که پیش تر 

معادن  کنار  در  را  آلومینیوم  اسملترهای  و  آلومینا  پاالیشگاه های 

بوکسیت توسعه می دادند، از حدود 10 سال پیش کم کم دچار تغییر 

شده است. به  طوری  که به  دلیل افزایش هزینه های انرژی اسملترها به 

سمت قطب های انرژی ارزان و فراوان جهان منتقل و عمده توسعه 

واحدهای آلومینا نیز در چین نیز به  دلیل نیاز این کشور به پودر اتفاق 

افتاد. از طرفی، معادن بوکسیت اغلب در کشورهایی واقع شده است 

که دسترسی به انرژی ارزان یا سایر عوامل مقرون به صرفه تولید 

ندارند. برای مثال، سوخت در کشور گینه وارداتی و بسیار گران است 

و در استرالیا، هزینه انرژی، نیروی انسانی و نیز تعرفه های زیست 

محیطی بسیار باال است و این عوامل طی سال های اخیر، برخی 

پاالیشگاه های آلومینای استرالیا را از عرصه تولید خارج کرده است. در 

حالی که هزینه انرژی و همچنین نیروی انسانی در ایران مناسب است 

انتظار می رود  نیرو  به  ویژه وزارت  از مسئوالن ذی ربط  بنابراین  و 

همزمان با رسیدن به روزهای سرد سال، دغدغه قطعی و محدودیت 

مصرف گاز صنایع را رفع کند زیرا قطعی گاز و اخالل در تولید، بدون 

شک به ضرر فعاالن صنعت آلومینیوم و به ضرر اقتصاد کشور خواهد 

بود. در پایان باید گفت با توجه به اهمیت روزافزون فلز آلومینیوم در 

توسط  آلومینا  واردات  نظر می رسد  به  صنایع مختلف در جهان، 

غول های صنعتی جهان به ویژه چین طی سالیان آتی افزایش خواهد 

یافت و بر همین اساس ممکن است سایر کشورها همچون ایران با 

و  این مسئله ضرورت سرمایه گذاری  که  مواجه شوند  آن  کمبود 

حمایت هرچه بیشتر از تولیدکنندگان داخلی را نشان می دهد.

در جست وجوی آلومینا
یادداشت سردبیر
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گفت و گوی ویژه
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 توسعه صنعت آلومینیوم
 در گرو ادغام واحد های کوچک مقیاس 

امین صفایی، مدیرعامل شرکت ریخته گری آلیاژ ناب در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

فعالیت    زمینه  و  تاریخچه  خصوص  در   
شرکت ریخته گری آلیاژی ناب توضیحاتی ارائه 

بفرمایید. 
ایـن شـرکت فعالیـت خـود را بـا توجـه بـه کسـب 

سـابقه 15 سـاله در عرصـه ریخته گـری آلومینیـوم در 

سـال 1396 با ظرفیت اسـمی تولید سـاالنه 10 هزار تن 

شـمش آلیـاژی آلومینیـوم و نیم کـره آلومینیومـی در 

و  اسـت  کـرده  آغـاز  شـمس آباد  صنعتـی  شـهرک 

هم اکنـون بـا حـدود یـک سـوم ظرفیـت خـود مشـغول 

تولید هستیم. شمش پرایمری آلومینیوم، ماده اولیه 

مـورد نیـاز مجموعـه اسـت کـه آن را از طریـق بـورس 

کاالی ایـران از تولیدکننـدگان بـزرگ داخلـی همچـون 

المهـدی، ایرالکـو و... خریـداری و در ادامـه با افزودن 

و  فیزیکـی  خـواص  رعایـت  ضمـن  آلیـاژی  عناصـر 

شـیمیایی، محصـول نهایـی یعنـی شـمش آلیـاژی را 

تولیـد می کنیـم و تحویـل مصرف کنندگانـی ازجملـه 

از  ایـن مجموعـه  قطعه سـازان می دهیـم. همچنیـن 

خـود  محصـوالت  تولیـد  بـرای  داخلـی  آمیژان هـای 

ایـن محصـول در گذشـته از  اسـتفاده می کنـد کـه 

خارج از کشور تهیه می شد اما اکنون سطح تولیدات 

داخلـی بـه حـدی رسـیده اسـت کـه بتوانـد نیـاز مـا را 

بـرآورده کنـد و قیمـت ایـن آمیژان ها نسـبت به نمونه 

خارجی مقرون به صرفه تر است.

در زمینه تامین شمش پرایمری آلومینیومی با   
چه چالش هایی مواجه هستید؟

تولیدکننـدگان  کـه  اسـت  ایـن  امـر  حقیقـت 

بـزرگ شـمش آلومینیومـی و مسـئوالن بورس باید 

پاسـخگوی شـرایط عرضـه شـمش در سـطح بـازار 

عرضـه  و  بـورس  سـاز و کار  بـه  توجـه  بـا  باشـند. 

آلومینیوم، فلزی استراتژیک و پرکاربرد به شمار می آید که استفاده از آن در صنایع مختلف روز به روز در حال افزایش 
است. بر همین اساس، واحدهای ریخته گری بسیاری در داخل کشور به دنبال تولید شمش آلیاژی آلومینیومی جهت 
تامین مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان و... هستند. در حالی که هدف از تامین شمش مورد نیاز تولیدکنندگان محصوالت 
آلومینیومی جز توسعه تولید و رونق اقتصادی نیست اما متاسفانه واحدهای ریخته گری با چالش هایی اعم از نحوه عرضه 
شمش پرایمری در بورس، افزایش بهای انرژی، کمبود نیروی انسانی و... مواجه هستند. در همین راستا، به نظر می رسد 
که تشکیل انجمن دایکست، اقدامی تاثیرگذار در راستای رفع معضالت موجود بوده است و ادغام واحدهای کوچک 
ریخته گری و تشکیل یک کنسرسیوم مشترک نیز می تواند اثرگذار واقع شود. در همین راستا، خبرنگار پایگاه خبری و 
تحلیلی »فلزات آنالین« گفت وگویی را با امین صفایی، مدیرعامل شرکت ریخته گری آلیاژ ناب تدارک دیده است که متن 

کامل آن را در ادامه خواهید خواند:
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رشد تولید شمش پرایمری آلومینیوم در   
داخل کشور، چه تاثیری بر شرایط این صنعت 

استراتژیک گذاشته است؟
شـمش  تولیـد  میـزان  افزایـش  بـا  همـگام   

خالـص آلومینیـوم در داخـل، شـرایط تـا حدودی 

مناسـب تر شـده اسـت امـا بـا توجـه بـه شـرایط 

صادراتـی کـه بـرای تولیدکننـدگان انبـوه شـمش 

شـرکت ها  ایـن  گرفته انـد،  نظـر  در  آلومینیـوم 

تولیـدی  شـمش  صـادرات  بـه  بیشـتری  تمایـل 

خـود بـه صـورت خـام پیـدا کرده انـد و بـه همیـن 

تامیـن  زمینـه  در  را  چندانـی  تغییـرات  علـت 

شـمش آلومینیومـی شـاهد نیسـتیم. اگرچه این 

تولیدکننـدگان با صادرات شـمش و تبـادل ارزی 

و همچنیـن واردات کاال هایـی کـه نیـاز کشـور 

اسـت، از شـرایط مطلوبی برخوردارند اما در این 

پایین دسـتی  و  میانـی  تولیدکننـدگان  میـان 

بیشـترین آسـیب را می بینند و برای افرادی که 

و  اقتصـادی  فعالیت هـای  انجـام  جـز  هدفـی 

نبـوده  کارسـاز  اقـدام  ایـن  ندارنـد،  را  درآمـدزا 

است.

آلومینیـوم، حتـی در زمانـی  غیر اصولـی شـمش 

زیـاد  بسـیار  آلومینیـوم  بـرای شـمش  تقاضـا  کـه 

اسـت، تولیدکننـدگان بـا چالـش جـدی در زمینـه 

همچنیـن  می شـوند.  مواجـه  شـمش  تامیـن 

وابسـتگی جدایی ناپذیـر اقتصـاد کشـور از بهـای 

ایـن  تولیدکننـدگان  تـا  اسـت  شـده  سـبب  ارز 

عقـد  زمـان  در  کـه  باشـند  نداشـته  را  امـکان 

قـرارداد بـا مصرف کننـده، بـر سـر قیمـت نهایـی 

توافـق کننـد و بهـای محصـوالت را ارائـه دهنـد 

زیـرا عـدم عرضـه مناسـب شـمش آلومینیـوم و یـا 

هیـچ  کـه  غیرمنطقـی  قیمت هـای  بـا  آن  عرضـه 

فرمـول محاسـباتی دقیقی بـرای آن وجود ندارد، 

از  می شـود.  معامـالت  در  بی ثباتـی  منجر بـه 

سـوی دیگـر، عده ای خـاص با رانت اطالعاتی در 

شـمش  عرضـه  نحـوه  و  میـزان  خصـوص 

تصمیم گیـری می کننـد کـه همیـن مسـئله نیـز از 

اصلی تریـن مشـکالت تولیدکننـدگان محصـوالت 

آن  دنبـال  بـه  و  می آیـد  شـمار  بـه  آلومینیومـی 

زمینـه  ایـن  در  را  مناسـبی  شـرایط  نمی تـوان 

متصور شد.

آیا شرکت ریخته گری آلیاژ ناب در زمینه   
بازیافت آلومینیوم فعالیت دارد و اهمیت این مقوله 

را به چه میزان در داخل کشور ارزیابی می کنید؟
شـرکت ریخته گری آلیاژ ناب در زمینه بازیافت 

تـا 90 درصـد تولیـد  نیـز فعالیـت دارد و حـدود 80 

بازیافـت  بـه واسـطه  بایـد  آلومینیومـی  محصـوالت 

انجام شود. دالیل اصلی که مقوله بازیافت را بسیار 

حائز اهمیت می کند، این است که تمام محصوالت 

تولیـدی در نهایـت از چرخـه مصرف خارج می شـوند 

و  با توجه به منابع مالی و انرژی که صرف تولید این 

محصوالت شـده اسـت و همچنین حجم عظیمی از 

ایـن میـزان مواد بازیافتی که می تواند معضلی بزرگ 

بسـیار  بازیافـت  امـر  باشـد،  زیسـت  محیـط  بـرای 

ضـروری بـه نظـر می رسـد. شـرایط بازیافـت در ایـران 

از دیـدگاه  توسـعه یافته چـه  بـه کشـور های  نسـبت 

فراینـد تولیـد و چـه عوامـل محیط زیسـتی پیشـرفت 

چشـمگیری نداشـته اسـت و فاصله بسـیاری با آن ها 

موضـوع  بـه  نگـرش  نـوع  خوشـبختانه  امـا  داریـم 

بازیافت از گذشته تاکنون و همچین فرایند بازیافتی 

که در واحد های تولید در جریان بوده، بسـیار تغییر 
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ترغیـب بـه اسـتفاده از محصـوالت با کیفیـت کنـد 

زیـرا خرید محصوالت بی کیفیـت صرفه اقتصادی 

سـطح  افزایـش  بـا  امـروز  خوشـبختانه  نـدارد. 

درخواسـت های مشـتریان از یـک تولیدکننـده کـه 

ناشـی از آگاهـی آن هاسـت، سـبب شـده اسـت کـه 

مصرف کننـدگان قیمـت و کیفیـت را با یکدیگر در 

نظـر بگیرنـد و هـر دو مـورد را در هنـگام خریـد در 

خریـد  بـه  مایـل  بیشـتر  و  دهنـد  قـرار  اولویـت 

محصوالت با کیفیت باشند.

در حال حاضر مهم ترین چالش های موجود   
در تولید شمش آلیاژی آلومینیومی چیست؟ 

افزایش سرسام آور بهای انرژی مانند گاز و برق، از 

دیگـر معضـالت عدیـده ای اسـت کـه مسـیر تولیـد را 

ناهمـوار کرده انـد. در ایـن زمینـه بـه ایـن علـت کـه 

سـوخت کوره هـای مـورد اسـتفاده در مجموعـه گاز 

از  کـه  فراوانـی  پیگیری هـای  علی رغـم  و  اسـت 

سـازمان های ذی ربـط انجـام داده ایـم امـا متاسـفانه به 

کرده است و اگر به همین شکل به مسیر خود ادامه 

دهیـم، ایـن امیـد وجـود دارد که بتوانیم سـطح فعلی 

بازیافت را به کشور های پیشرفته نزدیک کنیم.

شمش های    تطابق  اهمیت  خصوص  در 
تولیدی با استانداردهای جهانی در بازار مصرف 

توضیحاتی ارائه بفرمایید.
جملـه  از  ایـران،  دایکسـت  انجمـن  تشـکیل 

در  کـه  می آیـد  شـمار  بـه  خوبـی  بسـیار  اتفاقـات 

صنعـت آلومینیـوم به ویـژه در حوزه دایکسـت رخ 

داده است. با تشکیل این انجمن، این بستر فراهم 

شـد کـه سـطح آگاهـی مـردم ارتقـا یابـد و همچنین 

اشـتراک  بـه  آلومینیـوم  صنعـت  فعـاالن  تجربـه 

گذاشته شود و تولیدکنندگان توانستند با تکیه بر 

دانـش و تجربـه دیگـر فعاالن صنعـت آلومینیوم به 

پیـدا  دسـت  قابل توجهـی  هم افزایـی  و  پیشـرفت 

کننـد. تشـکیل ایـن انجمـن سـبب شـد تـا سـطح 

اسـتاندار های موجـود ارتقـا پیـدا کنـد و دیدگاه هـا 

تولیـد  کیفیـت  و  اولیـه  مـواد  تهیـه  بـه  نسـبت 

محصـول نهایـی سـخت گیرانه تر باشـد. ایـن اتفـاق 

وجـود  بـه  نیـاز  ابتـدا  در  کـه  داد  رخ  حالـی  در 

همچنین انجمنی بین تولیدکنندگان احساس شد 

و با تالش و پشتکار آن ها در ادامه مسیر با افزایش 

آگاهـی مصرف کننـدگان، ایـن افـراد نیـز در کنـار 

تولیدکننـدگان قـرار گرفتنـد. ایـن امـر در نهایـت 

منجر به کاهش هزینه های تولید و هدررفت مواد 

کـه در  بیشـتر شـد  و همچنیـن سـودآوری  اولیـه 

سـطح  ارتقـای  بـه  مسـائل  ایـن  تمامـی  نهایـت 

اسـتاندارد محصوالت تولیدی در کشـور انجامید. 

همچنین باید در نظر داشت که هم زمان با بهبود 

نهایـی  قیمـت  تولیـدی،  محصـوالت  کیفیـت 

محصـوالت نیـز دسـتخوش تغییراتـی می شـود امـا 

قیمـت برای مصرف کنندگان در الویت قـرار دارد. 

با یک حساب ساده در رابطه با ضرر های احتمالی 

از خریـد یـک محصول بی کیفیت که ممکن اسـت 

مصرف کننـدگان متحمـل شـوند، می توانـد آن ها را 
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نتیجه مطلوب نرسیده ایم و افزایش بهای گاز را مطابق 

بـا تعرفه هـای اعـالم شـده بـر میـزان ظرفیـت پروانـه 

بهره بـرداری شـرکت عنـوان کردنـد. گفتنـی اسـت در 

سال 1399، میزان بهای پرداختی ماهانه گاز  مجموعه 

در حدود 20 میلیون تومان بود اما هم اکنون بهای گاز 

بـه رقـم باورنکردنـی 150 تـا 160 میلیـون تومـان افزایـش 

یافتـه اسـت. حـدود سـه سـال پیـش بـه دلیـل سـرمای 

ناگهانی آب و هوا برای تامین گاز منازل مسکونی، گاز 

واحد های صنعتی قطع شد و در این زمان، به ناچار یک 

روز کامل کاری را از دست دادیم و برای جبران وقفه ای 

که در تولید به وجود آمده بود، روز پایانی هفته را برای 

ادامه روند تولید جایگرین کردیم. از سوی دیگر، تمایل 

و انگیزه نیروی انسانی به دنبال حقوق و دستمزد پایین 

نسـبت بـه تالشـی کـه در واحد هـای تولیـدی دارنـد، 

کاهش یافته است و به دنبال عدم توانایی تامین هزینه 

مایحتـاج زندگـی بـا ایـن میـزان حقـوق، بیشـتر افـراد به 

سـمت شـغل های کاذب مانند تاکسـی های اینترنتی 

روی  آورده انـد. البتـه در شـرکت ریخته گـری آلیـاژ ناب 

تمام تالش خود را جهت حفظ نیروی انسانی هم زمان 

با افزایش حقوق، پاداش و... به کار گرفته ایم تا بتوانیم 

سهمی در اشتغال زایی کشور داشته باشیم.

آیا شـرایط سـرمایه گذاری جدید در بازار   
تولیـد شـمش های ثانویـه در داخـل کشـور 
فراهم اسـت و ارزیابی شـما از شـرایط حاکم 

در بازار چیست؟
سـرمایه گذاری جدیـد در بـازار زمانـی محقـق 

توسـعه یافته  کشـور های  بـا  بتوانیـم  کـه  می شـود 

مبـادالت تجـاری داشـته باشـیم کـه ایـن مبـادالت 

نبایـد بـه صـورت مقطعـی و موقتـی بلکـه بایـد دائم 

در جریان باشـد و تحقق این امر، مسـتلزم عواملی 

همچون رفع تحریم ها و تسهیل و گسترش تبادالت 

بی شـک  شـرایط،  ایـن  در  اسـت.  بانکـی  و  ارزی 

فراهـم  سـرمایه گذاران  بـرای  مناسـبی  سـودآوری 

خواهـد شـد کـه فعالیـت در ایـن حـوزه را بـا توجیـه 

بـه موقعیـت  بـا توجـه  اقتصـادی همـراه می کنـد. 

در  سـوخت  مناسـب  قیمـت  و  ایـران  جغرافیایـی 

داخـل نسـبت بـه سـایر کشـورها، فعالیـت در ایـن 

بـه  مقـرون  انـرژی  بهـای  افزایـش  علی رغـم  زمینـه 

سرمایه گذاری جدید 
در بازار زمانی محقق 
می شود که بتوانیم با 

کشور های توسعه یافته 
مبادالت تجاری داشته 
باشیم که این مبادالت 

نباید به صورت مقطعی و 
موقتی بلکه باید دائم در 

جریان باشد

صرفـه اسـت امـا از آنجایـی کـه مـا ارتباط تجـاری با 

سایر کشورها نداریم و برقراری تبادالت تجاری به 

و  کشـش  بنابرایـن  اسـت،  شـده  دشـوار  شـدت 

داخـل  در  سـرمایه گذاری جدیـد  بـرای  انگیـزه ای 

کشـور وجود ندارد. بنابراین برای اینکه بتوانیم به 

یـک رونـق اقتصـادی در صنعـت آلومینیـوم دسـت 

و  تحریم هـا  شـدن  برطـرف  کنـار  در  کنیـم،  پیـدا 

شـرکت های  بایـد  ارزی،  تبـادل  محدودیت هـای 

کوچک مقیـاس بـا یکدیگـر ادغـام شـوند و یـا یـک 

کنسرسـیوم مشـترک را تشـکیل دهنـد تـا قـدرت 

بیشـتری در دسـت داشـته باشـند و بتوانند موانع 

دیگری که در مسیر تولید قرار دارند را کنار بزنند 

و بـا یـک نیـروی پیشـران قدرتمنـد در جهـت ارتقـا 

صنعـت آلومینیـوم و افزایـش کیفیـت محصـوالت 

تولیـدی گام بردارنـد. متاسـفانه تنهـا عاملـی کـه 

باعـث جلوگیـری از شـکل گیری ایـن نیـروی عظیـم 

می شـود، عدم آگاهی از نتیجه این عمل و ضعف 

در انجـام کار هـای گروهـی اسـت و همچنیـن عدم 

عقـب  باعـث  می توانـد  افـراد  بیـن  در  صداقـت 

صنعـت  در  اقتصـادی  توسـعه  ماشـین  از  مانـدن 

آلومینیوم شود.

ارزیابی شما از آینده صنعت آلومینیوم در   
جهان چیست؟

بـا توجـه بـه فراوانی فلز آلومینیوم بعـد از آهن و 

بـه علـت کاربـرد بسـیار زیـاد و متنـوع آن در صنایـع 

مختلف مانند حمل ونقل، خودرو سازی، بسته بندی 

و...، می تـوان چشـم انداز روشـنی بـرای آن متصـور 

شـد اما توسـعه هرچه بیشـتر این صنعت در داخل، 

مسـتلزم رفع موانع موجود اسـت. علی رغم افزایش 

آمریـکا و تنش هـای  ایـاالت متحـده  بهـره در  نـرخ 

ژئوپلیتیکـی کـه در جریـان اسـت و بـر صنایـع فلـزی 

بسـیار تاثیر می گذارد، باز هم می توان به آینده این 

صنعـت امیـدوار بـود. بنابرایـن اگـر مـا بتوانیـم از 

شـرایط موجـود بیشـترین بهـره را داشـته باشـیم و به 

راحتـی از کنار موقعیت هـای طالیی مانند برگزاری 

جام جهانی فوتبال در کشـور همسـایه عبور نکنیم، 

ایـن پتانسـیل را داریـم کـه بتوانیـم اتفـاق مهمـی را 

برای صنعت آلومینیوم کشور رقم بزنیم.
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فــوالدفــوالد

نقش موثر فوالد آلیاژی در ترسـیم نقشه توسعه صنعتی کشور

تولید گندله »کچاد« 7 درصد رشد پیدا کرد

تدوین اندیشه، راهگشای توسعه پایدار تولید است

فرهنگ سـازمانی، بستری برای پیشرفت فوالد مهر سهند

بازار کنسـانتره سنگ آهن و تجارت آن در دستان قدرتمند چین



فــوالد
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نقش موثر فوالد آلیاژی در ترسیم نقشه توسعه صنعتی کشور
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد کشور عنوان کرد:

تحلیلی  و  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 

»فلزات آنالین« و به نقل از روابط عمومی شرکت 

فوالد آلیاژی ایران،   حجت کاظمی پس از بازدید از 

مجموعه فوالد آلیاژی ایران در نشست با مدیرعامل 

و جمعی از مدیران این شرکت، با اشاره به توان 

تخصصی و دانش محوری مسئوالن فوالد آلیاژی، 

بیان کرد: دستاوردهای حاصله شرکت فوالد آلیاژی 

که در این نشست مطرح شد، جز با همدلی، ایثار، 

فداکاری و مسئولیت پذیری حاصل نمی شود.

آن  دنبال  به  و  بازار  نیازهای  افزود:  وی 

ذ  ی نفعان، با ارائه محصوالت جدید و بهره گیری از 

آخرین دستاوردهای علمی و تعدیل هزینه ها و در 

نهایت سودآوری بهینه حاصل می شود که مدیران 

شرکت نیز به خوبی به آن توجه دارند و عزم جدی 

در ایجاد پروژه  های جدید به منظور تکمیل زنجیره 

تولید در راستای بهبود بازدهی دارایی ها و رفع 

وابستگی ها می تواند در کاهش بهای تمام شده 

محصوالت و بهبود سودآوری نقش موثری داشته 

باشد.

بازنشستگی فوالد کشور  مدیرعامل صندوق 

تصریح کرد: اقدامات خوبی که طی این چند سال، 

و  باتجربه  نیروهای  تالش  و  مضاعف  همت  با 

نه تنها  است،  خورده  رقم  شرکت  این  متخصص 

باعث  بلکه  می کند  مرتفع  را  گذشته  مشکالت 

درخشش نام این شرکت در سطح کشور، خاورمیانه 

و حتی دنیا شده است که بر همین اساس باید به 

عملکرد شرکت فوالد آلیاژی افتخار کنیم.

عملکرد موفق شرکت فوالد آلیاژی   
ایران در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری

کاظمی با بیان اینکه مطالعه عملکرد 6 ماهه 

این شرکت در سال جاری در سامانه کدال، حاکی 

از رویکرد موفق و شفاف در درآمدهای عملیاتی و 

نیز کنترل هزینه های تولید، سربار و بهبود سود 

است، اذعان کرد:دعای خیر بازنشستگان صنعت 

فوالد، بدرقه شما فوالدمردان شرکت فوالد آلیاژی 

تک  تک  از  را  خود  تشکر  و  تقدیر  و  است  ایران 

سخت کوشان صنعت فوالد اعالم می کنم.

ایران،  آلیاژی  فوالد  شرکت  کرد:  اضافه  وی 

دارای دانش و فناوری سطح باال در تولید است و 

امیدواریم با اجرای پروژه های توسعه ای این شرکت 

در آینده نه چندان دور، شاهد دستاوردی عظیم 

برای سهام داران مجموعه باشیم.

علیرضا چایچی یزدی، مدیرعامل شرکت فوالد 

آلیاژی ایران نیز در این نشست بیان کرد: در سال 

1368، دانش فنی از شرکت بهلر اتریش به عنوان 

یکی از معتبرترین تولیدکنندگان وقت فوالد آلیاژی 

دنیا تدارک دیده شد.

وی افزود: در پایان سال 1371، تنفیذ قرارداد با 

شرکت دانیلی ایتالیا به عنوان معتبرترین سازنده 

تجهیزات فوالدسازی صورت پذیرفت و بیش از 50 

هزار تن تجهیز اعم از ماشین آالت، ادوات و قطعات 

از نقاط مختلف جهان تامین شد. در ادامه، امور 

مرتبط با نصب تجهیزات در سال 1375 آغاز و در 

پایان سال 1377 چهار کارخانه عظیم فوالدسازی، 

عملیات  و  تکمیل کاری  سبک،  و  سنگین  نورد 

حرارتی متولد شد. این در حالی بود که تا پیش از 

این، کشور وابستگی باالیی به واردات این مقاطع 

فوالدهای آلیاژی داشت.

عنوان  ایران  آلیاژی  فوالد  شرکت  مدیرعامل 

کرد: در سال 1378 هم زمان با بهره برداری و شروع 

تولید، ظرفیت تولید این شرکت بالغ بر 140 هزار تن 

شامل 118 گرید فوالدی بود. در حال حاضر و پس 

ظرفیت  اقتدار  و  افتخار  با  سال،  گذشت 23  از 

تولید این مجموعه بیش از 500 هزار تن شده است؛ 

به گونه ای که حتی رقم تولید 527 هزار تن مذاب 

را نیز تجربه کرده ایم. همچنین به همت تالشگران 

سخت کوش فوالد آلیاژی ایران، تعداد گریدهای 

فوالدی قابل تولید نیز از مرز 450 نوع فوالد گذر 

کرده است.

چایچی یزدی در خصوص پروژه های توسعه ای 

مطرح کرد: خوشبختانه پروژه یزد یک نیز با کمک 

مدیرعامـل صنـدوق بازنشسـتگی فوالد کشـور در بازدید از شـرکت فـوالد آلیاژی ایـران گفت: 
فـوالد آلیاژی ایران، شـرکتی ملی و حتی فراملی اسـت که با تکیه بر دانـش و تخصص فوالدمردان 
سـختکوش خـود، عالوه بر تامین نیـاز داخل بـه فوالدهای آلیـاژی و جلوگیری از خـروج ارز، باعث 
رونـق اشـتغال و تولیـد انواع فوالدهای خاص آلیاژی مورد نیاز صنایع داخلی در کشـور شـده اسـت 

که بسی جای افتخار دارد.
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متخصصان و کارشناسان پروژه، از پیشرفت خوبی 

برخوردار است؛ به گونه ای که میزان پیشرفت به 

92 درصد رسیده است و  اولین قوس نیز طی یک 

ماه آینده و همچنین حصول اولین ذوب تا پایان 

سال جاری انجام خواهد شد.

وی با اشاره به پروژه وایر و کالف ادامه داد: 

با  و  شده  زده  کلنگ  پیش  ماه  پنج  از  پروژه  این 

شرایط مناسبی در حال پیشرفت است.

در  ایران  آلیاژی  فوالد  شرکت  مدیرعامل 

خصوص جایگاه فعلی »فوالژ« اظهار داشت: در 

تخصصی  مادر  صنعت   16 از  بیش  حاضر،  حال 

ایران  آلیاژی  فوالد  تولیدات  به  وابسته  داخلی 

نیاز  مورد  اولیه  مواد  که  گونه ای  به  هستند؛ 

صنایعی همچون خودروسازی، نفت، گاز و پتروشیمی، 

ریلی و دریایی، کشاورزی و تراکتورسازی، شیمیایی و 

این  توسط  کشور،  اصلی  صنایع  مختلف  انواع 

شرکت تولید می شود.

چایچی یزدی ابراز کرد: بالغ بر یک هزار و 800 

نفر نیروی انسانی به صورت مستقیم و بیش از 600 

فوالد  بزرگ  مجموعه  در  پیمانکاری  نیروی  نفر 

آلیاژی ایران مشغول به کار هستند و در مجموع، 

فوالد آلیاژی دارای یک خانواده بزرگ هشت هزار 

نفری است.

وی ادامه داد: عالوه بر وظیفه دشوار تولید و 

بهره برداری، فوالد آلیاژی ایران یکی از شرکت های 

به نام و مطرح در زمینه رعایت موازین زیست محیطی 

است. در صورتی که طی 23 سال اخیر، برای 6 بار 

به عنوان صنعت سبز کشور برگزیده شده ایم که 

تخصص  توان  و  همت  به  اخیر  سال  سه  در 

فوالدمردان ایران به طور متوالی به وقوع پیوسته 

است.

مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران خاطرنشان 

کرد: همچنین در کنترل مصرف آب با استفاده از 

سیستم های بازچرخانی و تصفیه، تا هشت مرتبه آب 

مصرفی را به سیستم تولید خود باز می گردانیم. باعث 

افتخار است که شرکت فوالد آلیاژی ایران، به عنوان 

به  از کم آب خواه ترین صنعت فوالدی کشور  یکی 

فعالیت خود ادامه می دهد. ضمن اینکه از پساب های 

بهداشتی مجموعه به منظور آبیاری فضاهای سبز 

وگونه های تزئینی و بیابانی استفاده می کنیم.

فوالد آلیاژی، تنها شرکت دانش بنیان   
فوالدی ایران

شرکت  تنها  اینکه  بیان  با  یزدی  چایچی 

کرد:  اذعان  هستیم،  کشور  فوالدی  دانش بنیان 

همچنین این شرکت دارنده استاندارد »IATF« به 

منظور الزامات خاص و مدیریت صنایع خودرویی 

کشور و اولین و تنها دارنده طراحی محصول در 

از  بخشی  تنها  موارد،  این  تمامی  است.  کشور 

افتخارات این شرکت به شمار می آید که در سایه 

توجه سهام داران اصلی حاصل شده است.

وی در پایان یادآور شد: ضمن اینکه این مسئله 

برای ما بسیار حائز اهمیت است که سهام داران 

شرکت فوالد آلیاژی ایران، اقشار پرتالش و زحمتکش 

بوم  و  مرز  این  معظم   بازنشستگان  از  بخشی  و 

هستند و این امر وظیفه ما را در قبال شرکت، بیش 

از پیش با اهمیت می کند.
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در شـرکت معدنـی و صنعتی چادرملو طی ۹ ماه سـال جاری، دو میلیـون و ۹۵۲ هـزار و ۵۰۱ تن گندله 
تولیـد شـد کـه ایـن میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل، حاکـی از رشـد ۷ درصدی اسـت. این 

شرکت در ۹ ماه سال قبل، دو میلیون و ۷۶۴ هزار و ۶۸ تن گندله تولید کرده بود.

تحلیلی  و  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 

صنعتی  و  معدنی  شرکت  آنالین«،  »فلزات 

توانست  امسال  نخست  ماه   9 طی  چادرملو 

عملکرد مناسبی در تولید و فروش انواع محصوالت 

خود به ویژه گندله، شمش و آهن اسفنجی برجای 

بگذارد. این در حالی است که فوالدسازان کشور 

به دنبال رکود نسبی حاکم در بازارهای جهانی 

مشکالت  با  اخیر،  روزهای  طی  گاز  قطعی  و 

فراوانی مواجه شده اند.

رشد ۱۷ درصدی تولید آپاتیت  
نمودار 1 نشان می دهد که شرکت معدنی و 

ماه سال   9 در  است  توانسته  صنعتی چادرملو 

تن   196 و  هزار   559 و  میلیون  هفت   ،1401

مدت  در  شرکت  این  کند.  تولید  کنسانتره 

و  میلیون  هشت  بود  توانسته  قبل  سال  مشابه 

349 هزار و 265 تن کنسانتره تولید کند.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 9 ماه 

امسال، موفق به تولید 51 هزار و 773 تن آپاتیت 

درصدی   17 رشد  از  حاکی  میزان  این  که  شد 

این  است.  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 

شرکت طی همین مدت در سال 1400، توانسته 

بود 44 هزار و 101 تن آپاتیت تولید کند.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 9 

ماه سال جاری، دو میلیون و 952 هزار و 501 تن 

با  مقایسه  در  میزان  این  که  شد  تولید  گندله 

مدت مشابه سال قبل، حاکی از رشد 7 درصدی 

است. این شرکت در 9 ماه سال قبل، دو میلیون 

و 764 هزار و 68 تن گندله تولید کرده بود.

»کچاد« در 9 ماه امسال، یک میلیون و 332 

هزار و 209 تن آهن اسفنجی تولید کرد که این 

میزان در هم سنجی با مدت مشابه پارسال، 17 

درصد افزایش یافته است. این شرکت در 9 ماه 

سال قبل، موفق شده بود یک میلیون و 134 هزار 

و 249 تن آهن اسفنجی تولید کند.

