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سرمقاله

یک  تولید   ،۱404 افق  برای  آلومینیوم  جامع  طرح  براساس 

آلومینیوم در داخل کشور هدف گذاری  تن  و 500 هزار  میلیون 

شده است. هم زمان با اضافه شدن شرکت های آلومینای ایران و 

سالکو به مدار تولید آلومینیوم، میزان تولید این فلز استراتژیک در 

کشور به حدود دو برابر افزایش یافته است. یعنی تولید حدود 

350 هزار تنی آلومینیوم توسط شرکت های المهدی و ایرالکو، به 

حدود 600 هزار تن در سال جاری افزایش یافته است و در صورتی 

که سالکو با تمام ظرفیت خود وارد مدار شود، تولید آلومینیوم 

کشور به حدود 700 هزار تن ارتقا خواهد یافت. بر همین اساس 

می توان گفت عملکرد اسملترهای آلومینیومی طی این مدت با 

به  توجه  با  اما  بوده است  تنی مناسب  ایجاد ظرفیت 700 هزار 

چالش ها و مشکالت موجود، تحقق تولید یک میلیون و 500 هزار 

تنی تا سال  ۱404 کمی بعید به نظر می رسد. همچنین در برنامه 

ظرفیت  نیز   ۱40۹ افق  برای  آلومینیوم  باالدست  زنجیره  توسعه 

اسمی یک میلیون و 650 هزار تنی برای آلومینا در نظر گرفته شده 

عامل  هیئت  توسط  مصوب  توسعه  برنامه  آن  تن  هزار   800 که 

ایمیدرو است و همچنین 70 هزار تن آلومینا از نفلین سینیت و 

500 هزار تن آلومینا نیز به روش سینترینگ تولید خواهد شد.

فعاالن صنعت آلومینیوم کشور طی سال های اخیر، با کمبود 

مواد اولیه اعم از بوکسیت، آلومینا و آند از یک سو و عدم تامین 

دیگر  سوی  از  برق  ویژه  به  انرژی  حوزه  در  الزم  زیرساخت های 

مواجه بوده اند. به همین دلیل، حدود سه سال است که تولید 

اسملترهای آلومینیومی کشور به دلیل کمبود برق با کاهش همراه 

شده و تاثیر بسزایی بر عملکرد آن ها گذاشته است. در حالی که 

آلومینیوم، یک صنعت انرژی بر محسوب می شود و اگر قرار است 

باید  کند،  پیدا  دست  توسعه  و  رشد  به  صنعت  این  که 

پودر  تولید  چراکه   شود؛  تامین  آن  گاز  و  برق  زیرساخت های 

نیازمند  آلومینیوم،  شمش  تولید  و  گاز  تامین  مستلزم  آلومینا، 

تامین برق کافی است.

در  پرآب  رودخانه های  و  آب  غنی  منابع  که  مناطقی  در 

از  آلومینیوم  سازی  الکتریکی برای صنایع  انرژی  دسترس است، 

واسطه  به  خاورمیانه  در  می شود.  تامین  هیدروالکتریک  منابع 

از گاز  آبی و فراوانی ذخایر گاز طبیعی، استفاده  کمبود منابع 

طبیعی جهت تولید انرژی الکتریکی در دستور کار قرار می گیرد. 

باالی  ذخایر  واسطه  به  نیز  استرالیا  و  چین  آسیایی،  کشورهای 

برق  تولید  در  انرژی،  منبع  این  پایین  هزینه های  و  زغال  سنگ 

صنعت آلومینیوم از زغال  سنگ بیشتری بهره برده اند. با توجه به 

نقش بسزای برق در این صنعت استراتژیک، تامین برق در کشور 

با مشکالتی اعم از راندمان پایین و فرسودگی، کمبود سوخت گاز 

و آب مورد نیاز نیروگاه های کشور و همچنین اتالف شبکه برق 

کشور همراه بوده است. در این میان، صنعت )با سهم 36 درصد( 

مهم ترین مصرف کننده برق کشور محسوب می شود و همچنین 

بیش از 6 درصد سهم مصرف برق گروه صنعت، در اختیار زنجیره 

آلومینیوم کشور است. بنابراین در راستای تامین برق مورد نیاز 

واحدهای آلومینیومی کشور، برنامه توسعه در بخش نیروگاهی 

در صنعت آلومینیوم چیزی حدود دو هزار و ۲00 مگاوات در نظر 

گرفته شده است که در صورت احداث واحد نیروگاهی توافق 

شده، بخش مهمی از برق مورد نیاز این صنعت تامین خواهد شد.

از سوی دیگر خوشبختانه اقدامات قابل توجهی برای تامین 

کشور  آلومینیومی  شمش  تولیدکنندگان  نیاز  مورد  آلومینای 

و  فنی  دانش  از  به کارگیری  و  سرمایه گذاری  رشد  با  هم زمان 

تخصصی  در شرکت هایی همچون آلومینای ایران و خلیج فارس 

انجام شده است. نیاز بازار داخلی کشور به آلومینیوم نیز حدود 

500 هزار تن برآورد شده و  حدود ۲00 هزار تن دیگر آن، می تواند 

در بازارهای صادراتی عرضه شود. مسئله حائز اهمیت در تحقق 

تولید یک میلیون و 500 هزار تن آلومینیوم در افق ۱404، چگونگی 

مدیریت شرایط تولید است. اگر ما بتوانیم روابط تجاری خود با 

جذب  به  نسبت  و  دهیم  بهبود  را  توسعه یافته  کشورهای 

سرمایه گذاران جدید اقدام کنیم، مسیر دستیابی به این میزان 

تولید هموارتر خواهد شد.

دور از دسترس

تورج زارع
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گفت و گوی ویژه
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 توسعه برند در حوزه دستگاه های آزمایشگاهی
یک ضرورت است

 محسن حسنی، مدیرعامل شرکت صدرا پژوهش در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

 اهمیت مهندسی معکوس در صنایع های تک  

 با توجه به کاربرد گسترده دستگاه های آزمایشگاهی در بخش معدن و صنایع معدنی کشور از 
یک سو و همچنین اهمیت بسیار باالی آن ها در تولید محصوالت باکیفیت از سوی دیگر، الزم است 
تا تمهیدات الزم جهت رونق و توسعه این بخش که به طور عمده با صنایع های تک در ارتباط 
است، اندیشیده شود. ضمن اینکه هم اکنون شاهد فعالیت هایی به منظور بومی سازی این دستگاه ها 
و دانش و تکنولوژی مورد استفاده در آن ها هستیم و این امر می تواند اهمیت این بخش را دوچندان 
کند. شرکت صدرا پژوهش، یکی از شرکت های موفق و برجسته کشور در حوزه فروش دستگاه های 
آزمایشگاهی  و تعمیرات و خدمات پس از فروش این دستگاه هاست که طی مدت زمان فعالیت 
نیز  معکوس  مهندسی  راستای  در  متعهد،  و  متخصص  انسانی  نیروی  کارگیری  به  ضمن  خود 
اقدامات درخور توجهی داشته است. به همین دلیل، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 
گفت وگویی با محسن حسنی، مدیرعامل شرکت صدرا پژوهش تدارک دیده است که متن کامل 

آن را در ادامه خواهید خواند:

ایـن  همـکاری  بـا  را  خـود  فعالیـت  پیـش  سـال 

مجموعه هـا آغـاز کردیـم و در سـال ۱3۹۱، بـه طـور 

مستقل وارد بازار این حوزه شدیم. چهار مجموعه را 

طی ۱0 سال اخیر تاسیس کرده ایم که دو شرکت نیز 

دانش بنیان شده است.

در حـال حاضـر آزمایشـگاه کنترل کیفی صبا را 

در اختیار داریم که خدمات آنالیز مواد به صنایع 

و همچنـــــین دانشگـــــاه های مختـــــلف در قـــــالب 

و  مـواد  ترکیبـات  و شناسـایی  آنالیـز  قراردادهـای 

همچنیـن آموزش هـای الزم در ایـن زمینـه را ارائـه 

طریـق  مـااز  خدمـات  دیگـر  بخـش  می دهـد. 

مجموعـه صـدرا پژوهـش ارائـه می شـود کـه شـامل 

و  تعمیـرات  و  آزمایشـگاهی  دسـتگاه های  فـروش 

فعالیت    زمینه  و  تاریخچه  با  ارتباط  در   
ارائه  توضیحاتی  پژوهش  صدرا  شرکت 

بفرمایید.
با وجود تجربیاتی که طی فعالیت خود از سال 

۱384 در حـوزه صنعـت کسـب کرده ایـم امـا صـدرا 

پژوهـش مجموعـه ای نوپـا و تـازه تاسـیس محسـوب 

می شـود. ارائـه کلیـه خدمـات مرتبـط بـا تجهیـزات 

آزمایشـگاهی کنتـرل کیفـی صنایع مختلف، زمینه 

اصلـی فعالیـت مجموعه اسـت و تمـام صنایعی که 

بـه نوعـی از مـواد اولیـه و یـا مـواد مصرفـی اسـتفاده 

می کنند و دارای واحد کنترل کیفی هسـتند، اعم 

از داروسـازی، دامپزشـکی، صنایع غذایی، معدن و 

شـمار  بـه  مـا  مشـتریان  جـزو  متالـورژی،  ویـژه  بـه 

در  دسـتگاه ها  سـری  یـک  چراکـه  می آینـد؛ 

آزمایشـگاه های کنتـرل کیفیـت ایـن صنایـع تامیـن 

شـده اسـت کـه آنالیزهـای مختلـف بـا اسـتفاده از 

آن هـا صـورت می پذیـرد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه این 

تـا  کوچک   تریـن  از  و  بـوده  های تـک  کامـال  حـوزه 

ایـن  در  اسـتفاده  مـورد  دسـتگاه های  بزرگ تریـن 

قـرار  های تـک  تجهیـزات  دسـته بندی  در  صنایـع، 

می گیرنـد. نکتـه قابـل توجـه اینکـه در حـال حاضـر 

آرام آرام بـه سـمت بومی سـازی ایـن تکنولوژی هـا در 

کشـور حرکـت می کنیـم . تـا پیـش از ایـن، چنیـن 

بود؛اکثـر  نـداده  رخ  کشـور  داخـل  در  اقدامـی 

مجموعه هـا در زمینـه بازرگانـی فعالند و نسـبت به 

واردات این ماشـین آالت اقدام می کنند. حدود ۱6 
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توانسـته ایم بـا خدمـات تعمیـرات و پشـتیبانی، از 

خروج ارز فراوانی از کشـور جلوگیری کنیم که این 

مسـئله نیـز یکـی دیگـر از اقدامـات مهـم مجموعـه 

بـه  مـا  فعالیـت  شـرایط  می شـود.  محسـوب 

سیاسـت گذاری شـرکت های داخلی بسـتگی دارد؛ 

بـرای مثـال، بـا مجموعـه فـوالد مبارکـه وارد مذاکـره 

شده و متعد می شویم که نسبت به تعمیر تعدادی 

از دسـتگاه های معیـوب ایـن شـرکت اقـدام کنیـم تا 

دوبـاره در آزمایشـگاه های ایـن مجموعـه اسـتفاده 

شـود.این دسـت از توافقـات، بیشـتر بـا شـرکت های 

دولتـی حاصـل می شـود و  از سـوی دیگـر در بخـش 

فروش نیز با این شرکت ها همکاری می کنیم.

خدمـات پـس از فـروش آن هـا اسـت. بخـش پنجـم 

فعالیـت مجموعـه در زمینـه مهندسـی معکـوس و 

بومی سـازی تکنولوژی این دسـتگاه ها اسـت که به 

دلیل محدودیت امکانات سخت افزاری در داخل 

کشـور، بـا چالش هـای زیـادی مواجـه هسـتیم. بـه 

طـور خالصـه فعالیـت کلـی مجموعـه، در خصوص 

دسـتگاه های آنالیـز مـواد در صنایـع مختلـف بـوده 

در  دسـتگاه ها  ایـن  از  برخـی  اسـت  ممکـن  کـه 

صنایعی مانند معدن و متالورژی مشترک باشند. 

برای مثال، ترازوهای دقیق آزمایشـگاهی، از جمله 

مـواردی اسـت کـه در تمامـی آزمایشـگاه ها مـورد 

استفاده قرار می گیرد و همین ترازوهای دقیق، در 

صنعـت طـال نیز قابل اسـتفاده اسـت. کارشناسـان 

مجموعـه بـا توجـه بـه تخصـص خـود، در بازارهـای 

هـدف مختلـف مشـغول بـه فعالیت انـد و نیـاز ایـن 

بازارها را تحلیل و بررسی می کنند.

عمده مشتریان شما چه صنایعی هستند و   
در حال حاضر شرایط فعالیت خود را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
مشـتریان هـدف بـر اسـاس نیـاز بـازار در زمـان 

بـا  هم زمـان  می شـوند.  هدف گـذاری  مشـخص 

شـیوع و گسـترش بیمـاری کرونـا در داخـل کشـور، 

صنعـت داروسـازی بـا رونـق فراوانـی همـراه شـد که 

بـه دنبـال آن، مـا فعالیـت خـود را بـر ایـن صنعـت 

متمرکـز کردیـم. مجموعـه مـا بـر اسـاس نیـاز بازارها 

قابلیـت انعطاف پذیـری باالیـی دارد . بـا ایـن وجود، 

برخـی از دسـتگاه ها مختـص بـه یک صنعـت خاص 

متفاوتـی  بـازار  کامـال  کـه  بـوده  متالـورژی  ماننـد 

است. ما تالش می کنیم منابع خود را در صنایعی 

که از رونق بیشتری برخوردار است، متمرکز کنیم. 

همـان طـور کـه قبـال اشـاره شـد، یکـی از زمینه هـای 

فعالیت ما، پشـتیبانی فنی و تعمیر این دسـتگاه ها 

اسـت کـه ایـن بخـش هـم بـازار بسـیار خوبـی دارد 

گورسـتان  بـه  اخیـر،  سـالیان  طـی  زیراایـران 

اسـت.  شـده  تبدیـل  آزمایشـگاهی  دسـتگاه های 

عمده این دسـتگاه ها وارداتی اسـت که در صورت 

آن هـا،  تعمیـر  بـرای  از خدمـات خارجـی  اسـتفاده 

هزینـه ارزی زیـادی نیـاز خواهـد بـود. خوشـبختانه 

در    اقداماتی  چه  پژوهش  صدرا  شرکت 
زمینه برندسازی انجام داده است؟

به دلیل محدودیت هایی که طی دو تا سه سال 

اخیر با آن مواجه بوده ایم و هزینه های هنگفتی که 

به دنبال حضور در نمایشگاه های مختلف متحمل 

شده ایم، سیاست مجموعه را به سمت فعالیت در 

عرصه دیجیتال تغییر داده ایم. دیجیتال مارکتینگ، 

اقدام مهمی اسـت که در این راسـتا در دسـتور کار 

حضـور  کرده ایـم  سـعی  و  داده ایـم  قـرار  خـود 

قدرتمنـدی در فضـای مجـازی داشـته باشـیم. در 

تغییر این سیاست دو عامل اصلی نقش داشته اند؛ 

گستره جغرافیایی وسیع مشتریان و محدودیت های 
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در حال حاضر با چه چالش هایی در حوزه   
کاری خود مواجه هستید؟

حدود 70 درصد اقتصاد کشور دولتی است و 

عامل  یک  عنـوان  به  می تــــوانــــد  امــــــر  همیــــــن 

آسیب زا شناخته شود. بدین معنا که اقتصاد باید 

طبق قواعد و اصول دولتی در حرکت باشد. برای 

مثال، دستگاه های آزمایشگاهی بسیار گران قیمتی 

وارد کشور شده است.  در حالی که نیاز مربوطه 

این  واردکننده  دولتی  سازمان  یا  و  صنعت 

دستگاه های گران قیمت، با استفاده از یک دستگاه 

با قیمت بسیار کمتر نیز  ریفربیشد دست دوم 

مرتفع می شد اما قوانین و دستورالعمل های دولتی  

در برخی مواقع ممکن است مانعی برای خریداین 

بنابراین  باشد.  دوم  به صورت دست  دستگاه ها 

واردات  برای  می شود  ناچار  مربوطه  شرکت 

دستگاه های عادی، سه برابر قیمت واقعی و برای 

وارد کردن دستگاه هایی که کاربرد دوگانه دارند، 

تا پنج برابر قیمت واقعی هزینه کند. در چنین 

سفارش  اساس  بر  بازرگانی  شرکت های  شرایطی، 

مشتری این دستگاه ها را وارد می کنند و از آنجایی 

که پشتوانه فنی قوی ندارند، در ارائه خدمات پس 

ایـن  در  خاصـی  جغرافیایـی  تمرکـز  کرونـا.  دوران 

صنعت نداریم و از سیسـتان و بلوچسـتان تا اردبیل 

و دانشـگاه های زاهدان و محقق اردبیلی در گسـتره 

مشتریان ما قرار می گیرند.