و  معدنی  شرکت  فوالدی  شمش  تولید 

صنعتی چادرملو طی 9 ماه امسال، به 908 هزار 

با  مقایسه  در  میزان  این  که  رسید  تن   366 و 

داشته  رشد  درصد   19 پارسال،  مشابه  مدت 

است. چادرملو طی 9 ماه سال قبل، 759 هزار و 

430 تن شمش فوالدی تولید کرده بود.

در  توانست  جاری  سال  ماه   9 در  چادرملو 

 524 و  هزار   295 و  میلیون  دو  خود،  نیروگاه 

مگاوات ساعت برق تولید کند.

ابتدایی  ماه   9 در  چادرملو  تولید  مجموع 

سال 1401، به 12 میلیون و 829 هزار و 582 تن 

رسید. این شرکت در 9 ماه سال قبل، 13 میلیون 

و 51 هزار و 113 تن محصول تولید کرده بود.

 

فروش شمش چادرملو ۶۱ درصد   
افزایش یافت

نمودار 2 حاکی از آن است که چهار میلیون 

و 738 هزار و 485 تن کنسانتره شرکت معدنی 

و صنعتی چادرملو در 9 ماه سال 1401 به فروش 

سال  مشابه  مدت  در  چادرملو  است.  رسیده 

قبل توانسته بود پنج میلیون و 989 هزار و 295 

تن کنسانتره به فروش برساند.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 9 ماه 

تن   990 و  هزار   60 فروش  به  موفق   ،1401 سال 

آپاتیت شد که این میزان نسبت به مدت مشابه 

این  است.  یافته  افزایش  درصد   7 قبل،  سال 

شرکت طی همین مدت در سال پیش، 57 هزار 

و 41 تن آپاتیت فروخته بود.

تولید گندله »کچاد« 7 درصد رشد پیدا کرد
در پایان 9 ماه امسال؛
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در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 9 

تن   186 و  هزار   124 و  میلیون  یک  امسال،  ماه 

سال  ماه   9 در  شرکت  این  شد.  فروخته  گندله 

گندله  تن   351 و  هزار   180 و  میلیون  یک  قبل، 

فروخته بود.

»کچاد« در 9 ماه سال جاری، موفق شد 134 

هزار و 712 تن آهن اسفنجی به فروش برساند. 

این شرکت در 9 ماه سال 1400، موفق شده بود 

حدود 168 هزار و 83 تن آهن اسفنجی بفروشد.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 9 ماه 

به فروش 691 هزار و 815 تن  سال 1401، موفق 

شمش فوالدی در بازار داخلی شد که این میزان 

 61 رشد  از  پیش،  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 

درصدی برخوردار بوده است. این شرکت طی 9 

ماه سال 1400، توانسته بود 428 هزار و 422 تن 

شمش فوالدی را در بازار داخلی بفروشد.

چادرملو در 9 ماه سال جاری توانست هفت 

هزار و 229 تن نرمه گندله را در بازار داخلی به 

فروش برساند.

ماه   9 در  چادرملو  داخلی  فروش  مجموع 

سال جاری، به 11 میلیون و 429 هزار و 213 تن 

رسید. این شرکت در 9 ماه سال پیش، توانسته 

بود 12 میلیون و 293 هزار و 563 تن محصول 

بفروشد.

چادرملو در 9 ماه امسال توانسته است 205 

بازارهای  در  را  فوالدی  شمش  تن   422 و  هزار 

صادراتی به فروش برساند. این شرکت در مدت 

صادراتی  فروش  به  موفق  گذشته،  سال  مشابه 

262 هزار و 929 تن شمش فوالدی شده بود.

مجموع فروش شمش فوالدی »کچاد« در 9 

در  تن   247 و  هزار   897 به  جاری،  سال  ماه 

بازارهای داخلی و صادراتی رسید که این میزان 

در هم سنجی با مدت مشابه پارسال، حاکی از 

مدت  در  شرکت  این  است.  درصدی   30 رشد 

و  هزار   691 فروش  به  موفق  پیش،  سال  مشابه 

و  داخلی  بازارهای  در  فوالدی  شمش  تن   341

صادراتی شده بود.

مجموع فروش داخلی و صادراتی چادرملو 

در 9 ماه سال 1401، به 11 میلیون و 634 هزار و 
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635 تن رسید. این شرکت در 9 ماه سال پیش، 

تن  و 492  و 556 هزار  میلیون   12 بود  توانسته 

محصول بفروشد.

 

رشد ۴۶ درصدی درآمد شمش   
فوالدی »کچاد«

همان طور که در نمودار 3 مشاهده می شود، 

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانسته در 9 

ماه سال 1401 از محل فروش کنسانتره، 131 هزار 

و 198 میلیارد و 791 میلیون ریال درآمد کسب 

موفق شده   1400 ماه سال   9 در  چادرملو  کند. 

و 512  از محل فروش کنسانتره، 175 هزار  بود 

میلیارد و 724 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

به  موفق   ،1401 سال  ماه   9 طی  چادرملو 

 400 و  میلیارد   379 و  هزار  یک  درآمد  کسب 

که  است  شده  آپاتیت  فروش  از  ریالی  میلیون 

این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، 23 

درصد رشد داشته است. این شرکت طی همین 

و  میلیارد   117 و  هزار  یک  قبل،  سال  در  مدت 

559 میلیون ریال درآمد از محل فروش آپاتیت 

به دست آورده بود.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 9 

از فروش گندله، 36 هزار و 650  ماه سال 1401 

میلیارد و 887 میلیون ریال درآمد حاصل شد. 

این شرکت در 9 ماه سال قبل از فروش گندله، 

ریال  میلیون   840 و  میلیارد   524 و  هزار   49

درآمد کسب کرده بود.

»کچاد« در 9 ماه سال جاری، موفق شد 10 

آهن  ریال  میلیون   273 و  میلیارد   483 و  هزار 

اسفنجی به فروش رساند. این شرکت در 9 ماه 

میلیون  و 685  میلیارد  و 624  13 هزار  پارسال، 

ریال آهن اسفنجی فروخته بود.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 9 ماه 

سال 1401، موفق به کسب درآمد 98 هزار و 970 

فروش  محل  از  ریالی  میلیون   147 و  میلیارد 

شمش فوالدی در بازار داخلی شد که این میزان 

قبل، رشد 86  با مدت مشابه سال  در مقایسه 

درصدی را نشان می دهد. این شرکت در 9 ماه 

سال گذشته، توانسته بود درآمد 53 هزار و 121 

فروش  محل  از  ریالی  میلیون   38 و  میلیارد 

شمش در بازارهای داخلی کسب کند.

سال  ماه   9 در  »کچاد«  که  است  گفتنی 

1401، توانسته است 150 میلیارد و 813 میلیون 

بازارهای  نرمه گندله در  از فروش  ریال درآمد 

داخلی کسب کند.

مجموع درآمد چادرملو از فروش محصوالت 

در بازار داخلی در 9 ماه سال 1401، به 279 هزار 

این  رسید.  ریال  میلیون   20 و  میلیارد   448 و 

 294 بود  توانسته   ،1400 سال  ماه   9 در  شرکت 

هزار و 185 میلیارد و 281 میلیون ریال درآمد از 

فروش محصوالت خود در بازار داخلی به دست 

آورد.

چادرملو در 9 ماه امسال، توانست به درآمد 

از  ریالی  میلیون   214 و  میلیارد   56 و  هزار   29

صادراتی  بازارهای  در  فوالدی  شمش  فروش 

ماه سال گذشته   9 در  این شرکت  یابد.  دست 

توانسته بود از محل صادرات شمش، درآمد 34 

هزار و 425 میلیارد و 242 میلیون ریالی داشته 

باشد.

جاری  سال  ماه   9 در  »کچاد«  درآمد  جمع 

و  داخلی  بازارهای  در  شمش  فروش  بابت 

 361 و  میلیارد   26 و  هزار   128 به  صادراتی، 

میلیون ریال رسید که این میزان در مقایسه با 

یافته  رشد  درصد   46 پیش،  سال  مشابه  مدت 

گذشته،  سال  ماه   9 در  شرکت  این  است. 

و  میلیارد   546 و  هزار   87 درآمد  بود  توانسته 

280 میلیون ریالی از فروش شمش در بازارهای 

داخلی و صادراتی کسب کند.

مجموع درآمد چادرملو در 9 ماه سال 1401، 

به 310 هزار و 812 میلیارد و هفت میلیون ریال 

رسید. این شرکت در 9 ماه سال 1400، توانسته 

بود 330 هزار و 395 میلیارد و 750 میلیون ریال 

درآمد به دست آورد.
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با  گفت وگو  در  دستگردی  احمدی  مظفر 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

سال  از  دور  سهند  اصفهان  شرکت  کرد:  بیان 

1362 با مدیریت برادران احمدی با تولید انواع 

کرد.  فعالیت  به  شروع  حلزونی  گیربکس های 

از  را  اصولی  موافقت  سال 1368  در  همچنین 

وزارت کار دریافت کرد و در سال 1378 موفق 

سال  از  و  شد   »ISO9002« گواهینامه  اخذ  به 

به  توسعه،  و  تحقیق  واحد  راه اندازی  با   1376

جهت  خاص  گیربکس های  انواع  تولید 

کارخانجات مختلف کشور پرداخت. همچنین 

طی  کشور  در  بار  نخستین  برای  شرکت  این 

وزن  به  گیربکس هایی   ،1382 تا   1380 سال های 

عراق  سلیمانیه  سیمان  شرکت  جهت  تن   50

تولید و صادر کرد.این مجموعه در سال 1379 با 

خرید و توسعه شرکت اطلس پمپ سپاهان که 

تولید انواع قطعات خودرویی را انجام می داد و 

تولید  خودرو  قطعه  نوع   50 حاضر  حال  در 

که  شده  هلدینگی  شرکت  به  تبدیل  می کند، 

هم اکنون دارای بیش از 800 نفر نیروی انسانی 

و مجموعه ای بالغ بر 41 هزار متر مربع است .

وی در همین راستا افزود: انواع گیربکس های 

هلیکال، شیرآالت، حلزونی، مخروطی و خاص در 

گیربکس  موتور  عالوه  به  مختلف  سری های 

تولید  دور  سهند  اصفهان  شرکت  در  آسانسور 

کارخانه  شامل  هلدینگ  این  همچنین  می شود. 

قطعات  ریخته گری  که  است  ذوب  سهند 

مکانیکی به ویژه پوسته انواع گیربکس را انجام 

می دهد و مجهز به کوره تنش گیری برای بهبود 

خواص مکانیکی، دستگاه شات پالست و کوره های 

پارس  شرکت  است.  زمینی  چدن  و  برنز  ذوب 

ذوب اسپادانا، تولیدکننده سرسیلندر خودرو و نیز 

کارگاه تولید شمش آلومینیوم جهت ریخته گری 

و  القایی  کوره های  دارای  و  دایکست  قطعات 

کارگاهی جهت تولید کاسه نمد نیز یکی دیگر از 

زیرمجموعه های این هلدینگ است.

مدیرعامل شرکت اصفهان سهند دور با اشاره 

به مشتریان این مجموعه، عنوان کرد: فوالدسازان 

آهن،  ذوب  مبارکه،  فوالد  مانند  کشور  برجسته 

فوالد سیرجان ایرانیان و معدنی و صنعتی گل گهر 

به همراه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیشگاه ها، 

و  سنگ  نیروگاه،  و  برق  ماشین سازی،  سیمان ، 

این  تولیدات  مشتریان  جمله  از  و…  ساختمان 

شرکت به شمار می آیند.

تولید بر پایه تحقیق، توسعه و   
استانداردهای آزمایشگاهی

مزایــای  بــه  ادامــه  در  دســتگردی  احمــدی 

محصــوالت تولیــدی در ایــن شــرکت اشــاره کــرد و 

خــود  داخــل  در  تولیــد  مراحــل  کلیــه  گفــت: 

 ،1376 ســال  در  می پذیــرد.  صــورت  مجموعــه 

در  رســما   »R&D« توســعه  و  تحقیــق  واحــد 

چــارت ســازمانی ســهند دور قــرار گرفــت و کار 

خــود را بــه صــورت ســازمان یافتــه آغــاز کــرد. 

ــر مســتقیمی  ــون تاثی ــن واحــد تاکن ــدازی ای راه ان

بــر نــوآوری، بهــره وری، ارتقــای کیفیــت، افزایــش 

ســطح اســتاندارد، ســهم بــازار و نیــز دیگــر عوامــل 

افزاینــده تــوان رقابتــی مجموعــه داشــته اســت. 

شــرکت  در  توســعه  و  تحقیــق  واحــد  واقــع  در 

ســهند دور ایــن قــدرت را ایجــاد کــرده اســت کــه 

مــا قــادر بــه تولیــد و مهندســی معکــوس انــواع 

 15 تــا  کیلــووات   12 از  صنعتــی  گیربکس هــای 

مــگاوات کــه تاکنــون در کشــور ســاخته نشــده 

اســت، باشــیم. همچنیــن واحــد کنتــرل کیفــی 

از  را  تولیــدی  قطعــات  تمامــی  مجموعــه  ایــن 

ایســتگاه های  طبــق  مونتــاژ  مرحلــه  تــا  ابتــدا 

قــرار  بازرســی  مــورد  شــده،  مشــخص  کنترلــی 

تدوین اندیشه، راهگشای توسعه پایدار تولید است
مدیرعامل شرکت اصفهان سهند دور:

مدیرعامل شـرکت اصفهـان سـهند دور، تولیدکننـده گیربکس های فوالدی گفـت: اگرچه با 
توجـه بـه ذخایـر عظیم معدنـی و جایگاه برتر ایـران در میان ۱۰ فوالدسـاز برتر جهـان امکان 
رونـق و توسـعه تولیـد فراهم اسـت اما جهـت تحقق این امـر، نیازمنـد یک نقشـه راه جامع و 
مـدون در بلندمدت هسـتیم که تدوین آن باید در دسـتور کار مسـئوالن و سـازمان های ذی ربط 

قرار بگیرد.
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می دهــد و پاســپورت کنتــرل کیفــی و گـــــــزارش 

عنــوان بــه  قطعـــه  همــــــــــراه  بــــــــه  را   کــــــــار 

 »final book« ارائه می کند.

شــرکت  حاضــر  حــال  در  داد:  ادامــه  وی 

ســهند دور مجهــز بــه آزمایشــگاه تســت عملکــرد 

طبــق   »API« اســتاندارد  اســاس  بــر  گیربکــس 

الزامــات آزمایشــگاهی اداره اســتاندارد » 17025 

ISO« اســت. واحــد آزمایشــگاهی ایــن مجموعــه، 

بــه جنــس  توجــه  بــا  را  آنالیــز شــیمیایی قطعــه 

انتخاب شده بر عهده دارد. 

آلیاژهـــا و درصـــد عناصـــر  بررســـی درصـــد 

آن،  اســـتانداردهای  رعایـــت  و  تشـــکیل دهنده 

ــرار  ــعاع قـ ــه را تحت الشـ ــی قطعـ ــواص مکانیکـ خـ

می دهـــد و صـــدور فـــرم آنالیـــز شـــیمیایی بعـــد از 

آزمایـــش صـــورت می پذیـــرد. واحـــد سختی ســـنجی 

دســـتگاه های  بـــه  مجهـــز  آزمایشـــگاه،  ایـــن 

سختی ســـنج اســـتاتیک و دیجیتالـــی راکـــول و 

توســـط  آزمون هـــا  ایـــن  کـــه  اســـت  برینـــل 

متخصصـــان صـــورت می پذیـــرد. الزم بـــه ذکـــر 

حلزونـــی  گیربکس هـــای  تمامـــی  کـــه  اســـت 

شـــرکت ســـهند دور دارای گارانتـــی یـــک ســـاله 

بـــه شـــرط تعویـــض و 10 ســـال خدمـــات پـــس از 

فـــروش هســـتند و البتـــه گیربکس هـــای خـــاص 

سفارشـــی نیـــز حداقـــل از یـــک ســـال گارانتـــی بـــا 

توجـــه بـــه شـــرایط قـــرارداد و 10 ســـال خدمـــات 

پس از فروش برخوردارند.

در  دور  سهند  اصفهان  شرکت  مدیرعامل 

ادامه به تامین مواد اولیه مورد نیاز مجموعه 

ماده  آلیاژی،  فوالدهای  گفت:  و  کرد  اشاره 

انواع گیربکس هاست  تولید  برای  اصلی  اولیه 

که نسبت به تامین آن  ها از شرکت هایی مانند 

ایران و اصفهان اقدام می کنیم.  آلیاژی  فوالد 

در زمینه تولید پوسته گیربکس نیز از چدن و 

حالی  در  این  می کنیم.  استفاده  فوالد  انواع 

است که حدود 15 تا 20 سال پیش نسبت به 

واردات فوالدهای آلیاژی مورد نیاز خود اقدام 

حاضر  حال  در  خوشبختانه  اما  می کردیم 

این  و  مشکلی در  واردات شده ایم  از  بی نیاز 

زمینه نداریم.

امیدوارانه به تولید خود ادامه می دهیم  
سوال  به  پاسخ  در  دستگردی  احمدی 

اینکه راهکار  بر  آنالین« مبنی  خبرنگار »فلزات 

در  تولید  ادامه  و  توسعه  برای  شما  پیشنهادی 

از  بسیاری  که  اقتصای  دشوار  شرایط  این 

شده اند  تعطیلی  به  ناچار  صنعتی  واحدهای 

چیست، گفت: با توجه به اینکه بخش عمده ای 

تولیدات  نیازمند  کشور  مختلف  صنایع  از 

مجموعه ما هستند، علی رغم تمامی مشکالت 

موجود امیدوارانه مسیر تولید را طی می کنیم؛ 

چراکه معتقد هستیم کارخانجات بزرگ صنعتی 

به گیربکس های تولیدی در اصفهان سهند دور 

نیاز دارند و بر همین اساس وظیفه خود را تولید 

نوعی  به  و  استاندارد  و  باکیفیت  محصوالت 

ادای دین به صنعت کشور می دانیم.

معضــالت  بــه  اشــاره  ضمــن  ادامــه  در  وی 

بخــش تولیــد در 9 ماهــه ســال جــاری، مطــرح 

مهم تریــن  اولیــه،  مــواد  قیمــت  نوســان  کــرد: 

چالشــی اســت کــه در حــال حاضــر بــا آن مواجــه 

هســتیم. متاســفانه قیمــت مــواد اولیــه روزانــه 

کــه  آنجایــی  از  و  می شــود  تغییــر  دســتخوش 

تولیــد برخــی گیربکس هــا حــدود یــک ســال زمــان 

می بــرد و مــا چــاره ای جــز عقــد قــرار در ابتــدای 

هــر معاملــه نداریــم، بنابرایــن نوســان قیمــت طــی 

ایــن مــدت بــه شــدت بــه ســودآوری مجموعــه 

بــه تولیــد  آســیب می رســاند. در حالــی موفــق 

گیربکــس 50 تنــی در حــدود هشــت تــا 9 مــاه 

زمــان شــده ایم کــه تــورم بــه وجــود آمــده طــی ایــن 

باقــی  مجموعــه  بــرای  ســودی  نه تنهــا  مــدت، 

بــا  تولیدکننــدگان  اکثــر  بلکــه  اســت  نگذاشــته 

زیــان مالــی نیــز مواجــه شــده اند. بــرای مثــال، 

قــرارداد همــکاری بــا یکــی از شــرکت های مطــرح 

فــوالدی بــا دریافــت 50 درصــد پیــش پرداخــت را 

در بــازه زمانــی 6 ماهــه منعقــد می کنیــم. ایــن 

ــه حــدود  ــواد اولی ــی اســت کــه قیمــت م در حال

افزایــش  مــاه   6 همیــن  طــی  درصــد   70 تــا   65

می یابــد و مشــخص اســت کــه در چنیــن شــرایطی 

تولید صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

در  فوالدی  گیربکس های  تولیدکننده  این 

نوسان قیمت مواد اولیه، 
مهم ترین چالشی است 
که در حال حاضر با آن 
مواجه هستیم. متاسفانه 
قیمت مواد اولیه روزانه 
دستخوش تغییر می شود
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با کمبود نیروی انسانی در بخش تولید،  ارتباط 

در  حاکم  اقتصادی  شرایط  و  تورم  کرد:  اضافه 

جامعه باعث شده است تا اکثر افراد طی دو نوبت 

کاری در مشاغل مختلف فعالیت داشته باشند. 

دنبال  به  صنعتی  کارفرمایان  اگر  که  حالی  در 

تولید در دو شیفت کاری باشند، بنابراین امکان 

فعالیت برای نیروی انسانی در نوبت دوم فراهم 

نخواهد بود. افزایش دستمزد نیز با توجه به تورم 

چندان اثرگذار نیست و به دنبال آن ممکن است 

افزوده  افراد  و حتی جسمی  روانی  بر مشکالت 

نیازمند تمرکز  فعالیت در بخش صنعت،  شود. 

ذهنی و قوای جسمی سالمت است و بر همین 

آماده  لحاظ  هر  از  باید  انسانی  نیروی  اساس 

فعالیت در این بخش باشد که این امر، مستلزم 

تامین مالی و اقتصادی مناسب افراد است.

دور زدن تحریم به منظور تامین   
قطعات یدکی

احمــدی دســتگردی در خصــوص تجهیــزات و 

تولیــد،  خــط  در  اســتفاده  مــورد  ماشــین آالت 

خاطرنشــان کــرد: مجموعــه اصفهــان ســهند دور 

ــع احــداث  ــر مرب ــر 41 هــزار مت ــغ ب ــی بال در فضای

شــده کــه شــامل ســوله های مجــزا و مجهــز بــه 

 ، CNC فــرز فــدال ، CNC  دســتگاه های  تــراش

تــراش  CNC SL250 ، ســنگ  محــورCNC ، فــرز 

CNC اونیورســال ، ســنگ  محــور ، ســنگ مارپیــچ 

 ، تــراش  ، صفحــه  اونیورســال  فــرز   ، فرزهــاپ   ،

ــرش  ــواری، شــیپر، ب ــده مخــروط، اره ن لپینــگ دن

ــر  ــغ ب ــن، بورینــگ و بال ــرس 100 و 400 ت پالســما، پ

اســت.  تجهیــز  و  دســتگاه  مــدل   400 از  بیــش 

حــدود 70 درصــد ایــن دســتگاه ها، از آمریــکا و 

کشــورهای اروپایــی وارد شــده و ســایر تجهیــزات 

الباقــی  و  داخــل  ســاخت  تــا 15 درصــد   10 نیــز 

شــرایط  بــه  توجــه  بــا  هســتند.  شــده  مونتــاژ 

تحریمــی کــه کشــور در آن قــرار دارد، زمانــی کــه 

بــا  بــه شــدت  باشــیم،  نیازمنــد قطعــات یدکــی 

گاهــی  مثــال،  بــرای  می شــویم.  مواجــه  چالــش 

خاموشــی  بــه  ناچــار  کــه  اســت  آمــده  پیــش 

دســتگاه بــه مــدت ســه مــاه و پــس از دور زدن 

تحریم هــا، موفــق بــه تامیــن قطعــه یدکــی مــورد 

نیــاز شــده ایم. ایــن در حالــی اســت کــه قیمــت 

ایــن قطعــه بــه حــدود 16 برابــر قیمــت واقعــی آن 

افزایــش پیــدا می کنــد و اگــر قیمــت آن حــدود 

چهــار میلیــون تومــان باشــد، ناچــار بــه خریــد آن بــا 

قیمتی در حدود 64 میلیون تومان می شویم.

و  بومی سازی  اهمیت  به  اشاره  ضمن  وی 

توسعه خرید ساخت داخل، ابراز کرد: بزرگ ترین 

بخش  مبارکه،  فوالد  یعنی  کشور  فوالدساز 

که  داده  اختصاص  بومی سازی  به  را  مجزایی 

تولید و صنعت  این مقوله در  از اهمیت  نشان 

کشور دارد. خوشبختانه بسیاری از گیربکس های 

صنعتی  عظیم  مجتمع  این  در  استفاده  مورد 

توسط کارشناسان و متخصصان شرکت اصفهان 

ادامه  در  و  معکوس  مهندسی  دور،  سهند 

بومی سازی شده است و نکته قابل توجه اینکه 

توسعه  راستای  در  نیز  الزم  حمایت های 

بومی سازی باید در دستور کار دولت و مسئوالن 

اصفهان  اینکه  علی رغم  بگیرد.  قرار  ذی ربط 

اما  است  دانش بنیان  شرکت  یک  دور  سهند 

متاسفانه طی سالیان اخیر، هیچ حمایتی از این 

که  حالی  در  است؛  نیامده  عمل  به  مجموعه 

می شد.  تولیدکنندگان  از  حمایت هایی  پیش تر 

البته وام دانش بنیان با سود 12 درصد در اختیار 

این واحدها قرار می گیرد که از مزیت نسبی به 

تسهیالت بانکی با سود 18 تا 20 درصد برخوردار 

است و می تواند در اختیار آن ها قرار بگیرد.

دولت موظف به حمایت از   
تولیدکنندگان نیست

با بیان  مدیرعامل شرکت اصفهان سهند دور 

اینکه تولیدکننده نباید متکی به حمایت دولت باشد، 

عنوان کرد: واقعیت امر این است که تولیدکننده 

نباید دولت را موظف به حمایت از خود بداند و 

بایستی متکی به تالش و تخصص خود باشد. ضمن 

اینکه حمایت های دولت نباید همواره در زمینه مالی 

تعریف شود و این حمایت می تواند در زمینه واردات 

تکنولوژی و آموزش های الزم باشد. 

احمدی دستگردی در پایان با تاکید بر اینکه 

توسعه تولید مستلزم تامین زیرساخت های الزم 

است، یادآور شد: تدوین اندیشه و تفکر توسعه، 

نخستین گامی است که باید در این زمینه برداریم. 

متاسفانه ما برنامه ریزی مشخصی برای توسعه در 

بلندمدت نداشته ایم و حتی اعالم زمان مشخص 10 

محصوالت  انواع  تولید  برای  ساله   20 یا  و  ساله 

معدنی و فلزی نیز بر پایه برنامه و اندیشه مدون 

صورت نپذیرفته است. بر همین اساس تا زمانی که 

یک نقشه راه جامع و مدون برای توسعه تولید تهیه 

نشود، نمی توان نسبت به تحقق آن امیدوار بود؛ 

اگرچه خوشبختانه با توجه به ذخایر عظیم معدنی 

و جایگاه برتر ایران در میان فوالدسازان برتر جهان 

امکان رونق و توسعه تولید فراهم است و امیدواریم 

تدوین اندیشه توسعه نیز در دستور کار مسئوالن و 

همچنین فعاالن معدنی و صنعتی کشور قرار بگیرد.
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مدیـر کارخانـه فـوالد مهر سـهند گفـت: کلیـه اقدامات و اسـتراتژی های شـرکت فـوالد مهر سـهند، حول 
محـور تکریـم، رشـد و تعالـی سـرمایه های انسـانی اسـت زیـرا ایـن سـرمایه ها نه تنهـا قلـب تپنـده ایـن 
سـازمان محسـوب می شـوند بلکـه شـرکت را در راسـتای ارتقـای فرهنـگ سـازمانی و تحقـق اهـداف و 

چشم اندازهای تدوین  شده  سوق می دهند.

مسعود محجل امامی در گفت وگو با خبرنگار 

در  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه 

کـرد:  بیـان  سـازمانی،  فرهنـگ  اهمیـت  خصـوص 

فرهنگـی،  محیطـی،  تحـوالت  دلیـل  بـه  امـروزه 

اخالقـی، تجـاری و ماهیـت کسـب وکارها، الگـوی 

تعامـالت فـردی و اجتماعـی نیـز در حـال تغییـر 

است. با توجه به اینکه منابع انسانی از اصلی   ترین 

بـه شـمار می آیـد،  سـرمایه های هـر کسـب وکاری 

بررسـی مسـتمر رفتار آن ها در محیط کار، هم زمان 

بـا ایـن تحوالت، زمینه رشـد و پیشـرفت سـازمان ها 

را فراهـم می سـازد. مدیریـت رفتـار سـازمانی، یکی 

از مهم ترین مباحث مدیریت منابع انسـانی اسـت 

کـه بـه مطالعـه منظـم رفتـار افـراد در محیـط کار 

می پـردازد. ایـن نظـام مدیریتـی، رفتـار فـرد را در 

ارتبـاط بـا افـراد دیگـر، گروه هـا و بنـگاه بـه صـورت 

سیستماتیک بررسی می کند. تجزیه وتحلیل رفتار 

افـراد در بنگاه هـای اقتصـادی در وهله نخسـت، به 

کمـک  فـردی  سـخت  و  نـرم  مهارت  هـای  بهبـود 

می کند تا توانایی ها و قابلیت  های افراد در جهت 

چنیـن  در  یابـد.  ارتقـا  سـازمانی  اهـداف  تحقـق 

شـرایطی انگیـزه، کارایـی و اثربخشـی کارکنـان نیـز 

افزایـش می یابـد و پیش بینـی رفتار آن ها در شـرایط 

مختلـف امکان پذیـر خواهـد بـود. حتـی بـه وسـیله 

مدیریـت رفتـار سـازمانی می تـوان درک بهتـری از 

رفتار مشتریان و مصرف کنندگان داشت.

ضرورت استقرار نظام مدیریت رفتار   
سازمانی

استقرار  فعالیت های صنعتی،  در  افزود:  وی 

نظام مدیریت رفتار سازمانی از جنبه های دیگری 

مانند افزایش کیفیت محصول، پرورش خالقیت و 

نوآوری افراد اهمیت دارد زیرا به وسیله این نظام، 

و  می کند  تغییر  کار  محیط  در  فرد  عادت های 

همچنین عادت های نامناسب و پرخطر در محیط 

کار حذف می شود و عادت های مثبت و سازنده 

می شود.  فراهم  سازمانی  تعالی  بستر  و  تقویت 

شرکت فوالد مهر سهند نیز با درک نقش آفرینی 

موثر نیروی انسانی در راه توسعه، فقط به تزریق 

منابع مالی و فیزیکی به عنوان فاکتورهای اصلی 

توجه نکرده بلکه مدیریت رفتار سازمانی به همراه 

نگرش های مدیریت تحول را اساس فعالیت خود 

قرار داده است. وجود چنین دیدگاهی موفقیت های 

فراوانی را برای این شرکت به همراه داشته است. از 

جمله مهم ترین این موفقیت ها می  توان به ارتقای 

بهره وری و کارایی نیروی انسانی اشاره کرد که این 

رضایت  سطح  افزایش  به  منجر  نهایت  در  امر 

فرهنگ سازمانی،    بستری برای پیشرفت فوالد مهر سهند
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کارکنان شده است. شرکت فوالد مهر سهند در 

تالش است تا با برنامه ریزی و اقدامات موثرتر در 

حوزه منابع انسانی، ضمن بهبود رفتار سازمانی، 

زمینه رشد و پیشرفت فردی و سازمانی را فراهم 

تولید  برترین شرکت ها در عرصه  و در زمره  کند 

مدیریت  و  اجتماعی  مسئولیت  فوالدی،  مقاطع 

سرمایه  های انسانی قرار بگیرد.

مدیر کارخانه فوالد مهر سهند با بیان اینکه 

از  متشکل  مجموعه ای  مدیریتی،  مباحث  در 

افراد که برای اهدافی خاص در کنار یکدیگر کار 

می کنند، سازمان نامیده می شود، عنوان کرد: با 

توجه به این تعریف می توان اذعان داشت که هر 

چه علم و تکنولوژی پیشرفت کند، باز هم نیروی 

به  صنعتی  فعالیت های  مرکزی  هسته  انسانی 

شمار می آید. بنابراین، سازمان هایی در کسب وکار 

خود موفق عمل می کنند که بر اهمیت برنامه  ریزی 

و مدیریت صحیح منابع انسانی واقف باشند. از 

عنصر  فعال ترین  و  پویاترین  فرد  که  آنجایی 

سازمان محسوب می شود و شرایط فعالیت هر 

الگوی  تعیین  است،  متمایز  کسب وکاری 

مشخص و یکسانی که پاسخگوی تمام نیاز کلیه 

سازمان ها در حوزه منابع انسانی باشد، امکان پذیر 

نیست.

محجل امامی ادامه داد: با این حال، فرهنگ 

ارزش های  و  اعتقادات  از  متشکل  که  سازمانی 

مشترک میان افراد یک مجموعه است، می تواند 

این فرهنگ غالبا  این حوزه موثر واقع شود.  در 

توسط مدیریت تعیین و سپس از طریق مطالعه، 

توسعه  و  می شود  تقویت   … و  ارزیابی  پایش، 

چارچوبی  فرهنگ،  وسیله  به  بنابراین  می یابد. 

شکل  سازمان  در  فرد  رفتار  چگونگی  برای 

سازمانی  فرهنگ  یک  از  برخورداری  می گیرد. 

به  سازمان ها  برای  رقابتی  مزیت  یک  مناسب، 

شمار می آید و آن ها را در پیاده سازی استراتژی ها، 

هدایت  سازمانی  ارزش های  و  اهداف  به  نیل 

می کند. با توجه به این مسئله، شرکت فوالد مهر 

را  متفاوتی  استراتژی های  و  برنامه ها  نیز  سهند 

در راستای بهبود رفتار و ارتقای فرهنگ سازمانی 

تعیین کرده است.