بـه دنبـال این هسـتیم که خدمات مشـاوره ای 

اسـاس  همیـن  بـر  و  دهیـم  گسـترش  بیشـتر  را 

نمایندگـی هیـچ برند و شـرکت خاصـی را علی رغم 

زیـرا  نگرفته ایـم  عهـده  بـر  مختلـف  پیشـنهادات 

بایـد صرفـا  باشـیم،  نماینـده شـرکت خاصـی  اگـر 

و  خدمـات  فـروش  بـه  متمرکـز  را  خـود  فعالیـت 

دسـتگاه های آن شـرکت کنیـم؛ در حالـی کـه بـر 

اسـاس رسـالت مشـاوره ای صـدرا پژوهـش، سـعی 

را  خـاص  برنـد  یـک  قـوت  و  نقـاط ضعـف  داریـم 

مطـرح  مشـتری  بـا  و  بررسـی  یکدیگـر  بـا  همـراه 

نـوع  و  مشـتری  نیازهـای  اسـاس  بـر  مـا   کنیـم. 

اسـتفاده دسـتگاه ها، راه حل هـای الزم را بـه آن هـا 

ارائـه می کنیـم و جـزو معدود مراکزی هسـتیم که 

ضمانـت  و  گارانتـی  بـا  نیـز  مجموعـه  تعمیـرات 

تامیـن  کـه  تحریمـی  شـرایط  در  اسـت.  همـراه 

قطعات به شـدت دشـوار شـده اسـت، تمام تالش 

و  صنعتـی  فعـاالن  کـه  گرفته ایـم  بـه کار  را  خـود 

معدنی کشـور، دغدغه  ا ی در زمینه دسـتگاه های 

و  باشـند  نداشـته  خـود  نیـاز  مـورد  آزمایشـگاهی 

بتوانیـم پشـتیبان برجسـته ا ی بـرای آن هـا باشـیم. 

سـهم مـااز بـازار بـا توجـه بـه توسـعه برندسـازی بـا 

رشـد قابـل توجهـی همـراه بـوده اسـت و بر اسـاس 

ایـن تجربـه مطلـوب، برنامه هـای آتـی متنوعـی را 

در حـوزه برندسـازی مجموعـه در نظـر گرفته ایـم. 

یـک  روی  را  خـود  بازاریابـی  فعالیـت  همچنیـن 

متمرکـز  شـدن  مطـرح  بـرای  خـاص  دسـتگاه 

کرده ایـم. در حـال حاضـر بسـیاری از همـکاران و 

رقیبـان صـدرا پژوهـش، احتـرام و جایـگاه ویـژه ای 

بخـش  مـا  قائـل هسـتند.  ایـن مجموعـه  بـرای  را 

عمـده ای از برندینـگ خـود را در نـوع خدماتـی 

کـه ارائـه داده ایـم، مطـرح می کنیـم و از آنجایـی 

کـه ایـن خدمـات همگی واقعـی بوده اند و در حد 

اعتمـاد  توانسـته ایم  نمانده انـد،  باقـی  شـعار 

مشـتریان را جلـب کنیـم. اگـر از ابزارهای موجود 

برندسـازی  راسـتای  در  مجـازی  فضـای  ماننـد 

اسـتفاده نکنیم، این مسـیر به کندی طی خواهد 

شـد و بـاور داریـم کـه برندسـازی، الزمه پیشـرفت 

و توسعه در کسب سهم بیشتر از بازار است. 
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فراوانی  چالش های  با  دستگاه ها  این  فروش  از 

رقابت  یک  در  دیگر،  سوی  از  می شوند.  مواجه 

برای فروش به یک مشتری دولتی، کیفیت و نوع 

و  نیست  رقابت  پیروز  تعیین کننده  خدمات 

یعنی  می کند.  مشخص  را  نهایی  برنده  قیمت، 

احتمال  باشد،  کمتر  پیشنهادی  قیمت  هرچقدر 

موفقیت بیشتر است و متاسفانه شایستگی فنی 

مورد توجه قرار نمی گیرد. در حالی که باید دانش 

و توانایی یک مجموعه، به عنوان یکی از معیارهای 

اصلی برتری در یک رقابت مورد توجه قرار بگیرد و 

به  رقابت،  در  موفقیت  از  پس  اگر  ادامه  در 

به لیست سیاه اضافه  تعهدات خود عمل نکرد، 

مشکالت  ازجمله  فوق  موارد  متاسفانه  شود. 

با آن ها مواجه  عمده ای است که در حال حاضر 

کاهش  جهت  را  خود  تالش  تمام  و  هستیم 

حداکثری اثرات آ ن ها به کار گرفته ایم.

باید توجه داشت که از سال ۱3۹0 به بعد همگام 

کشور،  در  خارجی  تحریم های  تشدید  با 

بسیاری   )End User( نهایی  کاربر  مجموعه های 

دچار آسیب شده اند و منابع موجود نیز در گذر 

زمان هدر رفته اند که باید برای رفع موانع موجود 

در این زمینه، اقدامات الزم صورت پذیرد. همچنین 

تسهیالتی برای بومی سازی تکنولوژی این صنعت 

در نظر گرفته شده که اگرچه اقدام مناسبی به 

اما به اصل موضوع پرداخته نشده  شمار می آید 

تولید  آزمایشگاهی  ترازوهای  مثال،  برای  است. 

داخل دارای کاربرد عام )General( است و هنوز به 

تکنولوژی ساخت ترازوهای خاص و پیشرفته دست 

پیدا نکرده ایم؛ این در حالی است که تسهیالت 

صنعت  باالدست  در  که  صنایعی  به  فراوانی 

آزمایشگاهی مشغول به کار هستند، اختصاص پیدا 

انجام  موازی کاری های  از  همچنین  است.  کرده 

شده در این زمینه نیز نمی توان چشم پوشی کرد.  

و  برند  شرکت  پنج  اروپا،  قاره  کل  در  مثال  برای 

مطرح مشغول تولید یک دستگاه خاص هستند. در 

حالی که شاهد تولید این دستگاه توسط 6 شرکت 

داخلی طی چهار سال گذشته بوده ایم! باید اذعان 

کرد کیفیت دستگاه ساخت داخل به هیچ وجه 

قابل مقایسه با کیفیت دستگاه های خارجی نیست 

و معیار مشخصی نیز برای مقایسه کیفیت و حتی 

قیمت آ ن ها به کار برده نمی شود. امیدوار هستیم 

که متولیان امر نسبت به رفع معضالت موجود در 

آینده اقدام کنند تا شاهد کاهش حداقلی مشکالت 

موجود باشیم.

و    معدن  بخش  در  مشخص  طور  به 
صنایع معدنی چه اقداماتی را در دستور کار 

خود قرار داده اید؟
آزمایشگاهی  بخش  در  معدنی  مواد  آنالیز 

بخش  این  در  می پذیرد.  صورت  ما  مجموعه 

و  کوچـــــک  صـــــنایـــع  بـــــــه  متنوعی  خدمــــــات 

دانشگاه ها ارائه می شود. همچنین خدمات فروش و 

به  نیز  معدنی  مواد  آنالیز  دستگاه های  تعمیرات 

معادن مختلف کشور صورت می پذیرد. برای مثال، 

شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر و فوالد مبارکه 

به منظور تجهیز آزمایشگاه های خود، با مجموعه 

حال  در  ما  و  می کنند  همکاری  پژوهش  صدرا 

پیشروی در همین مسیر هستیم. به صورت خاص از 

دستگاه های معدنی که در لیست خدمات مجموعه 

به دستگاه های  می توان  دارد،  قرار  پژوهش  صدرا 

جذب اتمی جهت آنالیز خاک اشاره کرد. الزم به 

ذکر است آموزش نیروی انسانی متخصص جهت 

انجام  مجموعه  توسط  نیز  دستگاه ها  این  با  کار 

می شود و پیاده سازی کلیه روش های مورد نظر نیز 

از طریق این مجموعه صورت می گیرد. همچنین 

سیاست گذار  مجموعه های  با  همکاری  قابلیت 

مانند تشکل های معدنی در قالب برگزاری دوره های 

آموزشی را داریم تا از این طریق، آموزش های الزم در 

زمینه دستگاه های آزمایشگاهی نیز صورت پذیرد. از 

و  مصرفی  قطعات  تامین  پشتیبانی  طرفی 

مستهلک شده این دستگاه ها نیز در مجموعه صدرا 

پژوهش انجام می شود. در حالت کلی به عنوان یک 

پشتیبان قابل اطمینان، به دنبال توسعه هرچه بیشتر 

بخش معدن و صنایع معدنی کشور هستیم.

پایانی، چه چشم اندازی    کالم  عنوان  به 
برای مجموعه صدرا پژوهش متصور هستید؟

بومی سـازی  سـمت  بـه  حرکـت  دنبـال  بـه 

دسـتگاه های آزمایشـگاهی و همچنیـن تکنولـوژی 

مورد استفاده در آن هاهستیم. همچنین امیدواریم 

و  تجهیـز  را  نمایـش  اتـاق  یـک  آینـده  در  بتوانیـم 

طراحـی کنیـم تـا مشـتریان بتواننـد پیـش از خریـد 

خـود  داخـل  در  آن هـا  از  مدنظـر،  دسـتگاه های 

مجموعـه بـه صورت آزمایشـی اسـتفاده کننـد و در 

صـورت اطمینـان از کارکـرد مورد انتظار، نسـبت به 

خریداقـدام کننـد. بـا گسـترش خدمـات خـود در 

تـالش هسـتیم از خـروج ارز از کشـور در حـد تـوان 

خود جلوگیری کنیم.امیدوایم در آینده بتوانیم در 

باشـیم.  داشـته  فعالیـت  نیـز  منطقـه  کشـورهای 

حقیقت امر این است که نگاه فرامنطقه ای به این 

مهم داریم و در تالش هسـتیم در قاره اروپا نیز در 

باشـیم.  داشـته  فعالیـت  مجموعـه  یـک  قالـب 

بـدون  و  تحریـم  شـرایط  در  کـه  مجموعه هایـی 

می کننـد،  رشـد  خارجـی  شـرکت های  پشـتیبانی 

عمومـا می تواننـد در آینـده تاثیرگـذار واقـع شـوند و 

خوشبختانه این اتفاق در شرکت صدرا پژوهش رخ 

داده اسـت. نیروهـای انسـانی متخصصـی کـه در 

سـرمایه  هسـتند،  بـه کار  مشـغول  پژوهـش  صـدرا 

اصلـی مجموعـه بـه شـمار می آینـد و امیدواریـم در 

آینده شـاهد رشـد و پیشـرفت روزافزون خود باشـیم 

و همچنان بتوانیم خدمات جامعی را به مشـتریان 

خود ارائه دهیم.

دیجیتال مارکتینگ، اقدام 
مهمی است که در این راستا 

در دستور کار خود قرار 
داده ایم و سعی کرده ایم 

حضور قدرتمندی در فضای 
مجازی داشته باشیم. در 

تغییر این سیاست دو عامل 
اصلی نقش داشته اند؛ گستره 
جغرافیایی وسیع مشتریان و 
محدودیت های دوران کرونا
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پرونده

ارتقای کیفیت و افزایش بهره وری با محوریت مشتری مداری در »فخاس«

برندسـازی را به طور ویژه در دستور کار قرار داده ایم

رونق برندسـازی همگام با افزایش فروش و توسعه بازار

ضرورت شـناخت کارشناسانه  از اهمیت برندسازی در تولید

چاره ای جز تقویت و سـرمایه گذاری در زمینه برندینگ نداریم

متنوع سازی محصوالت در جهت بقای برند سازمانی
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برند    توسعه  اهمیت  از  شما  تحلیل 
اقتصادی  توسعه  آن  دنبال  به  و  سازمانی 

کشور چیست؟
با ساخت و توسعه کارخانجات تولید فوالد باید 

مولفه های زیرساخت مناسبی را برای آن تدارک 

دید. به عنوان مثال، سرمایه گذاری و توسعه در 

و  کشتی رانی  خطوط  اسکله،  راه آهن،  و  راه ها 

ناوگان های حمل  و  بندری  بارگیری  استحکامات 

زمینی و ریلی، از جمله مهم ترین بسترهای الزم 

است. این زیرساخت ها نه تنها به صنعت فوالد 

در  رشد  زمینه ساز  بلکه  می دهد  تازه ای  جان 

معادن، ترانزیت و صنایع پایین دستی می شود که 

یا  برند  توسعه  است.  پایدار  توسعه  آن،  نتیجه 

»Brand Development« یک فرایند استراتژیک 

است که از طریق آن می توان محصوالت و خدمات 

را در مقایسه با سایر رقبا متمایز کرد. با این کار 

ذهن خریداران در تسخیر برند شما قرار می گیرد و 

می تواند حجم فروش و درآمدزایی شرکت را افزایش 

تداوم سبب می شود  این کار در صورت   . دهد 

با  که  شود  شرکت  نصیب  بیشتری  مالی  منابع 

کمک آن می توان توسعه و نوسازی خطوط تولید و 

توسعه منابع انسانی را در دستور کار قرار داد که 

هردوی این موارد نقش انکارناپذیری در توسعه برند 

ایفا می کنند . عالوه بر اینکه شرکت تولیدی از 

منافع سرازیر شدن منابع مالی در اثر رشد فروش 

برخوردار می شود، سبب رشد و توسعه اقتصادی 

منطقه و در نهایت کشور نیز خواهد شد. رشد 

افزایش میزان خرید مواد  به منزله  میزان فروش 

اولیه است که بخشی از همان منطقه و بخشی 

این  می شود.  تامین  کشور  مناطق  سایر  از  دیگر 

یعنی توسعه تولیدکنندگان مواد اولیه و در کنار آن 

افزایش مواد اولیه ورودی و محصوالت خروجی از 

شرکت، سبب توسعه شرکت های حمل و نقل نیز 

تریلی های  تعداد  مثال،  عنوان  به  شد.  خواهد 

شهرستان نیشابور در قبل از احداث فوالد خراسان 

راه اندازی  از  بعد  با  قابل مقایسه  به هیچ عنوان 

نیست و ظرف این مدت، حدود دو هزار دستگاه 

تریلی به ناوگان حمل شهرستان اضافه شده اند که 

در بسیاری از مواقع این حجم از تریلی، جوابگوی 

حمل محصوالت این مجتمع نیست و تریلی های 

سایر شهرستان ها نیز فراخوان می شوند.