نقش سازنده نیروی انسانی در فوالد   
مهر سهند

در  انسانی  نیروی  اهمیت  خصوص  در  وی 

شرکت فوالد مهر سهند، مطرح کرد: شرکت فوالد 

مهر سهند با ظرفیت تولید ساالنه 320 هزار تن انواع 

لوله، پروفیل فوالدی صنعتی و ساختمانی و …، 

یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان محصوالت فوالدی 

در شمال غرب کشور به شمار می آید. فعالیت این 

شرکت در منطقه تاکنون برای 200 نفر به صورت 

مستقیم شغل ایجاد کرده است و چهار هزار نفر نیز 

به  سهند  مهر  فوالد  شرکت  فعالیت  واسطه  به 

صورت غیرمستقیم مشغول به کار شده اند. این 

امر نشان می  دهد که نیروی انسانی نقشی سازنده 

و اثرگذار در فعالیت این شرکت دارد. در همین 

به  ویژه ای  توجه  سهند  مهر  فوالد  شرکت  راستا، 

نیروی  رفتار  بهبود  و  سازمانی  فرهنگ  ارتقای 

انسانی به عنوان سرمایه های اصلی شرکت داشته 

تعهد  مسئولیت پذیری،  فرهنگ  رواج  است. 

کارکنان و همکاری سازمانی، برنامه ریزی عملیاتی 

منابع،  اتالف  عدم  منظور  به  درست  و  مدون 

به  آن ها  از  تقدیر  و  کارمندان  دوره ای  ارزیابی 

منظور افزایش بازدهی و ایمنی محیط کار، از جمله 

به  سهند  مهر  فوالد  شرکت  ارزش های  مهم ترین 

شمار می آیند که توجه به این موارد زمینه رشد و 

پیشرفت این شرکت را فراهم کرده است.

مدیر کارخانه فوالد مهر سهند اذعان کرد: با 

واحدهای  پیشرفت  در  دانش  اهمیت  به  توجه 

فعالیت  بودن  دانش محور  همچنین  و  صنعتی 

شرکت فوالد مهر سهند، این شرکت برای دستیابی 
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به اهداف تدوین   شده به پیاده سازی نظام آموزشی 

در مجموعه خود اقدام کرده و آموزش های عملی به 

عنوان مکمل آموزش های آکادمیک نیروی انسانی را 

در دستور کار خود قرار داده است. این برنامه های 

آموزشی در مرکز آموزش فنی وحرفه ای جوارکارگاهی 

کارگاه های  از  متشکل  سهند  مهر  فوالد  شرکت 

عملی، کالس تئوری و … برگزار می شوند. اجرای 

دوره های کوتاه مدت و بلندمدت فنی وحرفه ای با 

این  پرسنل  آموزش  برای  نوردی  محوریت صنایع 

شرکت و سایر شرکت  ها در نظر گرفته شده است. 

باید توجه داشت آموزش نیروی انسانی از جنبه های 

مختلفی مانند امنیت محیط کار و پرورش نیروی 

کار ماهر در جهت نیل به اهداف شرکت نیز اهمیت 

بسیاری دارد. عالوه براین، شرکت فوالد مهر سهند 

کشور  دانشگاه های  برخی  با  دهه  یک  از  بیش 

همکاری مستمر دارد زیرا این امر موجب گسترش 

هم فکری و همکاری های آموزشی و پژوهشی و انجام 

شرکت  این  در  مهندسی  و  تحقیقاتی  پروژه های 

می شود. با بهبود رابطه صنعت و دانشگاه، می توان 

جهت  در  سازنده ای  فرهنگ  که  داشت  اذعان 

فوالد مهر  تعالی سازمانی در شرکت  و  پیشرفت 

سهند نهادینه شده است.

محجل امامی با بیان اینکه تجربه شرکت های 

در  سازمان  یک  فرهنگ  که  می دهد  نشان  بزرگ 

می شود،  منعکس  مشتریان  وفاداری  و  رضایت 

تاکید کرد: مشتریانی که از محصوالت ارائه  شده 

تاثیر  تحت  وفادارند،  به شرکت  و  دارند  رضایت 

فرهنگ حاکم بر سازمان قرار می گیرند. در واقع 

فرهنگ مشتری مداری به بخشی جدایی ناپذیر از 

و  است  شده  تبدیل  شرکت  سازمانی  فرهنگ 

مشتریان را جذب می کند. بررسی ها نشان می دهد 

که این شرکت ها با تمرکز بر خشنودی و رضایت 

کارکنان، فرهنگ سازمانی خود را ارتقا می دهند. 

شرکت فوالد مهر سهند نیز ایجاد و ترویج فرهنگ  را 

در گروی رضایت نیروی انسانی می داند. اعتقاد به 

این مسئله موجب می شود تا سایر چشم اندازهای 

مقررات  و  الزامات  رعایت  حوزه  در  شرکت  این 

زیست محیطی، مسائل کیفی، ایمنی محیط کار و … 

نیز محقق شوند. بر همین اساس، شرکت فوالد مهر 

سهند نظام  ارزیابی ادواری عملکرد کارکنان را در 

مجموعه خود طراحی و اجرا کرده است. هدف از 

جوانب  بررسی  شرکت،  در  نظام  این  استقرار 

مختلف عملکرد کارکنان و انجام اقدامات بهبودی 

برای دستیابی سریع تر به اهداف سازمانی است. 

همچنین نظام ارزیابی عملکرد موجب شکوفایی 

طریق  از  افراد،  بالقوه  توانایی های  و  استعدادها 

تشویق و تقدیر از آن ها می شود.

 تکریم، رشد و تعالی سرمایه های انسانی  
با دیگر اقدامات انجام شده در  اتباط  وی در 

جهت بهبود و ارتقای فرهنگ سازمانی شرکت فوالد 

مهر سهند، خاطرنشان کرد:در ادامه این مهم، سیستم 

و  مدیران  دوره ای  جلسات  تشکیل  و  نظرسنجی 

سرپرستان در این شرکت مستقر شده است. این امر، 

مشارکت بیشتر افراد در تصمیم گیری ها را به دنبال 

دارد و کیفیت انجام امور مختلف در سازمان را بهبود 

می بخشد. شرکت فوالد مهر سهند به منظور افزایش 

رضایت شغلی افراد، طبقه بندی مشاغل و رعایت 

حقوق کارکنان و کارفرمایان، اقدام به ایجاد نظام های 

حقوق و دستمزد و انضباطی کرده است. استقرار این 

نظام ها موجب می شود تا انگیزه های فردی به سمت 

کسب مشاغل سطح باالتر و توسعه فردی برانگیخته 

شود. گفتنی است با توجه به محیط کارخانه و نوع 

فعالیت شرکت فوالد مهر سهند، نظام بهداشت و 

ایمنی محیط کار همراه با آموزش های الزم برای حفظ 

استانداردهای سالمت حرفه ای محیط کار  طراحی و 

مستقر شده است. همچنین به منظور بهبود و ارتقای 

سطح اخالق، فرهنگ و بهره وری در شرکت، نظام های 

فرهنگ  ارتقای  و  آموزش  واحد  تشکیل  و  پاداش 

سازمانی نیز طراحی و تثبیت شد ه اند.

مدیر کارخانه فوالد مهر سهند در پایان یادآور 

شد: در مجموع کلیه اقدامات و استراتژی های 

شرکت فوالد مهر سهند، حول محور تکریم، رشد و 

تعالی سرمایه های انسانی است زیرا این سرمایه ها 

نه تنها قلب تپنده این سازمان محسوب می شوند 

بلکه شرکت را در راستای ارتقای فرهنگ سازمانی 

شده   تدوین   چشم اندازهای  و  اهداف  تحقق  و 

سوق می دهند.

 نیروی انسانی هسته 
مرکزی فعالیت های 

صنعتی به شمار می آید. 
بنابراین، سازمان هایی 

در کسب وکار خود موفق 
عمل می کنند که بر 

اهمیت برنامه  ریزی و 
مدیریت صحیح منابع 

انسانی واقف باشند
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آهن، پرمصرف ترین فلز جهان است و کاربرد بسیار وسیعی در صنایع مختلف دارد. به همین دلیل برخی از کشورها برای 
تولید آهن و فوالد مصرفی عالوه بر سنگ آهن تولیدی خود به واردات آن نیاز دارند. چین، پررنگ ترین نقش را در تجارت 
جهانی سنگ آهن دارد و واردکننده اصلی گندله و سنگ آهن محسوب می شود و کشورهای استرالیا، آفریقای جنوبی و هند، 
مهم ترین تامین کنندگان سنگ آهن چین محسوب می شوند. طبق بررسی های صورت گرفته مشخص شد که گرایش به 
معامله سنگ آهن به صورت آگلومره نشده یا دانه بندی در سال های اخیر افزایش  یافته است و در مقابل، حجم تجارت گندله 
کاهش  یافته است. در صادرات کنسانتره سنگ آهن کشور استرالیا پیشتاز است و در بخش گندله سنگ آهن نیز کشورهای 

آفریقای جنوبی و برزیل، در حدود نصف بازار تجارت جهان را در دست دارند.

  بازار کنسانتره سنگ آهن و تجارت آن 
در دستان قدرتمند چین 
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

روی  اساسی  تاثیرات  صنعت،  آتورپات،  آرمان 

اقتصاد می گذارد و در این میان صنعت فوالد با 

ویژه ای  جایگاه  آن  گسترده  کاربردهای  به  توجه 

کشور،  یک  توسعه  راه های  از  یکی  امروزه  دارد. 

تولید فوالد و پیشرفت در این صنعت است. در 

بین صادرکنندگان بزرگ سنگ معدن و کنسانتره 

آهن می توان به روسیه و اوکراین اشاره کرد که به  

توسط  شده  گزارش  آمار  طبق  میانگین  طور 

»UNComTrade« در بازه بین سال های 2012 تا 

2021، به  طور متوسط ساالنه حدود 63 میلیون تن 

از سنگ آهن از این دو کشور صادر شده است که 

در نمودار یک نشان داده شده است و حدود 7 

درصد از استخراج کل سنگ آهن جهان توسط این 

دو کشور انجام می شود. همچنین از آنجایی که 

اوکراین و روسیه از صادرکننده های مهم مواد اولیه 

هستند،  اروپایی  کشورهای  سایر  به  فوالد سازی 

درگیری بین این دو می تواند روی عرضه سنگ  آهن 

تاثیر بگذارد و مشخص است که هرگونه عملیات 

نظامی طوالنی مدت، به شدت بر صادرات ساالنه 

سنگ آهن و صنعت فوالد سازی موثر خواهد بود. 

یکی  دیگر از عوامل موثر روی عرضه و تقاضا و به 

دنبال آن تغییر قیمت سنگ آهن در بازار جهانی در 

سال 2022، تغییر رویکرد دولت ها به خصوص چین 

در برابر کرونا است و بررسی اثر آن اهمیت زیادی 

دارد.

گرفته،  صورت  بررسی های  طبق  همچنین   

مشخص شده است که مهم ترین مقصد این ماده 

کشور چین به شمار می آید؛ به  طوری  که بیش از 

نیمی از سنگ آهن صادر شده توسط چین خریداری 

این محصول محسوب  این کشور مشتری اول  و 

می شود. در واقع چین به مانند هیوالیی است که 

بخش اعظمی از سنگ آهن عرضه شده در بازار را 

دیگر  از  را  خودنمایی  اجازه   و  می بلعد  جا  یک  

کشورها گرفته است. در این بین استرالیا و برزیل، 

اصلی ترین تامین کننده های کشور چین محسوب 

می شوند که حدود 80 درصد از کل واردات چین 

به چین  وارد  شده  تامین می کنند. سنگ آهن  را 

بیشتر کشورها سنگ آهن 
را به صورت آگلومره نشده 
و در دانه بندی های مختلف 

عرضه می کنند و تنها 
بخش خیلی کوچکی از 

تجارت سنگ آهن به  شکل 
گندله انجام می شود

عمدتا به صورت محصول سنگ آهن ریزدانه است 

و تنها بخش کوچکی از کنسانتره سنگ آهن وارد 

شده از کشورهای هند و اوکراین به صورت گندله 

از  بعد  نیز  کره جنوبی  و  ژاپن  است. کشورهای 

چین، از اصلی ترین مشتریان سنگ آهن محسوب 

می شوند اما سهم آن ها در مقایسه با چین بسیار 

اندک است.

آفریقای جنوبی و هند، اصلی ترین   
تامین کنندگان گندله سنگ آهن

بیشتر کشورها سنگ آهن را به صورت آگلومره 

نشده و در دانه بندی های مختلف عرضه می کنند و 

تنها بخش خیلی کوچکی از تجارت سنگ آهن به  شکل 

گندله انجام می شود. طبق بررسی های صورت گرفته 

که در نمودار یک آورده شده است، مشخص شد که 

سهم گندله در تجارت سنگ آهن روند نزولی دارد. به  

این  صورت که در سال 2015، تقریبا 20 درصد از بازار 

تجارت سنگ آهن را شامل می شد؛ در حالی که این 

مقدار به 14 درصد در سال 2021 کاهش یافته است. 

این بدان معناست که تجارت سنگ آهن به صورت 

محصول غیر گندله به مراتب رایج تر شده است.

از جمله مهم ترین کشورهای عرضه کننده گندله، 

می توان کشورهای آفریقای جنوبی، برزیل، سوئد، 

برد و  نام  را  آمریکا  و  اوکراین، کانادا، روسیه، هند 

مهم ترین  جمله  از  آلمان  و  ژاپن  چین،  کشورهای 

واردکنندگان این محصول به  شمار می آیند. طبق 

بررسی ها و با توجه به نمودار دو مشخص شده است 

که کشور چین در لیست مشتریان بیشتر کشورهای 

عرضه کننده گندله سنگ آهن قرار دارد و مهم ترین 

می شود.  محسوب  سنگ آهن  گندله  خریدار 

کشورهای آلمان و ژاپن به  ترتیب دومین و سومین 

خریدار گندله سنگ آهن بوده اند. نکته حائز اهمیت 

اینکه به  طور متوسط 20 درصد از بازار تجارت گندله 

همیشه دست آفریقای جنوبی بوده است. کشور 

برزیل نیز پیش تر سهم مهمی در این بازار داشته اما به 

مرور زمان نقش این کشور کم رنگ تر شده است؛ به  

طوری که طی روزهای اخیر فقط 10 درصد از بازار 

تجارت را در دست دارد و در سال 2015 حدود 30 

درصد از بازار در دست برزیل بود.
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تزلزل در بازار گندله سنگ آهن  
طبق آخرین آمار منتشر شده، چین در سال 2021 

حدود 182 میلیارد دالر خرج واردات سنگ آهن )شامل 

گندله دانه بندی  شده( از کشورهای مختلف کرده 

است. طبق نمودار سه، در سال های اخیر واردات 

چین دچار نوساناتی شده است. از سال 2015 تا 2017، 

واردات چین روند کاهشی و از آن به بعد تا سال 2020 

روند افزایشی داشته است؛ به  طوری که در سال 2020، 

حدود 40 درصد از واردات جهانی متعلق به چین بوده 

است اما در سال 2021 دچار افت شد و این میزان به 

حدود 20 درصد رسید که علت آن می تواند جایگزینی 

گندله با سنگ آهن باشد زیرا فوالدسازان چینی به  

دلیل کاهش حاشیه سود خود، تصمیم گرفتند که از 

مواد ارزان تر مثل سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره 

به جای گندله استفاده کنند.

به  نظر می رسد که مقصد بیشتر گندله های   

صادرشده در دنیا کشور چین است و این کشور نقش 

مهم و کلیدی در بازار این محصول بازی می کند. در این 

بین مهم ترین مسیر تجاری از استرالیا آغاز شده است و 

به چین ختم می شود. همچنین دیگر مسیر مهم در این 

بازار خط تجاری هند – چین و آفریقای جنوبی – چین 

است. تا سال 2018، بیشتر از نصفی از گندله مصرفی 

چین توسط آفریقای جنوبی تامین می شد که این مقدار 

در سال های 2019 و 2020 دچار کاهش شد اما دوباره از 

سال 2020 روند افزایش به خود گرفته و چین در تالش 

است که همچنان خریدار اول گندله  آفریقای جنوبی 

باقی بماند. نکته دیگر اینکه از سال 2017 تا به امروز، 

حدود 20 درصد از واردات چین از هند بوده است؛ در 

حالی  که این میزان در سال 2015 بسیار کم بوده است. 

چین  گندله  تامین کنندگان  از  یکی  از  نیز  اوکراین 

محسوب می شود که در سال های اخیر واردات چین از 

این کشور افزایش یافته است. با این حال، اوکراین در 

مقایسه با آفریقای جنوبی و هند سهم بسیار کمتری 

دارد. با توجه به جنگ اوکراین مشخص نیست در آینده 

در معامالت این دو کشور چه اتفاقی رخ خواهد داد. 

تاثیر  اوکراین  جنگ  که  نمی رسد  به نظر  همچنین 

باشد؛ چراکه  این محصول داشته  بازار  بر  چندانی 

کشورهای درگیر در این جنگ سهم بسیار کوچکی از 

این بازار را شامل می شوند.
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آلومینیوم

کمبود سرمایه گذاری؛ پاشنه آشیل توسعه تولید 

کنترل بازار آلومینیوم در دستان صنعت آلومینیوم

اشباع بازار مصرف از محصوالت غیراستاندارد

تعادل در بازار مصرف در گرو تک نرخی شدن ارز

کیفیت، عامل توسعه برند در تولید است

روند نزولی انتشارات کربنی  ناشی از تولید آلومینیوم اولیه از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱
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کمبود سرمایه گذاری؛ پاشنه آشیل توسعه تولید 
مدیرعامل شرکت تهران مصالح مطرح کرد:

مدیرعامـل شـرکت تهـران مصالـح، تولیدکننده پروفیـل آلومینیومـی گفت: در حالـی تمایل 
افـراد بـه سـرمایه گذاری در حـوزه تولیـد کاهـش یافته و میـزان سـرمایه در گـردش مفید در 
اقتصـاد دچـار افت شـده اسـت کـه در ایـن میـان، واسـطه هایی کـه از دانـش و تخصص در 
عرصـه تولیـد برخوردار نیسـتند، بیشـتر از صنعتگرانـی که در جبهه تولید با مشـکالت دسـت 

و پنجه نرم می کنند، سود می برند.

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  صادقـی  منوچهـر 

بیـان  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه 

کرد: این شرکت تولیدکننده  پروفیل آلومینیومی 

بـا مصـارف سـاختمانی و صنعتـی اسـت کـه برای 

آلومینیومـی  بیلـت  از  خـود  محصـوالت  تولیـد 

اسـتفاده می کنیـم. البتـه اگـر شـمش آلومینیـوم 

نیـز خریـداری کنیـم، قـادر بـه تبدیـل آن بـه بیلت 

هسـتیم. در زمینـه تامیـن مـواد اولیـه، بـا معضـل 

نهایـی  قیمـت  بـر  آن  تاثیـر  و  ارز  نـرخ  نوسـان 

محصـول مواجـه هسـتیم. عالوه برایـن، بـا چالـش 

تامیـن دشـوار مـواد مصرفـی باکیفیـت بـه علـت 

بـاالی  قیمـت  و  آن هـا  از  برخـی  بـودن  نایـاب 

روغـن  و  گیریـس  ماننـد  نفتـی  فـرآورده ای 

هیدرولیـک مـورد اسـتفاده در ماشـین آالت پـرس 

فراینـد  در  گرافیـت  بوتـه  و  نسـوز   اکسـتروژن، 

ریخته گری دست و پنجه نرم می کنیم.

وی در همیـن راسـتا افـزود: تمـام ایـن عوامـل، 

افزایـش قیمـت  تولیـد و  باعـث کنـد شـدن رونـد 

محصـول نهایـی می شـود. بـه طـول مثـال، هزینـه 

خریـداری یـک قوطـی یـک کیلوگرمـی از گیریـس 

نسوز به بیش از 400 هزار تومان رسیده و بهای یک 

بشـکه روغـن هیدرولیـک اکنـون 15 میلیـون تومـان 

اسـت. از طرفـی، تهیـه بوتـه گرافیـت هـم بسـیار 

دشوار شده است و یا به علت قیمت باال، خرید آن 

مقـرون بـه صرفـه نیسـت. قالب هـای فـوالدی مـورد 

استفاده در فرایند تولید پروفیل ساخت کشورهای 

آلمان، سـوئد، چین، ایران و اوکراین هسـتند که هر 

کـدام کیفیـت متفاوتـی دارنـد امـا باکیفیت تریـن 

قالـب فـوالدی، سـاخت کشـور سـوئد بـوده کـه در 

حـال حاضـر در بـازار بسـیار کمیـاب و گـران شـده 

اسـت و بـه ناچـار از هـر قالبـی که موجود باشـد، در 

تولید خود استفاده می کنیم.
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 تکنولوژی تولید پروفیل آلومینیومی   
به روز نیست

مدیرعامـل شـرکت تهـران مصالـح در رابطـه بـا 

خـط  در  قدیمـی  ماشـین آالت  از  به کارگیـری 

تولیـد، عنـوان کـرد: متاسـفانه ایـن مشـکل بـرای 

تمـام تولیدکننـدگان پروفیـل آلومینیومـی وجـود 

دارد. واردات ماشـین آالت نـو بـا قیمـت هنگفـت 

نیـز بـه ایـن معضل دامن زده اسـت. ماشـین آالتی 

که در این مجموعه مورد اسـتفاده قرار می گیرد، 

ایـن  در  و  اسـت  خارجـی  کشـور های  سـاخت 

صـدر  در  آمریـکا  و  آلمـان  کشـور های  زمینـه، 

برتریـن سـازندگان قـرار دارنـد امـا بـه تازگـی چیـن 

نیـز پـای بـه این عرصه نهاده اسـت. ایـن در حالی 

اسـت کـه دانـش و تکنولـوزی کافـی برای سـاخت 

و  نـدارد  وجـود  داخـل  در  ماشـین آالت  ایـن 

دسـتگاه هایی هـم کـه در داخـل تولیـد می شـوند، 

به صورت 100 درصدی بومی نیستند.

کاهـش  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  صادقـی 

پروژه هـای عمرانـی در کشـور و تاثیـر آن بـر بـازار 

مصـرف پروفیـل آلومینیـوم، تصریـح کـرد: هم زمان 

بـا کاهـش ایـن پروژه هـا، بـازار مصـرف دچـار رکـود 

شـده اسـت و تنهـا راهـکاری کـه می توانـد موجـب 

حفـظ تولید شـود، برقراری تعـادل در بازار عرضه و 

تقاضاسـت. با توجه به این موضوع باید سـازمانی 

تاسیس و از حقوق مصرف کنندگان حمایت کند؛ 

اولیـه،  مـواد  فـروش  و  خریـد  زمینـه  در  چراکـه 

اخیـر  سـالیان  طـی  فراوانـی  سـرمایه گذاری های 

صـورت پذیرفتـه اسـت اما در زمینـه تولید، عرضه 

و تقاضـای محصـوالت ضعیـف عمـل کرده ایـم. بـه 

همیـن علـت تعـادل در بـازار عرضـه و تقاضـا بر هم 

تولیـد  مشـغول  کـه  زمانـی  یعنـی  اسـت؛  خـورده 

هسـتیم، تقاضـا بـرای محصـوالت تولیـدی وجـود 

نـدارد و زمانـی کـه فعالیتـی نداریـم، قیمـت مـواد 

تولیـد  مجمـوع  در  و  کـرده  پیـدا  افزایـش  اولیـه 

پیـدا  کاهـش  وزنـی  لحـاظ  از  شـرکت  محصـول 

می کنـد کـه بـه همیـن علـت بـرای تامیـن سـرمایه 

جهـت خریـد مـواد اولیـه به مشـکل برمی خوریم و 

ایـن مسـئله بـرای تمـام تولیدکننـدگان بـه سـبب 

نبـود ثبـات قیمـت وجـود دارد. مصر ف کننـدگان 

نیـز بـا در نظـر گرفتـن شـرایط حاکـم در بـازار، از 

خریـد خـود منصـرف می شـوند و هیـچ معاملـه ای 

در ایـن زمـان صورت نمی گیرد و مشـخص نیسـت  

این شرایط تا چه زمانی ادامه پیدا کند. همچنین 

 »UPVC« بسـیاری از تولیدکننـدگان، محصـوالت

در  می داننـد؛  الومینیومـی  پروفیـل  رقیـب  را 

و چـوب  آهـن  زمانـی،  برهـه  یـک  در  کـه  صورتـی 

پرکاربـرد بـود امـا هر یک از ایـن محصوالت جایگاه 

و کاربرد های خاص خود را دارند.

تنها راهکاری که 
می تواند موجب حفظ 
تولید شود، برقراری 
تعادل در بازار عرضه 
و تقاضاست. با توجه 
به این موضوع باید 

سازمانی تاسیس و از 
حقوق مصرف کنندگان 

حمایت کند

بـا  آن  پـی  در  و  تولیـد  میـزان  افزایـش  سـبب  بـه 

داده  قـرار  آن هـا  اختیـار  در  دولـت  کـه  امکاناتـی 

اسـت، توانسـته اند بـه بازار هـای جهانـی راه پیـدا 

و…  مالیـات  بیمـه،  افـراد  ایـن  همچنیـن  کننـد. 

صـورت  ایـن  در  کـه  می کننـد  پرداخـت  کمتـری 

می تواننـد تعـداد نیـروی انسـانی فعـال را افزایـش 

دهند و با کاهش هزینه های تولید، سرمایه گذاران 

بیشتری را ترغیب به فعالیت در صنعت کنند اما 

در داخل کشور، شرایط متفاوت است و با افزایش 

تعییـن  مالیـات  مقـدار  انسـانی،  نیرو هـای  تعـداد 

شـده بـرای واحد هـای تولیدی رشـد پیـدا می کند. 

در این صورت تولیدکنندگان برای تامین هزینه ها 

بایـد قیمـت محصـول نهایـی را افزایش دهنـد و در 

این میان تنها مصرف کنندگان متضرر می شوند.

مدیرعامـل شـرکت تهـران مصالـح در پایـان در 

ارتباط با آینده صنعت آلومینیوم، خاطرنشان کرد: 

آلومینیـوم، یـک صنعـت مـادر اسـت و ایـن فلـز بـه 

دلیـل شـکل پذیری و انعطافـی کـه دارد، در بیشـتر 

صنایـع ماننـد حمل و نقـل، سـاخت  و  سـاز و… مورد 

استفاده قرار می گیرد. با توجه به شرایط نامناسب 

بـازار و همچنیـن نوسـانان چند هفتـه ای اخیر، اگر 

نرخ ارز به همین صورت باقی بماند و پیشگیری های 

الزم به عمل نیاید، آینده این صنعت امیدوارکننده 

نخواهد بود.

صادقـــی در پایـــان یـــادآور شـــد: بـــا در نظـــر 

گرفتـــن تمامـــی ایـــن مســـائل، ادامـــه مســـیر تولیـــد 

مقـــرون بـــه صرفـــه نیســـت و اگـــر دارایی هـــای 

خـــود را در حوزه هـــای کم خطرتـــری ســـرمایه گذاری 

کـــرده بودیـــم، ســـود بیشـــتری بـــه دســـت می آوردیـــم 

و بـــا مشـــکالتی ماننـــد مالیـــات، بیمـــه و… روبـــه رو 

بـــه  افـــراد  تمایـــل  کـــه  صورتـــی  در  نبودیـــم. 

ســـرمایه گذاری در حـــوزه تولیـــد کاهـــش یافتـــه و 

در پـــی آن، میـــزان ســـرمایه در گـــردش مفیـــد در 

اقتصـــاد دچـــار افـــت شـــده اســـت. نکتـــه قابـــل 

ــه از  ــان، واســـطه هایی کـ ــه در ایـــن میـ تامـــل اینکـ

دانـــش و تخصـــص در عرصـــه تولیـــد برخـــوردار 

نیســـتند، بیشـــتر از صنعتگرانـــی کـــه در جبهـــه 

نـــرم  پنجـــه  و  دســـت  مشـــکالت  بـــا  تولیـــد 

می کنند، سود می برند.

عدم امکان صادرات محصوالت   
آلومینیومی

محصـوالت  صـادرات  عـدم  بـا  رابطـه  در  وی 

تولیـدی، اذعـان کـرد: با توجـه به هزینه باالی تمام 

قیمـت  بـه  نسـبت  داخـل  در  محصـول  شـده 

فلـزات  بـورس  و  بازار هـای جهانـی  آلومینیـوم در 

لنـدن »LME«، امـکان صـادرات محصـول وجـود 

نـدارد بـه همیـن دلیل اکثر تولیدکنندگان بر تامین 

نیـاز بازار هـای داخلـی تمرکـز کرده انـد. از طرفـی، 

هزینه های تولید بر اسـاس نرخ آزاد ارز و بیشـتر از 

سـایر کشـور ها اسـت. به طور مثال، یکی از فعاالن 

از حـدود 20 سـال  اقتصـادی مطـرح می کـرد کـه 

پیش تاکنون، از تولیدکنندگان چینی حمایت هایی 

در  چشـمگیری  تغییـرات  موجـب  کـه  می شـود 

واحد هـای  انسـانی  نیـروی  و  مکانـی  وضعیـت 

تولیدی این کشـور شـده اسـت. این تولیدکنندگان 
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آلومینیـوم فلورایـد، ماده ای اسـت که به  صـورت ترکیب شـیمیایی و معدنی وجـود دارد و در طیف 
گسـترده ای از صنایع مانند پزشـکی، تولید شیشـه، محصوالت سـرامیکی نسـوز و… مورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد امـا بـه  طور عمـده در تولیـد آلومینیوم اسـتفاده می شـود؛ به  طـوری  که این مـاده به  
عنـوان مهم تریـن مـاده افزونـی بـرای تولیـد آلومینیـوم شـناخته می شـود. میـزان واردات جهانی 
آلومینیـوم فلورایـد در سـال ۲۰۲۱، حـدود ۳۹۰ هزار تن بوده اسـت که هند با در اختیار داشـتن ۱۷ 
درصـد از سـهم بـازار واردات، بزرگ ترین واردکننده آلومینیوم فلوراید در جهان محسـوب می شـود. 
همچنیـن میـزان صـادرات جهانـی ایـن محصـول، ۱۸۸ هـزار تن بوده اسـت کـه امارات بـا وجود 
اینکـه در لیسـت کشـورهای مطـرح تولیدکننـده قـرار نـدارد. از آنجایـی که کـه بخـش اعظمی از 
محصـول وارداتـی خود را به سـایر کشـورها صادر می کنـد، با در اختیار داشـتن ۲۸ درصد از سـهم 

صادرات، بزرگ ترین صادرکننده آلومینیوم فلوراید به  شمار می رود.

کنترل بازار آلومینیوم در دستان صنعت آلومینیوم
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

مشاوره  شرکت  عمومی  روابط  از  نقل  به  و 

یا  آلومینیوم  فلوئور  آتورپات،  آرمان  اقتصادی 

آلومینیوم فلوراید که با فرمول »AlF3« شناخته 

می شود، یک ترکیب شیمیایی بی رنگ است و 

به صورت ترکیبات معدنی نیز وجود دارد که 

شکل هیدراته آن )تری هیدرات فلوراید آلومینیوم( 

و  روزنبرگیت  کمیاب  معدنی  ماده  شکل  به 

معدنی  ماده  به عنوان  آن  هیدراته  غیر  شکل 

اسکارسونیت در طبیعت یافت می شود.

طیف  در  فلوراید  آلومینیوم  ترکیب 

گسترده ای از صنایع مانند کاربردهای پزشکی، 

فیبر نوری، صنعت تولید شیشه، تولید محصوالت 

سرامیکی نسوز، تولید لعاب سرامیکی و… مورد 

این  عمده  طور  به   اما  می گیرد  قرار  استفاده 

محصول در تولید آلومینیوم استفاده می شود. 

کریولیت  با  همراه  ماده  این  که  طوری   به  

مهم ترین مواد افزونی برای تولید آلومینیوم از 

طریق الکترولیز محسوب می شوند.

آلومینیوم  گسترده  کاربرد  به  توجه  با 

فلوراید در صنعت و نقش تجارت این محصول 

تجارت  بررسی  به  گزارش  این  در  آن،  بازار  در 

تعرفه  کد  با  که  فلوراید  آلومینیوم  جهانی 

طی  می شود،  تجارت  جهان  در   282612

سال های 2012 تا 2021 پرداخته شده و نتایج آن 

است.  شده  ارائه  دو  و  یک  نمودارهای  در 

همچنین الزم به ذکر است که از دالیل اختالف 

بین روند و میزان واردات و صادرات جهانی این 

ثبت  بررسی، عدم  محصول در سال های مورد 

توسط  تجارت  به  مربوط  ارقام  و  آمار  برخی 

آماری  خطاهای  همچنین  و  کشورها  برخی 

است.

واردات  میزان  یک،  نمودار  به  توجه  با 

رشد  درصد   3 با  فلوراید  آلومینیوم  جهانی 

به 387   2012 سال  در  تن  هزار   307 از  ساالنه، 

هزار تن در سال 2021 رسیده است. کشور هند 

بازار  سهم  از  درصد   17 داشتن  اختیار  در  با 

آلومینیوم  واردکننده  بزرگ ترین  واردات، 

میزان  و  می شود  محسوب  جهان  در  فلوراید 

بازه  در  ساالنه  رشد  درصد   10 با  آن  واردات 

زمانی ذکر شده، از 27 هزار تن به 66 هزار تن 

رسیده است. قطر و مکزیک به  عنوان بزرگ ترین 

مبادی وارداتی این کشور به  شمار می رود.