در حـال حاضـر مهم تریـن مسـئله برای صنعت 

ارتقای کیفیت و افزایش بهره وری با محوریت 
مشتری مداری در »فخاس«

حسین بختیاری، معاون بازاریابی و فروش شرکت فوالد خراسان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

یکـی از ارکان مهم در برندسـازی، کیفیت محصول اسـت و اینکه بتوان کیفیت به دسـت آمده 
را در سـال های متمـادی حفـظ کرد. شـرکت فوالد خراسـان با بیش از ۲۰ سـال سـابقه در تولید 
میلگـرد و عرضه این محصول در بازارهای داخلی و صادراتی، به خوبی توانسـته اسـت مشـتریان 
خـود را طـی ایـن مدت حفـظ کنـد. در همین راسـتا، خبرنـگار پایگاه خبـری و تحلیلـی »فلزات 
آنالیـن« گفت وگویـی را با حسـین بختیـاری، معـاون بازاریابی و فروش شـرکت فوالد خراسـان 

تدارک دیده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:
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صادراتـی   بـازار  گسـترش  و  حفـظ  کشـور،  فـوالد 

اسـت که با سـختی و صبر زیاد به  دسـت می آید. 

امـروزه اسـاس کار بازاریابـی مـدرن، برندسـازی و 

حفظ مشتری بوده است و  فروشنده باید مشتری 

را همـکار و شـریک تجـاری خـود بدانـد کـه اگر این 

امر میان خریدار و فروشـنده اتفاق بیفتد، در این 

صـورت فروشـنده قـادر خواهـد بود جایـگاه خود را 

موضـوع،  ایـن  مقابـل  در  کنـد.  تثبیـت  بـازار  در 

هـدف کوتاه مـدت نیـز وجـود دارد. به گونـه ای که 

اگـر هـدف فروشـنده فقـط فـروش به  صـورت گذرا 

فروش هـای  در  حتـم  طـور  بـه   باشـد،  مقطعـی  و 

آینـده خـود در آن بـازار موفـق نخواهـد بـود. ضمن 

اینکـه نـگاه گـذرا در بسـیاری از بازارهـای فـوالدی 

و  اروپـا  )CIS(، شـرق  کشـورهای مشـترک المنافع 

همچنین برخی کشورهای همسایه همچون عراق 

کـه  طـوری  بـه   می شـود؛  مشـاهده  افغانسـتان  و 

توانسـته  کـه  ایـران  فـوالد  فروشـندگان  از  برخـی 

در  تنهـا  را  یادشـده  کشـورهای  بـازار  بودنـد 

اینکـه  دلیـل  بـه   کننـد،   خـود  آن  از  کوتاه مـدت 

هـدف بلندمدتـی را بـرای حضـور در بـازار تعریـف 

نکرده انـد، بـه  تدریـج بسـیاری از بازارهـا را نیـز از 

دسـت داده اند. باید توجه داشـت که صادرات از 

زیـان هنگفـت فوالدسـازان ایرانـی در دوره رکـود 

جلوگیـری می کنـد. اگـر محصوالت فـوالد تولیدی 

ایـران تنهـا در بـازار داخـل عرضـه می شـد، به  دلیل 

تقاضـــــای پایین تر فـــــــوالد در کـــــشور، بـــــرخی از 

شـرکت ها مجبـور می شـدند بـرای ایجـاد تعـادل و 

تـوازن میـان عرضـه و تقاضا، ظرفیـت تولید خود را 

کاهش دهند. بنابراین صادرات به حفظ ظرفیت، 

میـزان تولیـد و اشـتغال پایـدار در ایـن شـرکت ها 

کمک شایانی می کند.

شرکت فوالد خراسان به عنوان برترین   
در  اقداماتی  چه  کشور،  میلگرد  تولیدکننده 

زمینه برندسازی انجام داده است؟
در  مستمر  حضور  با  خراسان  فوالد  شرکت 

بین المللی،  و  داخلی  تخصصی  نمایشگاه های 

تبلیغ در مجالت معتبر، تمرکز بر بومی سازی و 

طریق  از  دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت 

و  دانشگاهی  مراکز  با  تفاهم نامه هایی  امضای 

تحقیقاتی استان خراسان رضوی، سرمایه گذاری 

در پروژه پساب شهر نیشابور، برنامه ریزی جهت 

ایجاد اکوسیستم پارک جنگلی در سایت فوالد 

خراسان، به روزآوری و تمرکز بر نظرات و نیازهای 

مشتریان از طریق ایجاد و توسعه سامانه ارتباط 

محصول،  سبد  تکمیل   ،»CRM« مشتریان  با 

کیفیت  گواهینامه های  اخذ  موقع،  به  تحویل 

 ،»GOST , BS4449,  ISIRI3132« محصول 

کیفیت  مدیریت  سیستم  گواهینامه  اخذ 

آزمایشگاهی »ISO 17025« و… توانسته است 

نمونه  صادرکننده  مقام  متوالی،  دوره   ۹ طی 

و  نیشابور  شهرستان  اقتصادی  معین  استانی، 

ایرانی برتر  شرکــــت   ۱00 بیــــــن  در   74  رتــــــــبه 

 »IMI-100« را کسب کند. 

برندسازی چه تاثیری در درآمد و سهم    
شرکت فوالد خراسان از فروش محصوالت 
داشته  صادراتی  و  داخلی  بازارهای  در  خود 

است؟
با توجه به اینکه شرکت فوالد خراسان تمامی 

محصوالت خود را بنا به مصوبات هیئت دولت و 

فروش  به  کاال  بورس  در  فقط  بازار  تنظیم  ستاد 

میزان  به  کوتاه  نگاهی  با  بنابراین  می رساند، 

معامالت بورس به این نکته می رسیم که بیشترین 

فروش میلگرد در بورس کاال از ابتدای سال جاری 

تاکنون مربوط به شرکت فوالد خراسان است. طبق 

آمار به دست آمده از سایت بورس، میزان فروش 

میلگرد مجتمع فوالد خراسان در ۹ ماهه اول سال 

میزان  این  که  بوده  تن  هزار   387 حدود  جاری، 

فروش از عرضه 4۹۲ هزار تن میلگرد به دست آمده 

است. یعنی حدود 7۹ درصد عرضه ها به فروش 

رسیده است. در حالی که این نسبت برای کل 

معامالت میلگرد بورس به کل عرضه میلگرد حدود 

۲0 درصد بوده است و دومین شرکتی که بیشترین 

معامله را در بورس کاال داشته است، ذوب آهن 

اصفهان بوده که حدود 30۲ هزار تن فروش داشته 

است. این مقام اولی در سال گذشته نیز نصیب 

نخست  رتبه  توانستیم  ما  و  شد  خراسان  فوالد 

معامالت میلگرد در بورس را داشته باشیم. تمامی 

این موفقیت ها مرهون برند فوالد خراسان است که 

مشتریان با خیالی آسوده و طیب خاطر اقدام به 

خرید می کنند و کوچک ترین نگرانی در خصوص 

کیفیت و یا زمان تحویل ندارند.

شرکت    در  تولیدی  محصوالت  کیفیت 
فوالد خراسان را به چه میزان در توسعه برند 

این شرکت موثر می دانید؟
کیفیت  برندسازی،  در  مهم  ارکان  از  یکی 

محصول است و اینکه بتوانیم این کیفیت را در 

فوالد  شرکت  کنیم.  حفظ  متمادی  سال های 

خراسان بیش از ۲0 سال است که اقدام به عرضه 

و  کرده  صادراتی  و  داخلی  بازارهای  در  میلگرد 

توانسته است مشتریان خود را در این مدت راضی 

خراسان  فوالد  شرکت  فعلی  وضعیت  دارد.  نگه 
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مدیون و مرهون این تالش ۲0 ساله است که شرکت 

را در اوج افتخار نگه داشته است و کوچک ترین 

به  افتخار  بلندای  از  را  شرکت  می تواند  لغزشی 

 Warren« بافت  وارن  قول  به  کند.  پرت  پایین 

و  هاتاوی  برکشایر  شرکت  مدیرعامل   ،»Buffett

یکی از نظریه پردازان برندسازی، ۲0 سال طول می 

کشد تا شهرت و اعتبار کسب کنید اما پنج دقیقه 

این  به  اگر  است.  کافی  آن  تخریب  برای  زمان 

آزمایش  را  متفاوتی  راه های  کنید،  فکر  موضوع 

کیفیت  شک  بدون  بنابراین  کرد.  خواهید 

محصوالت شرکت فوالد خراسان مهم ترین نقش را 

در ارتقای برند این مجتمع دارند و در صورتی که 

تنزل پیدا کنند، برند این مجتمع نیز نزول پیدا 

خواهد کرد.

شـرکت فوالد خراسـان تـا چـه اندازه   
مسـئولیت های  ایفـای  و  مشـتری مداری 
اجتماعـی را بـرای توسـعه برند در دسـتور 

کار خود قرار داده است؟
مشتری مداری، یکی از ارکان انکارناپذیر توسعه 

برند است. اگر بخواهیم دوباره برندسازی را تعریف 

کنیم، می توانیم رجوع کنیم به گفته هوارد شولتز 

شرکت  سابق  مدیرعامل   ،»Howard Schultz«

وفادار  برند  یک  به  زمانی  مردم  که  استارباکس 

خواهند ماند که بر این باور باشند که ارزش های 

خود را با آن برند به اشتراک می گذارند. بنابراین 

تامین خواسته های مشتریان و در مجموع ذی نفعان 

تامین  کنندگان،  مشتریان،  از  مجموعه ای  که 

کارکنان و جامعه هستند، همواره مد نظر مجتمع 

فوالد خراسان بوده و در استراتژی های شرکت که از 

چندین سال پیش تدوین شده اند، جایگاه ویژه ای 

دارند. در همین جهت، این مجتمع در راستای نیل 

به این اهداف، استانداردهای ایزو ۱000۲ و ایزو ۱0004 

را که استانداردهای نظرسنجی و شکایت مشتریان 

در  ساله  هر  و  کرده  اخذ  پیش  سال ها  از  است، 

در  می  شود.  تایید  دوباره  دوره ای  ممیزی های 

استاندارد شکایت مشتریان، هر مشتری که ادعایی 

علیه این مجتمع داشته باشد، این ادعا تا حصول 

نتیجه نهایی پیگیری می شود؛ به طوری که زمانی 

این شکایت مختومه اعالم خواهد شد که مشتری 

ایفای  راستای  در  باشد.  داشته  کامل  رضایت 

مسئولیت های اجتماعی نیز مجتمع فوالد خراسان 

گام های ارزشمندی برداشته که نمود این فعالیت ها 

در دوران کرونا بوده است که از جمله آن ها می توان 

به اهدای اکسیژن رایگان به حدود ۱0 بیمارستان 

منطقه به میزان بیش از  دو هزار و ۲00 تن، اهدای 

ماسک، گان و تجهیزات پزشکی به بیمارستان ها و 

کادر درمان در سطح منطقه، احداث پارک کنار 

دستگاه  اهدای  نیشابور،  شهرستان  در  گذر 

و  نیشابور  بهمن   ۲۲ بیمارستان  به  اکسیژن ساز 

چندین مورد دیگر که همگی آن ها بخشی از ایفای 

رسالت این مجتمع در عرصه های اجتماعی است، 

اشاره کرد.

فوالدسازان برجسته کشور طی سالیان   
اخیر، با چه چالش هایی در راستای برندسازی 

مواجه بوده اند؟
معضالت  و  چالش ها  با  کشور  سازان  فوالد 

همچون  مدت  این  در  متعددی  و  گسترده 

محدودیت های شدید انرژی و مداخالت دولتی و 

به  توجه  با  بوده اند.  قیمت های دستوری روبه رو 

قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان، 

متاسفانه بسیاری از تعهدات داخلی و صادراتی 

و  نمی شود  مشتری  تحویل  موقع  به  فوالدسازان 

همین امر ضربه مهلکی به برند فوالدسازان وارد 

می آورد. عدم تحویل به موقع کاال سبب می شود 

خسارت های شدیدی از بابت دموراژ کشتی و یا 

شود.  اعمال  فوالدسازان  به  مربوطه  موارد  سایر 

ضمن اینکه قطعی های مکرر و توقف های متعدد 

تولید سبب می شود مشتریان صادراتی به سراغ 

سایر رقبا رفته و خرید خود را از فوالدسازان کشور 

محدود کنند. متاسفانه علی رغم  اینکه این مقوله 

چند سال است که تکرار می شود اما عمال چاره ای 

مدت  کوتاه   در  بتواند  که  موضوعات  این  برای 

مشکل فوالدسازان را حل کند، اندیشیده نمی شود. 

واردات برق و گاز از کشورهای همسایه می تواند 

در کوتاه مدت این مشکل را حل کند.

از سوی دیگر، متاسفانه مداخالت دولت در 

فوالد سازان کشور با 
چالش ها و معضالت 
گسترده و متعددی 

در این مدت همچون 
محدودیت های شدید 

انرژی و مداخالت دولتی 
و قیمت های دستوری 

روبه رو بوده اند



پرونده
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

15         بهمن ماه  1401        شماره  252

بازار فوالد گویا تمامی ندارد. صدور بخشنامه های 

خلق الساعه و غیرکارشناسی از جمله وضع عوارض 

صادراتی که در ابتدای سال توسط دولت انجام و 

سبب شد بخش قابل مالحظه ای از بازار منطقه در 

که  بگیرد  قرار  روسیه  خصوص  به  رقبا  اختیار 

متاسفانه هنوز این سیطره ادامه دارد. دامپینگ های 

مکرر از سوی فوالدسازان روسی در بازارهای منطقه 

اجازه خودنمایی به تولیدکنندگان ایرانی را نداده 

برای  صادرات  مجوز  صدور  بخشنامه  است. 

خرید  به  اقدام  کاال  بورس  در  که  خریدارانی 

می کنند، به تجار مجوز صادرات میلگرد می دهد 

که با قیمت های دستوری داخلی پایین که خاص 

و  تهیه  را  محصول  است،  داخلی  مصرف کننده 

صادر کنند و در قبال آن کاالهای وارداتی با نرخ ارز 

آزاد وارد کشور شود. در عمل چون نظارتی بر این 

در  فوالدسازان  برند  ندارد،  وجود  صادرات  گونه 

کشورهای خارجی می تواند با تهدید جدی روبه رو 

از  حاصل  ارز  باید  فوالدسازان  همچنین  شود. 

صادرات را با نرخ نیمایی به واردکنندگان فروخته و 

در مقابل آن ها کاالهای وارداتی را با نرخ ارز آزاد به 

مردم بفروشند که با این عمل، دولت در حال تنبیه 

صادرکنندگان و تشویق واردکنندگان است. تمامی 

این مواد به انحای  مختلف سبب تخریب برند 

فوالد سازان در کشورهای خارجی می شود.

نقش دولت در توسعه و شناخت هرچه   
بیشتر برندهای برتر فوالدی کشور را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
نقش دولت در توسعه و شناخت هر چه بیشتر 

برندهای برتر فوالدی می تواند نقش ارزنده ای باشد. 