و  روسیه  کشورهای  هندوستان،  از  بعد 

کانادا، هر یک با در اختیار داشتن 9 درصد و 8 

درصد از سهم بازار واردات، در جایگاه دوم و 

جهان  در  فلوراید  آلومینیوم  واردکننده  سوم 

با 13 درصد  قرار دارند. میزان واردات روسیه 

رشد ساالنه طی بازه زمانی مورد بررسی، از 11 

رسیده  تن  هزار   35 حدود  به  تن   200 و  هزار 

ایتالیا، بزرگ ترین  است و کشورهای لیتوانی و 

مبادی وارداتی آن محسوب می شوند. همچنین 

میزان واردات کانادا با 4 درصد رشد ساالنه، از 

 30 حدود  به   2012 سال  در  تن  هزار   20 حدود 

هزار تن در سال 2021 رسیده که کشور مکزیک، 

بزرگ ترین مبدا وارداتی آن در سال 2021 بوده 

است.

هند،  کشورهای  که  است  ذکر  به  الزم 

روسیه و کانادا به ترتیب بعد از کشور چین، در 

تولیدکننده  کشورهای  بزرگ ترین  لیست  صدر 

آلومینیوم در جهان قرار دارند و از آنجایی که 

صنعت  بزرگ ترین  آلومینیوم،  تولید  صنعت 

جهان  در  فلوراید  آلومینیوم  مصرف کننده 

شناخته می شود، این مسئله منجر به تقاضا و 

بازه زمانی  واردات باالی کشورهای مذکور در 
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10 ساله 2012 تا 2021 شده است.

تقاضا  افزایش   ،2015 تا   2012 سال های  طی 

و  تقاضا  افزایش  علت  آلومینیوم،  صنعت  در 

واردات  افزایش  نهایت  در  و  تجارت  بالطبع 

مطرح  کشورهای  در  فلوراید  آلومینیوم 

تولیدکننده آلومینیوم در جهان بوده است اما 

مشکالت تولید در صنعت آلومینیوم و تعطیلی 

در  آلومینیوم  ذوب  واحدهای  از  برخی 

کشورهای بزرگ واردکننده مانند کانادا، آمریکا 

و …، منجر به کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش 

واردات جهانی آلومینیوم فلوراید در سال 2016 

شد که در نهایت مرتفع شدن آن در سال 2017، 

آلومینیوم  واردات  دوباره  افزایش  به  منجر 

فلوراید در جهان شد.

تقاضا  است که کاهش  همچنین شایان ذکر 

از تنش های تجاری  آلومینیوم ناشی  در صنعت 

بزرگ ترین  عنوان  به    2019 سال  در  خارجی چین 

میزان  بر  جهان،  در  آلومینیوم  تولیدکننده 

تقاضای آلومینیوم فلوراید در جهان تاثیر بسزایی 

گذاشته و موجب کاهش واردات آن شده است.

صادرات  میزان  دو،  نمودار  به  توجه  با   

کاهش  درصد   4 با  فلوراید  آلومینیوم  جهانی 

ساالنه، از حدود 270 هزار تن در سال 2012 به 

188 هزار تن در سال 2021 رسیده است.  امارات 

با در اختیار داشتن 28 درصد از سهم صادرات، 

در  فلوراید  آلومینیوم  صادرکننده  بزرگ ترین 

جهان محسوب می شود که میزان صادرات آن 

در سال 2021 حدود 52 هزار تن بوده است.

ذکر این نکته ضروری است که امارات در 

تولیدکننده  مطرح  کشورهای  لیست 

آلومینیوم فلوراید قرار ندارد و بخش اعظمی 

کشور،  این  وارداتی  فلوراید  آلومینیوم  از 

دوباره به سایر کشورها صادر می شود و تنها 

به  عنوان یک گذرگاه تجاری برای تجارت این 

محصول  محسوب می شود. به  طوری  که که 

چین،  و  تونس  کشورهای   ،2021 سال  در 

کشورهای  و  وارداتی  مبادی  بزرگ ترین 

استرالیا و بحرین، بزرگ ترین مقاصد صادراتی 

امارات بوده اند.

بعــد از امــارات، کشــورهای چیــن و تونــس هــر 

یــک بــا در اختیــار داشــتن 25 درصــد و 21 درصــد از 

ســوم  و  دوم  جایــگاه  در  صــادرات،  بــازار  ســهم 

قــرار  جهــان  در  فلورایــد  آلومینیــوم  صادرکننــده 

درصــد   9 بــا  چیــن  صــادرات  میــزان  کــه  دارنــد 

کاهــش ســاالنه طــی بــازه زمانــی مــورد بررســی، از 

114 هــزار تــن بــه حــدود 48 هــزار تــن رســیده اســت 

ــن مقاصــد  ــزی بزرگ تری ــد و مال کــه کشــورهای هن

همچنیــن  می شــوند.  محســوب  آن  صادراتــی 

میــزان صــادرات تونــس بــا یــک درصد رشــد ســاالنه، 

از 35 هــزار تــن در ســال 2012 بــه 39 هــزار تــن در 

ســال 2021 رســیده اســت کــه کشــورهای آفریقــای 

ــی آن  ــن مقاصــد صادرات ــی و مصــر، بزرگ تری جنوب

کــه  اســت  بوده انــد. شــایان ذکــر  در ســال 2021 

وجــود منابــع غنــی آلومینــا در چیــن و همچنیــن 

وجــود منابــع کافــی از ترکیبــات معدنــی آلومینیوم 

فلورایــد در تونــس، یکــی از عوامــل اصلــی تولیــد و 

در  محصــول  ایــن  بــاالی  نســبت  بــه  صــادرات 

کشورهای مذکور محسوب می شود.

مصرف  است،  شده  گفته  که  طور  همان  

صنعت  به  جهان  در  فلوراید  آلومینیوم  عمده 

آلومینیوم اختصاص دارد. بنابراین میزان تقاضا 

در این صنعت به  عنوان کنترل کننده بازار این 

در  نوسان  ایجاد  به  منجر  و  شناخته  محصول 

میزان تجارت این محصول در بازه زمانی مورد 

میزان  دو،  نمودار  در  که  می شود  بررسی 

است.از  گرفته  قرار  بررسی  مورد  آن  صادرات 

دالیل عمده کاهش حدود 100 هزار تنی صادرات 

آلومینیوم فلوراید از سال 2018، می توان به این 

بازار   ،2018 سال  از  که  کرد  اشاره  مسئله 

تحریم های  تاثیر  تحت  شدت  به  آلومینیوم، 

و  )اوفاک(  آمریکا  دارایی های  کنترل  اداره 

همچنین جنگ  تجاری چین و آمریکا بوده است. 

به واسطه این جنگ تجاری، این محصول تحت 

تاثیر افزایش تعرفه های واردات در این کشورها 

قرار گرفته که نتیجه موارد مذکور، موجب باال 

صادرات  کاهش  و  قیمت ها  توجه  قابل   رفتن 

جهانی آلومینیوم فلوراید در بازه زمانی مذکور 

شده است.

امارات با در اختیار 
داشتن ۲۸ درصد از سهم 

صادرات، بزرگ ترین 
صادرکننده آلومینیوم 

فلوراید در جهان محسوب 
می شود که میزان صادرات 
آن در سال ۲۰۲۱ حدود 
۵۲ هزار تن بوده است
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اشباع بازار مصرف از محصوالت غیراستاندارد
 مدیرعامل شرکت کافل صنعت سپاهان عنوان کرد:

مدیرعامـل شـرکت کافـل صنعـت سـپاهان، تولیدکننـده قطعـات آلومینیومی ماشـین آ الت 
سـنگین گفـت: فعالیـت کارگاه هـای ریخته گـری غیرمجـاز و واردات قطعـات چینـی، باعـث 
اشـباع بـازار داخلـی از محصـوالت بی کیفیـت و غیراسـتاندارد شـده و تمایـل بـه خریـد این 
تولیـدات بـه دنبـال قیمت پاییـن افزایش یافته اسـت؛ در صورتی کـه از کارایـی الزم برخودار 

نیستند و منجر به عدم تعادل در بازار مصرف می شوند.

خلیل عطاپور در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: شـرکت کافـل 

صنعـت سـپاهان فعالیـت خـود را از سـال 1381 در 

شـهرک صنعتـی منتظریـه اسـتان اصفهـان در زمینـه 

ریخته گـری قطعـات ماشـین  آالت سـنگین بـه روش 

از جملـه  اولیـه،  مـواد  تامیـن  کـرد.  آغـاز  دایکسـت 

چالش هایـی اسـت کـه طـی سـالیان اخیـر در مسـیر 

تولید با آن ها روبه رو بوده ایم و به دلیل اینکه برخی از 

این مواد از طریق واردات تامین  می شـوند، اکنون در 

بازار موجود نیستند و یا کیفیت مناسبی ندارند. از 

آنجایـی کـه ایـن کارگاه بـرای تولیـد قطعات از شـمش 

در  لحـاظ  از  اسـتفاده می کنـد،  آلومینیـوم  آلیـاژی 

دسـترس بودن ماده اولیه مشـکلی نداریم اما در یک 

سـال اخیر به دنبال نوسـان قیمت، بهای شـمش سـه 

برابـر افزایـش یافتـه اسـت و هنـگام خریـد از بـازار آزاد، 

قیمت نهایی شـمش به سـبب نوسـان نرخ ارز اعالم 

نمی شـود. همچنین به علت کمبود نقدینگی برای 

تامین سرمایه خرید مواد اولیه، به ناچار باید مبلغی از 

بـا  اقـدام  ایـن  کـه  دریافـت  کنیـم  مصرف کننـده 

انتظاراتـی از سـوی مصر ف کننـدگان ماننـد تحویـل 

محصول نهایی با یک قیمت مشخص همراه می شود. 

کـه بـه دلیـل نوسـان قیمـت مـواد اولیـه امکان پذیـر 

نیسـت. بنابراین چاره ای جز مدیریت شـرایط موجود 

نداریم اما در نهایت فروش مجموعه سر به سر و یا با 

ضرر همراه می شود.

وی با اشاره به وضعیت بازار مصرف، اظهار کرد: 

متاسفانه در حال حاضر شرایط بازار مصرف نامناسب 

اسـت و همین موضوع باعث شـده تا با تعداد نیروی 

انسـانی کمتـری فعالیـت داشـته باشـیم. البتـه ایـن 

تولیدکننـدگان صـدق  اکثـر  بـا  ارتبـاط  در  موضـوع 

می کند. از دالیل شکل گیری رکود حاکم، می توان به 

فعالیت کارگاه های غیرمجاز، عدم امکان صادرات و 

اشـباع بـازار از قطعـات اشـاره کـرد، افـرادی کـه در 

کارگاه هـای غیرمجـاز فعالیـت دارنـد، بـرای کاهـش 

هرینه  تولید، یا از شمش های آلومینیومی با کیفیت 

پایین و یا از ضایعات برای تولید محصوالت بی کیفیت 

اسـفاده می کننـد و بـا عرضـه قطعـات ارزان قیمـت، 

موجـب جلب توجه مثبت مصرف کننـدگان به خود 

می شوند که به همین دلیل، رقابتی بین این کارگاه ها 

و تولیدکنندگان واقعی در سطح بازار شکل می گیرد.

ضرورت جلوگیری از واردات بی رویه   
قطعات آلومینیومی

مدیرعامـل شـرکت کافـل صنعـت سـپاهان در 

همیـن راسـتا ادامـه داد: در پایـان عده ای بـا واردات 

ایـن قطعـات از کشـور چیـن کـه مصـرف باالیـی نیـز 

ندارند، باعث اشـباع بازار می شـوند؛ در صورتی که 

کیفیـت قطعاتـی کـه در مجموعه تولیـد می کنیم، 

قابـل رقابـت بـا کشـور های سـوئد و آمریکاسـت. بـا 

از  برخـی  گذشـته  سـال های  در  اینکـه  بـه  توجـه 

قطعات تولیدی مانند بوق بادی با ظاهری مناسب 

از کشور ترکیه وارد می شد اما این تولیدات کارایی 

و فرکانس صدایی مناسبی نداشتند و باید تعمیراتی 

روی آن هـا انجـام می گرفـت.  معتقدیـم کـه تنهـا 

راه حل رفع این مشکالت، نظارت دقیق سازمان های 

کارگاه هـای  فعالیـت  از  جلوگیـری  بـرای  ذی ربـط 

غیرمجـاز و همچنیـن اندیشـیدن تمهیداتی جهت 

فراهم سـازی زمینـه صـادرات بـه دلیـل مصـرف کـم 

ایـن قطعـات در داخـل اسـت. اگـر ایـن اقدامـات در 

دستور کار مسئوالن قرار بگیرد، شرایط بازار مصرف 

دستخوش تغییرات فراوانی می شود. به طوری که 
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اکنـون بـا چیـزی حـدود 5 درصـد از ظرفیـت خـود 

مشـغول تولید هسـتیم اما می توانسـتیم در صورت 

بهبـود شـرایط، بـا 60 تـا 70 درصـد ظرفیـت تولیـد 

کنیـم. الزم بـه ذکـر اسـت کـه اگـر بـا 100 درصـد 

ظرفیت خود فعال باشـیم، زمینه اشـتغال زایی برای 

100 تا 150 نفر را فراهم خواهیم کرد.

عطاپـور در ارتبـاط بـا ریخته گـری تحـت فشـار 

آلومینیوم )دایکست(، مطرح کرد: اولین مرحله در 

سـاخت قطعـه بـه روش ریخته گـری تحـت فشـار، 

آماده سازی قالب است. این فرایند به ابعاد قطعات 

دسـتگاه  و  قالـب  ابعـاد  هرچقـدر  و  دارد  بسـتگی 

بزرگ تـر باشـد، زمـان مـورد نیـاز بـرای تمیـزکاری و 

فلـز  ادامـه،  در  پیـدا می کنـد.  افزایـش  روان کاری 

مـذاب از درون کـوره بـه محفظـه دسـتگاه منتقـل 

می شـود و پـس از انجـام فراینـد انتقـال، تزریـق فلـز 

انجـام  بـاال  فشـار  تحـت  قالـب  درون  بـه  مـذاب 

می گیـرد. بـا ورود مـواد مـذاب بـه درون حفره هـای 

قالب، این مواد شروع به خنک شدن می کنند و از 

حالـت مایـع بـه جامـد تغییـر فـاز می دهنـد. پـس از 

گذشـت زمان و خنک شـدن قطعه، امکان باز کردن 

بخـش متحـرک قالـب و خـارج کـردن قطعـه فراهم و 

در نهایـت بـرش کاری بـه منظور حذف مـواد مزاحم 

روی سطح قطعه انجام می شود.

وی بـا اشـاره بـه کیفیـت قالب هـای فـوالدی مـورد 

استفاده در فرایند تولید، تصریح کرد: در حال حاضر 

قالب های فوالدی مورد اسـتفاده در فرایند دایکسـت 

ایـن مجموعـه از نـوع فـوالد گرمـکار سـوئدی بـوده اما 

بهترین نوع آن محصول کشـور های سـوئد و اسـلوونی 

اسـت که اکنون در سـطح بازار موجود نیسـت. البته 

قالب هـای سـاخت کشـور های چیـن و روسـیه نیـز در 

کیفیـت  چینـی  قالب هـای  امـا  اسـت  موجـود  بـازار 

مناسبی ندارند زیرا بعد از مدتی ترک برداشته و باید 

تعویـض شـوند. بـه دلیـل اعمـال تحریم ها طی سـالیان 

اخیر، دیگر قالب هایی با کیفیت مناسب وارد کشور 

نمی شود و یا اگر در بازار موجود باشند، قیمت بسیار 

باالیی دارند که خرید آن ها مقرون به صرفه نیست.

اجرای طرح های توسعه در گرو   
به روزرسانی ماشین آالت

مدیرعامـل شـرکت کافـل صنعـت سـپاهان در 

و  ماشـین آالت  به روزرسـانی  ضـرورت  بـا  رابطـه 

تکنولوژی عنوان کرد: در حال حاضر تنها عده ای از 

تولید کننـدگان بـزرگ توانسـته اند از تکنولـوژی روز 

دنیا و ریخته گری به روش دایکست اتوماتیک بهره 

ببرنـد زیـرا هزینه خریداری این ماشـین آالت بسـیار 

باالسـت و تمام صنعتگران توان خرید آن را ندارند. 

در سـال های گذشـته کـه مجموعـه دسـتگاه های 

دسـتگاه  هـر  هزینـه  کـرد،  خریـداری  را  دایکسـت 

حدود 10 تا 15 میلیون تومان بود اما اکنون این رقم 

به پنج میلیارد تومان رسـیده اسـت. در صورتی که 

اگـر بـازار مصـرف دچـار رکـود نبـود و سـرمایه کافـی 

برای خرید ماشین آالت جدید و توسعه فعالیت های 

شـرکت فراهـم بـود کـه قطعـا ایـن امـر باعـث افزایش 

بیـش از بیـش کیفیـت قطعـات می شـد، تمایـل بـه 

اجرای طرح های توسعه ای داشتیم.

عطاپـور در خصـوص افزایـش بهـای گاز از اوایـل 

سـال گذشـته و قطعـی بـرق، اذعـان کـرد: کوره هایـی 

که برای ذوب شـمش آلومینیوم اسـتفاده می کنیم، 

از نـوع بوتـه ای و از جنـس چـدن اسـت و بـا توجـه بـه 

اهمیت گاز در این کوره ها، افزایش بهای گاز معضل 

دیگریسـت کـه بـا آن روبـه رو هسـتیم. از اوایـل سـال 

گذشـته، بهـای گاز واحد هـای صنعتـی رونـد صعـود 

چشمگیری به خود گرفت اما تا اواسط سال، قبضی 

صـادر نشـده بـود کـه به یک باره بعد از گذشـت پنج 

تـا 6 مـاه، مبلـغ هنگفتـی بـرای بهـای گاز صادر شـد. 

بـه منظـور بررسـی علـت افزایـش قیمـت گاز، اکثـر 

تولیدکنندگانـی کـه در شـهرک صنعتـی منتظریـه 

مشغول به کار بودند، ضمن مراجعه به سازمان های 

ذی ربـط اعـالم شـد کـه بایـد بهـای گاز را بپردازند و 

بعـد از آن مقـدار کمـی بهـای گاز تقلیـل یافـت. در 

رابطـه بـا قطـع بـرق در فصـل تابسـتان نیـز متاسـفانه 

یک روز کامل کاری را از دست می دادیم و به دلیل 

نبـود ژنراتـور بـرق در کارگاه، بـه ناچـار امـوری کـه 

قـرار  کار  دسـتور  در  را  نداشـت  بـرق  بـه  احتیـاج 

می دادیم و یا کارگاه در آن روز تعطیل می شد.

تصمیمات غیرکارشناسی به تولید   
آسیب زده است

از  حمایـت  نبـود  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 

تولیـد  بـا سـنگ اندازی در مسـیر  تولیدکننـدگان، 

مواجهیـم، یـادآور شـد: علی رغـم اینکـه وعده هـای 

فراوانـی در زمینـه حمایت از تولید مطرح می شـود 

باقـی  شـعار  حـد  در  آن هـا  تمامـی  متاسـفانه  امـا 

می مانـد و هیـچ حمایتـی از تولیـد نمی شـود. بـه 

طـوری کـه در چنـد سـال پیـش ایـن واحـد اقـدام بـه 

اخـذ تسـهیالت کـرد امـا نکته جالب اینجاسـت که 

بـر حسـب تشـخیص سـازمان امـور مالیاتـی کشـور، 

ملـزم بـه پرداخـت مالیـات به میزان سـه برابر مبلغ 

وام شدیم. الزم به ذکر است که به دلیل موقعیت 

مکانـی ایـن واحـد در شـهرک صنعتـی، بایـد شـارژ 

شـهرک  عمرانـی  امـور  انجـام  بـرای  ماهیانـه ای 

پرداخت شود.

مدیرعامـل شـرکت کافـل صنعـت سـپاهان در 

پایان با اشاره به آینده این صنعت، خاطرنشان کرد: 

اگـر دولـت بتوانـد وام هایـی بـا میـزان سـود انـدک و 

مـواد اولیـه را بـا توجـه بـه نـوع محصـول تولیـدی بـه 

قیمتـی مناسـب در اختیـار صنعتگـران قـرار دهـد، 

می تـوان بـه آینـده امیـدوار بـود امـا در حـال حاضـر 

تولیدکننـدگان در مسـیر ناهمـوار تولیـد بـه تنهایـی 

سـود  بـازار  در  واسـطه گران  و  می کننـد  حرکـت 

بیشـتری به دسـت می آورند که در چنین شـرایطی، 

آینده این صنعت آن چنان روشن نخواهد بود.
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تعادل در بازار مصرف در گرو تک نرخی شدن ارز
مدیر کارگاه ریخته گری نجفی مطرح کرد:

مدیـر کارگاه ریخته گـری نجفـی، تولیدکننـده شـمش آلیـاژی آلومینیـوم گفـت: در حالـی 
بعضـی از تولیدکننـدگان مـواد اولیه مـورد نیاز خود را بـا دالر نیمایی وارد و محصـوالت تولیدی 
را بـا نـرخ ارز آزاد در بـازار مصـرف عرضـه می کننـد کـه ایـن مسـئله منجـر بـه افزایـش 
رقابت پذیـری و عـدم تعـادل در سـطح بازار شـده و رفـع این معضـل، نیازمند تثبیـت نرخ ارز 

و تک نرخی شدن آن است.

علی اکبر نجفی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: ایـن 

کارگاه بـا تهیـه شـمش خالـص آلومینیـوم و افـزودن 

آلیـاژی  شـمش  منیزیـم  و  مـس  ماننـد  عناصـری 

آلومینیوم تولید می کند که عمده مصرف کنندگان 

آن، لـوازم خانگـی و تولیدکننـدگان قطعـات خودرو 

هسـتند. از چالش هایـی کـه واحد های ریخته گری 

بـر کسـی  و  نـرم می کننـد  پنجـه  و  آن دسـت  بـا 

پوشیده نیست، مسائلی همچون مالیات بر ارزش 

افـزوده و سـنگ اندازی بعضـی از نهاد هـای دولتـی 

فراینـد  اسـت. در حالـت کلـی،  تولیـد  در مسـیر 

ریخته گری دود زاسـت اما طبق قوانین وضع شـده 

در ایـن نهاد  هـا، واحد هـای ریخته گـری ملـزم بـه 

هسـتند.  تولیـد  از  حاصـل  آالیندگـی  و  دود  رفـع 

کـه  اسـت  ایـن  معضـل  ایـن  رفـع  اساسـی  راهـکار 

صنعتگـران بایـد بـا اجـرای فیلتراسـیون  بـرای واحـد 

بـه شـرایط  توجـه  بـا  آن  کـه هرینـه  تولیـدی خـود 

اقتصـادی در کمتریـن حالـت به یک میلیـارد و 500 

کاهـش  بـه  نسـبت  می رسـد،  تومـان  میلیـون 

آالیندگـی موجـود اقدام کنند. این در حالی اسـت 

کـه عمـر مفیـد این فیلتر ها به پنج سـال می رسـد و 

پـس از ایـن مـدت مسـتهلک می شـوند کـه تامیـن 

این میزان از نقدینگی برای واحدهای ریخته گری 

مقرون به صرفه نیست.

وی در همیـن راسـتا افـزود: از سـوی دیگـر اگـر 

فیلتراسیون صورت نپذیرد، واحد های تولیدکننده 

در رده صنایـع آالینـده محسـوب می شـوند و ملزم 

بـه پرداخـت یـک درصد مالیات بر ارزش افـزوده از 

میـزان فـروش محصـوالت خواهنـد بـود. پرداخـت 

ایـن مبلـغ بـرای واحد هـای ریخته گـری کوچـک که 

درآمـد آن هـا در سـال کمتـر از پنـج میلیـارد تومـان 

و  تومـان  میلیـون   50 حـدود  در  مبلغـی  اسـت، 

بـرای  مسـئله  ایـن  امـا  بـود  خواهـد  توجیه پذیـر 

رسـمی  فـروش  میـزان  کـه  بـزرگ  تولیدکننـدگان 

محصوالت آن ها رقم های کالنی است، مشکل ساز 

است.

اهمیت رفع معضالت زیست محیطی در   
صنعت ریخته گری

مدیر کارگاه ریخته گری نجفی با اشاره به اینکه 

پیگیـری از ایـن نهاد هـا بـرای حـل ایـن موضـوع موثر 

واقـع نشـد، ادامـه داد: بـا توجـه بـه ماهیـت صنعت 

ریخته گـری و در نظـر گرفتـن این شـرایط، حذف و یا 

تعطیلی واحد های ریخته گری امکان پذیر نیست و 

اگر هم قرار اسـت فعاالن این صنعت به تولید خود 

ادامـه دهند، بخش های مرتبط باید تمهیـدات الزم 

بـرای حفاظـت از محیـط زیسـت را بیندیشـند امـا 

بـاز هـم تولیدکننـدگان بایـد  متاسـفانه در نهایـت 

کننـد.  اقـدام  موجـود  رفـع معضـالت  بـه  نسـبت 

اگرچـه قیمـت حامل هـای انـرژی در داخـل چـه در 

بخـش خانگـی و چـه بخـش صنعتـی مناسـب تر از 

سـایر کشورهاسـت اما علی رغم انتخاب شـعار سال 

مبنی بر حمایت و توسعه تولید، متاسفانه اقدامات 

صـورت  دولـت  جانـب  از  زمینـه  ایـن  در  کافـی 

نپذیرفته است.
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نجفی با اشاره به دیگر موانع موجود در مسیر 

بـه اینکـه سـوخت  بـا توجـه  تولیـد، تصریـح کـرد: 

کوره هـای ذوب واحد هـای ریخته گـری آلومینیـوم 

عموما گاز اسـت، افزایش قیمت حامل های انرژی 

بـه طـور ناگهانـی تولیدکنندگان را تحت فشـار قرار 

می دهـد. از دیگـر مشـکالت موجـود اینکـه مـدت 

سـه سـال اسـت کـه مواد اولیه مـورد نیاز خـود را از 

بـورس کاالی ایـران تامیـن می کنیـم امـا بـه دنبـال 

تغییـرات مـداوم در قوانیـن طـی چنـد مـاه اخیر به 

دالیل نامشخص، کد بورسی ما دچار مشکل شده 

است و امکان خرید از این تاالر صنعتی را نداریم. 

متاسفانه با پیگیری از سازمان های مربوطه نتیجه  

مطلوبـی حاصـل نشـد و امیدواریـم کـه در ادامـه 

مسـیر تولیـد ایـن مشـکل برطـرف شـود؛ چراکـه بـه 

تازگی متوجه این موضوع شده ایم که اگر خریدی 

از بورس کاال انجام می دهیم، باید فاکتور آن را در 

سـامانه جامع تجارت ایران به ثبت برسـانیم اما از 

ایـن موضـوع بی اطـالع بودیـم و در حال حاضر باید 

اطالعـات الزم را در ایـن سـامانه بارگـزاری کنیـم تـا 

معضل خرید مواد اولیه رفع شود.

وی در خصـوص وضعیـت بـازار مصـرف، ابـراز 

کرد: علی رغم تورمی که در حال حاضر گریبان گیر 

اقتصـاد کشـور شـده اسـت، تقاضـا همچنـان بـرای 

خریـد شـمش آلیـاژی آلومینیـوم وجـود دارد امـا از 

آنجایـی کـه شـرکت ها بـرای خریـد مـواد اولیـه مـورد 

نیـاز خـود بـا کمبود نقدینگـی مواجه اند، معمـوال به 

دنبال خرید اعتباری و مدت دار هستند. با در نظر 

گرفتـن تـورم در ایـن مـدت، فـروش محصـوالت در 

چنین شـرایطی غیر منطقی به نظر می رسـد و به هر 

میزانی که زمان بازگشت سرمایه به تعویق بیفتد، با 

ضـرر  دچـار  تولیدکننـده  ماهانـه  تـورم  احتسـاب 

می شـود. از طرفـی عـده ای از مصرف کننـدگان بـا 

داشـتن سـرمایه کافـی و خریـد نقـدی محصـوالت 

تمایـل دارنـد کـه بهـای کمتـری از قیمـت واقعـی 

محصوالت را بپردازند که باز هم در پایان تولیدکننده 

متضـرر خواهـد شـد و بـه همیـن علـت، بسـیاری از 

واحد های تولیدی فعالیت خود را متوقف کرده اند.

چند نرخی شدن ارز به تولید آسیب زده   
است

مدیر کارگاه ریخته گری نجفی خاطرنشان کرد: 

متاسفانه در حال حاضر با مسائلی همچون پرداخت 

9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و چند نرخی شدن 

ارز مواجهیم؛ در حالی که در گذشـته تسـهیالت با 

نرخ سود بازگشت سرمایه اندک به صنعتگران اعطا 

می شد. مشکالتی که در چند سال اخیر تولیدکنندگان 

بـا آن روبـه رو شـده اند، منجـر بـه رانـت در صنعـت 

از  بعضـی  هم اکنـون  طـوری  بـه  اسـت؛  شـده 

و  اقتصـادی  مناسـب  در وضعیـت  تولیدکننـدگان 

بعضی دیگر در تنگنای شدید مالی قرار گرفته اند.

نجفی در پایان در ارتباط با چشم انداز صنعت 

ریخته گـری، یـادآور شـد: از سـال 1395 تاکنـون، بـه 

دنبال تصمیمات خلق الساعه و وضع قوانین جدید 

شـرایط برای تولیدکنندگان روز به روز دشـوار تر شده 

کـه  اسـت  نحـوی  بـه  تولیـد  شـرایط  متاسـفانه  و 

امـا  یافته انـد  توسـعه  و  رشـد  بـزرگ،  شـرکت های 

فشـار های  تحمـل  دلیـل  بـه  کوچـک  شـرکت های 

مختلف سرنوشتی جز تعطیلی ندارند. بهای تمام 

شـده محصـوالت بعضی از تولیدکننـدگان که مواد 

اولیـه خـود را بـا دالر نیمایی وارد می کنند، نسـبت 

بـه تولیدکنندگانـی کـه در داخل بـا ارز آزاد فعالیت 

دارند، کمتر است و این افراد محصول تولیدی را با 

دالر آزاد در بـازار عرضـه می کننـد. بـا ایـن شـرایط 

عرصـه رقابـت بسـیار تنگاتنـگ و حفـظ بازار هـای 

داخلـی دشـوار خواهد شـد. تنها راهکار بـرون رفت 

از ایـن وضعیـت، تک نرخی شـدن ارز اسـت؛ چراکه 

اگـر دالر بـا یـک نـرخ مصـوب عرضـه شـود، افـراد بـر 

اسـاس رویکـرد و عملکـرد خـود و نـه بـه سـبب رانت 

پیشرفت خواهند کرد.
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کیفیت، عامل توسعه برند در تولید است
عضو هیئت مدیره شرکت رنگین پروفیل کویر:

عضــو هیئــت مدیــره شــرکت رنگیــن پروفیــل کویــر گفــت: بــا توجــه بــه اهمیــت برند ســازی در بــازار مصــرف، 
سیاســت گذاری های ایــن مجموعــه بــر پایــه  تولیــد محصــوالت باکیفیــت و اســتاندارد بنــا شــده اســت. در واقــع 
کیفیــت، بــرگ برنــده ای در دســتان تولیدکننــدگان واقعــی اســت کــه بــر مبنــای آن می تواننــد مصرف کننــدگان را 

جذب کنند.

بـا خبرنـگار  ابراهیمیـان در گفت وگـو  محمـد 

پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلزات آنالیـن« بیان کرد: 

ایـن شـرکت فعالیـت خـود را از سـال 1374 بـا تولید 

پروفیل آلومینیومی برای مصارف ساختمانی آغاز 

کـرد امـا از آنجایـی که مسـیر تولید ناهمـوار بوده و 

منجـر بـه ضـرر و زیـان مالـی مجموعـه طی سـالیان 

اخیر شـده اسـت، به دنبال عالقمندی و تجربه در 

ایـن حـوزه و همچنیـن در جهـت تعالـی صنعـت 

کشـور، بـه فعالیـت خـود ادامـه داده ایـم و تسـلیم 

شرایط کنونی نمی شویم.

وی بـا اشـاره بـه وضعیـت بـازار مصـرف، عنـوان 

کـرد: متاسـفانه در حـال حاضـر جـای خالی نظارت 

محصـوالت  کیفیـت  بـر  ذی ربـط  سـازمان های 

تولیـدی ماننـد در، پنجـره و نمـای آلومینیومـی بـه 

شـدت احسـاس می شـود. در رابطـه بـا این معضل، 

بعضی از تولیدکنندگان به راحتی محصوالت خود 

را بـا هـر کیفیتـی در بازار عرضـه و خریداران عمده 

نیـز بـدون در نظـر گرفتـن کیفیت و بـا اولویت قرار 

دادن قیمت از این محصوالت استفاده می کنند. 

در صورتـی کـه مجموعـه رنگیـن پروفیـل کویـر بـه 

علـت اسـتفاده از مـواد اولیـه مرغـوب و همچنیـن 

اهمیـت برنـد شـرکت و کیفیـت بـاالی محصـوالت 

تولیدی توانسـته اسـت خدمت رسـانی مناسبی به 

مصرف کنندگان خاص خود داشته باشد. در واقع 

می تـوان گفـت کـه اگـر ایـن نظـارت در سـطح بـازار 

صـورت پذیـرد، بـرگ برنـده در دسـتان صنعتگرانی 

خواهـد بـود کـه تولیـد محصـوالت باکیفیـت را در 

دستور کار خود قرار داده اند.