بدین ترتیب که با رفع موانع پیش روی فوالدسازان 

در مسیر ارتقای برند آن ها گام بردارد. به عنوان 

مثال، از جمله مشکالت این حوزه بخشنامه های 

دولتی است که صادرات شرکت ها را منوط به عرضه 

در بورس کرده است. از آنجایی که حدود نیمی از 

تولیدات فوالدی کشور، مازاد بر نیاز داخل است و 

حتما بایستی صادر شوند، چه لزومی دارد که دولت 

کند.  سنگ اندازی  فوالد  صادرات  مسیر  در 

عالوه براین، دولت می تواند با شناسایی برندهای 

مطرح فوالدساز در کشور که از نظر کیفیت حرف 

اول را می زنند، به آن ها اختیار صـــــادرات را بــــــدهـد 

فـــــروش هــــای صــــادراتی شرکت هایی که فاقد  و 

کیفیت الزم برای صادرات هستند، لغو کند. با این 

کار عالوه بر تثبیت قیمت های صادراتی فوالد، برند 

فوالدسازهای ایرانی در منطقه تقویت خواهد شد و 

جلوی صدور محصوالت بی کیفیت که هم اکنون 

در حال انجام است نیز گرفته می شود.

در  می تواند  دولت  که  اقداماتی  دیگر  از 

خصوص تقویت برند فوالدسازان انجام دهد، این 

از  حاصل  ارز  که  دهد  اجازه  ایشان  به  که  است 

صادرات را به قیمت واقعی آن به فروش برساند. با 

چه منطقی می توان رویه جاری دولت را توجیه کرد 

که تولیدکننده  با پشت سر گذاشتن صدها مشکل 

محصول خود را در بازار هدف به فروش برساند و ارز 

تقدیم  پایین  نرخ  با  و  نیما  سیستم  در  را  خود 

واردکننده کـــند؛ چــراکه نباید مــــــنافع حاصــــل از 

صادرات نصیب تولیدکننده شود.
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داود رئیسـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« در خصـوص 

توسـعه  و  سـازمانی  برنـد  توسـعه  اهمیـت 

تعریـف  یـک  در  کـرد:  بیـان  کشـور،  اقتصـادی 

و  قلب هـا  تسـخیر  معنـی  بـه  برندشـدن  جامـع، 

ایجـاد جایـگاه در ذهـن مـردم اسـت. بـه همیـن 

دلیـل یـک برنـد یـا نشـان تجـاری شناخته شـده و 

و  بازاریابـی  نیـز  و  تولیـد  نـرخ  رشـد  در  موفـق، 

اگرچـه  برندینـگ  اسـت.  موثـر  بسـیار  فـروش 

هزینه بـر و زمان بـر اسـت امـا زمانـی کـه محقـق 

کمـک  اقتصـادی  رشـد  بـه  می توانـد  می شـود، 

شـایانی کنـد. ارتبـاط زنجیـره وار رشـد اقتصادی، 

درآمدزایـی، اشـتغال زایی، افزایـش ثـروت، رشـد 

قـدرت خریـد، رفـاه اجتماعـی و صعـودی شـدن 

نـرخ تولیـد کـه منجر بـه اضافه شـدن درآمدهای 

مالیاتی شـده و توسـعه اقتصادی و برطرف شـدن 

کسـری بودجـه را بـرای دولـت بـه همـراه آورد، بر 

هیچکس پوشیده نیست.

وی در ادامه به فعالیت های شرکت معادن 

زمینه  در  جهان  صدر  کارند  معدنی  صنایع  و 

برندسازی اشاره کرد و گفت: شرکت معادن و 

زمینه  در  جهان  صدر  کارند  معدنی  صنایع 

کانی  این  ذخایر  استحصال  و  طال  تولید 

ارزشمند، به تازگی وارد فاز اجرا شده است و 

به  را  برندینگ  موضوع  فعالیت،  بدو  همان  از 

تا تحقق  و  قرار داده  طور ویژه در دستور کار 

در  حضور  کرد.  خواهد  پیگیری  نیز  نهایی 

پوشش  و  معادن  تخصصی  نمایشگاه های 

رسانه ای تالش ها و انعکاس اقدامات و برنامه ها 

مانند  تخصصی  خبرگزاری های  و  نشریات  در 

»فلزات آنالین« که می توانند در برندسازی به 

موثری  گام های  از  کنند،  کمک  مجموعه ها 

نتایج  و  برداشته ایم  زمینه  این  در  که  است 

محصول  و  شرکت  این  معرفی  در  را  آن  خوب 

ارزنده آن شاهد هستیم.

برندسازی را به طور ویژه در دستور کار قرار داده ایم
مدیرعامل شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان:

مدیرعامل شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان گفت: عملکرد برند، در حقیقت شاخصی 
برای سنجش توانایی آن در اعطای ارزش به مشتریان و کنترل بازار و نیز به عنوان ابزاری برای نفوذ در 
بازار و تنظیم رفتار مصرف کنندگان است. شرکت کارند صدر جهان با اعتقاد به این موضوع به برندسازی 

توجه ویژه داشته و بازتاب آن را نیز در فروش بیشتر محصوالت خود دیده است.



پرونده
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

17         بهمن ماه  1401        شماره  252

اهتمام ویژه کارند صدر جهان به   
برندسازی

مدیرعامـــل شـــرکت معـــادن و صنایـــع معدنـــی 

نقـــش  خصـــوص  در  جهـــان  صـــدر  کارنـــد 

برندســـازی در درآمـــد و ســـهم توســـعه کارنـــد 

صـــدر جهـــان در بازارهـــای داخلـــی، عنـــوان کـــرد: 

عملکـــرد برنـــد، در حقیقـــت شـــاخصی بـــرای 

بـــه  ارزش  اعطـــای  در  آن  توانایـــی  ســـنجش 

بـــه عنـــوان  بـــازار و نیـــز  مشـــتریان و کنتـــرل 

ابـــزاری بـــرای نفـــوذ در بـــازار و تنظیـــم رفتـــار 

مصرف کننـــدگان اســـت. شـــرکت کارنـــد صـــدر 

جهـــان بـــا اعتقـــاد بـــه ایـــن موضـــوع بـــه برندســـازی 

توجـــه ویـــژه داشـــته و بازتـــاب آن را نیـــز در 

فروش بیشتر محصوالت خود دیده است.

رئیســـی در ارتبـــاط بـــا چالش هـــای موجـــود 

رونـــق  کـــرد:  اذعـــان  برندســـازی،  زمینـــه  در 

در  بی ثباتـــی  معدنـــی،  مـــواد  خام فروشـــی 

ـــر  ـــی، بروکراســـی اداری، تاثی بازارهـــای بین الملل

ســـوء تحریم هـــا در تولیـــد و تامیـــن مـــواد اولیـــه 

ـــه چالش هـــای  ـــزات، از جمل ـــه تجهی ـــی تهی و حت

معدنـــی  و  صنعتـــی  شـــرکت های  روی  پیـــش 

اســـت کـــه بـــر تولیـــد آن هـــا تاثیـــر گذاشـــته و 

برندسازی را تحت الشعاع قرار داده است.

جهـــت  راهکارهایـــی  بـــه  ادامـــه  در  وی 

بازارهـــای  در  برنـــد  بیشـــتر  هرچـــه  توســـعه 

داخلـــی و صادراتـــی اشـــاره و خاطرنشـــان کـــرد: 

شـــرکت های صنعتـــی و معدنـــی بایـــد بـــا توجـــه 

بـــه نقـــش ســـرعت در ارســـال محصـــوالت بـــه 

مشـــتریان بـــه منظـــور ایجـــاد و توســـعه برنـــد 

جهانـــی، توســـعه حمل ونقـــل )زمینـــی، هوایـــی، 

دریایـــی و ریلـــی( را بـــه طـــور ویـــژه در دســـتور 

کار قرار دهند. 

ــای  ــش بهـ ــا، کاهـ ــه هزینه هـ ــت بهینـ مدیریـ

تمام  شـــده محصـــوالت و  تکمیـــل زنجیـــره ارزش 

بـــا حفـــظ تـــوازن از طریـــق فـــروش محصـــول، از 

ـــی  ـــکات مهمـــی اســـت کـــه شـــرکت های صنعت ن

در  رقابت پذیـــری  ایجـــاد  بـــرای  معدنـــی  و 

بازارهـــای جهانـــی و بـــه تبـــع آن ایجـــاد یـــک برنـــد 

بین المللی باید به آن توجه داشته باشند.

ایفای مسئولیت های اجتماعی در دل   
کویر

مدیرعامل شرکت معادن و صنایع معدنی کارند 

»فلزات  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  جهان  صدر 

مسئولیت  ایفای  اهمیت  اینکه  بر  مبنی  آنالین« 

اجتماعی و سازمانی را در این زمینه چطور ارزیابی 

چه  زمینه  این  در  جهان  صدر  کارند  و  می کنید 

ایفای  گفت:  است،  اندیشیده  تمهیداتی 

مسئولیت های اجتماعی و سازمانی، بخش کوچکی 

و  صنعتی  شرکت های  که  است  وظایفی  حوزه  از 

معدنی و واحدهای تولیدی باید به طور ویژه به آن 

توجه کنند. ایجاد راه دسترسی مناسب برای یک 

اقالم  تامین  مدرسه،  احداث  به  کمک  روستا، 

معیشتی ویژه اقشار کم درآمد، حمایت و پشتیبانی 

دانش آموزان ممتاز محروم، تحت پوشش قرار دادن 

اجرای  در  مساعدت  دانش بنیان،  شرکت های 

طرح های عمرانی و فرهنگی شهری و…، از جمله 

ایفای  راستای  در  می تواند  که  است  اقداماتی 

یک  نام آوری  و  شهرت  در  اجتماعی،  مسئولیت 

بینجامد.  آن  برندینگ  به  و  باشد  موثر  مجموعه 

رئیسی در پایان در ارتباط با نقش دولت در توسعه و 

کشــور،  معدنی  برندهای  بیشتر  چه  هر  شناخت 

یادآور شـــــد: دولت ها و مشـــــاغل در کل و واحدهای 

تولیدی به طور خاص، وابسته به یکدیگر هستند. 

حمایت های دولــــت، تولیــــد را تسهیل می کند و 

مراودات  توسعه  و  درآمدزایی  به  تولید  رونق 

بین المللی می انجامد که نتیجه ای جز درآمدزایی 

بنابراین  داشت.  نخواهد  خزانه  انباشت  و  دولت 

دولت با تدوین سیاست های ویژه باید به فروش بهتر 

و بیشتر محصوالت تولیدی در بازارهای داخلی و 

تابع  که  بین المللی  بازاریابی  خارجی کمک کند. 

سیاست های دو کشور دارای مراوده است، به عنوان 

ابزاری برای رشد و توسعه جهانی عمل می کند. این 

و  اقتصادی  فعالیت  یک  اساسا  بازاریابی  از  نوع 

کشورهای  همه  برای  که  است  سازنده  تجاری 

واقع  در  است.  سودمند  و  مفید  شرکت کننده 

می توان گفت دولت در تسهیل تجارت بین الملل 

نقش موثری دارد و  به جلوگیری از بحران های مالی 

و جذب سرمایه گذاری خارجی یاری می رساند.

عملکرد برند، در حقیقت 
شاخصی برای سنجش 
توانایی آن در اعطای 
ارزش به مشتریان و 
کنترل بازار و نیز به 

عنوان ابزاری برای نفوذ 
در بازار و تنظیم رفتار 
مصرف کنندگان است
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رونق برندسازی همگام با افزایش فروش و توسعه بازار
مدیرعامل شرکت پترو فوالد بهمن مطرح کرد:

مدیرعامـل شـرکت پترو فـوالد بهمن گفت: برندسـازی، مقولـه  ای مهم و حائز اهمیت اسـت و 
باعث رشـد و توسـعه سازمان می شـود، به شـرطی که نیازمندی های مشـتریان را رفع و اطمینان 

آن ها را جلب کند.
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مذاکره و حضور در 
رسانه های اجتماعی و 
به کارگیری و توسعه 

بخش بازاریابی با حضور 
متخصصان باتجربه، از 

جمله اقدامات پترو فوالد 
بهمن در زمینه برندسازی 
و توسعه برند خود طی 
سالیان اخیر بوده است

بهداد قره گوزلو در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« در ارتباط با اهمیت 

برندسازی در سازمان، بیان کرد: شرکت پترو فوالد 

بهمن فعالیت خود را در راستای ارائه خدمات فنی، 

رتروفیت و بازرگانی تخصصی در بخش های فشار 

قوی، متوسط، کنترل و ابزار دقیق در سال ۱3۹0 آغاز 

کرده است. این شرکت با پشتوانه سابقه درخشان و 

و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  از  جواز  اخذ 

و  علمی  معاونت  از  تولیدی  دانش بنیان  تاییدیه 

فناوری ریاست جمهوری، طی این مدت توانسته 

است ضمن بهره جویی از دانش متخصصان داخلی، 

خارجی و همچنین انتقال دانش با به کارگیری افراد 

و  معتـــــبرتــــرین  در  فعــــــالیت  سابقــــــه  دارای 

بـــزرگ ترین شرکــــت های بین المللی، بخـــــش های 

انحصار شرکت های  تاکنون در  بسیار مهمی که 

خارجی بوده است را بومی سازی کند. 

و  کلید  رتروفیت  و  بهینه سازی  افزود:  وی 

سویچ گیرهای فشار متوسط با کلیدهای به روز، 

پیمانکاران  با  کنسرسیوم  تشکیل  و  مشارکت 

معتبر خارجی و داخلی جهت ارائه خدمات به 

صورت »EP« و »EPC«، خدمات تامین کاال و 

سویچ گیرهای  دوره ای  بررسی  یدکی،  قطعات 

کارخانجات فوالد، مهندسی معکوس تجهیزات 

پیشرفته، تامین تجهیرات صنایع در زمینه های 

برق و ابزار دقیق، اجرای پروژه به صورت »EP« و 

»EPC« در پست های برق فشار قوی تا سطح 400 

ارائه سیستم های  کیلوولت »AIS« و »GIS« و 

کیفیت تـــــــــوان مانـــــــند »SVC« و جبـــــــران ساز 

تــــوان و هارمونیک، از جمله خدماتی است که به 

و  معدنی  شرکت های  برترین  به  ارائه  منظور 

صنعتی در نظر گرفته ایم.

ــوان  ــوالد بهمــن عن ــرو ف مدیرعامــل شــرکت پت

کــرد: حضــور مســتمر در نمایشــگاه ها، ســمینارها، 

و  ویزیــت  ســایت  محتــوا،  ســاخت  همایش هــا، 

و  اجتماعــی  رســانه های  در  حضــور  و  مذاکــره 

ــا حضــور  ــی ب به کارگیــری و توســعه بخــش بازاریاب

پتــرو  اقدامــات  جملــه  از  باتجربــه،  متخصصــان 

فــوالد بهمــن در زمینــه برندســازی و توســعه برنــد 

خود طی سالیان اخیر بوده است.

ضرورت رفع نیازمندی های مشتریان   
همگام با برندسازی

قره گوزلــو بــا بیــان اینکــه برندســازی، مقولــه  ای 

و  رشــد  باعــث  و  اســت  اهمیــت  حائــز  و  مهــم 

کــه  شــرطی  بــه  می شــود،  ســازمان  توســعه 

نیازمندی هــای مشــتریان را رفــع و اطمینــان آن هــا 

را جلــب کنــد، اذعــان کــرد: توســعه برنــد پتــرو 

فــوالد بهمــن منجــر بــه جــذب اعتمــاد و رشــد 

افزایــش  آن،  دنبــال  بــه  و  فــروش  فرصت هــای 

فروش و توسعه بازار شده است.

»فلــزات  خبرنــگار  ســوال  بــه  پاســخ  در  وی 

ــه خدمــات و  ــر اینکــه نحــوه ارائ ــی ب ــن« مبن آنالی

همچنیــن رضایتمنــدی مشــتریان را بــه چــه میــزان 

در توســعه برنــد خــود موثــر می دانیــد، گفــت: ایــن 

تبلیــغ  طریــق  از  برنــد  توســعه  باعــث  مســئله 

گفتــاری ) از کارفرمــا بــه کارفرمــای دیگــر( شــده 

اســت. شــرکت پتــرو فــوالد بهمــن پــس از اتمــام هــر 

پــروژه، اقــدام بــه نظرســنجی از مشــتریان خــود در 

تمامــی زمینه هــا ازجملــه زمان بندی، پاســخگویی، 

مــدارک و… می کنــد کــه ایــن امــر موجــب آگاهــی 

جهــت  برنامه ریــزی  و  قــوت  و  نقــاط ضعــف  از 

اقدامات بعدی می شود.

 مدیرعامـــل شـــرکت پتـــرو فـــوالد بهمـــن در 

راســـتای  در  موجـــود  چالش هـــای  بـــه  ادامـــه 

ــدم  ــت: عـ ــرد و گفـ ــاره کـ ــازی اشـ ــعه برندسـ توسـ

تامیـــن زیرســـاخت های کافـــی بـــرای برندســـازی 

مشـــکالتی  جملـــه  از  بین المللـــی،  عرصـــه  در 

مواجـــه  آن هـــا  بـــا  زمینـــه  ایـــن  در  کـــه  اســـت 

ــرای  ــای هنگفـــت بـ ــن هزینه هـ ــتیم. همچنیـ هسـ

ـــژه نمایشـــگاه های  ـــه وی شـــرکت در نمایشـــگاه ها ب

خارجـــی نیـــز توســـعه برندســـازی را بـــا چالـــش 

همراه کرده است.

نیازمند طرح های حمایتی بین المللی   
در برندسازی هستیم 

راهکارهــای  بــا  ارتبــاط  در  قره گوزلــو 

پیشــنهادی جهــت توســعه هرچــه بیشــتر برنــد در 

ــی، خاطرنشــان کــرد:  ــی و صادرات بازارهــای داخل

ایجــاد چــارت طرح هــای حمایتــی بین المللــی  و 

بــه  شــرکت ها  بــا  ســفارتخانه ها  بیشــتر  ارتبــاط 

ــی فعــال  ــق ایجــاد واحدهــای بازرگان ــژه از طری وی

در ایــن مراکــز و همچنیــن حمایــت از شــرکت های 

نمایشــگاه های  در  حضــور  راســتای  در  نــوآور 

کشــورهای مختلــف، می توانــد بــه توســعه هرچــه 

بیشتر در بازارهای مختلف بینجامد.

وی در خصـــوص نقـــش دولـــت در توســـعه و 

ـــر صنعتـــی  شـــناخت هرچـــه بیشـــتر برندهـــای برت

کشـــور، خاطرنشـــان کـــرد: حقیقـــت امـــر اینکـــه 

نقـــش دولـــت مناســـب ارزیابـــی می شـــود امـــا 

ظرفیـــت بیشـــتری بـــرای حمایـــت بـــه ویـــژه از 

شرکت های نوپا و دانش بنیان وجود دارد.

مدیرعامــل شــرکت پتــرو فــوالد بهمــن در پایــان 

ــا  ــا چشــم انداز ایــن شــرکت همــگام ب در ارتبــاط ب

پتــرو  شــرکت  شــد:  یــادآور  برندســازی،  توســعه 

فــوالد بهمــن بــا خوش بینــی تمــام و انــرژی و تــوان 

کامــل، بــه مســیر توســعه و روبه رشــد خــود ادامــه 

ــد  ــوآوری در تولی ــده، ن ــه آین ــا ب ــگاه م می دهــد. ن

محصــوالت جدیــد و ارائــه خدمــات نویــن اســت و 

بایــد هــر ســال نســبت بــه ســال قبــل از آن متفاوت 

عمــل کنیــم. همچنین نگاه سیســتماتیک نســبت 

بــه حوزه  هــای مختلــف اعــم از فنــی و مهندســی، 

بازرگانــی و… داریــم و معتقدیــم کــه بایــد ارتبــاط 

بخش هــا جهــت  ایــن  میــان  ســازنده  و  متقابــل 

توسعه و پیشرفت مجموعه صورت پذیرد.
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با خبرنگار  محمدعلی سعادتی در گفت وگو 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« در ارتباط با 

اهمیت توسعه برند سازمانی و به دنبال آن توسعه 

از  بسیاری  باور  به  کرد:  بیان  کشور،  اقتصادی 

و  ذهنی  گره های  مجموعه  برند  متخصصان، 

روان شناختی یا تداعیات خوب، احساسی، عقلی و 

فوایدی است که ذهن مخاطب و بازار هدف را به 

سوی خود سوق می دهد. تداعی معانی، پیوند 

دادن تصاویر، رنگ ها و نشانه ها با برند یا مزایای 

آن، از فواید یک برند است. در واقع نکته مهم این 

مبنای  که  بوده  برند  فواید  این  که  است 

تصمیم گیری برای خرید یا انتخاب مشتری واقع 

خواهد شد.

وی افزود: کار خارق العاده برند این است که 

شما را به  یاد ماندنی می کند. این مبنایی است که 

در افکار عمومی موجب تشخص و تمایز می شود و 

مورد تایید قرار خواهید گرفت. برند به فعالیت 

اقتصادی شما شخصیت و جایگاه می دهد و شما را 

 ضرورت شناخت کارشناسانه
 از اهمیت برندسازی در تولید

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شـرکت سـنگ آهن گهرزمین گفت: این شـرکت بـا برخورداری 
از سـه کارخانه تولید کنسـانتره به ظرفیت ۶ میلیون تن و یک کارخانه گندله به ظرفیت تولید پنج میلیون 
تـن گندله با کیفیت مطلوب، توانسـته اسـت بـازار هدف را بـه خوبی مدیریت کند و نقش بسـیار مهمی 

در تولید فوالد کشور به عهده بگیرد.
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دوست داشتنی تر و جذاب تر و به نوعی جنبه های 

ادراکی و روانی مشتری را درگیر می کند. در واقع 

با در نظر داشتن این مسائل، می توان به ارتباط بین 

دست  اقتصادی  توسعه  و  سازمانی  برند  توسعه 

یافت. به این معنا که وقتی دارای برند قابل قبول 

باشید، یک سرمایه اجتماعی بزرگ را در اختیار خود 

دارید که نفوذ شما را به عمق روان مشتری می برد و 

خود مشتری نقش تبلیغات را هم برای شما به عهده 

می گیرد که محصوالت شما می تواند بازار را قبضه 

کند. در ادامه نیز می توانید با اعتبار و جذابیت، 

حوزه نفوذ خود را گسترش دهید و بی تردید توسعه 

اقتصادی از فروش بیشتر محصول حاصل می شود.

مسیر هموار گهرزمین در زمینه   
برندسازی

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

این  اقدامات  خصوص  در  گهرزمین  آهن  سنگ 

عنوان  سازمانی،  برند  توسعه  راستای  در  شرکت 

کرد: با توجه به اینکه شرکت سنگ آهن گهرزمین 

در زمینه تولید محصوالت خود همواره کیفیت را 

مدنــــــظر قـــرار داده است، توانســــــته در زمیـــــنه 

برندسازی مسیر هموارتری را بپیماید. این شرکت 

به  تولید کنسانتره  از سه کارخانه  برخورداری  با 

به  گندله  کارخانه  یک  و  تن  میلیون   6 ظرفیت 

با کیفیت  تن گندله  میلیون  پنج  تولید  ظرفیت 

خوبی  به  را  هدف  بازار  است  توانسته  مطلوب، 

مدیریت کند و نقش بسیار مهمی در تولید فوالد 

کشور به عهده گیرد. بی شک با اجرای طرح های 

توسعه ای این شرکت در شهرستان بردسیر، توسعه 

برند گهرزمین در مسیر بهتری نسبت به گذشته 

قرار خواهد گرفت.

سعادتی در ارتباط با نقش برندسازی در درآمد 

و سهم گهرزمین در بازارهای داخلی، اذعان کرد:  

تدوین  با  گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت  مدیریت 

سیاست  ها و خط مشی های کلی مبتنی بر تولید 

محصول باکیفیت و درنظر گرفتن فاکتورهای برند، 

توانسته است برند قابل قبولی را در بین فعاالن 

حوزه  کنش گران  علی الخصوص  کشور  اقتصادی 

آورد.  وجود  به  فوالد  ویژه  به  صنعت  و  معدن 

برخورداری از یک چشم انداز روشن و خط مشی 

ساخت  شرکت،  کاتالوگ های  از  استفاده  کالن، 

نریشـــــن بـــــرای داستــــــان سازی و خلـــــق روایــــت ، 

یکپارچه سازی از طریق ساخت لوگوی استاندارد و 

سایت  طراحی  پرسنل،  یک دست  لباس  جذاب، 

مناسب گهرزمین و استفاده مناسب از عکس، رنگ 

و جذابیت های بصری توانسته است این شرکت را 

بصری  استقالل  و  شخصیت  تشخص،  یک  به 

برساند؛ به نحوی که تمام شرکت های منطقه و 

کشور به حسن شهرت آن اذعان دارند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنی بر اینکه برندسازی در یک سازمان را به چه 

کیفیت  و  مشتریان  رضایتمندی  در  میزان 

محصوالت تولیدی موثر می دانید، گفت: بدون 

تاثیر  مشتریان  رضایتمندی  در  برندسازی  شک 

آن ها  بیشتر  وفاداری  موجب  و  دارد  بسزایی 

می شود. شرکت سنگ آهن گهرزمین با خلق محتوا 

است  کرده  سعی  کیفیت،  با  محصول  تولید  و 

در  شرکت  این  از  استانداردی  هویت  و  فرهنگ 

مجامع صنعتی و معدنی کشور عرضه کند و با 

640 میـــــــلیون تــــــن ذخیــــــــره سنــــگ آهن و کسب 

اصلی  پایه های  از  یکی  تولید،  متعدد  رکوردهای 

تولید فوالد کشور به شمار می آید که برای دفاع از 

جایگاه خود، همواره بر کیفیت بیشتر محصوالت 

تاکید دارد.

ضرورت شناخت کارشناسانه از اهمیت   
برندسازی

بین الملل شرکت  امور  و  روابط عمومی  مدیر 

سنگ آهن گهرزمین در خصوص چالش های موجود 

در زمینه توسعه برند سازمانی، خاطرنشان کرد: به 

نظر می رسد چالش عمده شرکت های صنعتی و 

معدنی در این حوزه، عدم شناخت آن ها از اهمیت 

بحث برندینگ و برندسازی باشد. متاسفانه بسیاری 

از مدیران حوزه معدن و صنعت، برندینگ را امری 

فانتزی و بی اهمیت می پندارند که این مسئله در 

درازمدت می تواند آسیب های فراوانی برای اقتصاد 

و سود آن ها به همراه داشته باشد.

ســعادتی در پایــان ضمــن اشــاره بــه اهمیــت 

همچنیــن  و  اجتماعــی  مســئولیت های  ایفــای 

وظایف ســازمانی در شــرکت ســنگ آهن گهرزمین، 

یــادآور شــد: امــروزه شــرکت های معدنــی و صنعتــی 

بــا انجــام مســئولیت های اجتماعــی توانســته اند به 

اهــداف تبلیغاتــی خــود دســت یابنــد و ایــن امــر 

موجــب برندســازی و حســن شــهرت آن هــا در افــکار 

عمومــی شــده اســت. خوشــبختانه شــرکت ســنگ 

مســئولیت های  زمینــه  در  نیــز  گهرزمیــن  آهــن 

اجتماعــی حتــی به باور بســیاری از منتقــدان موفق 

ــن  ــه اقدامــات در ای عمــل کــرده اســت کــه از جمل

بیمارســتان های  تجهیــز  بــه  می تــوان  زمینــه 

بــه  کمــک  و  ســیرجان  و  کرمــان  شهرســتان های 

دانشــگاه علــوم پزشــکی ســیرجان در دوران پیــک 

در  گهرزمیــن  مــدارس  احــداث  کرونــا،  بیمــاری 

ســیرجان، برگزاری جشــن های محالت و مردمی به 

تعداد ۱۲ جشــن از اول ســال جاری تاکنون، برگزاری 

نمایشــگاه نــوروزی صنایــع دســتی و محصــوالت 

طبیعی، اجرای طرح مســتمر رهپویان ســالمت در 

مناطــق محــروم شهرســتان ســیرجان، کمک هــای 

مســتمر مومنانــه بــه خانواده هــای نیازمنــد، تجهیــز 

ســیرجان،  شهرســتان  در  ورزشــی  ســالن های 

ــرارگاه فرهنگــی اســتان و  ــه ق کمک هــای مســتمر ب

ســتاد بازســازی عتبات و عالیات و کنگره شــهدای 

دفــاع مقــدس، کمــک بــه حادثه دیــدگان بالیــای 

طبیعــی در جنــوب اســتان کرمــان، کمــک مســتمر 

به ســتاد دیه اســتان و آزادســازی زندانیان غیرعمد، 

خریــد مســتمر اقــالم غذایــی جهــت کمک بــه هالل 

احمر، احداث آسایشگاه جانبازان دفاع مقدس در 

کرمــان، کمــک بــه توســعه آموزشــی در مناطــق 

و  شناســایی  هــدف  بــا  کرمــان  اســتان  جنوبــی 

شــکوفایی اســتعدادهای دانش آموزان بی بضاعت، 

تقویــت بنیــه علمــی دانــش آمــوزان در راســتای 

آموزشــی در هفــت شهرســتان  ارتقــای کیفیــت 

ــوج، منوجــان،  ــان شــامل کهن ــی اســتان کرم جنوب

و  رودبارجنــوب، جیرفــت  فاریــاب،  گنــج،  قلعــه 

عنبرآبــاد انجــام شــده کــه ازجملــه فعالیت هــای این 

شرکت در راستای مسئولیت های اجتماعی است 

که اهمیت بسیاری در برندسازی و تبلیغات برای 

این مجموعه صنعتی و معدنی دارد.
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هبت اللــه فاضلــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار 

در  آنالیــن«  »فلــزات  تحلیلــی  و  خبــری  پایــگاه 

ارتبــاط بــا اهمیــت برندســازی در تولید، بیــان کرد: 

تولیدکننــده  کار  مکمــل  نوعــی  بــه  برند ســازی 

اســت. بــه ایــن مفهــوم کــه اگــر شــما بهتریــن و 

باکیفیت تریــن محصــول را تولیــد کنیــد امــا در 

زمینــه ارائــه و معرفــی محصــول اقدامــی انجــام 

ندهیــد یــا به صورت هوشــمندانه عمــل نکنید، در 

عمــل میــدان رقابــت را بــه رقبــا واگــذار کرده ایــد. 

چاره ای جز تقویت و سرمایه گذاری در زمینه 
برندینگ نداریم

مدیرعامـل شـرکت صنایع آلومینیوم آبسـکون ضمـن تاکید بر اهمیت برندسـازی در یک سـازمان، 
گفـت: ضعف فرهنگی جامعه صنفـی در خصوص جایگاه برند سـازی همراه با مشـکالت نقدینگی و نیز 
گرفتاری هـای روزمـره موجود در بخش تولید، مدیران صنعتی کشـور جهت پرداختن به سـایر جنبه های 

فعالیت اقتصادی را محدود کرده است.