استاندارد و تولید محصوالت باکیفیت   
در اولویت ماست

عضو هیئت مدیره شرکت رنگین پروفیل کویر 

بـا  افـراد  از  بعضـی  داد:  ادامـه  راسـتا  همیـن  در 

نامرغـوب،  اولیـه  مـواد  و  ضایعـات  از  اسـتفاده 

محصوالتـی را تولیـد می کننـد کـه اسـتاندارد آن با 

تطابـق  مصرف کننـدگان  انتظـارات  و  خواسـته ها 

از  امـا در مجموعـه مـا سـعی شـده اسـت  نـدارد 

داخـل  تولیـد  آلومینیومـی  بیلـت  نـوع  بهتریـن 

استفاده شود. البته با توجه به درخواست مشتری 

محصـوالت  کیفیـت  بیشـتر  ارتقـای  جهـت  در 

تولیـدی، از بیلت هـای آلومینیومی سـاخت کشـور 

امـارات متحـده عربـی هـم بهـره می بریـم و همیـن 
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کیفیت باعث شـده اسـت تا بتوانیم نیاز  بازار های 

داخلی کشور به ویژه استان تهران را تامین کنیم. 

از  اسـتفاده  دلیـل  بـه  حاضـر  حـال  در  اگرچـه 

پروژه هـای  در  همسـایه  کشـور های  محصـوالت 

عمرانـی، بـازار مصـرف شـرایط مناسـبی نـدارد و از 

سهم کاهش پرو ژه های عمرانی و بازگشت طوالنی 

مـدت سـرمایه از سـوی نهاد هـای دولتـی در رکـود 

موجـود در بـازار نمی تـوان چشم پوشـی کـرد امـا در 

نهایـت امیدواریـم کـه یـک دگرگونـی در وضعیـت 

فـروش  بـا  رابطـه  در  شـود.  ایجـاد  مصـرف  بـازار 

محصـوالت بـه نهاد های دولتی باید اظهار داشـت 

نـام  بـه  را  اگـر محصـوالت دسـت دوم خـود  کـه 

بـه  بیشـتری  سـود  بفروشـیم،  بـازار  در  ضایعـات 

 دسـت خواهیـم آورد و بـه همیـن دلیـل بازگشـت 

نهادهـا،  ایـن  سـوی  از  سـرمایه  مـدت  طوالنـی 

ضرر هایی را به تولیدکنندگان وارد خواهد کرد.

بـودن  قدیمـی  بـه  ادامـه  در  ابراهیمیـان 

در  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  تولیـد  خـط  ماشـین آالت 

گذشـته از صفـر تـا 100 فراینـد تولیـد پروفیـل یعنـی 

رنـگ کاری و سـاخت پنجـره در این مجموعه صورت 

نبـودن  بـه روز  دلیـل  بـه  اکنـون  امـا  می گرفـت 

ماشـین آالت، تنهـا بیلـت آلومینیومـی را خریـداری 

می کنیم و با قالب های مخصوص به تولیدکنندگانی 

کـه ماشـین آالت به روز تـری دارنـد، تحویل می دهیم 

و از آن هـا پروفیـل آلومینیومـی باکیفیـت را تحویـل 

می گیریم. همچنین ماشـین آالت مورد اسـتفاده در 

مجموعـه متعلـق بـه کشـور ایتالیـا سـاخت دهـه 70 

اسـت و علی رغـم اینکـه طرح هـای توسـعه ای بـرای 

به روزرسـانی خـط تولیـد در دسـتور کار داشـتیم و 

موافقـت آن را از سـازمان های مریوطـه اخـد کـرده 

تامیـن  و  مالـی  بـه دلیـل عـدم حمایـت  امـا  بودیـم 

سرمایه کافی موفق به اجرای آن ها نشدیم.

وی در خصوص عدم حمایت از تولیدکنندگان، 

واحد هـای  بـا  همـکاری  متاسـفانه  کـرد:  تاکیـد 

اقتصـادی  دشـوار  شـرایط  ایـن  در  کـه  تولیـدی 

همچنـان بـه فعالیـت خـود ادامـه می دهنـد، در 

عمـل  بـه  تولیـد  ناهمـوار  مسـیر  تسـهیل  جهـت 

نمی آیـد و وعده هـای حمایتـی در حـد شـعار باقـی 

می مانـد. در صورتـی کـه مـا از زمانـی کـه فعالیت 

خـود را آغـاز کرده ایم، برای 400 نفر نیروی انسـانی 

قرارداد هـا  بـه  داشـته ایم. همچنیـن  اشـتغال زایی 

حتـی بـا تحمیـل خسـارت  متعهـد بوده ایـم و بـه 

تعهـدات بانکـی خود در زمان مقـرر عمل کرده ایم 

و  بانک هـا  از  وام  اخـد  بـه  موفـق  هـم  بـاز  امـا 

بـه  توجـه  بـا  چراکـه  نشـده ایم؛  مالـی  موسسـات 

قوانیـن بانک مرکزی، بانک هـا اعالم می کردند که 

پایینـی  مالـی  صورت هـای  و  مالکانـه  نسـبت  از 

برخـوردار هسـتید و امـکان دریافـت تسـهیالت را 

ندارید.

عضو هیئت مدیره شرکت رنگین پروفیل کویر 

حـوزه  در  مجموعـه  ایـن  فعالیـت  خصـوص  در 

صـادرات، مطـرح کـرد: در گذشـته بـه کشـور هایی 

همچون قطر، عراق و ترکمنستان به طور مستقیم 

مـا،  مجموعـه  یعنـی  می دادیـم  انجـام  صـادرات 

تحویـل  و  سـاخت  اندازه گیـری،  مسـئولیت 

بـر  را  پروژه هـا  بـرای  شـده  خریـداری  محصـوالت 

عهـده داشـت و طـی چنـد مرحلـه تحویـل و نصـب 

پنجره هـا صـورت می گرفت امـا در پایان هر پروژه و 

بـه دلیـل تحریـم ، بـرای تسـویه حسـاب بـه مشـکل 

برمی خوردیـم. البتـه در حـال حاضـر نیـز بعضـی از 

افـراد در داخـل کشـور محصـوالت تولیـدی مـا را 

خریـداری می کننـد و بـه مشـتریان خارجی تحویل 

می دهند.

اهمیت برند سازی در سازمان ها  
ابراهیمیـان در رابطـه بـا نقـش تحریـم  بـر روند 

تولیـد، تصریـح کـرد: تحریم هـای اقتصـادی عالوه  

بانکـی  مبـادالت  دشـواری  بـه  منجـر  اینکـه  بـر 

شـده، باعـث شـده اسـت مـواد مصرفـی همچـون 

نـوار السـتیکی و یـراق آالت کـه در سـاخت در و 

بـازار  از  را  می کنیـم  اسـتفاده  آن هـا  از  پنجـره 

داخلـی تامیـن کنیـم کـه متاسـفانه نوار السـتیکی 

نیسـت.  برخـوردار  نیـز  خوبـی  کیفیـت  از  نیـز 

کاربـرد ایـن نـوار در پنجره هـا بـرای جلوگیـری از 

ضربـه بـه شیشـه، ایجـاد صـدا و اتصـال محکـم و 

آلومینیومـی  قالـب  بیـن شیشـه و  پوشـاندن درز 

کشـورهای  از  هـم  نیـاز  مـورد  یـراق آالت  اسـت. 

از  عـده  ای  امـا  می شـود  وارد  چیـن  و  ترکیـه 

تولیــــدکننـــــدگان بـــا نــــــــام ایتالیایـــــی آن را بـه 

کـه  حالـی  در  می فروشـند.  مصرف کننـدگان 

کویـر  پروفیـل  رنگیـن  مجموعـه  سیاسـت های 

همـواره بـر پایـه صداقـت و تولیـد باکیفیـت بـوده 

مـواد  کیفیـت  و  نـوع  دلیـل  همیـن  بـه  و  اسـت 

مصرفی را به مشتریان خود اعالم می کنیم.

وی در پایـان بـا اشـاره بـه تعهـد ایـن مجموعه 

کـرد:  خاطرنشـان  مصرف کننـدگان،  بـه  نسـبت 

مـواد اولیـه مرغـوب بـا توجـه بـه دغدغـه تولیـد 

محصـول باکیفیـت و اسـتاندارد در مجموعـه مـا 

تامیـن می شـود. بـه عنـوان مثـال، اگـر مشـتریان 

درخواسـت یـراق آالت خارجـی و مواد مصرفی به 

باشـند، فراهـم و  را داشـته  پنجـره  کار رفتـه در 

انتظـارات مشـتریان بـرآورده خواهـد شـد. البتـه 

نهایـی  محصـول  قیمـت  در  کمـی  مسـئله  ایـن 

تاثیـر می گـذارد امـا ایـن شـرکت اولویـت خـود را 

اسـت.  داده  قـرار  باکیفیـت  محصـول  تولیـد 

همچنیـن گاهـی اوقـات قراردادهایـی را بـا برخی 

شـرکت ها منعقـد می کنیـم و علی رغـم نوسـانات 

هـم  بـاز  مالـی،  ضرر هـای  تحمیـل  و  قیمـت 

تحویـل  مشـتری  بـه  را  باکیفیـت  محصـول 

می دهیـم. تمامـی ایـن اقدامـات را بـرای تقویـت 

در  آن  اسـتاندار های  حفـظ  و  مجموعـه  برنـد  

دسـتور کار خـود قـرار داده ایـم و بـه همیـن دلیـل 

به آینده امیدوار هستیم.

علی رغم اینکه 
طرح های توسعه ای 

برای به روزرسانی خط 
تولید در دستور کار 

داشتیم و موافقت آن را 
از سازمان های مریوطه 
اخد کرده بودیم اما به 

دلیل عدم حمایت مالی و 
تامین سرمایه کافی موفق 

به اجرای آن ها نشدیم
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 روند نزولی انتشارات کربنی
 ناشی از تولید آلومینیوم اولیه از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱

از سـال ۲۰۱۲ تـا ۲۰۲۱، انتشـارات کربنـی بـه ازای تولید یک تن آلومینیوم اولیه روند نزولی داشـته اسـت. در سـال 
۲۰۱۵ پـس از توافق نامـه پاریـس انتشـارات کربنی میزان انتشـارات کربنی حدود ۶.۴ درصد نسـبت به سـال گذشـته 
افـت پیـدا کـرد. یکی از دالیـل روند نزولی انتشـارات کربنـی در بخش آلومینیـوم، اسـتفاده از فناوری های مدرن اسـت. 
بیشـترین سـهم در انتشـارات کربنی در فرایند تولیـد آلومینیوم اولیه به برق اختصاص دارد. سـهم بـرق در این فرایند در 
سـال ۲۰۲۱ حـدود ۶۴.۵ درصـد بـود. یکـی از دالیل سـهم بـاالی برق، اسـتفاده از منابعی مانند زغال سـنگ اسـت که 

میزان قابل توجهی از گازهای گلخانه ای را منتشر می کند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

گازهـای  انتشـار  عمـده  طـور  بـه   آتورپـات،  آرمـان 

سـوخت های  سـوزاندن  از  صنعـت  از  گلخانـه ای 

فسـیلی بـرای انـرژی و برخـی واکنش هـای شـیمیایی 

الزم بـرای تولیـد کاالهـا از مواد خام ناشـی می شـود. 

کشـورهای سراسـر جهـان در راسـتای جلوگیـری از 

افزایـش دمـای کـره زمیـن توافق نامـه ای وضـع کردند 

تا انتشارات گازهای گلخانه ای را کاهش دهند. در 

گازهـای  انتشـار  کاهـش  هـدف  توافق نامـه،  ایـن 

گلخانـه ای بـدون تهدیـد تولیـد مـواد غذایـی اسـت. 

یکـی از اهـداف ایـن توافق نامـه، رسـیدن بـه انتشـار 

کربـن صفـر تـا سـال 2050 اسـت. صنایـع سـنگین کـه 

 »GHG« بیـش از 10 میلیـارد تـن گازهـای گلخانـه ای

تولید می کنند، باید کربن زدایی شوند تا به اهداف 

توافق نامه پاریس برسند.

یکـی از صنایعـی کـه میـزان قابـل توجهـی گاز 

آلومینیـوم  صنعـت  می کنـد،  تولیـد  گلخانـه ای 

مـاده  یـک  آلومینیـوم  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  اسـت. 

ضـروری بـرای چندیـن صنعـت کلیـدی از جملـه 

 Energy« ساخت وسـاز، حمل و نقـل و گذار انـرژی

Transition« اسـت، انتظـار مـی رود تقاضـا بـرای 

آلومینیـوم، تـا سـال 2050 بیـش از 50 درصـد رشـد 

کنـد. آلومینیـوم عالوه بـر اینکه ماده اولیه مهمی 

بـرای تعـدادی از فناوری هـای حیاتی بـرای انتقال 

انـرژی اسـت، منبـع قابـل توجهـی از انتشـار گاز 

 3 حـدود  مسـئول  آلومینیـوم  اسـت.   »CO2«

 »CO2« درصـد از 9.4 گیگاتـن انتشـار مسـتقیم

صنعـت  در  بـود.   2021 سـال  در  جهـان  صنعتـی 

بـرق  نیـروی  چشـمگیری  میـزان  بـه  آلومینیـوم 

از گاز کربـن  نیمـی  از  بیـش  و  مصـرف می شـود 

محـل  از  صنعـت  ایـن  شـده  منتشـر  دی اکسـید 

پیشـرفته ترین  از  یکـی  اسـت.  آن  بـرق  تولیـد 

فناوری هایـی که تولیدکنندگان آلومینیوم امروزه 

روی آن کار می کننـد، فراینـد آنـد بی اثـر اسـت. 

ایـن یـک فراینـد انقالبـی منحصربه فـرد اسـت کـه 

می توانـد بـه تولیدکنندگان آلومینیـوم اجازه دهد 

استفاده از آندهای کربن را به طور کامل متوقف 

تـا  می توانـد  بالقـوه  طـور  بـه   بی اثـر  آنـد  کننـد. 

بی نهایـت مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد امـا مهم تـر از 

همـه، آنچـه کـه فراینـد احیـا مبتنـی بـر آنـد بی اثـر 

کربـن  دی اکسـید  می کنـد،  منتشـر  اتمسـفر  بـه 

آنـد  یـک  اسـت.  خالـص  اکسـیژن  بلکـه  نیسـت 

بی اثـر در هـر بـار مصـرف، می توانـد بـه انـدازه 70 

هکتار جنگل اکسیژن تولید کند.
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روند نزولی انتشارات کربنی صنعت   
آلومینیوم

نمـودار یـک، انتشـارات کربنـی ناشـی از تولید 

نشـان  را   2021 تـا   2012 سـال  از  اولیـه  آلومینیـوم 

می دهد. به  طور کلی انتشارات کربنی در بخش 

آلومینیوم از سـال 2012 تا 2021 روند نزولی داشـته 

اسـت. نرخ رشـد مرکب سـاالنه انتشـارات کربنی 

حـدود  بررسـی  مـورد  دوره  در  آلومینیـوم  تولیـد 

آتورپـات  ارزیابی هـای  بـود.  درصـد   0.5 منفـی 

نزولـی  رونـد  دالیـل  از  یکـی  می دهـد  نشـان 

انتشـارات کربنـی در بخـش آلومینیـوم، توسـعه و 

به کارگیـری فناوری هـای جدیـد اسـت. انتشـارات 

کربنـی بـرای تولیـد آلومینیـوم اولیـه از بخش های 

تصفیـه  بوکسـیت،  اسـتخراج  بـرای  معـدن کاری 

و  الکترولیـز  آنـد،  تولیـد  آلومینـا،  تولیـد  بـرای 

ایـن  اعظـم  بخـش  می شـود.  ناشـی  ریخته گـری 

الکترولیـز  بـه  آلومینیـوم  صنعـت  در  انتشـارات 

اختصـاص دارد کـه بـه  طور متوسـط در دوره مورد 

سـال  در  داشـت.  درصـدی   77.4 سـهم  بررسـی 

2020 میـزان انتشـارات کربنـی بـرای تولیـد هـر تـن 

آلومینیـوم اولیـه حـدود 16.8 تـن بـود کـه بـا افـت 

تـن  حـدود 16.6  بـه   2021 سـال  در  درصـدی   1.2

رسید.

جهش در واردات شمش آلومینیوم چین  
از سـال 2012 تـا 2019، واردات شـمش آلومینیـوم 

چین روندی نزولی داشت. طی این سال ها نرخ رشد 

مرکـب سـاالنه آن حـدود منفـی 24.1 درصـد بـود. از 

سـال 2020 تـا 2021 واردات شـمش آلومینیـوم چیـن 

ایـن  واردات  میـزان  داشـت.  خیره کننـده ای  رشـد 

محصول در سال 2021 حدود یک میلیون و 580 هزار 

تن و در مقایسه با سال 2020 که حدود یک میلیون و 

60 هزار تن بود، حدود 48.8 درصد رشـد داشـت. در 

سـال 2020 پـس از مـوج اول کرونـا، بـا اعمـال سیاسـت 

کوویـد صفـر در چیـن کـه باعـث تعطیلـی در بخـش 

تولید و همچنین کاهش تقاضا به  دلیل قرنطینه شد، 

دولت چین برای بازیابی اقتصاد بسته  های حمایتی 

در نظـر گرفـت. تزریـق نقدینگی باعث شـد تقاضای 

محصوالت از تولید آن بیشتر رشد کند. ارزیابی های 

رشـد  دالیـل  از  یکـی  کـه  می دهـد  نشـان  آتورپـات 

واردات در سـال 2020، پیشـی گرفتن تقاضا از عرضه 

شـمش آلومینیـوم در چیـن بـود. از دالیـل دیگـر رشـد 

واردات در سـال 2021، افزایـش قیمـت آلومینیـوم در 

چیـن بـود. در سـال 2021 قیمت آلومینیـوم در بورس 

کاالی لنـدن حـدود 45.5 درصـد نسـبت بـه سـال 

گذشته افزایش داشت. با افزایش قیمت آلومینیوم 

سـود تاجران افزایش می یابد و تحت چنین شـرایطی 

تاجران قادر به فروش به روش های مختلف از جمله 

اعتبـاری هسـتند و بـه همیـن دلیـل واردات در چیـن 

افزایش یافت. با محدودیت های حمل و نقل به  علت 

سیاسـت کووید صفر در چین، آربیتراژ بین اسـتانی 

ایجاد شد که این اتفاق نیز دلیلی بر افزایش واردات 

بود. روند سـهم واردات شـمش آلومینیوم از مصرف 

آن در چین مطابق روند واردات تغییر کرده است. به  

طـور کلـی واردات شـمش چیـن از مصـرف آن سـهم 

قابل توجهی ندارد و به  طور متوسـط هر سـاله سـهم 

واردات حـدود 1.3 درصـد بـود. در سـال 2021، سـهم 

حـدود 3.9  آلومینیـوم  شـمش  مصـرف  از  واردات 

درصـد نسـبت بـه سـال 2020، حـدود 1.1 واحد درصد 

رشـد داشـت.  نمـودار دو انتشـارات کربنـی تولیـد 

آلومینیـوم اولیـه بـه تفکیـک بخش های مختلـف در 

سال 2021 را نشان می دهد. برق مصرفی در صنعت 

آلومینیوم در سال 2021 سهم 64.5 درصدی داشت. 

پس از برق، انرژی حرارتی سهم 10.8 درصدی داشت 

که رتبه دوم انتشـار گازهای کربنی در آلومینیوم را 

برخـوردار بـود. بـا توجـه بـه اینکـه بـرای تولیـد بـرق از 

منابع فسیلی استفاده می شود و میزان برق مصرفی 

سـهم  اسـت،  بـاال  بسـیار  آلومینیـوم  صنعـت  در 

سـهم  اسـت.  توجـه  قابـل  بـرق  کربنـی  انتشـارات 

انتشارات کربنی فرایند تولید آلومینیوم حدود 10.2 
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درصـد بـود. در فراینـد تولیـد آلومینیـوم از آلومینـا، 

گازهـای »CO2« و »CO« از واکنـش آزاد می شـوند. 

میـزان انـرژی اسـتفاده شـده در سـال 2021 در تولیـد 

آلومینیـوم از آلومینـا حـدود 13 هـزار و 200 کیلـووات 

ساعت بود؛ در حالی که میزان کل انرژی مصرفی در 

فرایند تولید 14 هزار و 100 کیلووات ساعت بود. سهم 

انرژی مصرف شـده در تولید آلومینیوم از کل انرژی 

مصرفی فرایند تولید حدود 93.6 درصد بود.

 

سهم قابل توجه زغال سنگ در مصرف   
انرژی

نمـودار سـه، مصـرف انـرژی در تولیـد آلومینیـوم 

اولیه به تفکیک نوع انرژی در سـال های 2012 تا 2021 

را نشـان می دهـد. بـه  طـور کلـی رونـد مصـرف انـرژی 

بـرای تولیـد آلومینیـوم پرایمـری از سـال 2012 تـا 2018 

صعـودی بـوده و پـس از آن تـا سـال 2021 نزولـی شـده 

اسـت. ارزیابی هـای آتورپـات نشـان می دهـد کـه بـا 

توجه به روند افزایشی تولید آلومینیوم در دوره مورد 

بررسـی، رونـد مصـرف انـرژی بـا وجـود اسـتفاده از 

تکنولوژی های مدرن باز هم صعودی بوده است. در 

سـال 2020 بـا پاندمـی ویـروس کرونـا در سراسـر دنیـا، 

تولید در بسیاری از صنایع کاهش یافت و آلومینیوم 

نیز از این امر مسـتثنی نبود. در سـه ماهه اول سـال 

2020، تولیـد ایـن محصـول کاهـش پیـدا کـرد و بـه 16 

میلیـون تـن رسـید کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـه سـه 

ماهـه اول سـال 2019 حـدود 2.2 درصـد افـت را نشـان 

داد. در ابتدای سال 2020 به دلیل همه گیری ویروس 

کرونا در سراسر جهان، میزان تولید آلومینیوم کاهش 

پیدا کرد.

مـورد  انـرژی  بیشـترین   ،2021 تـا   2012 سـال  از 

اسـتفاده بـرای تولیـد آلومینیـوم از منبـع زغال سـنگ 

بـوده اسـت. سـهم زغال سـنگ در تولیـد آلومینیـوم 

کـه  بـود  حـدود 56.9 درصـد  سـال 2021  در  اولیـه 

را  انـرژی  بیـن منابـع مختلـف  بیشـترین سـهم در 

داشـت. از سـال 2012 تا سـال 2021، سـهم زغال سـنگ 

در تولیـد آلومینیـوم حـدود 14.2 واحـد درصـد رشـد 

داشت. پس از زغال سنگ، مصرف انرژی تولید شده 

از منبع برق آبی در رده دوم قرار داشت. سهم انرژی 

برق آبـی در سـال 2021 حـدود 31.3 درصد بود. میزان 

انرژی تامین شـده از منابع تجدیدپذیر در سـال 2012 

حـدود 240 هـزار گیـگاوات بـود و در سـال 2021 بـه 

حدود 281 هزار گیگاوات افزایش یافت.

بـا توجـه بـه اینکـه کشـورهای عضـو توافق نامـه 

پاریس سـعی در کاهش انتشـارات کربنی خود برای 

تحقـق ایـن توافـق دارنـد، انتظـار مـی رود در آینـده بـا 

توسـعه فناوری و گسـترش اسـتفاده از آند خنثی در 

صنعـت آلومینیـوم، میزان انتشـارات کربنـی در این 

بـا  همچنیـن  باشـد.  داشـته  نزولـی  رونـد  صنعـت 

جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر با غیرتجدیدپذیر در 

قابـل  میـزان  ایـن صنعـت،  اسـتفاده در  مـورد  بـرق 

توجهی از انتشارات کربنی کاهش خواهد یافت.
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آروبیس، بزرگ ترین تولیدکننده مس در اروپا 

موج عرضه مس از معادن جدید جهان 

استانداردسازی با تکیه بر دانش و توان داخلی 
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آروبیس، بزرگ ترین تولیدکننده مس در اروپا
بر اساس گزارش شرکت آروبیس، حجم تولید سیم و مفتول مس این شرکت در فصل سوم سال 
مالی ۲۲-۲۰۲۱ حدود ۲۳۹ هزار تن اعالم شد که نسبت به دوره قبل ۵ درصد افزایش داشت. میزان 
تولید کاتد مس در این مدت حدود ۱۵۴ هزار تن بود که برابر با دوره مشابه قبلی اعالم شد. شرکت 
آروبیس، دومین شرکت تولیدکننده  فلز مس در جهان است. تولیدات مس این شرکت از دو روش 
ذوب و بازیافت به دست می آید. در طول ۹ ماه اول سال مالی این شرکت، حدود ۹۲ درصد از درآمد 
کل از طریق فروش محصوالت مسی به دست آمده که در این بین، سیم و مفتول مسی با ۴۱ درصد 

بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و بـه نقـل از روابـط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، شرکت آروبیس، بزرگ ترین تولیدکننده 

مـس در اروپـا و بازیافت کننـده مـس در دنیـا اسـت. 

محصـوالت مسـی ایـن شـرکت شـامل سـیم و مفتـول 

مسـی، پروفیـل، کارنشـده  و محصـوالت تخـت مـس 

اسـت. این شـرکت عالوه بر مس، محصوالت متنوع 

دیگـری ماننـد طـال، نقره، سـرب، تلوریوم، سـیلیکات 

آهن، دی اکسید تلوریوم، آلیاژ سرب و بیسموت، آلیاژ 

سـرب و آنتیموان، سـلنیوم و اسـید سولفوریک تولید 

می کند.

به  طور کلی تولیدات مس این شرکت از دو روش 

ذوب و بازیافت به دست می آید. بخش ذوب شامل 

تولید وسایل برای فرآوری کنسانتره و تولید محصوالتی 

مانند مفتول، کاتد، سیم، کارنشده، ورق، سولفوریک 

اسـید و سـیلیکات آهن اسـت. بخش بازیافت شـامل 

تمامی فعالیت های بازیافت ضایعات، مواد ارگانیک و 

غیر ارگانیک حاوی فلز و پسماندهای صنعتی است.

به گزارش گروه مطالعات بین المللی مس، میزان 

مصـرف کاتـد اولیه در جهـان در سـال 2021، حـدود 20 

میلیون و 652 هزار تن برآورد شده است. میزان تولید 

کاتد مس اولیه در شرکت آروبیس در این سال به  طور 

میانگیـن 246 هـزار تـن بـود کـه توانسـت حـدود 1.2 

درصد از نیاز بازار جهانی را تامین کند. در حالی که 

در 6 مـاه اول سـال 2022، حـدود 13 درصـد از حجـم 

تولیـد کاتـد ثانویـه در جهـان به شـرکت آروبیس تعلق 

ایـن  کـه  نتیجـه گرفـت  بنابرایـن می تـوان  داشـت. 

شـرکت، جایـگاه باالتـری در زمینـه تولیـد کاتـد ثانویه 

نسبت به اولیه در بازار جهانی دارد.

افزایش 41 درصدی درآمد نسبت به سال گذشته

بـا توجـه بـه گـزارش  9 مـاه اول سـال مالـی شـرکت 

آروبیـس، میـزان درآمـد حاصـل از فـروش بخـش ذوب 

مس حدود 14 میلیارد و 277 میلیون یورو اعالم شده 

کـه نسـبت بـه دوره مشـابه قبلـی، 14 درصـد افزایـش 

داشته است.

نمودار 1، حجم درآمد و حاشیه سود بخش ذوب 

شـرکت آروبیـس را نشـان می دهـد. همان طـور کـه در 

نمـودار قابـل مشـاهده اسـت، درآمـد قبـل از کسـر 

مالیـات بخـش ذوب شـرکت آروبیـس از سـال 2020 تـا 
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تامین ۹۰ درصد از برق مورد نیاز از   
»Eneco«  طریق شرکت

شـرکت آروبیـس، در حـال سـرمایه گذاری روی 

احداث کارخانه ای جدید در شـهر آگوسـتا در ایالت 

جورجیای آمریکا است. این کارخانه تا نیمه اول سال 

2024 بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید. بـا شـروع بـه کار 

این کارخانه، شـرکت آروبیس می تواند سـاالنه حدود 

90 هـزار تـن از مـواد قابـل بازیافـت ماننـد بردهـای 

الکترونیکی، کابل مسـی و سـایر مواد حاوی انباشـته  

مسی را بازیافت کند.

بـه دلیـل رونـد افزایشـی هزینـه تامیـن انـرژی در 

سال های گذشته، شرکت آروبیس قرارداد 10 ساله ای با 

شـرکت» Eneco« بـه امضـا رسـاند تـا بـرق مـورد نیـاز 

انـرژی  بـا  را  بلژیـک  در   »Olen« منطقـه   کارخانـه 

کار  بـه  شـروع  بـا  کنـد.  تامیـن  بـادی  توربین هـای 

توربین هـای بـادی از ابتـدای سـال 2023، بیـش از 90 

درصـد از بـرق مـورد نیـاز شـرکت » Olen« از طریـق 

2022 در هـر دوره سـه ماهـه بـه  طـور میانگیـن 93.4 

میلیـون یـورو افزایـش داشـته اسـت. بـا وجـود افزایش 

درآمد شرکت از بخش ذوب در سه سال اخیر، مقدار 

حاشـیه سـود در فصـل سـوم سـال 2021 حـدود 0.2 

درصد کاهش پیدا کرده است. افزایش هزینه تامین 

انـرژی را می تـوان بـه  عنـوان مهم تریـن دلیـل کاهـش 

حاشیه سود طی سال های اخیر در نظر گرفت.

 میزان درآمد قبل از کسر مالیات بخش ذوب در 

سـال مالـی 22-2021، حـدود 323 میلیـون یـورو اعـالم 

شـده  که نسـبت به دوره قبل 41 درصد رشـد داشـته 

اسـت. افزایـش قیمـت فلـزات و اسـید سـولفوریک، 

افزایش شـدید تقاضای محصوالت مسی و سـرباره از 

جملـه دالیلـی هسـتند کـه بیشـترین تاثیـر مثبـت را 

بردرآمد داشتند.

میزان درآمد قبل از کسر مالیات بخش بازیافت 

یـورو  میلیـون  مالـی 22-2021، حـدود 174  سـال  در 

گـزارش شـده  اسـت. بـا وجـود افزایـش قیمـت فلزاتی 

 »RC« مانند مس، نیکل و روی به دلیل کاهش شدید

ضایعات مس نسـبت به سـال مالی گذشـته، افزایش 

کارخانـه   روزه   11 تعطیلـی  و  انـرژی  تامیـن  هزینـه 

هامبـورگ آلمـان، درآمـد قبـل از کسـر مالیـات ایـن 

شرکت به میزان 3 درصد نسبت به دوره قبل کاهش 

 یافتـه اسـت. بـا توجـه به نمـودار 2، در طـول 9 مـاه اول 

سال مالی این شرکت حدود 92 درصد از درآمد کل از 

طریق فروش محصوالت مسی به دست آمده است. 

در این بین، سیم و مفتول مسی با 41 درصد بیشترین 

مقـدار را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. پـس از آن 

فلزات گران بها 19 درصد، کاتد 14 درصد، کارنشده 10 

درصـد، پروفیـل 9 درصد و سـایر تولیـدات 8 درصد از 

درآمـد کل را بـه خـود اختصـاص دادنـد. درآمـد 9 مـاه 

اول سـال مالـی شـرکت آروبیـس از سـیم و مفتـول 4 

درصـد، فلـزات گران بهـا 3 درصـد و کاتـد 2 درصـد 

نسبت به دوره مشابه قبلی رشد داشته است.

 بـر اسـاس گـزارش شـرکت آروبیـس، حجـم تولیـد 

سـیم و مفتول مس در نیمه سـوم سـال مالی 2021-22 

حـدود 239 هـزار تـن اعـالم شـده کـه نسـبت بـه دوره 

قبل 5 درصد افزایش داشته است. میزان تولید کاتد 

مس در این مدت حدود 154 هزار تن بوده که برابر با 

دوره مشابه قبلی است.

انرژی های تجدیدپذیر تامین خواهد شـد که این امر 

می توانـد فشـار هزینـه ای حاصـل از تامیـن انـرژی را 

کاهـش دهـد. عالوه براین، حـدود 42 هزار تن از میزان 

انتشـار کربـن دی اکسـید سـاالنه ایـن شـرکت کاهش 

پیدا خواهد کرد. با توجه به محدودیت های به وجود 

 آمده بر اثر کرونا، پیش بینی می شود قیمت کنسانتره 

تا پایان سـال مالی این شـرکت و در ابتدای سـال 2023 

همچنـان افزایـش داشـته باشـد. عالوه برایـن، انتظـار 

مـی رود افزایـش تقاضـای اسـید سـولفوریک و تمـام 

محصوالت مس تا پایان سـال مالی این شـرکت ادامه 

داشـته باشـد. ایـن شـرکت قصـد دارد تـا قبـل از سـال 

2050، گسـتره  انتشـارات کربـن نـوع 1و2 را حـدود 50 

درصد و گسـتره  انتشـارات کربن نوع 3 را حدود 24 

کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم  دهـد.  کاهـش  درصـد 

پیش بینی هـای صـورت گرفتـه می توانـد بـا توجـه به 

جنـگ اوکرایـن و چالش های تامین انـرژی و مواد خام 

تحت تاثیر آن دچار تغییر شود.
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به  نقل از خبرگزاری رویترز، تعیین تعرفه های ذوب 

و پاالیـش مبنـا در سـال آینـده کـه توسـط تولیدکننده 

واحدهـای  و   »Freeport McMoRan« آمریکایـی 

ذوب چیـن در قالـب مذاکـره انجـام شـد، 88 دالر در 

هـر تـن و 8٫8 سـنت در هـر پونـد خواهـد بـود کـه 35 

درصـد نسـبت بـه سـال جـاری افزایـش یافتـه اسـت و 

باالترین تعرفه از سال 2017 محسوب می شود.