مدیرعامل شرکت صنایع آلومینیوم آبسکون:

متاســفانه در ایــران در ایــن خصــوص دیــر بــه فکــر 

زمینــه  در  کــه  اخیــر  ســال های  در  و  افتاده ایــم 

برند ســازی صحبت هــای زیــادی مطــرح می شــود، 

اســت.  اقدامــات عملــی صــورت گرفتــه  کمتــر 

از  کافــی  افــزوده  ارزش  کســب  بــرای  بنابرایــن 

می شــود،  انجــام  تولیــد  زمینــه  در  کــه  تالشــی 

چــاره ای جــز تقویــت و ســرمایه گذاری در بخــش 

برندینــگ نداریــم. تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه 

تولیــد  عرصــه   در  خــود  واقعــی  جایــگاه  کشــور 

محصول را پیدا می کند.

وی افزود: شــرکت صنایع آلومینیوم آبســکون، 

نخســتین شــرکت در صنعــت پروفیــل آلومینیومی 

ــه  ــق ب محســوب می شــود کــه در ســال ۱3۹0، موف

ــر تولیــد پروفیــل در کشــور شــده  ــد برت کســب برن

اســت. یعنــی از گذشــته تــا بــه امــروز، جایــگاه 

برندســازی در شــرکت حائــز اهمیــت تصــور شــده و 

اقداماتــی هــم در ایــن زمینــه صورت گرفته اســت، 

هرچنــد کــه از وضعیــت موجــود راضــی نیســتیم و 
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تــالش مــا بــر هرچــه برجســته تر کــردن برندینــگ در 

مجموعه است.

عزم جدی آبسکون در تقویت برند سازمانی

مدیرعامــل شــرکت صنایــع آلومینیوم آبســکون 

حــد  در  کرده ایــم  ســعی  همــواره  کــرد:  عنــوان 

امــکان، فعالیــت خــود را در زمینــه برندیــگ حفــظ 

شــرکت  مثــال،  طــور  بــه  دهیــم.  ارتقــا  و  کنیــم 

حضــور  تخصصــی  نمایشــگاه های  در  آبســکون 

و  ســایت  وب  همچنیــن  اســت.  داشــته 

کاتالوگ هــای متنــوع و باکیفیتــی جهــت معرفــی 

محصــوالت شــرکت طراحــی شــده اســت. در کنــار 

ایــن، راه انــدازی واحــد روابــط عمومــی و برندینــگ 

در شــرکت آبســکون، نشــانه عــزم جــدی مــا جهــت 

ایــن جنبــه مهــم از فعالیــت اقتصــادی  تقویــت 

شرکت است.

صنایــع  شــرکت  اینکــه  بیــان  بــا  فاضلــی 

آلومینیــوم آبســکون از لحــاظ کیفیــت محصــول و 

شــناخته  بــازار  ســطح  در  تخصصــی  اقدامــات 

می شــود، اذعــان کــرد:  مجموعــه مــا دامنــه تولیــد 

بســیاری نــدارد امــا بــه لحــاظ کیفیــت، بــه عنــوان 

یــک برنــد مطــرح کــه بــا کارفرما هــای خــاص و 

شــناخته  می کنــد،  مشــارکت  سخت پســند 

می شــود. بنابرایــن ایــن اندیشــه  از روز نخســت در 

تعییــن ماهیــت تولیــدی شــرکت حاکــم بوده اســت 

شــود.  کمیــت  فــدای  نبایــد  کیفیــت  کــه 

خوشــبختانه شــرکت مــا مخاطــب خــود را پیــدا 

کــرده و بــازار آلومینیــوم مجموعــه آبســکون را بــه 

شــرایط  از  چنــد  هــر  می کنــد؛  یــاد  خوشــنامی 

موجــود رضایــت کافــی نداریــم و بــه همیــن خاطــر 

ماموریت هــای واحــد روابــط عمومــی و برندینگ را 

از نزدیک دنبال می کنیم.

وی در ادامــه بــه مشــکالت توســعه برنــد در 

واحدهــای تولیــدی اشــاره کــرد و گفت: چالش های 

از  نیــز  آبســکون  آلومینیــوم  صنایــع  شــرکت 

چالش هــای عمومــی تولیدکننــدگان و ســایر صنایــع 

کشــور جــدا نیســت. مســائل مختلفــی باعث شــده 

اســت کــه برند هــای ایرانــی آن گونــه کــه بایــد و 

شــاید جایــگاه خــود را پیــدا نکننــد. ضعف فرهنگی 

جامعــه صنفــی در خصــوص جایــگاه برند ســازی 

همــراه بــا مشــکالت نقدینگــی و نیــز گرفتاری هــای 

روزمــره موجــود در بخــش تولیــد مانند کمبود مواد 

مدیــران  بــال  فــراغ  و  تحــرک  و…،  تــورم  اولیــه، 

صنعتی کشــور جهت پرداختن به ســایر جنبه های 

فعالیت اقتصادی را محدود کرده است.

اهمیت آموزش در توسعه برند   
سازمانی

مدیرعامــل شــرکت صنایــع آلومینیوم آبســکون 

در خصوص راهکارهای پیشــنهادی جهت توســعه 

و  انســانی  نیــروی  آمــوزش  کــرد:  مطــرح  برنــد، 

مدیران توســط کارشناســان مجرب و نیز مشــاوران 

واجــد شــرایط، موثر تریــن نقــش در ایــن زمینــه را 

ایفــا می کنــد. افزایــش تبــادل ارتباطــات جامعــه 

تخصصــی آلومینیــوم در کنــار هدایــت عمومــی 

اگــر  باشــد.  موثــر  بســیار  نیــز می توانــد  دولــت 

یــا  و  انجمن هــا  ماننــد  واســطه ای  جایگاه هــای 

نقــش  می توانســت  تخصصــی  ســندیکا های 

میانجــی را در ایــن زمینــه بازی کنند، شــرایط بهتر 

ــن اتفــاق  ــن می شــد کــه متاســفانه تاکنــون ای از ای

رخ نــداده اســت و امیدواریــم ســندیکا، انجمــن و 

بــزرگان صنعــت آلومینیــوم قدم هــای الزم را در 

این زمینه بردارند.

فاضلــی در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار »فلــزات 

و  محصــول  کیفیــت  اینکــه  بــر  مبنــی  آنالیــن« 

رضایتمنــدی مشــتریان را تــا چــه انــدازه در توســعه 

برنــد ســازمانی موثــر می دانیــد و ایــن مهــم تــا چــه 

انــدازه در دســتور کار ایــن شــرکت قــرار گرفتــه 

اســت، گفــت: از روز اول تاســیس ایــن شــرکت، 

هــدف اصلــی و عمــده شــعار مدیریــت بــر اولویــت 

در  حتــی  اســت.  بــوده  کمیــت  بــر  کیفیــت 

کمبــود  بــا  همــراه  تولیــد  شــرایط  ســخت ترین 

نقدینگــی و افزایــش نــرخ ارز بــه بهــای زیــان، اجازه 

کاهــش  یــا  و  بی کیفیــت  مــواد  از  اســتفاده 

نداده ایــم  را  ســخت گیری  های کنتــرل کیفیــت 

کــه مویــد آن، صــادرات موفــق مجموعــه در ســال 

۱383 بــا حجــم حــدودی دو میلیــون یــورو به آلمان 

و هلنــد بــه عنــوان مهــد صنعــت اروپا بوده اســت. 

بــودن  بــه روز  و  کیفــی  روندهــای  ارتقــای 

محصــوالت تولیــدی، اولویــت نخســت و دغدغــه 

همیشــگی مدیریــت شــرکت صنایــع آلومینیــوم 

آبســکون در تولیــد بــوده و هم اکنــون نیــز شــرکت 

از لحاظ امکانات در شرایط پایداری قرار دارد.

نقش راهبری دولت در رونق   
برندسازی

نقـش دولـت در  پایـان در خصـوص  وی در 

توسـعه و شـناخت هرچـه بیشـتر برندهـای برتـر 

آلومینیومی کشـور، یادآور شـد: دولت می تواند 

ایفـا کنـد.  نقـش هدایت گـری بسـیار مهمـی را 

دولـت نمی توانـد راسـا در این زمینـه اقدام کند 

و خروجـی مناسـبی ارائـه می دهـد امـا می توانـد 

بـا  و  آمـوزش  طریـق  از  مناسـب  هدایتـی  بـا 

اول  درجـه  در  تشـویقی،  سیاسـت های 

تولیدکننـدگان را نسـبت بـه جایـگاه برند سـازی 

آگاه و هوشـیار کنـد و در درجـه دوم نسـبت بـه 

واقـع  موثـر  تولیدکننـدگان  میـان  در  آن  توسـعه 

شـود. البتـه ایـن امـر مسـتلزم آن اسـت کـه در 

دسـت اندکار  دسـتگاه های  و  دولـت  مجموعـه 

از  ایـن سـطح  ماننـد وزارت صمـت، کار،  و… 

آگاهـی و نیـز انگیـزه و اقـدام مـورد نیـاز وجـود 

یـک  عنـوان  بـه  بتوانـد  دولـت  تـا  باشـد  داشـته 

مرجـع و حمایت کننـده هوشـمندانه و پایدار، به 

هدایت و راهبری تولیدکنندگان بپردازد.
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پرویـز حسـینی در گفت وگو بـا خبرنگار پایگاه 

آنالیـن« در خصـوص  تحلیلـی »فلـزات  و  خبـری 

شـرکت  کـرد:  بیـان  آلومینیومـی  قطعـات  تولیـد 

تولیـدی صنایـع جوگـی فعالیـت خـود را در سـال 

۱36۹ بـا تولیـد قطعـات آلومینیومـی ماننـد رینگ 

چـرخ خـودرو آغـاز کـرد. بـا توجـه بـه شـرایط بـازار 

مصـرف در آن زمـان و نبـود رقیـب، رونـد تولیـد 

صعودی بود و عالوه بر بازار داخلی به کشور های 

عربی و آفریقایی نیز محصول صادرات می کردیم 

امـا بعـد از ورود چیـن بـه ایـن عرصـه، متاسـفانه 

بازار هـای خارجـی را از دسـت دادیم؛ این موضوع 

بـه ایـن مسـئله ختـم نشـد و بـه بازار هـای داخلـی 

هـم سـرایت کـرد. بـه همیـن دلیـل بـرای خـروج از 

ایـن شـرایط در صدد تولید محصـوالت دیگری که 

از  آمدیـم.  بـر  هسـتند،  نیازمنـد  آن  بـه  صنایـع 

آنجایـی کـه ریخته گـری قطعـات در این مجموعه 

بـه صـورت ریخته گـری تحـت فشـار )دایکسـت( 

ایـن  فعـاالن  دیگـر  همـکاری  بـا  می شـود،  انجـام 

حـوزه، انجمنـی را بـا نـام ریخته گـری تحـت فشـار 

آشـنایی  انجمـن  ایـن  کـه هـدف  تاسـیس کردیـم 

متنوع سازی محصوالت در جهت بقای برند سازمانی
مدیرعامل شـرکت تولیدی صنایع جوگی، تولیدکننده قطعات آلومینیومی گفت: رشـد صنعتی کشـور 
چین و توسـعه صادرات آن باعث شـده اسـت که بخش قابل توجهـی از بازار های داخلـی و خارجی خود 
را از دسـت بدهیـم. بنابرایـن بـرای اینکه در ایـن رقابت نابرابر بتوانیم برنـد و بازار مصرف خـود را حفظ 
کنیـم، در صـدد تنوع بخشـی به محصوالت خـود بر آمدیم و در همین راسـتا الزم بود خط تولید و تسـت 

خود را نیز بومی سازی کنیم.

مدیرعامل شرکت تولیدی صنایع جوگی عنوان کرد:

تولیدکنندگان با یکدیگر و بیان و انتقال مشکالت 

بـه مسـئوالن اسـت. البتـه انجمـن دیگـری هـم در 

بـه  شـروع  دایکسـت  نـام  بـه  اخیـر  سـال  چنـد 

فعالیـت کرده و توانسـته اسـت بـه موفقیت هایی 

در  حتـی  کنـد.  پیـدا  دسـت  زمینـه  ایـن  در 

نمایشگاه های خارجی نیز حضور داشته است.

کار را باید به کاردان سپرد  
وی با اشاره به چالش هایی که صنعتگران با آن 

دست و پنجه نرم می کنند، مطرح کرد: متاسفانه 

در کشور نبود زیر ساخت های مناسب برای تولید 

صنعتـی، سـبب شـده اسـت تـا نتوانیـم در زمینـه 

کـه  طـوری  بـه  کنیـم؛  عمـل  موفـق  صـادرات 

توانسـته ایم فقـط بـه کشـور های همسـایه همچـون 

عـراق و افغانسـتان صـادرات داشـته باشـیم که این 

موضوع از گذشته تاکنون به صورت سنتی وجود 

داشـته اسـت. بـا توجـه بـه شـرایطی کـه در حـال 

حاضـر وجـود دارد، مشـتریان خارجی انتظـار دارند 

کاالی ایرانـی حتـی اگـر بسـیار مرغـوب هـم باشـد، 

نسـبت بـه کاال هـا ی سـایر کشـور  با قیمـت کمتری 

عرضـه شـود. در یـک برهـه زمانـی قبـل از اعمـال 

 »CNC« ماشـین آالت  زیـادی  تعـداد  تحریم هـا، 

خریـداری شـد امـا بـه دلیـل نبـود زیر سـاخت های 

و  دسـتگاه ها  ایـن  از  اسـتفاده  بـرای  مناسـب 

ماشین آالت و همچنین عدم وجود پشتیبانی فنی 

مناسـب بعـد از گذشـت چندیـن سـال، در حـال 

حاضـر از کارایـی الزم برخـوردار نیسـتند و می توان 

گفت سـرمایه های کشـور در این زمینه هدر رفته 

مشـکالت  بـه  کـه  مـوردی  آخریـن  اسـت. 

تولیدکنندگان دامن زده، بسته شدن سیستم های 

بانکـی و محدودیـت در جابه جایـی پـول اسـت. بـه 

عنـوان مثـال کشـور چیـن کـه هم اکنـون بازار هـای 

جهانـی را تسـخیر کـرده اسـت، بـه دلیـل تعامـالت 

دارد،  یافتـه  توسـعه  کشـور های  بـا  کـه  خوبـی 

تجهـزات مـورد نیـاز خـود را بـه صـورت اعتبـاری 

خریـداری می کنـد. به دلیـل عدم وجود مـراودات 

اعتبـاری  خریـد  امـکان  بین المللـی،  بانکـی 

ماشین آالت خارجی از تولیدکنندگان ایرانی سلب 

به روزرسـانی  امـکان  کـه  زمانـی  تـا  و  اسـت  شـده 

ماشـین آالت و تجهیـزات وجـود نداشـته باشـد و از 
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نظـر کاهـش زمـان تولیـد و افزایـش کیفیـت محصـول 

تولید شده ارتقا نیابند، امکان رقابت با تولیدکنندگان 

قدرتمند را هرگز نخواهیم داشت.  مدیرعامل شرکت 

تولیـدی صنایـع جوگـی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار 

»فلزات آنالین« مبنی بر اینکه آیا این محدودیت ها 

سـبب شـده تـا تولیدکننـدگان داخلـی بـه سـاخت 

ماشـین آالت روی آورنـد، ابـراز کـرد: ایـن مجموعـه 

بسـیاری از ماشـین آالت خـط تولیـد و تسـت خـود را 

بومی سـازی کرده اسـت و این مسـئله که بتوانیم به 

خودکفایی برسیم، بسیار جای تقدیر دارد اما زمانی 

کـه تولیدکننـده در ایـن موضوع دسـت به کار شـود، 

تمرکز خود بر موضوع اصلی یعنی تولید را از دست 

می دهـد؛ بـه همیـن دلیـل متخصصـان در هـر حـوزه 

بایـد خـود ابتـکار عمـل را به دسـت بگیرند. در سـایر 

کشور ها، شرکت های بزرگ تولیدکننده ماشین آالت 

بـا یکدیگـر بـرای تولیـد یک محصـول با قیمت کمتر 

تعامل دارند بنابراین تولید به صورت جهانی پایدار 

است اما در داخل همچنین موضوعی وجود ندارد.