تعرفه های ذوب برای تبدیل کنسانتره استخراج  

شده به فلز تصفیه شده، منعکس کننده آنچه است 

کـه در بخـش مـواد اولیـه از زنجیـره تامین مس اتفاق 

می افتـد و در زمـان مـازاد تولیـد افزایـش و در زمـان 

کسری تولید کاهش می یابد.

 ،2023 سـال  در  مبنـا  تعرفه هـای  در  افزایـش 

نشان دهنده یک تغییر در مقدار عرضه کنسانتره پس 

از سـال ها کاهـش یـا ثبـات رشـد در تعرفه هـا اسـت. 

بسیاری از تحلیل گران استدالل می کنند که افزایش 

حجم تولید کنسانتره متناسب با حجم عرضه فلزات 

تصفیه شده در بازار، منجر به توقف افزایش تعرفه ها 

خواهـد شـد. حـال سـوالی کـه در ایـن حیـن مطـرح 

می شـود، ایـن اسـت کـه اگـر این چرخـه جدید عرضه 

متوقف شود، چه اتفاقی خواهد افتاد. شرکت گلنور 

در پاسـخ بـه ایـن سـوال نسـبت به کمبـود 50 میلیون 

تنی حجم عرضه تا سال 2030 هشدار می دهد.

 

معادن جدید، مشکالت قدیمی  
بر اساس گزارش گروه بین المللی مطالعات مس 

بیـن  بـزرگ جدیـد مـس  تنهـا دو معـدن   ،»ICSG«

سـال های 2017 تـا 2021 بـه مرحلـه بهره بـرداری کامـل 

رسیدند.

چهـار کانسـار بـزرگ دیگـر نیـز در حـال حاضر به 

طـور هم زمـان از آن ها بهره بـرداری صورت می گیرد. 

کانسـار  و  کنگـو  در   »Kamoa Kakula« کانسـار 

نوپـا  پروژه هایـی  دو  هـر  پـرو،  در   »Quellaveco«

هسـتند و در حـال حاضـر حجـم عرضـه از آن هـا در 

حال افزایش است.

 »Quebrada Blanca II« در شیلی، کانسـارهای

و »Spence-SGO« با تغییر کانی های استخراجی 

شـده از اکسـیدی بـه سـولفیدی، مقـدار تولیـد را 

افزایـش داده انـد. گـروه بین المللـی مطالعات مس 

تخمیـن می زنـد که حجم تولید معادن مس جهان 

در 9 ماهـه اول سـال جـاری 3٫5 درصـد افزایـش 

یافتـه اسـت، ایـن در حالـی اسـت کـه طـی سـال 

2021، رشـد متوسـط 1٫9 درصـدی را تجربـه کـرده 

بود.

پیش بینـی مـاه اکتبـر 2022 ایـن گروه بین المللی 

بـرای رشـد کل سـال 3٫9 درصـد بـود کـه نسـبت بـه 

پیش بینی، کاهش 5٫1 درصدی ماه می 2022 را نشان 

می دهد و منعکس کننده کاهش حجم تولید توسط 

بسیاری از معدنچیان برتر در این بخش است.

بر اساس گزارش گروه بین المللی مطالعات مس، 

شـیلی بـه عنـوان بزرگ ترین تولیدکننده مـس جهان، 

امسـال نـرخ نوسـانی باالیـی را تجربـه کـرده و حجـم 

تولیـد در بـازه زمانـی ماه های ژانویه تا سـپتامبر 2022 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته 6٫7 درصـد 

کاهش یافته است.

کشـور پـرو نیـز رشـد 1٫4 درصـدی را در مـدت 

مشابه با مقدار تولید 0٫5درصد کمتر از سطح قبل از 

دوران همه گیری کرونا در سال 2019 را تجربه کرد.

معدنچیـان از عوامـل بازدارنـده رشـد اقتصـادی 

متعـددی رنـج می برنـد و در همیـن راسـتا، مقیـاس 

نوسانات کلی تا حدی تناژ اضافی کانسارهای جدید 

را جبـران می کنـد. بـا ایـن حـال، رشـد حجم تولیـد در 

کانسـارها در سـال جـاری همچنـان بیشـتر از چندین 

سـال گذشـته خواهد بود. عالوه براین، آنچه در سـال 

2022 بـه هـر دلیلـی امـکان تولیـد آن وجـود نـدارد، بـه 

سـال 2023 هنگامـی کـه گـروه بین المللـی مطالعـات 

مس انتظار افزایش تولید 5٫3 درصدی در کانسارهای 

مـس جهـان را دارد، موکـول می شـود. بـه همین دلیل 

بـرای  پاالیـش  و  ذوب  تعرفه هـای  مبنـای  تعییـن 

بـه رشـد مـازاد  آینـده، رونـد رو  محموله هـای سـال 

کنسانتره را نشان می دهد.

موج عرضه مس از معادن جدید جهان
موجـی از حجـم عرضه مـس از معادن جدیـد در حال تاثیرگـذاری بر بازار اسـت و واحدهای 

ذوب از مزایای آن در قالب تعرفه های ذوب و پاالیش باالتر »TCRCs« بهره می برند.
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واحدهـای ذوب مشـکالت خاصـی بـه ویـژه افزایـش 

هزینه انرژی را تجربه می کنند و هشدار می دهند که 

اگر بخواهند ظرفیت فرآوری بیشتری را ایجاد کنند، 

تعرفه هـای پاالیـش باید بـرای مدت طوالنی تـری روند 

صعـودی خود را حفظ کننـد. روالنـد هارینگ، مدیر 

اجرایـی بزرگ تریـن واحـد ذوب مـس اروپـا بـه نـام 

»Aurubis«، بـه نماینـدگان موسسـه »CRU«  در 

کنفرانـس مـس آسـیا کـه در مـاه نوامبـر 2022 در 

کشـور سـنگاپور برگـزار شـد، اعـالم کـرد کـه بهتـر 

اسـت از سـوی معدنچیـان انگیـزه ای بـرای افزایـش 

ظرفیت و سـرمایه گذاری در واحدهای ذوب اولیه 

وجود داشته باشد. حال سوالی که مطرح می شود 

تنگناهایی که واحدهای ذوب با آن   
مواجه اند

تاثیر بهبود روند عرضه بر تعرفه های پاالیش با در 

نظـر گرفتن تعطیلـی برنامه ریـزی  شـده و برنامه ریزی  

نشده واحد های ذوب، در آمریکای جنوبی و اروپا در 

سال جاری تشدید شده است. طبق آخرین برآوردهای 

گزارش گروه بین المللی مطالعات مس، در حالی که 

تولیـد مـواد اسـتخراج شـده در بـازه زمانـی ماه هـای 

ژانویـه تـا سـپتامبر 2022 حـدود 3٫5 درصـد افزایـش 

داشـت، رشـد تولیـد مـس تصفیـه شـده 2٫3 درصـد 

کاهـش را تجربـه کـرد. ایـن گـروه بین المللـی انتظـار 

رشـد 3٫3 درصدی تولید مس تصفیه شـده در سـال 

آینده را دارد اما این میزان هنوز از افزایش پیش بینی 

شـده برای تولید مواد اسـتخراج شـده کمتر اسـت. 

این اسـت که اگر ظرفیت واحد ذوب جدید ایجاد 

شود، آیا کنسانتره مس کافی برای تغذیه آن وجود 

خواهد داشت.

خالء در مسیر پیش بینی موج عرضه مس  
گلنـور، در  اجرایـی شـرکت  نـاگل، مدیـر  گـری 

کنفرانس تلفنی که در روز سـرمایه گذار برگزار شـد، 

بـه تحلیل گـران اعـالم کـرد کـه هـر آنچـه کـه قـرار بود 

واحـد ذوب سـاخته شـود، تـا بـه اکنـون سـاخته شـده 

اسـت. وی افـزود کـه این هـا پروژه هایـی هسـتند کـه 

اکنون به مرحله افزایش تولید می رسـند اما هشـدار 

داد کـه چنیـن چیـزی بـه طـور 100 درصـدی اتفـاق 

نمی افتد.شـرکت گلنکـور تخمیـن می زنـد کـه اگـر 

جهـان بخواهـد بـه اهـداف خالـص انتشـارات صفـر 

گازهای گلخانه ای دسـت یابد، تا سـال 2030 به طور 

کلـی بـا کمبـود حـدود 50 میلیـون تـن مـس مواجـه 

بـه  گـذار  بـه  تمایـل کشـورها  شـد؛ چراکـه  خواهـد 

انرژی هـای تجدیدپذیـر، باعـث افزایـش اسـتفاده از 

مـس در مـواردی چـون به روزرسـانی شـبکه، پنل هـای 

خورشیدی و وسایل نقلیه الکتریکی خواهد شد.

در همیـن رابطـه معـادن جدیـد نمی تواننـد بـه 

مرحلـه بهره بـرداری و تولید برسـند حتـی اگـر اراده ای 

بـرای انجـام ایـن کار وجـود داشـته باشـد. هزینه هـای 

سرمایه ای پایین این بخش برای توسعه فرایند تولید 

نشـان می دهـــــد کـــــه بسیــــاری هنــــوز تمایـــلی 

بـه سـرمایه گذاری های میلیـاردی مـورد نیـاز در 

نسـل بعدی روند عرضه ندارند. شـرکت گلنکور بیان 

می کنـد کـه می توانـد حجـم تولیـد مـس خـود را بـا 

حـدود 60 درصـد افزایـش، به حدود یک میلیـون و 600 

هزار تن در سال از طریق گسترش پروژه توسعه ای کم 

هزینـه برسـاند. بـه همیـن دلیـل تـا زمانـی که کسـری 

مـورد انتظـار در قالـب افزایـش قیمـت مـس ملمـوس 

نشـود، ایـن کار انجـام نخواهـد شـد. گـری نـاکل در 

ادامه بیان کرد که نمی توان برای بازاری که متقاضی 

حجم اضافه مس نیست، وعده افزایش ظرفیت تولید 

را داد.این شرکت همچنین در حال کار روی پروژه نوپا 

ایـن  امـا  آرژانتیـن اسـت  کانسـار »El Pachon« در 

نشان دهنده موضوعی است که ناگل از آن به عنوان 

میـان  بیشـتر در  مـس  متقاضیـان  ایسـتگاه  آخریـن 

خریدارانـی نـام می بـرد کـه خواسـتار افزایـش ظرفیت 

تولیـد مس بیشـتر هستند.شـرکت گلنکـور در مـورد 

ریسـک های  مـس  قیمـت  تعییـن  چشـم اندازهای 

بسیاری در رسیدن به هدف خود متحمل شده است 

امـا نگرانـی گسـترده ای در میان تحلیل گـران در مورد 

عـدم سـرمایه گذاری در نسـل بعـدی معـادن مـس 

وجود دارد.اگر میزان نوسـانات در سـال آینده به یک 

میزان کاهش یابد، واحد های ذوب می توانند حداقل 

برای یک سال دیگر و احتماال تا سال 2024 به این روند 

عرضه جدید ادامه دهند. مشکلی که در این حین به 

وجـود می آیـد، ایـن اسـت کـه امـکان پیش بینـی مـوج 

بعـدی عرضـه وجـود نـدارد و به همیـن دلیل باعث به 

وجود آمدن خالء در این مسیر خواهد شد.
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استانداردسازی با تکیه بر دانش و توان داخلی
مدیرعامل شرکت تعاونی سیم و کابل رعد الکتریک ارومیه، تولید کننده انواع سیم و کابل  گفت: رشد 
فزاینده تقاضا برای نیروی برق و در نتیجه نیاز به توسعه شبکه های توزیع به صنعت کابل سازی 
اهمیت روز افزونی به این صنعت بخشیده و این واحد تولیدی با تکیه بر توان نیروهای بومی توانسته 
است خواستن و توانستن را به یکدیگر گره بزند و همچنین با در اختیار داشتن آزمایشگاه مدرن و بروز 
و کنترل کیفیت دائمی محصوالت، قطب اصلی تولید سیم و کابل با نشان استاندارد و توانیر در 

شمال غرب کشور است.

رحیـم مرادی پـر در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: شـرکت 

تعاونـی سـیم و کابـل رعد الکتریـک ارومیـه در سـال 

1389 فعالیت خود را به عنوان اولین واحد احداثی 

ایـن شـرکت  کـرد.  آغـاز  ارومیـه  نازلـوی  بخـش  در 

توانایی تولید انواع سیم و کابل ها از جمله سیم های 

مفتولـی  و  افشـان  کابل هـای  مفتولـی،  و  افشـان 

چندرشته ای، کنترل یا فرمان، مخابراتی، کواکسیال 

و  ملـی  اسـتانداردهای  بـا  مطابـق  خودرویـی  و 

بین المللی را دارد.

ادامـه مطـرح کـرد: هم اكنـون شـرکت  وی در 

تعاونی سیم و کابل رعد الکتریک ارومیه با ظرفیت 

تولیـد سـالیانه بیـش از دو میلیـون تـن انـواع سـیم و 

كابـل و همچنیـن بـا تکیـه بـر تـوان نیروهـای بومـی 

ایـن  بـرای جوانـان  اشـتغال  زمینـه  اسـت  توانسـته 

اسـتان را مهیا سـازد و با تولید اجناس اسـتاندارد در 

عـراق،  همچـون  کشـورهایی  بـازار  جهانـی،  سـطح 

آذربایجان و حتی آلمان را نیز تسخیر کند.

کابـل  و  سـیم  تعاونـی  شـرکت  مدیرعامـل 

رعد الکتریـک ارومیـه بـا اشـاره بـه اینکـه کارایـی 

ماشـین آالت داخلی مناسـب اسـت، عنوان کرد: 

تکنولـوژی تاثیـر بسـزایی در صنعت سـیم و کابل 

و  سـیم  تعاونـی  شـرکت  حاضـر  حـال  در  و  دارد 

کابـل رعد الکتریـک ارومیـه بـا تکیه بـر به روزترین 

دسـتگاه های تولیـدی سـاخت کشـورهای آلمـان، 

بسـته  کامل تریـن  و  بهتریـن  چیـن،  و  اتریـش 

می کنـد.  تولیـد  را  کابل هـا  و  سـیم  متنـوع 

نیـز  داخلـی  تولیـد  ماشـین آالت  از  عالوه برایـن، 

اسـتفاده  شـرکت  ایـن  محصـوالت  تولیـد  بـرای 

می شود.

مرادی پـر تصریـح کـرد: مصرف کنندگان سـیم و 

کابل  تولیدی مجموعه، عمدتا پروژه های ساختمانی 

و عمرانـی و صنایـع تابلوسـازی هسـتند. مجموعـه 

رعد الکتریـک بـا بهره منـدی از همکاری متخصصان 

جوان توانسـته اسـت محصـوالت و خدمات خـود را 

بـه سـازمان ها، دانشـگاه ها و شـرکت های متعـددی 

ماننـد شـرکت فرودگاه هـای کشـور، راه آهـن، مراکـز 

آموزشـی و بانک هـا و همچنیـن خودرو سـازان مطرح 

کشور ارائه دهد.

مدیرعامل شرکت تعاونی سیم و کابل رعد الکتریک ارومیه عنوان کرد:
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خودکفایی کشور در تامین مواد اولیه   
سیم و کابل

وی با بیان اینکه عامل موفقیت صنعت سیم و 

کابـل، خودکفایـی در تولید مـواد اولیه این محصول 

اسـت، اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه قدمت 50 سـاله، 

صنعت سـیم و کابل تبدیل به یکی از صنایع موفق 

کشـور شـده اسـت. مواد اولیه سـیم و کابل داخلی 

بسیار مرغوب و از کیفیت الزم برخوردارند و کشور 

را از واردات بی نیاز کرده اند.

ایـن فعـال صنعـت سـیم و کابـل اضافـه کـرد: 

شـرکت تعاونـی سـیم و کابـل رعد الکتریـک ارومیـه، 

مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود را از طریـق بـورس کاالی 

ایـران و همچنیـن شـرکت گیـل راد شـمال، دنیـای 

گرانول، شـرکت صبا پلیمر اسـپادانا، شـرکت توسعه 

صنایع رضا و شرکت تولیدی لیاکا  تامین می کند و 

بنابراین در این زمینه مشکل خاصی نداریم.

مرادی پـر بـا اشـاره بـه اینکـه سـرمایه اصلـی هـر 

واحـد صنعتـی همـان نیـروی انسـانی اسـت، تاکیـد 

کـرد: یکـی از عناصـر کلیـدی هـر صنعتـی، منابـع 

انسـانی آن مجموعه اسـت و هر کسـب و کاری برای 

رسـیدن به اهداف خود، نیازمند افرادی شایسـته و 

توانمنـد اسـت. بنابرایـن مجموعـه ما همواره سـعی 

داشـته اسـت نیروی انسـانی خود را آموزش دهد تا 

در زمان نیاز از توانایی های آ ن ها استفاده کند.

بـه گفتـه وی، در بحـث حامل هـای انـرژی نیـز بـا 

کاستی های موجود کنار می آییم زیرا ما هم عضوی 

از این کشـور هسـتیم و باید خود را با شـرایط موجود 

وفق دهیم.

اوراسیا، پل ورود ایران به دروازه های   
جهانی

کابـل  و  سـیم  تعاونـی  شـرکت  مدیرعامـل 

رعد الکتریک ارومیه با بیان اینکه شـرایط بازار سـیم 

و کابـل مناسـب اسـت و ایـن امـر بـه میـزان تقاضـای 

مصرف کننـده بـاز می گـردد، اذعـان کـرد: بـا وجـود 

معضالتی کـه صنایع مختلف با آن درگیر هستند و 

شرایط اقتصادی که بر کشور حاکم است، خوشبختانه 

در میـزان فـروش خـود کاهشـی نداشـته ایم و طـی 

چند سال اخیر با یک شیب ثابت افزایشی در حال 

تولیـد و فـروش هسـتیم؛ چراکـه بـا توجـه بـه تولیـد 

محصـوالت متنوعـی از سـیم و کابـل، مشـکلی در 

زمینه فروش محصوالت خود نداریم.

مرادی پـر ابـراز کـرد: چنـد سـالی می شـود کـه 

ساخت  و  سـاز در کشـور راکد بوده و بعید اسـت که 

رونـق  و  رشـد  شـاهد  مگـر  باشـد؛  داشـته  تغییـری 

اقتصادی باشیم و پروژه های زیربنایی افتتاح شود. 

بـه غیـر از مـوارد مذکور، مسـیر دیگری بـرای ارتقای 

مـا کـه رونـد  بـازار  امـا عمـده  نـدارد  تولیـد وجـود 

صعودی دارد، بحث صادرات به اتحادیه اقتصادی 

اوراسیاست که در آینده نزدیک خبرهای خوبی در 

این باره خواهیم شنید.

وی در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

تولیدکننـدگان  از  دولـت  آیـا  اینکـه  خصـوص  در 

صنعـت سـیم و کابـل حمایـت می کنـد، خاطرنشـان 

کـرد: بی شـک دولـت از افـراد با سـابقه بـا اطالعـات 

مالـی شـفاف و همچنیـن بـا مهـارت البی گـری موثر 

حمایـت می کنـد امـا الزم اسـت دولـت تمهیـدات 

الزم بـرای بنگاه هـای کوچـک و متوسـط را بـه عمـل 

آورد تا ضمن حمایت از آن ها، زمینه اشـتغال زایی و 

تولید بیشتر را فراهم کند.

این تولیدکننده سیم و کابل در رابطه با کیفیت 

تمامـی  کـرد:  بیـان  تولیـدی  کابل هـای  و  سـیم 

محصـوالت تولیدی مجموعه رعد الکتریـک در خط 

تولیـد مـورد بررسـی نمونـه ای قـرار می گیـرد تـا روند 

تولیـد محصـول از خط مشـی های اسـتاندارد خـارج 

نشود. همچنین تمامی محصوالت در بدو ورود به 

محوطـه کارخانـه مـورد نمونه بـرداری و آزمایش قرار 

می گیرنـد و در ضمـن، تمامـی مـوارد غیر منطبـق بر 

اسـتاندارد که تحت عنوان شـکایت مشـتری واصل 

می شـود، در کمتریـن زمـان ممکـن بررسـی و ترتیب 

اثر داده می شود.

مرادی پر با عنوان اینکه شرکت های غیرمجاز با 

بـا اضافـه  کپی بـرداری از اسـم برندهـای مطـرح و 

کـردن پیشـوند یـا پسـوند واحدهـای معتبـر سـیم و 

کابل تولید می کنند، ابراز کرد: تعداد محدودی از 

واحدهای تولیدی سیم و کابل هستند که به تولید 

خوشـبختانه  می پردازنـد.  بی کیفیـت  محصـول 

مشتریان ما آگاه هستند و سیم و کابل باکیفیت را 

در حال حاضر شرکت 
تعاونی سیم و کابل 

رعد الکتریک ارومیه با تکیه 
بر به روزترین دستگاه های 
تولیدی ساخت کشورهای 

آلمان، اتریش و چین، 
بهترین و کامل ترین بسته 

متنوع سیم و کابل ها را 

تولید می کند



از نمونـه مشـابه بی کیفیـت آن تشـخیص می دهند 

امـا بـه دلیـل قیمـت پایین تـر، این واحدها مشـتریان 

خاص خود را دارند.

صادرات و ثبات اقتصادی؛ کلید توسعه   
کشور

وی در ادامه به اهمیت صادرات محصوالت به 

خارج از کشـور اشـاره کرد و گفت: صادرات، بخش 

مهمـی از اقتصـاد هـر کشـور را تشـکیل می دهـد و 

آذربایجـان، مقاصـد صادراتـی  و  عـراق  کشـورهای 

محصوالت ما هستند. همچنین سیم و کابل بدون 

روکـش را بـه کشـور آلمـان صـادر می کنیـم. کارکنان 

شـرکت مصمم انـد بـا حضور در رقابتی فعـال و موثر 

در کنـار سـایر رقبـا حرکـت کنند و با حضـور فعاالنه 

خـود در بازارهـای جهانـی و وارد شـدن در عرصـه 

صادرات در جهت اعتالی آن گام بردارند. 

کابـل  و  سـیم  تعاونـی  شـرکت  مدیرعامـل 

رعد الکتریک ارومیه در پاسخ به این سوال خبرنگار 

»فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه راهـکار شـما بـرای 

رفـع مشـکالت صادراتـی چیسـت، تصریـح کـرد: بـا 

توجه به پتانسیل باالیی که برای تولید سیم و کابل 

در ایران وجود دارد، در صورت فعال سازی صادرات 

کمـک بسـزایی بـه واحدهـای تولیـدی خواهـد شـد. 

ایران به دالیل مختلفی همچون معادن غنی مس و 

بازارهـای  بـه راحتـی می توانـد  تولیـد مـواد عایـق، 

برون مـرزی را بـه خـود اختصـاص دهـد. بنابرایـن در 

راسـتای تسـهیل شـرایط حاکـم بـر بـازار نیـاز اسـت 

دولـت در خصـوص بهبـود موانع موجـود مانند رفع 

تعهـدات ارزی گام بـردارد و اگـر موانـع موجـود در 

زمینـه تعهـدات ارزی رفـع نشـود، امـکان صـادرات 

مطلوب و در نتیجه توانایی رقابت پایاپای در عرصه 

بین المللـی را نخواهیـم داشـت. تعـدد قوانیـن در 

کشـور، دسـت و پای تولیدکننـدگان را بسـته اسـت؛ 

چراکـه در بحـث صـادرات ثبـات قوانیـن نداریـم و 

همین عدم ثبات، بزرگ ترین مشکل صادرکنندگان 

کشور است.

مرادی پـر بـا بیـان اینکـه از نظـر کیفیـت، سـیم و 

کابـل تولیـد ایـران قابـل رقابـت بـا تمـام دنیـا اســت، 

عنوان کرد: با توجه به اینکه ایران تولیدکننده مس 

اختیـار دارد، در  بزرگـی در  و معـادن مـس  اسـت 

نتیجـه در تولیـد و رقابـت در حـوزه صنعـت سـیم و 

کابل می تواند موفق باشد. سیم و کابل های داخلی 

بـر اسـاس اسـتانداردهای روز دنیـا تولیـد می شـود و 

ایـران  البتـه  کـه  دارد  را  دنیـا  بـا کل  رقابـت  تـوان 

از  برخـی  در  مناسـب  پیشـرفت های  علی رغـم 

زمینه ها تا دستیابی به رتبه برتر فاصله زیادی دارد 

و در شرایط فعلی نیازمند تقویت و تجهیز خود در 

اکثر شاخص ها است. همچنین از نظر رقابت پذیری، 

نسبت به کشورهای دیگر دو مزیت  اساسی مانند 

بتوانیـم  اگـر  و  داریـم  ارزان  انـرژی  و  کار  نیـروی 

محصـول باکیفیـت تولیـد کنیـم، شـاهد پیشـتازی 

ایران در این عرصه خواهیم بود.

وی در پایـان در خصـوص چشـم انداز صنعـت 

سـیم و کابل ایران، یادآور شـد: شـرایط این صنعت 

در حـال حاضـر مناسـب اسـت و اگـر دسترسـی بـه 

ثبـات  نیـز  و  شـود  تسـهیل  بین المللـی  بازارهـای 

قوانین و مقررات برقرار باشد، بی شک این صنعت 

قابلیـت رشـد خواهـد داشـت و بـه دلیـل کاربـردی 

تنـوع  زیـرا  اسـت  همـراه  سـودآوری  بـا  آن  بـودن 

بـه  رو  صنعتـی  و  بـوده  زیـاد  بسـیار  محصـوالت 

پیشـرفت اسـت و اميـدوارم هرچـه زودتـر موانـع 

برطـرف شـود و تولیدکننـدگان ایـن صنعت به تمام 

نکات مثبتی که مد نظر آن هاست دست یابند.
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حیات صنعت سرب به تامین مواد اولیه گره خورده است
مدیرعامل شرکت بین المللی پوریا صنعت خاورمیانه گفت: با توجه به کمبود باتری فرسوده در داخل و همچنین عدم 

صادرات شمش سرب به کشورهای همسایه، متاسفانه نمی توان چشم انداز روشنی برای صنعت سرب متصور شد.

عادل جوان بخت در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: متاسفانه 

برای تولید شمش سرب با موانعی همچون تامین 

دشوار مواد اولیه، عدم حمایت از سوی دولت به 

منظور تسهیل روند تولید و سنگ اندازی سازمان های 

هستیم.  روبه رو  تولید  ناهموار  مسیر  در  مربوطه 

علی رغم وعده های مسئوالن جهت اعطای تسهیالت 

در  اقساط  بازپرداخت  مانند  مناسب  شرایط  با 

بلند مدت، سود 4 درصدی بازگشت سرمایه و تنفس 

بانک ها،  حمایت  عدم  علت  به  وام  اخد  از  بعد 

شوربختانه موفق به اخد وام نشدیم.

وی در همین راستا ادامه داد: ماده اولیه مورد 

باتری   سرب،  شمش  تولید  برای  واحد  این  نیاز 

فرسوده است و با توجه به سخت گیری نهاد های 

همچنین  و  فرسوده  باتری  واردات  برای  مربوطه 

جمع آوری این باتر ی ها از بازار توسط کارخانه های 

مسیر  ادامه  و  اولیه  مواد  تامین  در  باتری سازی، 

تولید با مشکل روبه رو شده ایم.

صنعت  پوریا  بین المللی  شرکت  مدیرعامل 

خاورمیانه با اشاره به دیگر موانعی که با آن دست و 

پنجه نرم می کنند، اذعان کرد: با توجه به استفاده از 

کوره های دوار در فرایند تولید شمش سرب در این 

واحد تولیدی، با معضل افزایش بهای گاز دست به 

گریبان هستیم. به طوری که این افزایش قیمت در 

سال جاری نسبت به سال گذشته، چیزی در حدود 

پنج تا 6 برابر بوده و عالوه براین، قطعی برق هم به 

مشکالت عدیده واحد های تولیدی دامن زده است.

جوان بخت با بیان اینکه عمده مصرف کنندگان 

سرب در کشور کارخانه های باتری سازی هستند، 

اذعان کرد: این واحد تمرکز خود را تنها بر تامین نیاز 

این  شالوده  اینکه  به  توجه  با  و  نگذاشته  داخلی 

به  بنا شده است، موفق  پایه صادرات  بر  صنعت 

صادرات شمش سرب به کشور های همسایه و حوزه 

خلیج فارس همچون ترکیه و امارات متحده عربی 

البته تا سال گذشته شده ایم.

شمش  مصرف  بازار  وضعیت  به  اشاره  با  وی 

سرب، خاطرنشان کرد: علی رغم اینکه تقاضا برای فلز 

استراتژیک سرب در داخل و خارج از کشور باالست 

اما متاسفانه به دلیل عدم تامین خوراک مورد نیاز 

واحد های تولید کننده، اکثر افراد در ادامه مسیر 

خود با چالش مواجه شده اند و این واحد هم از این 

موضوع مستثنی نیست و میزان تولید شرکت به 

همین دلیل به شدت کاهش پیدا کرده است.

صنعت  پوریا  بین المللی  شرکت  مدیرعامل 

خاورمیانه در پایان با اشاره به آینده مبهم این صنعت 

و یکته تازی رقبا در میدان رقابت، خاطرنشان کرد: با 

وجود این شرایط و مهم تر از همه کمبود مواد اولیه 

نمی توان  تولیدکنندگان شمش سرب،  برای  کافی 

کشور  در  صنعت  این  برای  را  روشنی  چشم انداز 

کشورهای  که  است  حالی  در  این  شد.  متصور 

همسایه مانند افغانستان و ترکیه به پیشرفت قابل 

توجهی در این صنعت دست یافته اند و بر همین 

اساس ضرورت دارد حمایت از واحدهای تولیدکننده 

شمش سرب در دستور کار قرار بگیرد.
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تصویب طرح تقویت انرژی های تجدیدپذیر در استرالیا
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  آینده انرژی مبتنی بر یک رویکرد سیستمی
 همگانی و مشارکتی

تغییـرات اقلیمـی و بحـران جهانـی انـرژی بـر شـبکه های انـرژی بـا یکدیگر هم پوشـانی داشـته اسـت و به 
همیـن دلیـل به طـور فزاینـده ای برای رسـیدن به نتیجـه موردنظر نامناسـب به نظر می رسـند. اسـتقرار شـبکه 
انـرژی نیازمنـد مشـارکت اسـت و شـبکه های هوشـمند واکنش پذیـر و انعطاف پذیـر به عنـوان عوامـل اصلی در 
گـذار بـه انرژی هـای تجدیدپذیـر و تامیـن آن مطـرح خواهنـد بـود. شـرکت هایی مانند اینتـل در حـال حاضر با 
سـایر بازیگـران در صنعـت و شـرکای خـود در ایاالت متحـده آمریـکا، اتحادیه اروپا و آسـیا همـکاری می کند تا 

بر این موضوع جامه عمل بپوشاند.
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بــه  نقــل از مجمــع جهانــی اقتصــاد، ســال 2022، ســال 

راه هــای  بررســی  منظــور  بــه  جــدی  رســیدگی 

دسترســی بــه انــرژی و عوامــل موثــر بــر تغییــرات آب 

ــر  ــده ب ــن بحران هــای درهــم تنی ــی اســت. ای و هوای

ــه  ــاز ب ــر می گــذارد و نی ــر تاثی زندگــی میلیاردهــا نف

اقدام در این باره واضح به نظر می رسد.

هم زمــان بــا حملــه روســیه بــه اوکرایــن و اعمــال 

تحریــم و محدودیــت بــر رونــد واردات نفــت روســیه 

توســط کشــورهای غربــی، تقاضــای جهانی بــرق 389 

ــا  ــش یافــت کــه در مقایســه ب ــراوات ســاعت افزای ت

نیمــه اول ســال 2021، حــدود 3 درصــد افزایــش را 

نشــان می دهــد. همچنیــن انتظــار می رفــت قیمــت 

انــرژی در سراســر جهــان تــا پایــان ســال 2022 بــه طــور 

متوسط 50 درصد افزایش یابد.

در همیــن حــال، دمــای هــوا در ســطح جهــان بــه 

ســمت ثبــت باالتریــن عــدد و رکــود تاریخــی حرکــت 

بــازه زمانــی  می کنــد و میانگیــن دمــای هــوا در 

ماه هــای ژانویــه تــا ســپتامبر 2022 بــه ششــمین و 

ــر  ــن دمــای ثبــت شــده طــی 143 ســال اخی گرم تری

رسید.

شــبکه انــرژی، جایــی اســت کــه ایــن بحران هــا بــا 

یکدیگــر تداخــل پیــدا می کننــد و بــه همیــن دلیــل 

ایجــاد یــک شــبکه هوشــمند در توزیــع منابــع انــرژی 

بــه منظــور مواجهــه با اختالالت در روند عرضــه آن و 

در عیــن حــال بهینه ســازی اســتفاده از انــرژی در 

سطح جهان امری ضروری است.

ــل ســاختارهای شــبکه  ــرای تبدی ــن حــال، ب ــا ای ب

انــرژی فعلــی بــه یــک مــدل جدیــد، بایــد مجموعه ای 

از تالش هــا صــورت پذیــرد کــه خــود ایــن مجموعــه 

نیازمنــد یــک رویکــرد سیســتمی و یــک مــدل کاری 

همگانــی و مشــارکتی اســت. بــه همیــن دلیــل بــرای 

بــه  انــرژی  ســنتی  شــبکه  ســاختارهای  تبدیــل 

هوشمند، باید در آن تجدیدنظر صورت پذیرد.