حسـینی بـا بیـان اینکـه طـی دو سـال گذشـته در 

گسـترش  بـرای  توسـعه  طرح هـای  اجـرای  صـدد 

فعالیت های مجموعه بودند، تصریح کرد: متاسفانه 

در بـازار مصـرف، مشـتریان قیمت محصـوالت تولید 

شده داخلی را با محصوالت چینی مقایسه می کنند. 

به همین دلیل این مجموعه برای اینکه بتواند قیمت 

تمام شـده محصـول را بـا قیمت کاالی چینی یکسـان 

کند، طی دو سـال گذشـته در صدد اجرای طرح های 

توسـعه ای بـود ه اسـت. در ابتـدای مسـیر بـرای اینکـه 

مطمئـن شـویم ایـن طرح هـا صرفـه اقتصـادی دارد یـا 

خیـر، برآورد هـای الزم را انجـام داده و بـه ایـن نتیجـه 

رسـیدیم کـه امکان اجرای طرح ها وجـود دارد. بعد از 

گذشـت یک سـال به مرحله تولید آزمایشـی محصول 

رسـیدیم امـا هم اکنـون کـه قصـد عرضـه محصـول بـه 

بـازار را داریـم بخـش بزرگـی از متغییر هـا و عوامـل 

طراحـی،  اسـت.  کـرده  تغییـر  کسـب و کار  بیرونـی 

سـاخت و تولیـد یـک قطعـه صنعتـی در مـدت زمـان 

برنامه ریـزی و  بـه  نیـاز  و  امکان پذیـر نیسـت  کوتـاه 

مـدوام  تغییـر  بـا  دارد.  بلند مـدت  سـرمایه گذاری 

شرایط، تولیدکنندگان توان تولیدی و رقابتی خود را از 

دست می دهند.

تصمیمات غیر کارشناسی  
تولیدکننـدگان،  مشـکالت  خصـوص  در  وی 

گفـت: بـه طـور کلـی 70 تـا 75 درصـد هزینـه یک 

محصـول ریختگـی آلومینیومـی مربـوط بـه مـواد 

خریـد  هزینـه  کـه  شـود  فـرض  اگـر  اسـت  اولیـه 

تولیدکننـده داخلـی و چینـی  بـرای  اولیـه  مـواد 

یکسـان باشـد، باقـی مـوارد مربـوط بـه هزینه های 

سـربار تولید می شـود. با توجه به نرخ ارز در دو 

سـال گذشـته و نـرخ تـورم سـالیانه در ایـن مـدت 

هزینـه  اقتصـادی،  فـراوان  فرازونشـیب های  و 

سـربار تولیـد بـرای تولیدکننـده ایرانـی صعـودی 

افزایـش  قانـون  تصویـب  طرفـی  از  اسـت.  شـده 

سـالیانه  تـورم  از  بیشـتر  انسـانی  نیـروی  حقـوق 

بـا  رقابـت  امـکان  دیگـر  تـا  شـده  باعـث 

تولیدکننـدگان چینـی را نداشـته باشـیم. راهـکار 

و  اسـکناس  چـاپ  وضعیـت،  ایـن  از  برون رفـت 

عرضـه دالر بـا نـرخ کمتـر نیسـت بلکـه بایـد تـورم 

نشـود.  نزولـی  ملـی  پـول  ارزش  تـا  کنتـرل شـود 

بایـد گفـت کـه بـا توجـه به شـرایط موجـود، تولید 

دیگر مقرون به صرفه نیست!

عالقه و تاب آوری  
مدیرعامـل شـرکت تولیـدی صنایـع جوگـی در 

از  بانک هـا  حمایـت  عـدم  بـه  اشـاره  بـا  پایـان 

صنعتگران، خاطرنشـان کرد: زمانی تعداد نیروی 

انسـانی فعـال ایـن مجموعـه بـه بیـش از ۱00 نفـر 

می رسـید امـا اکنـون بـه دلیـل شـرایط نامناسـب 

بـازار مصـرف بـه 30 نفـر کاهـش یافتـه اسـت. بـا 

توجـه بـه تجربـه ای کـه در ایـن مسـیر داریـم، در 

رابطـه بـا آینـده تولیـد قطعات صنعتـی خوش بین 

نیسـتیم. بـا اعطـای یارانـه هم نمی توان به مسـیر 

تولیـد ادامـه داد؛ هـر چنـد بـه دلیـل عالقـه ای که 

بـه ایـن صنعـت داریـم، تاکنـون تـاب آورده ایم اما 

اگـر بـه صـورت منطقـی بررسـی کنیـم، در هیـچ 

جـای دنیـا بدون حمایت بانـک، تولید امکان پذیر 

و  اسـت  متفـاوت  شـرایط  ایـران  در  امـا  نیسـت 

بانک هـا از وظیفـه اصلـی خـود یعنـی بانـک داری 

فاصلـه گرفته انـد و تبدیـل به بنگاه های اقتصادی 

شـده اند. در ایـن میـان نقـش افـرادی کـه از منابع 

بانکی سوء استفاده کردند هم بی تاثیر نبوده اما 

به روز رسـانی  بـرای  صنعـت  در  سـرمایه گذاری 

صـورت  بانک هـا  کمـک  بـه  تکنولـوژی  و  دانـش 

بـه  تسـهیالت  اخـذ  بـرای  کـه  زمانـی  می گیـرد. 

بایـد  کـه  کردنـد  مطـرح  کردیـم،  مراجعـه  بانـک 

میزان گردش مالی زیادی داشته باشید و شروط 

دشـوار و در برخـی مـوارد غیر منطقـی را اعـالم 

کردنـد. در نهایـت موفـق بـه اخـذ وام نشـدیم و 

دیگر تمایلی هم به اخذ وام نداریم.
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افزایش ظرفیت تولید گندله و کنسـانتره در فوالد سنگان

دوستی خاله خرسه

به دنبال کاهش ارزیری  و افزایش توان سـاخت داخل هستیم

فوالد مبارکه در اوج اقتدار
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رئیس تحقیق و توسـعه شـرکت توسـعه آهن و فوالد گل گهر گفت: شـرکت توسـعه آهن و 
فوالد در راسـتای چشـم انداز اسـتراتژیک تکنولوژی، عالوه بر اینکه نظام مدیریت اسـتراتژیک 
را مسـتقر کـرده اسـت، در حـال اسـتقرار نظـام مدیریـت دانـش بـوده و همچنین در راسـتای 
تحقـق هوشـمندی تکنولوژی، اسـتقرار نظـام مدیریـت تحقیق و توسـعه را در دسـتورکار خود 

قرار داده است.

رضا بهاالدینی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خصوص  در  آنالین«  »فلزات  تحلیلی  و  خبری 

مطرح  تولید،  در  نوآوری  و  تکنولوژی  اهمیت 

مهم ترین  عنوان  به  نوآوری  و  تکنولوژی  کرد:  

حال  در  ماهیت  علت  به  که  هستند  منابعی 

شرایط  رفتن  بین  از  و  سازمان ها  محیط  تغییر 

تحوالت  به  توجه  با  همچنین  و  گذشته  پایدار 

دو  اهمیت  از  رقابت  و  تجارت  اقتصاد،  عرصه 

بازار  محیط  در  شده اند.  برخوردار  چندان 

با  فزاینده ای  طور  به  سازمان ها  امروز،  رقابتی 

خود  خدمات  و  محصوالت  بهبود  چالش های 

مواجه شده اند تا بتوانند محصوالت و خدمات 

معرفی  بازار  به  رقبا  از  سریع تر  را  خود  جدید 

شرکت ها  اقتصاد،  شدن  جهانی  روند  با  کنند. 

پیچیده  و  شدید  رقابت  جدید  عصر  با  باید 

مواجه شوند. در یک محیط پویا، بنگاه ها باید به 

داشته  نوآوری  و  توسعه  انطباق،  مداوم   طور 

نهایت  در  نوآوری،  ایجاد  در  ناتوانی  و  باشند 

یا  و  شود  و کار  کسب   رکود  باعث  می تواند 

شرکت ها از کسب  و کار خارج شوند. با توجه به 

کوتاه شدن چرخه  عمر محصوالت سازمان های  

محصوالت  توسعه  و  نوآوری  محور،  تکنولوژی 

جدید و نوآورانه، نقش خون را برای ادامه موفق 

حیات در این نوع سازمان ها ایفا می کند و برای 

تحقق این مهم، واحدهای تحقیق و توسعه نقش 

بسزایی دارند و باید در راستای هدفمندسازی 

واحدها،  این  قابلیت سازی  نیز  و  پروژه ها  سبد 

اقدامات اساسی به عمل آورد.

معنای  به  لغوی،  نظر  از  تحقیق  افزود:  وی 

رسیدگی  امری  حقیقت  به  و  مطالعه  بررسی، 

کردن است. تحقیق در اصطالح به علم و فن یا 

آن،  کاربرد  اثر  در  که  می شود  اطالق  حرفه ای 

یا  و  اقتصادی  علمی،  مسائل  از  مجهوالتی 

که  حدی  تا  شود؛  نمایان  و  روشن  اجتماعی 

بسیاری از نتایج حاصل در رفاه و آسایش و رشد 

و جامعه  است  افتاده  موثر  زندگی مردم  سطح 

بهره  خویش  نفع  به  کوششی  چنین  از  بشری 

ببرد. تحقیق علمی  مشکل گشایی و پیگیری یک 

روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق برای 

شناسایی مشکالت، گردآوری داده ها، تجزیه و 

از  معتبر  استنتاج های  و  داده ها  تحلیل 

آن هاست.

رئیس تحقیق و توسعه شرکت توسعه آهن و 

فوالد گل گهر در همین راستا ادامه داد: توسعه 

به  دوره ای  از  گذار  و  کیفی  تحول  مفهوم  به 

تغییر  ایجاد  آن،  الزمه  که  است  دیگر  دوره 

همه جانبه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 

و اجتماعی است. توسعه، فرایندی در هم تنیده 

و دارای ابعاد گوناگون است و به معنای فراهم 

شدن زمینه های الزم برای پیدایش ظرفیت ها و 

قابلیت های عناصر مختلف در اجتماع ومیدان 

 استقرار نظام مدیریت دانش 
در شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر
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یافتن آن ها برای دستیابی به پیشرفت و افزایش 

توانایی های کمی  و کیفی در بطن جامعه است. 

که  عامی  است  اصطالح  توسعه،  و  تحقیق 

تکنولوژی  تکوین  از  را  گسترده ای  فعالیت های 

کیفی  و  کمی   بهبود  اختراع،  ابداع،  جدید، 

صنعتی،  کاربردهای  تا  خدمات  و  محصوالت 

تامین  منظور  به  آن ها  اجتماعی  و  اقتصادی 

بر  در  را  بشری  جوامع  روزافزون  نیازهای 

و  تحقیق  از  منظور  کلی،  طور  به  می گیرد. 

توسعه، کلیه فعالیت هایی است که بر نوآوری، 

فرمول بندی  عملیات،  بهبود  محصول،  توسعه 

نظریه های جدید و فراهم آوردن درک بهتری از 

علوم پایه و مکانیزم بنیادی فرآیند های انسانی 

و طبیعی که مبتنی بر علم و تکنولوژی هستند، 

تمرکز یافته اند.

نقش تحقیق و توسعه در پیشرفت تکنولوژی

تکنولوژی،  توسعه  کرد:  تصریح  بهاالدینی   

نیز  و  تکنولوژی  ایجاد  تقویت،  کلی  فرایند 

ارتقای سطح تکنولوژی است. در مقام مقایسه 

با انتقال تکنولوژی که عمدتا به دنبال افزایش 

توسعه  مقوله  است،  تولید  کمی  ظرفیت های 

تکنولوژی، افزایش کیفیت و توان خلق، بهبود و 

توسعه  می کند.  دنبال  را  تکنولوژی  ارتقای 

بهبود  و  جدید  سیستم های  ایجاد  تکنولوژی، 

در  موجود  تکنولوژی  سیستم های  عملکرد 

قابلیت های  بسط  به  که  تلقی می شود  بنگاه ها 

ملی  یا  بخشی  سطوح  در  تکنولوژیکی 

تکنولوژی  توسعه  به عبارتی دیگر،  می انجامد. 

ملی، برآیند توسعه تکنولوژی در سطح بنگاه های 

یک کشور است.

وی با بیان اینکه افزایش رقابت و انگیزه بقا، 

كه  است  داشته  برآن  را  سازمان ها  از  بسیاری 

و  اساسی  تولیدات  بر  را  خود  فعالیت های 

اضافه  كنند،  متمركز  محوری  شایستگی های 

در  سرمایه گذاری  مستلزم  امر  این  کرد: 

تحقیقات و ایجاد نوآوری های تكنولوژیك است. 

انجام تحقیقات در سازمان ها با هدف حمایت 

فعالیت های  و  می پذیرد  صورت  نوآوری  از 

كسب وكار  فرصت های  باید  توسعه  و  تحقیق 

را  سازمان  فعلی  یا كسب  وكار  و  خلق  جدیدی 

رقابت  یافتن  شدت  همچنین  کنند.  متحول 

موجب افزایش حمایت كشورها و ســـازمان ها از 

است.  شده  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های 

دانش،  بر  مبتنی  تحقیقات  پیچیدگی های 

و  پویایی كسب وكار  نیز  و  نوآوری  و  تكنولوژی 

در  تا  است  كرده  مجبور  را  سازمان ها  بازار، 

جهت گیری  و  مكانی  موقعیت  مقیاس،  حجم، 

فعالیت های خود تجدیدنظر كنند.

رئیس تحقیق و توسعه شرکت توسعه آهن و 

فوالد گل گهر  خاطرنشان کرد: پیشرفت سریع 

توسعه  در  بی سابقه  تحوالت  و  تکنولوژی 

شدن،  جهانی  جریان  در  بین المللی  ارتباطات 

موجب شده است كه رویارویی جوامع بشری به 

نظامی  به  برخوردهای  شكل  از  طریقی، 

قرن  در  شود.  تبدیل  تكنولوژیک  رقابت های 

دارا  توسعه یافتگی،  شاخص های  از  یكی  حاضر 

بودن واحدهای تحقیق و توسعه بوده و این عامل 

از كشورهای  غنی  جداسازی كشورهای  باعث 

فقیر شده است. رشد تحقیقات توسعه ای در هر 

و  توسعه  و  تحقیق  ملی  فضای  ایجاد  با  كشور 

نیروی  سرمایه گذاری،  شاخص های  افزایش 

و  تحقیق  در  اطالع رسانی  و  اطالعات  انسانی، 

توسعه امكان پذیر خواهد بود. امروزه تحقیق و 

بهره وری،  نوآوری،  بر  مستقیمی   تاثیر  توسعه 

كیفیت، سطح استاندارد زندگی، سهم بازار و نیز 

رقابتی  توان  افزایش  در  كه  عواملی  دیگر 

پدیده  ظهور  با  دارد.  هستند،  موثر  سازمان ها 

نیز  تكنولوژی  كسب  روش های  شدن،  جهانی 

تغییر كرده است و روش های جدیدی خلق شده 

به  دستیابی  امكان  سازمان ها  و  به كشورها  كه 

تحقیقات در سطوح مختلف را می دهد.