در همیــن رابطــه ســاختار شــبکه انــرژی امــروزی 

نامناســب اســت. ایــن ســاختار شــبکه انــرژی بــه 

منظور حمایت از فناوری های تجدیدپذیر نوظهور، 

روش های انعطاف پذیر و یا قابل دسترس محدودی 

را ارائه می دهد.

ــه  ــک طرف ــان ی ــرژی از جری شــبکه های ســنتی ان

انرژی و از منابع متمرکزی مانند زغال ســنگ، انرژی 

هسته ای و انرژی گاز به منظور تولید برق و مصرف 

بهــره  داده  مراکــز  و  اداری  مســکونی،  شــبکه  در 

می بــرد. هنگامــی کــه بــه انــرژی بیشــتری نیاز باشــد، 

یــک منبــع تولیــد متمرکــز دیگــر ماننــد یــک نیــروگاه 

بایــد ســاخته شــود. شــبکه ســنتی انــرژی نمی توانــد 

همــگام بــا افزایــش شــدید تقاضــا توســعه پیــدا کنــد و 

بــه همیــن دلیــل حمایــت از طــرح انــرژی 100 درصــد 

ــه اهــداف  ــر کــه در راســتای دســتیابی ب تجدیدپذی

یــک ضــرورت  اســت،  هــوا حیاتــی  و  جهانــی آب 

محســوب می شــود. بــه عنــوان مثــال، رئیــس جمهور 

وقــت آمریــکا طرحــی مبنــی بــر ایجاد یک شــبکه برق 

بدون آلودگی کربن تا سال 2035 را ارائه داد.

ــه ای طراحــی شــود کــه  ــد به گون ــن شــبکه بای ای

برق بتواند از هر ســویی جریان داشــته باشــد. همان  

طــور کــه نیروگاه های تجدیدپذیر نیــاز دارنــد، انرژی 

بتواند از سایت تولید و ایجاد انرژی به سمت نقاط 

مصــرف و و چــه برعکــس )بــه  منظــور ذخیره ســازی( 

حرکت داشــته باشــد تا در برهه هایی که وقفه هایی 

در منابــع انــرژی همچــون نــور خورشــید و بــاد رخ 

می دهــد، سیســتم بتوانــد شــرایط تعــادل و تــوازن 

خود را حفظ کند.

این شبکه به تامین کنندگان انرژی انعطاف پذیری 

بیشتر می دهد تا بتوانند انرژی مورد نظر را در مکان 

ــرای آن بیشــتر اســت، عرضــه  ــی کــه تقاضــا ب و زمان

کننــد، ایــن در حالــی اســت کــه ایــن شــبکه بایــد 

بتوانــد بــه مشــتریان اطالعــات الزم بــرای انتخــاب  

انــرژی بــه صــورت آگاهانــه و بــا در نظــر گرفتن صرفه 

اقتصادی آن را نیز ارائه دهد. 

شــبکه هوشــمند نیازمنــد ســطح پیشــرفته ای از 

محاســبات اســت که در حاشــیه شــبکه کنونی باید 

مســتقر شــود تــا انــرژی غیــر متمرکــز تولیــد شــده را 

مدیریــت ســازد. ایــن شــبکه همچنیــن نیازمنــد یــک 

رویکــرد »سیســتم جامع محــور« بــرای متعــادل و 

متــوازن ســاختن موثــر بیــن نوســانات در مقــدار 

انــرژی تولیــد شــده بــا میــزان مصــرف و فناوری هــای 

تجدیدپذیر جدید است.

اتخــاذ یــک رویکــرد سیســتمی بــه نــوآوری در 

بســیاری از صنایــع از جملــه صنایــع انرژی محــور، 

امــروزه بــه یــک قاعــده مرســوم تبدیــل شــده اســت؛ 

چراکه حاکمان جهان به دنبال مقابله با چالش های 

پیچیده و متغییر هستند.

روش های ارائه شــده در شــبکه هوشــمند انرژی 

بایــد مبتنــی بر ســاختار نرم افــزاری یا ســخت افزاری 

ــا و  ــه کســب وکاره ــا ب ــی از هــر دو باشــد ت ــا ترکیب ی

ارائه دهنــدگان ایــن امــکان را بدهد تا مشــتریان خود 

را بهتــر درک کننــد و زیرســاخت های مــورد نیــاز 

برای ارائه نتایج مطلوب را بهینه سازند.

»سیســتم  رویکــرد  اینتــل،  شــرکت 

جامع محــور« را بــرای مشــتریان و شــرکای خــود 

در بخــش انــرژی ارائــه می کنــد. ایــن شــرکت از 

ایــن رویکــرد در قالــب ارائــه دسترســی اطالعــات 

شبکه انرژی، جایی است 
که این بحران ها با یکدیگر 

تداخل پیدا می کنند و به 
همین دلیل ایجاد یک شبکه 

هوشمند در توزیع منابع 
انرژی به منظور مواجهه با 

اختالالت در روند عرضه آن 
و در عین حال بهینه سازی 
استفاده از انرژی در سطح 
جهان امری ضروری است

در یــک شــبکه ســنتی انــرژی، بــرق از یــک منبــع 

متمرکــز ماننــد یــک نیــروگاه بــه نقــاط مصــرف انتقال 

می یابــد. هنگامــی کــه بــه انــرژی بیشــتری نیــاز 

باشد، یک نیروگاه جدید باید ساخته شود.

 

توصیف شبکه هوشمند  
شبکه هوشمند انرژی، یک شبکه غیر متمرکز از 

انرژی هــای تجدیدپذیــر اســت کــه در حاشــیه شــبکه 

موجــود مســتقر شــده اســت. ایــن شــبکه از همــه انواع 

انرژی هــای تجدیدپذیــر اســتفاده می کنــد و طــوری 

طراحــی می شــود کــه شــبیه شــبکه ســنتی انــرژی 

مبتنی بر کربن به نظر برسد و کارایی داشته باشد.
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معرفــی  بــرای  هوشــمند  شــبکه  داده هــای  از 

ــه منظــور بهبــود و بهینه ســازی انتقــال  فضایــی ب

انــرژی در کســری از ثانیــه اســتفاده می کنــد. ایــن 

شــرکت در مبدل هــای جریــان مــورد اســتفاده در 

راه حل هایــی  یافتــن  الکتریکــی،  نقلیــه  وســایل 

باتــری و ســایر فناوری هــای  پیرامــون مدیریــت 

داده  انجــام  ســرمایه گذاری هایی  تجدیدپذیــر 

ایجــاد  حــال  در  شــرکت همچنیــن  ایــن  اســت. 

نــوآوری در زنجیــره تامیــن و بــه طــور مســتقیم بــا 

ــا بتوانــد  کاربــران نهایــی در حــال تعامــل اســت ت

به طرح شبکه هوشمند جامه عمل بپوشاند.

همکاری شرکت ها و تامین کنندگان   
انرژی به منظور ایجاد شبکه هوشمند در 

آینده
ــه  ــد ب ــرژی، بای ــه گفتــه آژانــس بین المللــی ان ب

ــا  طــور متوســط ســاالنه حــدود 600 میلیــارد دالر ت

بــرق  شــبکه های  در  ســرمایه گذاری  ســال 2030 

صــورت پذیــرد تــا بخــش انــرژی جهانــی بتوانــد تــا 

انتشــارات صفــر  بــه هــدف خالــص  ســال 2050 

کربــن دســت یابــد. ایــن بــدان معناســت کــه ایجاد 

و  دولتــی  ســازمان های  همــکاری  بــه  نــوآوری 

ــرای  ــه طــور مشــترک ب ــاز دارد کــه ب خصوصــی نی

ــرژی در یــک ســو  ــه اهــداف مشــترک ان رســیدن ب

حرکت کنند.

ــا از پیــش شــروع  اجــرای ایــن اقــدام در قــاره اروپ

 Edge for Smart Secondary« شده است. اتحادیه

Substation Alliance«، گروهی متشکل از هشت 

ارائــه  دهنــده اصلــی خدمــات بــرق اســت کــه شــرکت 

اینتل و ســایر شــرکت ها به منظور توســعه یک شــبکه 

هوشمند در آن با یکدیگر همکاری می کنند.

در جایی دیگر، شــرکت اینتل در حال همکاری 

بــا شــرکت های ارائه دهنــده در ایالــت کالیفرنیــای 

آمریــکا بــرای تغییــر در ایســتگاه های تقویت پســت 

بــرق و تجهیــز آن بــه فنــاوری نرم افــزاری بــرای 

بــا  شــرکت  ایــن  اســت.  بــرق  انتقــال  مدیریــت 

مالــزی  انــرژی  ارائه دهنــده  شــرکت  بزرگ تریــن 

بــرای دیجیتالــی کــردن شــبکه بــرق خــود بــا تمرکــز 

و  مجــازی  محاســباتی  زیرســاخت های  بــر 

برنامه هــای کاربــردی بــرای پســت بــرق و سیســتم 

شبکه همکاری می کند.

ایــن همــکاری نــه فقط بــا تامین کننــدگان انرژی 

بلکــه در حــوزه فناوری هــای مرتبــط بــا آن نیــز بایــد 

انجــام شــود. بدیــن منظور، شــرکت اینتل و شــرکت 

دل، بــا همــکاری یکدیگــر بــه دنبــال ایجــاد یــک 

نرم افــزاری  بــا چشــم انداز  رویکــرد مســئله محور 

تــا  و هم کنش پذیــر هســتند  کاربــردی همگانــی 

شــبکه  اکوسیســتم  بــرای  جدیــدی  اســتاندارد 

هوشمند تعریف کنند.

ایجــاد اســتانداردهای همگانــی در ایــن صنعــت 

بــه منظــور ایجــاد ارتباطــات در شــبکه هوشــمند 

شــامل  اســتانداردها  ایــن  و  بــوده  مهــم  بســیار 

دســتگاه های متصــل به یکدیگر اســت کــه اطالعات 

بــه  هــم  بــا  مشــترک  چارچوب هــای  طریــق  از  را 

اشــتراک می گذارنــد. اپراتورهــای سیســتم شــبکه 

هوشــمند از اتصــاالت هم کنش پذیــر بهــره می برنــد 

که در آن، اتصال در شــبکه هوشــمند تنها به راه حل 

ارائه شده توسط یک شرکت وابسته نیست.

هــر ســاله شــرکت های بیشــتری بــه راه حل هــای 

ارائــه شــده انرژی محــور کارآمــد، پایــدار و منعطــف 

کــه بــر رشــد اقتصــادی تاثیــر مثبتــی بگــذارد و 

دوســت دار محیــط  زیســت نیــز باشــد، احتیــاج پیدا 

می کنند.

ــان و  ــل  اطمین ــک شــبکه هوشــمند قاب توســعه ی

نوآورانــه، گامــی مهــم در نیــل بــه اهــداف خالــص 

انتشــارات صفــر کربــن اســت. انجــام ایــن کار یــک 

زمانــی  امــا  می شــود  محســوب  بــزرگ  تعهــدی 

بــود کــــــه شــــــرکت ها و  امکـــان پذیـــــر خــــــواهد 

ــا یکدیگــر را در  ــرژی، همــکاری ب تامین کننــدگان ان

اولویت کاری خود قرار دهند.

یـــک  می تـــوان  همکاری هـــا  ایـــن  طریـــق  از 

انرژی هـــای  بـــر  مبتنـــی  نوآورانـــه  اکوسیســـتم 

تجدیدپذیـــر ایجـــاد کـــرد تـــا بتـــوان شـــرایط را بـــرای 

تامیـــن انـــرژی انعطاف پذیـــر، قابـــل اتـــکا و پایـــدار 

در آینده فراهم کرد.

P.G.M.I.S.E.Z

منطقه ویژه اقتصادى صنایع معدنى و فلزى 

W W W . P G S E Z . I R

بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایى 

خلیج فارس 



بورس و اقتصاد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

63          دی ماه  1401        شماره  251

P.G.M.I.S.E.Z

منطقه ویژه اقتصادى صنایع معدنى و فلزى 

W W W . P G S E Z . I R

بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایى 

خلیج فارس 



بورس و اقتصاد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

شماره  251          دی ماه  641401

»فلـزات   تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

 ،»Argus Media« آنالیـن« و بـه  نقـل از موسسـه

کریس بوون، وزیر تغییرات اقلیمی و انرژی استرالیا 

بیـان کـرد کـه دولـت فـدرال و همتایـان ایالتـی وی، 

برنامـه ای را بـرای ایجـاد امکان طرح سـرمایه گذاری 

 »CIS« در تولیـد بـرق از طریـق انـرژی تجدیدپذیـر

تاییـد کردنـد کـه ظرفیت هـای قابـل توزیـع انـرژی 

تجدیدپذیر را فراهم می کند و به  واسطه آن در دهه 

آینـده و پـس از آن، در بـازار انـرژی اسـترالیا کـه بـه 

سرعت در حال تغییر است، موجب افزایش تضمین 

اتکا به آن می شود.

موجـب  جدیـد  مکانیسـم  ایـن  کـه  افـزود  وی 

سـرمایه گذاری 10 میلیـارد دالری در ظرفیت هـای 

قابل توزیع انرژی تجدیدپذیر برق به    منظور افزایش 

تضمیـن اتـکا بـه آن و امنیـت بـازار انـرژی می شـود. 

امـکان طـرح سـرمایه گذاری در تولیـد بـرق از طریق 

انـرژی تجدیدپذیـر »CIS« اساسـا بـه عنـوان عامـل 

اسـت.  مطـرح  مکانیـزم  ایـن  اصلـی  محرکـه 

انـرژی  بـازار  و  صنعـت  خانگـی،  مصرف کننـدگان 

استرالیا، تمایل به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 

مقرون به صرفه تر دارند.

امــکان طــرح ســرمایه گذاری در تولیــد بــرق از 

ــن طــرح  ــر »CIS« جایگزی ــرژی تجدیدپذی ــق ان طری

قبلــی پیشــنهاد شــده توســط دولــت ائتــالف لیبــرال 

ــه منظــور  ــی ب ــی ســابق خواهــد شــد. طــرح قبل مل

تولیــد بــرق از طریــق نیروگاه هــای گازســوز ارائــه شــد 

ســهم  افزایــش  بــرای  قبولــی  قابــل  ظرفیــت  و 

انرژی های تجدیدپذیر در سیســتم های شــبکه برق 

اســترالیا را فراهــم  کــرد. دولــت ائتالفــی، از قبــل 

وزرای انـرژی فـدرال و ایالتی اسـترالیا توافق کردند که پیش نویس طرحی مبنی بر تقویت انـرژی پاک را 
ارائه کنند که سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دالری استرالیا )۶٫۸ میلیارد دالر آمریکا( در باتری های بزرگ پشتیبان 
برق و انرژی های تجدیدپذیر را تسـریع بخشـد تا بتوان به کمک آن شـبکه های برق این کشـور که در حال 

افزایش تامین انرژی خود از منابع تجدیدپذیر هستند را تامین کرد.

طرحــی را مبنــی بــر پرداخــت کمــک  هزینــه بــه 

بــا ســوخت زغال ســنگ  نیروگاه هــای  اپراتورهــای 

پیشــنهاد کــرده بــود تــا نیروگاه هــای خــود را بــا طــرح 

انــرژی  طریــق  از  بــرق  تولیــد  در  ســرمایه گذاری 

تجدیدپذیر »CIS« منطبق سازی کنند.

تاکید بر انرژی های تجدیدپذیر به شـکل انرژی 

در  سـرمایه گذاری  طـرح  در  بـادی،  و  خورشـیدی 

تولیـد بـرق از طریـق انـرژی تجدیدپذیـر »CIS« بـا 

سیاست حزب کارگر فدرال حاکم در کاهش شدت 

انتشـار گازهـای گلخانـه ای »GHG« در بخـش بـرق 

بـه ذکـر اسـت کـه  اسـترالیا هم خوانـی دارد. الزم 

منشـا حدود یک سـوم از انتشـار گازهای گلخانه ای 

»GHG« اسـترالیا صنعـت بـرق اسـت و بزرگ تریـن 

منبع انتشار گازهای گلخانه ای این کشور محسوب 

می شود.

از زمـان روی کار آمـدن حـزب کارگـر در مـاه می 

انـرژی  از  اسـتفاده  هدف گـذاری  طـرح   ،2022

تصویب طرح تقویت انرژی های تجدیدپذیر در استرالیا

تجدیدپذیـر بـه منظـور کاهـش 82 درصـدی انتشـار 

گازهـای گلخانـه ای تـا سـال 2030 ارائـه شـد کـه در 

مقایسـه بـا طـرح هدف گـذاری کاهـش 34 درصدی 

انتشـار گازهـای گلخانـه ای قبلـی یـک پیشـرفت در 

این زمینه محسوب می شود. الزم به ذکر است که 

هـدف اسـترالیا کاهـش 43 درصـد انتشـار گازهـای 

گلخانه ای از سال 2005 تا پایان سال 2010 بود که در 

مقایسـه بـا طرح ارائه شـده قبلـی در دولت ائتالفی 

گازهـای  انتشـار  درصـدی   28 تـا   26 کاهـش  کـه 

گلخانـه ای در مـدت مشـابه را در نظـر داشـت، یـک 

رونـد افزایشـی را نشـان می دهـد. اکثـر انـرژی بـرق 

استرالیا از نیروگاه های با سوخت زغال سنگ تامین 

می شود که 59 درصد از حجم تولید برق در 12 ماه 

گذشـته در بـازار ملـی بـرق »NEM« تقاضـای شـرق 

استرالیا را پاسخ می دهد. همچنین طی این مدت، 

گاز حدود 7 درصد از تولید برق در »NEM« یعنی 

بـازار ملـی بـرق را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. به  

طور کلی این بازار بیش از 85 درصد از برق مصرفی 

استرالیا را تامین می کند.

دولـت اسـترالیا شـرایط را بـرای چندیـن نهـاد 

سرمایه گذار به    منظور تامین مالی نصب تجهیزات 

مرتبـط بـا انرژی هـای تجدیدپذیـر از طریـق شـرکت 

سرمایه گذاری انرژی پاک، آژانس انرژی تجدیدپذیر 

بـه عـالوه قوانینـی در مـاه  اسـترالیا فراهـم کـرد. 

نوامبـر بـرای ایجـاد یـک صنـدوق بازسـازی ملـی بـا 

از  حمایـت  بـرای  دالر  میلیـارد   15 مبلـغ 

ســرمایــه گــــذاری در انــــرژی هـــای تجدیدپذیـر و 

فناروی هـای مرتبـط بـا کاهـش گازهـای گلخانـه ای 

به تصویب رسید.
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و بـه نقـل از روابـط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمـان آتورپـات، فروکروم بر اسـاس میـزان کربن به دو 

دسته فروکروم پرکربن و فروکروم کم کربن دسته بندی 

می شود. فروکروم کم کربن جایگزینی مناسب و کم 

هزینـه بـرای کـروم فلـزی اسـت. فروکـروم پرکربـن از 

طریق ذوب سنگ معدن با کک و در کوره های قوس 

الکتریکـی تولیـد می شـود. از فروکـروم بـرای تولیـد 

فوالدهای ضدزنگ، فوالدهای دما باال و همچنین در 

صنایع شیمیایی استفاده می شود. نکته حائز اهمیت 

ایـن اسـت کـه کاربـرد فروکـروم پرکربـن در صنعـت 

بیشتر از فروکروم کم کربن است.

در نمـودار یـک، تجـارت جهانـی فروکـروم در پنـج 

سـال اخیـر بـه نمایـش گذاشـته  شـده  اسـت. در آمـار 

تجـارت فروکـروم، مجمـوع تجـارت فروکـروم بـا کربن 

بیـش از 4 درصـد وزنـی و فروکـروم بـا کربـن کمتـر از 4 

درصد وزنی در نظر گرفته شده  است. در سال 2021، 

میزان تجارت فروکروم حدود هشت میلیون تن بوده 

اسـت که بیشـترین مقدار ثبت شـده از سـال 2017 به  

شـمار مـی رود و حـدود یـک میلیـون و 500 هـزار تـن از 

سال 2020 بیشتر است.

 در بازه پنج ساله مورد بررسی، تجارت فرو کروم 

از رونـد مشـخصی پیـروی نکـرده و بـا افـت و خیزهای 

مختلفی همراه بوده اسـت. میزان تجارت فرو کروم 

در سال 2017، حدود 6 میلیون و 700 هزار تن بود و با 

افزایـش 5 درصـدی در سـال 2018، بـه مقـدار هفـت 

میلیـون تـن رسـید و در سـال 2019 دوبـاره بـا کاهـش 

تقریبـی 200 هـزار تنـی، بـه 6 میلیـون و 800 هـزار تـن 

کاهش یافت که کاهش واردات کشورهای اندونزی، 

ژاپن و امارات، بیشترین تاثیر را در کاهش واردات در 

این سال داشت.

در واردات فروکـروم بـا کربـن بیـش از 4 درصـد 

وزنـی، چیـن با میانگین مقـدار دو میلیـون و 600 هزار 

تن بزرگ ترین واردکننده محسوب می شود. اندونزی 

بـا واردات یـک میلیـون و 500 هـزار تنـی فروکـروم پـر 

کربن در سال 2021، آمار واردات جهانی این محصول 

را تغییـر داد. بـا افزایش 70 درصـدی واردات اندونزی 

در پنـج سـال  اخیـر، واردات فروکـروم پرکربـن بـه  طـور 

فزاینده ایی رشد یافته است. ژاپن، سومین کشور برتر 

واردات فروکروم پرکربن است که در سال 2021 حدود 

644 هـزار تـن از ایـن محصـول را وارد کـرده   اسـت. در 

واردات فروکـروم بـا کربـن کمتـر از 4 درصـد وزنـی، 

آمریکا، کره جنوبی و ژاپن عنوان بزرگ ترین کشورهای 

واردکننـده را بـه خـود اختصـاص داده انـد و مجمـوع 

واردات این سه کشور حدود 143 هزار تن است.

صادرات فروکروم با کربن بیش از 4 درصد وزنی 

را کشـورهای آفریقـای جنوبـی، قزاقسـتان و هنـد بـا 

میانگیـن واردات بـه ترتیـب حدود سـه میلیـون و 600 

آینده تجارت فروکروم تحت شعاع جنگ اوکراین
میانگین تجارت جهانی فروکروم در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، حدود هفت میلیون تن بوده و به  طور متوسط حدود 
۴ درصد سالیانه رشد داشته  است. چین با واردات حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار تن فرو کروم در سال ۲۰۲۱ 
صدرنشین بوده است. آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۱ با صادرات چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تن فروکروم از سایر 
کشورها پیشی گرفته  است. در بخش تقاضای فروسیلیکوکروم به  طور میانگین در پنج سال گذشته، آمریکا ۲۸ 
درصد، آلمان ۲۲ درصد، کره جنوبی ۱۴ درصد، اسپانیا ۱۲ درصد و ژاپن ۹ درصد از کل واردات جهان را به انجام 
رسانده اند. حال آنکه در بخش عرضه، قزاقستان با سهم ۶۴ درصدی عمده صادرات جهانی را به خود اختصاص داده 

است. هلند و در ادامه روسیه، ایتالیا و آفریقای جنوبی، دیگر صادرکنندگان بزرگ جهانی به  شمار می روند.
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هزار تن، یک میلیون و 300 هزار تن و 778 هزار تن در 

اختیـار دارنـد. سـهم سـایر کشـورها بـه مراتـب کمتـر 

است. روسیه با صادرات 72 هزارتن فروکروم با کربن 

کمتر از 4 درصد وزنی، بیشترین میزان صادرات را در 

اختیار دارد که کشور ترکیه و هلند با صادراتی حدود 

31 هـزار تـن و 12 هـزار تن، جایگاه های دومی و سـومی 

را از آن خود کرده اند.

بـه طـور  بازارهـای فروکـروم پرکربـن و کم کربـن 

چشمگیری تحت تاثیر جنگ اوکراین قرار گرفته اند. 

روسیه، منبع مهمی برای تامین فروکروم به ویژه برای 

فروکروم کم کربن است. »Fastmarkets« طی روزهای 

اخیر قیمت فروکروم پرکربن را در حدود 3.90 تا 4.15 

دالر بـه ازای هـر پونـد ارزیابی کرد که باالترین قیمت 

ثبـت شـده فروکـروم پرکربـن به شـمار مـی رود. طبـق 

آخرین ارزیابی، برآورد می شـود که قیمت فروکروم تا 

زمانی که جنگ در اوکراین ادامه داشـته  باشـد، روند 

افزایشی را ادامه خواهد داد.

تسلط قزاقستان بر صادرات   
فروسیلیکوکروم

نمـودار 2، واردات و صـادرات فروسـیلیکوکروم 

کشورهای برتر را نشان می دهد. بزرگ ترین کشورهای 

واردکننده فروسیلیکوکروم آمریکا، آلمان، کره جنوبی، 

اسـپانیا و ژاپـن بـوده اسـت و پیشـتازان در صـادرات 

فروسیلیکوکروم کشورهای قزاقستان، هلند، روسیه، 

آفریقای جنوبی و ایتالیا هستند.

 آمریکا، دارنده رتبه اول واردات فروسیلیکوکروم 

است که در سال های 2017 تا 2021 همواره روند ثابتی 

را طـی کـرده و بـه  طـور میانگیـن 18 هـزار تـن واردات 

فروسـیلیکوکروم داشته اسـت. واردات این کشور در 

سال 2021، حدود 19 هزار تن و کمترین مقدار واردات 

آن در اوج همه گیـری کرونـا در سـال 2020 معـادل 15 

هزار تن بوده است.

آلمان با ثبت نرخ رشـد متوسـط سـاالنه معادل 8 

درصـد، خـود را بـه رده دوم بزرگ تریـن واردکننـدگان 

فرو کروم در جهان رسـانده اسـت. کرونا تاثیر خود را 

در آلمان نیز به شکل چشمگیری به نمایش گذاشت؛ 

بـه  طـوری که واردات فروسـیلیکوکروم این کشـور در 

سـال 2020، بـا کاهـش 79 درصـدی از 14 هـزار تـن بـه 

حدود چهار هزار تن رسید. البته این کاهش در سال 

2021 جبران شد؛ به  طوری که در این سال واردات 18 

هزار تنی برای آلمان به ثبت رسیده است.

کره جنوبی در جایگاه سوم واردات فروسیلیکوکروم 

بـه  طـور میانگیـن در بازه پنج سـاله مـورد بررسـی قرار 

داشته است و اسپانیا در رده بعدی قرار دارد. هرچند 

روند نزولی شدید واردات کره جنوبی و روند افزایشی 

واردات اسـپانیا در بـازه مـورد بررسـی، موجـب شـده 

اسـت تـا در سـال آخـر، اسـپانیا واردات بیشـتری را 

نسـبت بـه کـره جنوبـی ثبـت کنـد. نـام ژاپـن نیـز بـا 

واردات نزدیک به دو کشور مذکور )بین پنج تا هشت 

هزار تن( در رده پنجم قرار گرفته است.

قزاقســتان بــه  عنــوان برتریــن کشــور صادرکننــده 

فروســیلیکوکروم در پنــج ســال اخیــر، رونــد منفــی را 

طــی کــرده و از 42 هــزار تــن در ســال 2017، بــه 34 هزار 

تــن در ســال 2021 رســیده  اســت. بیشــینه صــادرات 

ایــن کشــور در ســال 2018، بــه مقــدار 46 هــزار تــن 

ســیلیکوکروم رقــم خــورد و کمتریــن مقــدار صــادرات 

قزاقســتان در ســال 2020 بــه میــزان 27 هــزار تــن اتفــاق 

ــن، مقاصــد  ــکا، اســپانیا و ژاپ ــاد. کشــورهای آمری افت

اصلی صادرات فروسیلیکوکروم قزاقستان هستند.

هلند و روسـیه با اختالف نسـبت به قزاقستان، 

صادرکننـده  کشـورهای  بعـدی  رده هـای  در 

بـا ایـن تفـاوت کـه  فروسـیلیکوکروم قـرار دارنـد. 

رونـدی  بررسـی  مـورد  بـازه  در  هلنـد  صـادرات 

جهـش  بـا  روسـیه  صـادرات  امـا  داشـته  نزولـی 

روبـه رو بـوده اسـت. رونـد افزایش واردات سـنگ 

ایـن  صـادرات  افزایـش  موجـب  روسـیه،  کـروم 

کشـور شـده اسـت. بایـد منتظـر مانـد کـه آیـا در 

سـال های آتـی، جنـگ اوکراین و روسـیه تاثیری بر 

نـه.  یـا  داشـت  خواهـد  کشـور  ایـن  صـادرات 

آفریقـای جنوبـی و ایتالیـا با سـهم حدود 2 درصد 

بعـدی  رده هـای  در  تجـارت،  مجمـوع  از 

قـرار  فروسـیلیکوکروم  صادرکننـده  کشـورهای 

گرفته اند.
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و بـه نقـل از موسسـه » Platts« ، در ماه هـای اخیـر، 

همچنان تقاضا برای سولفات نیکل در آستانه سال نو 

در چیـن کـم باقی مانـده و ایـن بـه معنـای تجـارت 

فیزیکـی کمتـر در بـازار اسـت زیرا بسـیاری بـر اجرای 

قراردادهای مدت دار موجود تمرکز کردند.

نظـر  بـه  پاالیشـگاه گفـت:  از  آگاه  منبـع  یـک 

می رسـد مصرف کننـدگان در حـال حاضـر فقـط بـه 

موجـودی کاال تکیـه می کننـد و یا فقـط زمانی مواد 

را خریـداری می کننـد کـه فکـر کننـد قیمت هـا بـه 

اندازه کافی پایین است.

موسسـه پالتس گرید باتری سـولفات نیکل در 

نیـکل  بـا حداقـل 22 درصـد  را  فیزیکـی  بازارهـای 

محتـوی و حداکثـر ppb 100 مـاده مغناطیسـی در 

ماه دسامبر با شرط پرداخت مالیات هنگام تحویل 

کاال »DDP« در چین به قیمت 37 هزار و 800 یوآن 

در هـر تـن )معـادل 5٫435 دالر در هـر تـن( ارزیابـی 

کرده اسـت. قیمت سـولفات نیکل از ابتدای سـال 

بـا 11 درصـد افزایـش، بـه سـه هـزار و 800 یـوآن در هر 

تـن رسـیده اسـت امـا از ابتـدای سـه ماهـه در سـوم 

اکتبـر 1500 یـوآن در هـر تـن کاهـش یافتـه اسـت. 

بـا  محـدوده ای  در  آخـر  ماهـه  سـه  در  قیمت هـا 

حداقـل نوسـان بیـن 37 هـزار و 700 تـا 40 هـزار و 700 

یـوآن در هـر تـن بـه نسـبت ثابـت مانده اسـت.  یک 

تولیدکننده چینی بیان کرد: تقاضای پایین دسـتی 

در حـال کاهـش بـوده کـه تـا حـدی بـه دلیـل کاهش 

فصلی است اما همچنین این واقعیت که وضعیت 

تقاضای کم و عرضه مازاد، چالشی برای بازار سولفات نیکل
درحالـی نیـکل کالس ǁ که کمتر از ۹۹٫۸ درصد نیکل را شـامل می شـود، با سـرعت زیادی به رشـد 
خـود ادامـه می دهد کـه به خصوص در بخش باتری که واسـطه هایی مثل رسـوب مخلوط هیدروکسـید 
یـا »MHP« و نیـکل ناخالـص کـه غالب انـد، مصرف کننده ها نسـبت به پرداخـت هزینه هـای باالتر به 

ویژه در بخش ماشین های برقی چینی پیشرو مقاومت بیشتری دارند.

بـازار در مـورد تقاضـای آتـی در صـورت لغـو یارانـه 

خودروها نامشخص است، وجود دارد.

معافیت های مالیاتی برای وسایل نقلیه انرژی 

جدید یا »NEV«ها در چین تا 31 دسامبر منقضی 

می شـود و تاثیـر کاهـش بـه ویـژه بـر نیـکل و کبالت 

مشهود خواهد بود که دو مورد از مواد خام اصلی 

بـا   »Innovation Alliance )CABIA( China

وجـود اینکـه فروش بـاالی خودروهای برقی داخلی 

چیـن،  در  الکتریکـی  خودروهـای  پذیـرش  نـرخ  و 

تولید مواد باتری این کشـور را افزایش داده بود، با 

این حال تولید باتری »LFP« از ماه ژانویه تا نوامبر 

2022 سـاالنه 183 درصـد افزایـش یافتـه، در حالـی 

کـه تولیـد باتـری »NMC« 130 درصد رشـد داشـته 

سـهم   »LFP« کـه داشـتند  انتظـار  منابـع  اسـت. 

اصلـی بـازار داخلـی را در سـالی چالش برانگیز برای 

بـازار خودروهـای برقـی کـه می توانـد تقاضـا بـرای 

نیکل را تا سال 2023 کاهش دهد، حفظ کند.

علی رغم کاهش تقاضا، پاالیشگاه های سولفات 

نیـکل بـر ایـن باورنـد کـه بـه دلیـل هزینه هـای باالتر 

مواد خام، کاهش پیشنهادات فیزیکی بازار دشوار 

است زیرا بیشتر مواد هنوز بر اساس بورس فلزات 

لندن قیمت گذاری شده اند.

دسـامبر   21 روز  در  چینـی  تولیدکننـده  یـک 

گفت: با قیمت فعلی نیکل بر اساس بورس فلزات 

لندن، بابت هر تن مواد تولیدی ضرر می کنیم.

مازاد عرضه، سقف قیمت نیکل را   
محدود می کند

در آخریـن گـزارش بـازار نیـکل نورنیـکل، غـول 

نیـکل روسـی تخمیـن زده شـده اسـت کـه کل بازار 

نیـکل ممکـن اسـت بـه طـور بالقـوه بـه بیـش از 109 

هـزار تـن در سـال 2022 برسـد. انتظـار مـی رود کـه 

بـه سـه  یابـد و  افزایـش  عرضـه سـاالنه 18 درصـد 

علی رغم کاهش تقاضا، 
پاالیشگاه های سولفات 
نیکل بر این باورند که به 

دلیل هزینه های باالتر مواد 
خام، کاهش پیشنهادات 
فیزیکی بازار دشوار است 
زیرا بیشتر مواد هنوز بر 

اساس بورس فلزات لندن 
قیمت گذاری شده اند

مـورد اسـتفاده در باتـری نیـکل- کبالـت- منگنز، یا 

باتری های» NMC« هستند.

بـا توجـه بـه قیمـت باالتـر تولیـد »NMC« در 

یـا  فسـفات  آهـن  لیتیـوم  باتری هـای  بـا  مقایسـه 

از  سـال 2022  آپریـل  از   »LFP« چیـن،  »LFP«در 

تولید و فروش باتری» NMC« پیشی گرفته است.

 Automotive Battery«داده هـای اسـاس  بـر 
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میلیـون و 190 هـزار تـن در برابـر تقاضای پیش بینی 

شـده 308 میلیون تن در سـال  برسـد. )بیشـتر از 8 

درصـد در سـال( رشـد حجـم تـا حد زیـادی به دلیل 

تولیـد متوسـط خـارج از اندونـزی اسـت کـه راه را 

برای مسیرهای تولید ارزان تر هموار و بریکت های 

 ،»MHP« نیکل را از بازار خارج می کند.محصول

نیـکل  بـرای سـولفات  اولیـه اصلـی  از مـواد  یکـی 

اسـت کـه بـه صـورت سـنتی بـر اسـاس قیمـت فلـز 

نیکل در سیستم »LME« قیمت گذاری می شود. 

 Global Commodity« گـزارش  اسـاس  بـر 

بیشـتر  عرضـه  انتظـار  بـا   ،»Insights S&P

محصوالت میانی بازار، به همراه تقاضای ضعیف 

فعلـی کـه قیمـت ایـده آل »MHP« از 80 درصـد 

قیمـت درخواسـتی در بیشـتر مـاه نوامبـر کاهـش 

یافته بود، تا روز 22 دسامبر به 70 درصد رسید.

 S&P Global« معـادن  و  فلـزات  تحقیقـات   

Market Intelligence« پیش بینـی می کنـد کـه 

تولید نیکل در سال 2023، به سه میلیون و 772 تن 

برسـد کـه نسـبت بـه سـال قبـل 11٫9 درصـد رشـد 

خواهـد داشـت و بـا تولید نیکل اندونـزی 61 درصد 

از رشد عرضه را تشکیل خواهد داد.

با توجه به اینکه مازاد عرضه در کوتاه مدت فشار 

بیشـتری بـر قیمـت نیـکل وارد می کنـد، ایـن انتظـار 

می رود که بحث در مورد مکانیسم های قیمت گذاری 

مختلـف کـه مـازاد بازار را بهتر منعکس می کنند، به 

موضوعی کلیدی در سال 2023 تبدیل شود.

در چیـن، مکانیسـم های قیمت گـذاری متنوعی 

پیشنهاد شده است که همیشه یک درصد ثابتی از 

قیمت مبنا باشد که تمام مولفه ها مانند اندازه دانه، 

مقـدار تاثیـر ناخالصـی و عیـار و … روی قیمت ثابت 

باقی بماند و یا حتی یک بازار مجزا داشته باشد.  یک 

مصرف کننده آسیای شمالی گفت: مطمئن نیستیم 

کـه کـدام روش بـرای قیمت گـذاری نیکل بهتر عمل 

می کنـد امـا معتقدیـم فرمـول قیمت گـذاری بـدون 

شک باید در آینده ای نزدیک تغییر کند. 

چه اتفاقاتی در پیش رو است؟  
بـا نگاهـی بـه آینـده، بـا گسـترش واحد هایی که 

در سراسر صنعت تولید خود را کاهش می دهند و 

اشـتهای خریـد را محـدود می کنـد، فعـاالن بـازار 

انتظار دارند که تعطیالت تا اوایل ماه فوریه ادامه 

داشـته باشـد. فراتـر از آن، در صورتـی کـه هزینه هـا 

منعکس کننده مازاد توان بازار در مبادالت نباشد، 

کاهـش احتمالی فـروش خودروهای برقی می  تواند 

افزایـش  پاالیشـگاه ها علی رغـم  بـر  بیشـتری  فشـار 

عرضه مواد خام وارد کند. 

یـــک تاجـــر چینـــی عنـــوان کـــرد: صرف نظـــر از 

تعـــادل بـــازار، قیمت گـــذاری همچنـــان مشـــکل 

بـــزرگ بـــازار نیـــکل باقـــی خواهـــد مانـــد و ایـــن 

ــت  ــه پایین دسـ ــت بلکـ ــت نیسـ ــرای صنعـ ــط بـ فقـ

ــی از  ــنگین ناشـ ــای سـ ــا زیان هـ ــد بـ ــم نمی توانـ هـ

ـــیسم های قیمــــــــتت گذاری فعلـــــــی کنـــار  مکانــــــ

بیاید.
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پالتین؛ فلزی اسرارآمیز

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

عنصرهـای  از  یکـی  پالتیـن  آنالیـن«،  »فلـزات 

شـیمیایی و از گـروه فلـزات واسـطه اسـت. عـدد 

 Pt آن  اختصـاری  نشـانه  و  عنصـر 78  ایـن  اتمـی 

اسـت. ایـن عنصـر بـه رنـگ نقـره ای مایل به سـفید، 

رسـانا و شـکل پذیر اسـت و از باارزش تریـن فلـزات 

گران بها محسوب می شود.

ایـن فلـز یکـی از متراکم تریـن عناصـر فلـزی و 

حـدود دو برابـر متراکم تـر از سـرب و بسـیار پایـدار 

است. پالتین هادی خوبی برای جریان الکتریسیته 

ایـن عنصـر  اسـت.  انعطـاف  قابـل  و  نـرم  و  بـوده 

مقاومـت بسـیار باالیی نسـبت بـه خوردگـی دارد و 

حتـی در محیط هـای بسـیار داغ نیـز ایـن ویژگـی را 

نجیـب  فلـز  یـک  رو  ایـن  از  کـه  می کنـد  حفـظ 

محسـوب می شـود. نقطه ذوب پالتین یک هزار و 

768 درجـه سـانتی گراد و نقطـه جـوش آن سـه هزار 

همچنیـن  و  اسـت  سـانتی گراد  درجـه   825 و 

خاصیت کاتالیزوری این فلز بسیار باالست.

از دیگر ویژگی های ممتاز این فلز، پایداری در 

و  بـاال  دماهـای  و  شـیمیایی  واکنش هـای  برابـر 

خاصیـت پایـدار الکتریکـی اسـت کـه از تمامی این 

ویژگی ها در صنعت اسـتفاده می شـود. پالتین در 

مجاورت با هوا در هیچ درجه ای اکسید نمی شود 

امـا توسـط سـیانیدها، هالوژن هـا، گوگـرد و بازهـای 

قوی خورده می شود.

 این فلز در اسید هیدروکلریک و اسید  نیتریک 

تیـزآب  بـه  راحتـی در محلـول  امـا  حـل نمی شـود 

سـلطانی حل می شـود و اسـید کلروپالتینیک را به 

وجود می آورد.

پالتیـن از نادرتریـن عناصـر در پوسـته زمیـن و 

غلظـت آن فقـط پنـج در میلیـارد اسـت. ایـن فلـز به 

صـورت آزاد در طبیعـت وجـود دارد و همـراه دیگـر 

فلزهـای خانـواده پالتیـن یعنـی پاالدیـوم، روتنیـوم، 

رودیـوم، ایریدیـوم و اسـمیوم دیـده می شـود کـه 

بـه هـم  ایـن 6 عنصـر ویژگی هایـی شـبیه  همگـی 

دارند و عناصری بسیار نادر هستند.

نگاهی به گذشته پالتین  
باستان شناسـان مقداری از این فلز را در طالی 

مورد اسـتفاده در خاکسـپاری های مصر باستان در 

اوایـل سـال 1200 قبـل از میـالد کشـف کرده انـد. بـا 

ایـن حـال، میـزان دانـش اولیـه مصریـان از ایـن فلـز 

نامشـخص بوده و ممکن اسـت که آن ها تشـخیص 

دارد.  وجـود  طـال  در  پالتینـی  کـه  باشـند  نـداده 

یونانیـان و رومیـان باسـتان از آلیـاژی موسـوم بـه 

»الکتـروم« یـاد کرده انـد کـه بعضـی دانشـمندان 

عقیده دارند همان پالتین است. دیگران معتقدند 

کـه الکتـروم آلیـاژی مرکـب از طـال و نقـره اسـت که 

در  بـزرگ  پلینـی  بودنـد.  سـاخته  را  آن  مصریـان 

نوشته های خود از ترکیب سفید و سنگینی که در 

ماسه های گالیسیا و پرتقال یافته بود، سخن گفته 

ایـن ترکیـب سـنگ معـدن  قـوی،  احتمـال  بـه  امـا 

حـاوی قلـع بـوده اسـت.یک جعبـه سـاخته شـده از 

پالتیـن در مقبـره ملکـه شـاپناپیت در قـرن هفتـم 

قبل از میالد به دست آمده است.

اگرچه این فلز از سوی هندی ها از زمان های قدیم 

اسـتفاده می شـد اما بر  اسـاس دست نوشته هایی که 

بـه جـای مانـده اسـت، پالتیـن بـرای اولین بـار توسـط 

و  اسـت  شـده  اسـتفاده  کلمبیایـی  سرخپوسـتان 

نخستین گزارش کتبی در رابطه با کشف این فلز 

مربـوط بـه ژولیـوس سـی اسـکالیگر در سـال 1557 

اسـت کـه در معـادن بیـن پانامـا و مکزیـک یافـت 

می شود.

پالتین نخسـتین بار از سـوی یک ستاره شـناس 

بـه نـام آنتونیـا دیوال کشـف شـد که به صـورت یک 

ناخالصـی همـراه طـال بـود. کاشـفان اسـپانیایی در 

سـواحل غربـی آمریـکا که پـر از دانه های طالسـت، 

پالتین را با زحمت از دانه های طال جدا می کردند 

و بـه ایـن نتیجـه رسـیده بودنـد کـه پالتیـن بـا طـال 

یافـت می شـود و در واقـع پالتیـن، همـان طالسـت 

امـا بـه قـدر کافـی نمانـده تـا بـه طـالی زرد تبدیـل 

شود.

شـیمیدان انگلیسـی، ویلیـام اچ ولتسـتون یـک 

فرایند تجاری را برای تولید پالتین خالص در اوایل 

قـرن 19 کشـف کـرد. وی طـی دوران تحصیـالت 

خود در مورد سنگ معدن پالتین، فلزات اسمیوم، 

ایریدیـوم، رودیـوم و پاالدیـوم را نیـز کشـف کـرد. 

نـام ایـن عنصـر از کلمـه اسـپانیایی »پالتینـا« بـه 

فلـزات گـروه پالتینیـوم از کمیاب ترین و گران بهاترین فلزات به شـمار می آیند و تخمین زده می شـود 
کـه تقریبـا یک پنجـم از هر محصـول تولیدی که امـروزه از آن اسـتفاده می کنیم، حاوی پالتیـن بوده و یا 
در بخشـی از تولید آن با این فلز سـاخته شـده اسـت. رشـد بسـیار سـریع مصرف، منابع تولید محدود و 
انحصـاری، قیمـت بـاال، خواص کاتالیسـتی عالـی و کاربردهای الکترونیکـی، الکتریکی و صنعتی وسـیع، 

استفاده مجدد و بهینه از پالتین موجود در جهان را اجتناب  ناپذیر کرده است.
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معنی نقره کوچک گرفته شده است.

 کاربردهای گسترده و باورنکردنی فلز پالتین

بیشـتر کاربردهـای پالتیـن بـه دلیـل خاصیـت 

کاتالیزوری باالی آن است. پالتین پوشیده شده از 

کاتالیزورهای خودکار به جلوگیری از انتشار بخش 

زیادی از آالینده های مضر که توسـط وسـیله نقلیه 

تولیـد می شـوند، کمـک می کنـد تـا گازهـای سـمی 

ناشی از احتراق سوخت در موتور یعنی مونوکسیدکربن، 

هیدروکربن های نسـوخته و اکسـیدهای نیتروژن به 

دی اکسـیدکربن  و  آب  بخـار  مثـل  بی خطـر  مـواد 

تبدیل شوند.

تولیـد  بـرای  پالتــــــین - رنیـــــوم  آلیاژهــــــای  از 

بـاال  اکتـان  و  سـرب  بـدون  مرغـوب  بنزین هـای 

می توانـد  فلـز  ایـن  همچنیـن  می شـود.  اسـتفاده 

مقـدار زیـادی از گاز هیـدروژن را جـذب کنـد و 

هنگامـی کـه حـرارت داده می شـود، آن را آزاد کند 

گاز در  منبـع ذخیـره  عنـوان  بـه   ایـن جهـت  از  و 

وسایل نقلیه استفاده می شود.

سـاخته  خالـص  پالتیـن  از  کـه  جواهراتـی 

می شـوند، بـه  دلیـل خلـوص بـاال بـرای افـرادی کـه 

نسـبت بـه طـال حساسـیت دارنـد، بهتریـن گزینـه 

هسـتند و ایـن حساسـیت بـه خاطـر آلیاژهایی مثل 

نیـکل اسـت کـه در رونـد سـاخت جواهـر اسـتفاده 

می شـوند. ایـن فلـز کمـی سـخت تر از آهـن خالـص 

اسـت و بـه راحتـی فرسـوده نمی شـود. از ایـن رو  

بهترین فلز برای تزئین با الماس است.

ابزارهـای مخصـوص آزمایشـگاهی، اتصال هـای 

و  پزشـکی  تجهیـزات  الکترودهـا،  و  الکتریکـی 

پروتزهـای دندان پزشـکی، دسـتگاه های مقـاوم در 

برابر خوردگی و زنگ زدگی، تجهیزات حرارت سنج 

برای کوره های الکتریکی، ترموکوپل ها و اتصال های 

موتـور  سـوخت  و  موشـک ها  پوشـش  الکتریکـی، 

اسـت.  فلـز  ایـن  اسـتفاده  مـوارد  دیگـر  از  جـت، 

شیشـه  و  نـوری  فیبرهـای  در  پالتیـن  همچنیـن 

در  خصـوص  بـه  مایـع  کریسـتال  نمایـش  صفحـه 

لپ تاپ هـا مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. پالتیـن 

سـیاه اغلب در المپ های گازسـوز و شـمعک اجاق 

گاز اسـتفاده می شـود. آندهـای پالتیـن نیـز به  طور 

گسـترده در سیسـتم های حفاظتـی کاتـدی بـرای 

و  فـوالدی  موج شـکن های  بـزرگ،  کشـتی های 

لوله کشـی ها کاربرد دارد. صنعت نفت نیز از این 

فلز به صورت مشـبک یا گاز در تصفیه روغن خام 

اسـتفاده می کند. آلیاژ پالتین و کبالت، خاصیت 

مغناطیسی عالی دارد. همچنین از فلز پالتین در 

علـم داروسـازی و تولیـد دارو هـای درمـان سـرطان 

فلـز  و  فلـز  ایـن  آلیـاژ  از  اسـتفاده می شـود.  خـون 

اوسمیوم، در تولید و ساخت دستگاه تنظیم کننده 

ضربان قلب مورد استفاده قرار می گیرد.

محل پیدایش و نحوه تولید پالتین  
پالتیـن در تنـوع گسـترده ای از کانی هـا یافـت 

می شـود. بـه طور معمـول در قالـب ذرات پراکنده 

در سـنگ های آذریـن غنـی از آهـن و منیزیـم و نیـز 

هماتیـت،  بـا  پیونـد  در  کـه  کوارتـز  رگه هـای  در 

کلریـت و پیرولوزیـت هسـتند، تشـکیل می شـود. 

هنگامـی کـه سـنگ ها در معـرض آب وهـوا قـرار 

و  دانـه ای  شـکل  بـه  سـنگین  پالتیـن  می گیرنـد، 

پیـدا  آبرفتـی طـال تجمـع  کلوخـه ای در رسـوبات 

از  پالتیـن حفـاری شـده  بیشـتر  اگرچـه  می کنـد؛ 

معادن رسـوبات آبرفتی به شـکل دانه های کوچک 

یافت می شود. یکی دیگر از کانی هایی که پالتین 

در  اسـت.  اسـپریلیت  می گیـرد،  شـکل  آن هـا  در 

ایـن فلـز در نهشـته های آبرفتـی و بـه ویـژه  واقـع 

عنـوان  بـه  و  می شـود  دیـده  نیکلـی  نهشـته های 

دسـت  بـه  مـس  و  نیـکل  معـادن  ثانویـه  فـرآورده 

بیشـتر در  مقادیـر  پالتیـن در  می آیـد. همچنیـن 

شهاب سنگ ها و در ماه وجود دارد. مقدار پالتین 

در نقـاط اصابـت شهاب سـنگ ها بـه زمیـن کمـی 

بیشتر است و حفاری آن هزینه بردار نیست.

بـر اسـاس گـزارش سـازمان زمین شناسـی ایـاالت 

متحده آمریکا، مجموع ذخایر پالتین جهان در سال 2021 

حدود 139 هزار و 910 میلیون کیلوگرم برآورد شده است 

که عمده آن در کشور آفریقای جنوبی قرار دارد. ذخایر 

قطعی پالتین در آفریقای جنوبی، حدود 63 هزار میلیون 

کیلوگرم عنوان شده است و پس از آن، روسیه با چهار 

هـزار و 500 میلیـون کیلوگـرم در رتبـه دوم جـای گرفته  

است. زیمباوه، آمریکا و کانادا با یک هزار و 200، 900 و 310 

میلیون کیلوگرم در مقام های بعدی قرار دارند.

پالتین از نادرترین 
عناصر در پوسته زمین 
و غلظت آن فقط پنج در 
میلیارد است. این فلز به 
صورت آزاد در طبیعت 

وجود دارد و همراه دیگر 
فلزهای خانواده پالتین 
یعنی پاالدیوم، روتنیوم، 

رودیوم، ایریدیوم و 
اسمیوم دیده می شود 
که همگی این ۶ عنصر 
ویژگی هایی شبیه به هم 
دارند و عناصری بسیار 

نادر هستند
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آفریقـای جنوبی، برتریـن تولیدکننده   
پالتیـن در جهان

بر مبنای گزارش سـازمان زمین شناسـی ایاالت 

متحده آمریکا، تولید جهانی در سـال 2021 نزدیک 

بـه 180 هـزار کیلوگرم رسـید. مهم ترین کشـورهای 

آفریقـای جنوبـی،  در جهـان  پالتیـن  تولید کننـده 

بـه  روسـیه و زیمبـاوه هسـتند. آفریقـای جنوبـی 

تولیـدات  از  درصـد   72 حـدود  سـاالنه  تنهایـی 

جهانـی )بیـش از 130 هـزار کیلوگـرم( را در اختیـار 

بـا تولیـد حـدود 19 هـزار کیلوگـرم  دارد. روسـیه 

)10٫4 درصـد از مجمـوع تولیـد جهان( در رتبه دوم 

و زیمبـاوه بـا تولیـد حـدود 15 هـزار کیلوگـرم )8٫2 

درصـد از مجمـوع تولیـد جهـان( در جایـگاه بعـدی 

قرار دارد.

مجموعه معادن سـنگ های آذرین بوچولد در 

آفریقای جنوبی، بیشترین تولید و ذخیره پالتین و 

خـود  بـه  را  دنیـا  پالتیـن  گـروه  سـنگ های  دیگـر 

اختصاص داده اند. معدن سـنگ های آذرین نیکل 

و مـس در نزدیکـی شـهر نوریلسـک در روسـیه و 

معـدن نیـکل حوضـه سـادبری در کانـادا کـه بـر اثـر 

دو  اسـت،  شـده  ایجـاد  شهاب سـنگ  برخـورد 

ذخیـره گاه عمـده دیگـر پالتیـن بـه شـمار می آینـد. 

سنگ های معدن سادبری تنها 0٫5 گرم در هر تن 

پالتیـن دارنـد و حجـم عظیـم اسـتخراج نیـکل ایـن 

اقتصـادی  را  پالتیـن  تولیـد  کـه  اسـت  معـادن 

می کنـد. معـادن کوچک تـری هـم در ایالت هـای 

غربـی آمریـکا قـرار دارند. معدنی در کلمبیا که از 

برداشـت  آن  از  اروپاییـان  ورود  از  پیـش  زمـان 

می شـده اسـت نیـز همچنـان بـه تولیـد خـود ادامه 

می دهد.

 

چین، بزرگ ترین مصرف کننده پالتین   
در کره خاکی

جهـان  در  پالتیـن  مصرف کننـده  بزرگ تریـن 

چیـن اسـت. ایـن کشـور بـا مصـرف تقریبـی 67٫2 

تـن، بزرگ تریـن مصـرف کننده پالتیـن در جهان به 

شـمار می آیـد. قـاره اروپـا بـا مصـرف حـدود 53٫76 

در  پالتیـن  مصرف کننـده  منطقـه  دومیـن  تنـی، 

جهـان و سـپس آمریـکای شـمالی بـا مصـرف حدود 

38٫08 تن در رده سوم جای دارد.

الزم بـه ذکـر اسـت 30 درصـد از کاربردهـای 

ایـن فلـز بـه عنـوان کاتالیـزور در مبـدل کاتالیزوری 

اسـتفاده می شـود. بیشـترین کاربـرد پالتیـن )50 

درصد( برای جواهرات اسـت و 20 درصد دیگر در 

صنعت استفاده می شود.

 کشور آمریکا با دارا بودن سهم 16٫5 درصدی 

از ارزش واردات پالتیـن در جهـان در سـال 2020، 

بیـن کشـورها  فلـز در  ایـن  بزرگ تریـن واردکننـده 

بوده اسـت و پس از آن کشـورهای آلمان و بریتانیا 

به ترتیب با سهم 14 و 12٫6 درصدی، در مقام های 

کشـور  همچنیـن  داشـته اند.  جـای  سـوم  و  دوم 
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ارزش  از  درصـد  سـهم 25٫6  بـا  جنوبـی  آفریقـای 

صادرات پالتین در جهان در سال 2021، بزرگ ترین 

صادرکننده این ماده معدنی در بین کشورها بوده 

اسـت و پـس از آن بریتانیـا و آمریـکا بـه ترتیـب بـا 

سهم 15 و 14٫6 درصدی، در مقام های دوم و سوم 

قرار گرفته اند.

طال گران تر است یا پالتین؟  
قیمت پالتین از طال نوسان بیشتری دارد. این 

فلـز معمـوال در وضعیـت ثبـات و رشـد اقتصـادی 

گران تـر از طالسـت و قیمـت آن تـا دو برابـر طـال 

اقتصـادی،  بی ثباتـی  دوره هـای  در  امـا  می رسـد 

گاهـی از طـال ارزان تـر می شـود؛ چراکـه پالتیـن در 

درجـه اول کاربـرد صنعتـی دارد و در زمـان رشـد 

اقتصـادی تقاضـای آن افزایـش پیـدا می کنـد. در 

حالی که طال بیشتر کاربرد سرمایه گذاری دارد و 

بیشـتر  آن  تقاضـای  اقتصـادی  ناآرامـی  زمـان  در 

می شود.

روش هـای اکتشـافی بـرای کانسـارهای عناصـر 

گـروه پالتیـن بیشـتر بـر مبنـای الگـوی کانسـارهای 

کشـف شـده در بوشـولد، اسـتیل واتر و دایک بزرگ 

زیمباوه است که این کار را می توان با نسبت های 

فلـزی از قبیـل پالتیـن - مـس و ایریدیـوم - مـس و 

کندریتـی  نمودارهـای  نیـز  و  پاالدیـوم   - نیـکل 

اسـتاندارد اسـتفاده کرد. یکی از مهم ترین مسـائل 

از دیـد اکتشـافی تعییـن این موضوع اسـت که چه 

صـورت  سـولفید  ثقلـی  جدایـش  چگونـه  و  زمـان 

گرفته است.

معادن پالتین در ایران  
از آنجایـی کـه کشـور مـا مقـدار زیـادی معـدن 

مس و نیکل در نقاط مختلف دارد، احتمال وجود 

پالتین هم در آن ها بسیار باالست. در سال 1373، 

آذربایجـان  اسـتان  شـمال  در  پالتیـن  معـدن  یـک 

غربی کشف شده است که از همان سال تاکنون، 

عملیـات اسـتخراج ایـن فلـز گران بهـا از آن انجـام 

می شـود. بنابرایـن بزرگ تریـن معـدن پالتیـن ایـران 

در شهرسـتان خـوی آذربایجـان غربـی واقـع شـده 

اسـت. عالوه برایـن، در سـال 1395 نیـز تحقیقاتـی 

انجام شـده اسـت که نشان از وجود معادن پالتین 

ایـران در قسـمت جنوبـی کشـور در زون مکـران 

می دهـد و گفتـه می شـود کـه اسـتخراج آن هـا تـا 

اقتصـاد  بـه  زیـادی  کمـک  اسـت  توانسـته  امـروز 

آن  ذخایـر  میـزان  نظـر می رسـد  بـه  کنـد.  کشـور 

اقتصـادی باشـد و در صـورت اثبـات این موضوع و 

آزادسـازی پهنـه معدنـی مربوطـه، می توان نسـبت 

بـه سـرمایه گذاری و فعالیت های معدنـی در ایران 

در حـوزه پالتیـن امیـدوار بـود. الزم بـه ذکـر اسـت 

عناصـر گـروه پالتیـن در تـوده الترامافیـک آبدشـت 

در ناحیه اسفندقه کرمان و نیز در افیولیت مالنژ 

نائین در شرق اصفهان و منطقه افیولیتی فاریاب 

نیز مشاهده شده است.

همچنیــن ایــران بــرای نخســتین بــار بــه دانــش 

اســتحصال پالتیــن از کاتالیســت های مســتعمل 

صنایــع نفــت و پتروشــیمی دســت یافــت. در واقــع 

ایــن روش، الگــوی جدیــدی از جداســازی گزینشــی 

را مطــرح می کنــد. در ایــن طــرح دو روش لیچینــگ 

اســیدی و قلیایــی مطــرح و هــر دو روش بــه نتیجــه 

مطلــوب منجــر شــد. در روش لیچینــگ ســیانوری، 

عالوه بر اینکه پایه کاتالیســت ســالم باقی می ماند، 

پالتیــن و عناصــر هــم گــروه آن بــه صــورت گزینشــی 

روش  ایــن  در  می شــوند.  جــدا  کاتالیســت  از 

کمپلکس هــای ســیانوری پالتیــن تشــکیل می شــوند 

آنیونــی  رزین هــای  ســوی  از  کمپلکس هــا  ایــن  و 

جــذب و ســپس بــا ســوزاندن رزیــن، پالتیــن پــودری 

حاصــل می شــود کــه ایــن پــودر بعــد از خالص ســازی 

در دمــای یــک هــزار و 800 درجه ســانتی گراد تبدیل 

ــاال خواهــد  ــوص ب ــا خل ــن ب ــا شــمش پالتی ــه ورق ی ب

شــد. در این روش اســتحصال در دما و فشــار باال و 

بــه ســرعت و در فــاز بخــار انجــام می شــود و نیــاز بــه 

آماده ســازی اولیــه کاتالیســت همچــون کک زدایــی، 

روش  ایــن  در  ضمــن  در  نیســت.  و…  آســیاب 

کمپلکس هــای خالــص ســیانوری پالتیــن بــه طــور 

ــل  ــی قاب ــه راحت مســتقیم تشــکیل می شــوند کــه ب

جداســازی و بررســی هســتند و پایــه کاتالیســت 

اســتحصال  روش هــای  می مانــد.  باقــی  ســالم 

متــداول در جهــان معمــوال از ایــن مزایــا برخــوردار 

نیستند.
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ارزیابی مثبت چشم انداز طال در سال ۲۰۲3

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

در   ،»Mining.com« سـایت  وب  از  نقـل  بـه   و 

فضایـی کـه نظرهـای مخالـف و موافـق متعـددی 

پیرامون چشـم انداز رشـد ضعیف  اقتصاد جهانی و 

رکـود کوتاه مـدت، کاهـش و افزایش تـورم برای فلز 

طـال وجـود دارد و بـا توجـه بـه افزایـش حداکثـری 

شـورای  توسـعه یافته،  کشـورهای  در  بهـره  نـرخ 

جهانی طال عنوان کرد که رکود اقتصادی نسبی و 

کاهش درآمدها از نظر تاریخی بر روی قیمت طال 

عملکـرد مثبتـی داشـته اسـت و تضعیـف بیشـتر 

ارزش دالر آمریـکا در کنـار کاهـش تـورم می توانـد 

موجب افزایش قیمت طال شود.

رشـد  کـه  می کنـد  پیش بینـی  ارزیابـی  ایـن 

اقتصـادی در چیـن در سـال آینـده بهبـود می یابـد 

مصرف کننـدگان  تقاضـای  می شـود  موجـب  کـه 

بـرای ایـن فلـز گران بهـا افزایـش پیدا کنـد. به عالوه 

قرضـه  اوراق  بـازده  کـه  می شـود  پیش بینـی 

بلندمـدت تـا جایی که منجر به تاثیرگذاری منفی 

بر قیمت طال نشود، احتماال باال خواهد ماند.

در نهایت کشمکش بر سر مسائل ژئوپلیتیکی 

در جهان افزایش می یابد که این موضوع منجر به 

تبدیـل فلـز طـال بـه یـک دارایـی بـا ارزش بـه منظـور 

پوشش ریسک های مالی می شود.

هشـدار  طـال  جهانـی  شـورای  وجـود،  ایـن  بـا 

می دهد که تغییر وضعیت رشـد اقتصادی به یک 

رکـود  از  کـه  ثابـت  و  بالقـوه  آهسـته  رشـد  رونـد 

اقتصادی جلوگیری می کند، می تواند تاثیر منفی 

بـر قیمـت طال بگـذارد و به نفـع دارایی هایی که به 

منظـور پوشـش ریسـک های مالـی بـه کار می رونـد، 

اقتصـاد،  کنـد  رشـد  رونـد  عـالوه  بـه  کنـد.  عمـل 

موجـب ادامـه فشـار بـر رونـد تولیـد و توزیـع کاالها 

باعـث  و  شـد  خواهـد  آینـده  سـال  اول  نیمـه  در 

کاهش قیمت طال می شود.

با بررسی سناریوهای مختلف، شورای جهانی 

طـال بـا دلیـل عنوان می کنـد که قیمت طال در پنج 

بازدهـی مثبتـی  اخیـر  از هفـت دوره رکـود  دوره 

اقتصـادی  رشـد  شـدید  کاهـش  و  اسـت  داشـته 

عاملـی کافـی بـرای افزایـش قیمت طال نیسـت؛ به 

خصوص اگر نرخ تورم افزایش یابد.

بـا در نظـر داشـتن ارزش دالر آمریـکا، شـورای 

جهانـی طـال خاطرنشـان می کند کـه افزایـش ارزش 

دالر از لحـاظ تاریخـی بـر قیمـت طـال تاثیـر مثبتـی 

بازدهـی مثبتـی در حـدود 80 درصـد در  و  دارد 

مـی آورد.  ارمغـان  بـه  طـال  بـرای  مواقـع  برخـی 

همچنیـن هنگامـی کـه صحبـت از ریسـک مسـائل 

ژئوپلیتیکـی بـه میـان می آیـد، شـورای جهانـی طـال 

بخـش بزرگـی از انعطاف پذیـری قیمـت و پریمیـوم 

طال در سال 2022 را به ریسک ژئوپلیتیکی نسبت 

تاثیـر عوامـل  کـه  اسـت  ایـن در حالـی  می دهـد. 

از نظـر  بـه طـور کامـل  بازدهـی طـال  بـر  مختلـف 

تاریخی توصیف نشده است.

در ایـن ارزیابی هـا بیـان شـده اسـت کـه رشـد 

اقتصـادی در چیـن بهبـود خواهـد یافـت. بـه عـالوه  

نشـانه هایی از کاهش محدودیت های اعمال شـده 

در خصـوص بیمـاری کرونـا در چیـن وجـود دارد. 

همچنیـن سـازمان های ناظر نشـانه هایی از حمایت 

بـه  اعتبـار  اعطـای  طریـق  از  امـالک  بـازار  از 

توسـعه دهندگان و کاهـش محدودیت هـای حجـم 

خرید در چین را مشاهده و اعالم کردند. به عالوه 

از ایـن ارزیابـی نتیجه گیـری می شـود کـه اقدامـات 

حمایتی ممکن اسـت به تثبیت سـرمایه گذاری در 

امـالک و مسـتغالت و تقاضـای مسـکن و افزایـش 

تقاضای مصرف کنندگان در بازار کمک کند.

شـورای جهانـی طال در چشـم انداز خود برای سـال ۲۰۲۳ برای طـال، با وجود میزان بـاالی بالتکلیفی 
پیرامـون وضعیـت رکود اقتصـادی در این سـال ارزیابی عملکـردی پایدار اما مثبـت را ارائـه داد. در واقع 

می توان بیان کرد که اقتصاد جهانی در یک مرحله حساس قرار دارد.
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