چشم انداز استراتژیک تکنولوژی   
شرکت توسعه آهن و فوال گل کهر

شركت  کرد:  تاکید  ادامه  در  بهاالدینی   
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راستای  در  گل گهر  فوالد  و  آهن  توسعه 

چشم انداز استراتژیک تکنولوژی، عالوه بر اینكه 

نظام مدیریت استراتژیک را مستقر کرده است، 

است.  دانش  مدیریت  نظام  استقرار  حال  در 

هوشمندی  تحقق  راستای  در  همچنین 

و  تحقیق  مدیریت  نظام  استقرار  تکنولوژی، 

توسعه را در دستورکار خود قرار داده است.

وی در ارتباط با اهمیت درخت تکنولوژی، 

یک  عنوان  به  تکنولوژی،  درخت  کرد:  تصریح 

ابزار بصری سازی یک روش مناسب برای ایجاد 

ساختار منسجم و دسته بندی گستره  زیادی از 

تصمیم گیری  به  درخت  این  است.  اطالعات 

استراتژیک مدیران کمک شایانی می کند.

رئیس تحقیق و توسعه شرکت توسعه آهن و 

فوالد گل گهر  همچنین  به برخی از مزایای به 

کارگیری درخت تکنولوژی اشاره کرد و گفت: 

با  رویارویی  برای  مشترك  ساختار  یک  ایجاد 

با  ارشد  مدیران  به  کمک  ها،  تکنولوژی 

تخصص های متفاوت در حوزه ی درك راهبردی 

اثربخش  مدیریت  به  کمک  تکنولوژی،  از 

به  بخشیدن  سرعت  سازمان ها،  در  تکنولوژی 

ادبیات  با  غیرکارشناس  افراد  آشنایی  فرایند 

برای  استاندارد  قالب  یک  ایجاد  تکنولوژی، 

بررسی و تشریح حوزه های گوناگون تکنولوژی و 

امکان دستیابی آسان به کلیات تکنولوژی بدون 

نیاز به دقیق شدن در جزئیات آن، از جمله این 

تکنولوژی  درخت  اینکه  ضمن  است.  موارد 

داده، اطالعات و دانش را به صورتی قابل درك 

و  می کند  تبدیل  انسان  دیداری  سامانه  برای 

نقش موثری در تسریع ادراك و تفسیر اطالعات 

در مخاطبان دارد.

درخت  کاربردهای  با  ارتبط  در  بهاالدینی 

تکنولوژی، اذعان کرد: سازماندهی و دسته بندی 

تکنولوژی ها، ایجاد ساختار مناسب و جامع در 

فرایند  در  استفاده  تکنولوژی،  مطالعات 

کلیدی  زیرمجموعه های  شناخت  آینده نگاری، 

تدوین  منظور  به  نظر  مورد  تکنولوژی  حوزه 

ترسیم  و  بنگاه  در  منابع  تخصیص  یا  و  راهبرد 

نقشه راه، برخی از کاربردهای درخت تکنولوژی 

به شمار می آیند.

وی در پایان در خصوص اهداف استراتژیک 

تحقیق و توسعه، یادآور شد: کاهش قیمت تمام 

شده، افزایش تولید زیر سقفی، مدیریت کارامد 

تولید،  ظرفیت  افزایش  فیزیکی،  دارایی های 

توسعه سبد محصول، استفاده بهینه از ضایعات 

آینده پژوهشی و  در راستای اقتصاد چرخشی و 

تحلیل تکنولوژی های روز صنعت فوالد، از جمله 

اهداف تحقیق و توسعه در سازمان است.
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سیدعلی شمسی نیا در گفت وگو با خبرنگار 

بیان  آنالین«  »فلزات  تحلیلی  و  خبری  پایگاه 

اول  حلقه  عنوان  به  سنگان  فوالد  شرکت  کرد: 

شمار  به  مبارکه  فوالد  شرکت  تولید  زنجیره 

می آید و در حال حاضر یک کارخانه پنج میلیون 

تنی  میلیون  پنج  کارخانه  و  گندله  تولید  تنی 

البته  که  می شود  شامل  را  کنسانتره سازی 

آغاز  به زودی  نیز  کارخانه  توسعه ای  طرح های 

افزایش ظرفیت تولید گندله و کنسانتره در فوالد سنگان
معاونـت بهره بـرداری شـرکت صنایـع معدنی فوالد سـنگان گفـت: طـرح احـداث کارخانه دو 
میلیـون و ۵۰۰ هـزار تنی کنسـانتره هماتیتی و افزایش ظرفیـت دو میلیون و ۵۰۰ هـزار تنی تولید 
گندلـه در طرح های توسـعه ای پیش بینی شـده اسـت که با احـداث این کارخانه هـا، ظرفیت تولید 
گندله و کنسـانتره شـرکت به هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سـال خواهد رسـید و در آینده نزدیک 

شاهد تحقق این امر خواهیم بود.

خواهد شد و این شرکت را به بزرگ ترین مجتمع 

صنعتی شرق کشور تبدیل خواهد کرد.

وی در خصوص عملکرد تولید شرکت صنایع 

جاری،  سال  ماهه   ۹ در  سنگان  فوالد  معدنی 

عنوان کرد: به لطف خدا و با همت همکاران در 

شرکت فوالد سنگان و حمایت و هدایت مدیران 

ارشد شرکت، فوالد سنگان موفق شد در ۹ ماهه 

تن  هزار   ۱00 و  میلیون  دو  از  بیش   ،۱40۱ سال 

کنسانتره تولید کند که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل، با رشد ۱00 درصدی همراه بوده است. 

در این مدت، تولید گندله شرکت نیز به همت 

همکاران پرتالش مجموعه به سه میلیون و 500 

هزار تن رسید که نسبت به ۹ ماهه سال پیش، 

نوپا  به  توجه  با  است.  داشته  رشد  درصد   ۱4

طبق  کنسانتره سازی،  کارخانه  بودن 

سه  تولید  هدف  شده  انجام  برنامه ریزی های 

در  را   ۱40۱ سال  برای  تن  هزار   500 و  میلیون 

فوالد  کماکان  اگرچه  دادیم.  قرار  کار  دستور 

سنگان و به طور کلی صنعت فوالد کشور درگیر 

چالش های ناشی از قطع برق در تابستان و گاز 

برنامه  اما مصمم هستیم که  در زمستان است 

فوالد  تالشگران  همت  به  را  شده  پیش بینی 

سنگان محقق کنیم.

فروش بیش از سه میلیون تنی   
گندله فوالد سنگان

معدنی  صنایع  شرکت  بهره برداری  معاونت 

این  فروش  عملکرد  با  ارتباط  در  سنگان  فوالد 
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در  کرد:  تصریح  مذکور،  زمان  مدت  در  شرکت 

و  ذاتی  وظیفه  اینکه  به  توجه  با  فروش،  زمینه 

ماهیت وجودی شرکت فوالد سنگان تامین گندله 

اساس  بر  است،  مبارکه  فوالد  نیاز مجتمع  مورد 

برنامه ریزی های انجام شده بیش از سه میلیون تن 

گندله به فروش رسیده است که نسبت به ۹ ماهه 

سال ۱400، رشد 5 درصدی را تجربه کرده ایم.

رکوردشکنی های  به  ادامه  در  شمسی نیا 

پیاپی فوالد سنگان در ۹ ماهه امسال اشاره کرد 

دقیقی  برنامه   ،۱40۱ سال  ابتدای  از  گفت:  و 

برای تولید تدوین شد اما به دلیل قطی برق در 

اول  ماهه   6 روزهای  از  توجهی  قابل  تعداد 

امسال، بخشی از برنامه تولید را از دست دادیم 

اما خوشبختانه همکاران ما توانستند با رعایت 

اصول مهندسی کارخانه و برنامه ریزی دقیق این 

روزهای  در  و  کنند  جبران  را  عقب ماندگی 

نیز  را  ماهانه  و  روزانه  تولید  رکورد  متعددی 

فوالد  کنسانتره  روزانه  تولید  رکورد  بشکنند. 

سنگان در آذر ماه امسال به ۱8 هزار و 770 تن 

رسید و موفق به شکستن رکورد ماهانه به میزان 

تولید  رکورد  طرفی  از  شدیم.  نیز  تن  هزار   360

روزانه گندله شرکت به بیش از ۲0 هزار تن رسید 

نیز  تن  هزار   58 از  بیش  تولید  ماهانه  رکورد  و 

افتخار دیگری بود که به دست کارکنان پرتالش 

فوالد سنگان رقم خورد.

وی ضمن اشاره به چالش های موجود در مسر 

رکوردشکنی های متعدد در فوالد سنگان، اذعان 

کرد: قطعی برق و گاز، به عنوان یک چالش مهم 

سد راه تولید صنعت فوالد کشور است که ساالنه 

شرکت های  متوجه  را  توجهی  قابل  عدم النفع 

سال  تابستان  در  می کند.  صنعتی  و  تولیدی 

یا  و  قطعی  دلیل  به  را  روز  متاسفانه 47  جاری، 

که  حالی  در  دادیم؛  دست  از  برق  کمبود 

تن  هزار   500 زمانی  بازه  همین  در  می توانستیم 

کنسانتره برنامه ریزی شده را تولید کنیم. در آذر 

ماه امسال نیز به علت محدودیت در مصرف گاز، 

کارخانه گندله سازی با توقف ۲۲ روزه مواجه شد 

که به همین دلیل تولید یک میلیون تنی گندله را 

ازدست دادیم.

احداث نیروگاه برق بادی به ظرفیت   
۲۰۰ مگاوات

معدنی  صنایع  شرکت  بهره برداری  معاونت 

فوالد سنگان در همین راستا ادامه داد: به طور 

سرمایه گذاری  نیازمند  چالش ها،  این  رفع  کلی 

کالن در بخش زیرساختی و یک مقوله مهم در 

توسعه ای،  طرح های  در  است.  ملی  سطح 

شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان طرح احداث 

نیروگاه برق بادی به ظرفیت ۲00 مگاوات را در 

حمایت  با  که  است  داده  قرار  خود  دستورکار 

شده  انجام  برنامه ریزی های  و  مبارکه  فوالد 

توسط فوالد سنگان، به یاری خدا با تاسیس این 

را  کارخانه  نیاز  مورد  برق  می توانیم  نیروگاه 

تامین کنیم. در زمینه تامین گاز نیز نیازمند یک 

با  امیدواریم  و  هستیم  ملی  کالن  برنامه ریزی 

ذی ربط  دستگاه های  هماهنگی  و  چاره جویی 

برای  گاز  کافی  تامین  شاهد  آینده  در  بتوانیم 

بخش صنعت کشور باشیم.

اجرای  به  اشاره  با  پایان  در  شمسی نیا 

عظیم  مجموعه  این  در  توسعه ای  طرح های 

یادآور شد: طرح احداث کارخانه دو  صنعتی، 

و  هماتیتی  کنسانتره  تنی  هزار   500 و  میلیون 

تنی  هزار   500 و  میلیون  دو  ظرفیت  افزایش 

تولید گندله در طرح های توسعه ای پیش بینی 

کارخانه ها،  این  احداث  با  که  است  شده 

به  شرکت  کنسانتره  و  گندله  تولید  ظرفیت 

خواهد  سال  در  تن  هزار   500 و  میلیون  هفت 

امر  این  تحقق  نزدیک شاهد  آینده  در  و  رسید 

خواهیم بود.
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مدیرعامـل شـرکت کبیر قطعه ایرانیان خراسـان، تولیدکننـده قطعات چدنی و فـوالدی گفت: در 
حالـی کـه صـادرات مازاد انـواع فوالدهـای تولیدی در داخـل می  تواند منجـر بـه ارزآوری و تجهیز و 
واردات دسـتگاه ها و ماشـین آالت جدید و همچنین دانش و تکنولوژی روز تولید شـود اما متاسـفانه 
علی رغم وعده حمایت از رونق و توسـعه تولید، شـاهد برخی سـنگ اندازی ها در این مسـیر هسـتیم 

که مانند دژی محکم و استوار در برابر تولیدکنندگان واحدهای فوالدی قرار گرفته است.

خبرنگار  با  گفت وگو  در  سانتینی  حمید 

در  آنالین«  »فلزات  تحلیلی  و  خبری  پایگاه 

قطعه  کبیر  شرکت  فعالیت  بیشینه  خصوص 

ایرانیان خراسان، بیان کرد: این شرکت فعالیت 

قطعات  تولید  هدف  با   ۱383 سال  در  را  خود 

خودرویی در کوره های دوار آغاز کرد. در ادامه 

تولید  به  موفق  توسعه ای،  طرح های  اجرای  با 

محل  تغییر  با  سپس  و  شدیم  دستی  بیلت 

راه اندازی سه ست  و  به نصب  اقدام  کارخانه، 

کوره جدید کردیم. در این مسیر با توقف حدود 

و  شدیم  مواجه   ۱3۹۲ سال  در  تولید  ساله  دو 

سپــــــس با تامیـــــــن تجهیـــــــزات و ماشیـــــن آالت 

شمش  تولید  به  اقدام  پیوسته،  ریخته گری 

چدنی و فوالدی کردیم و همچنان مشغول تولید 

این محصوالت به همراه قطعات مورد نیاز آب، 

فاضالب و کشاورزی هستیم.

عنوان  اولیه،  مواد  تامین  با  ارتباط  در  وی 

اسفنجی،  آهن  چدنی،  و  آهنی  ضایعات  کرد: 

شالکه آهن و پلیسه آهنی و چدنی، مواد اولیه 

تـشـکیل  را  مـا  مجــمـوعه  در  اسـتفاده  مـــــــورد 

می دهند که با توجه به نیاز شرکت و همچنین 

بازار،  سطح  در  مواد  این  قیمت  و  موجودی 

نسبت به تامین آن ها اقدام می کنیم. همچنین 

به غیر از فروسیلیس و فروفسفر که تولید داخل 

است، نسبت به خرید فروآلیاژهای وارداتی اعم 

و  فروکروم  پرسولفور،  و  کم سولفور  گرافیت  از 

فرومنگنز از تجار اقدام می کنیم.

از شالکه آهن در تولید قطعات فوالدی   
استفاده می کنیم

ایرانیان  قطعه  کبیر  شرکت  مدیرعامل 

خراسان در همین راستا ادامه داد: شالکه آهن 

شامـــــل ضایعــــات دورریــــز کارخانــــجات بــزرگ 

فوالدی بوده و برای تولید هر فلز الزم است که 

ابتدا سنگ های معدنی در کوره ها ذوب شوند. 

شکل  کوره  در  صورت  دو  به  مذاب  مواد  این 

می گیرند. در حالت اول، ناخالصی ها در سطح 

در  اما  می شوند  تشکیل  مذاب  مواد  از  باالیی 

سطح  در  خالص  فلز  مذاب  مواد  دوم،  حالت 

می دهند.  شکل  تغییر  مذاب  مواد  از  پایینی 

مواد ناخالص، ترکیبی از سیلیکات و اکسیدهای 

فلزی هستند که به  دلیل سبک بودن در سطح 

باالیی از مواد مذاب قرار می گیرند که به مواد 

قرار گرفته شده روی مایع مذاب، سرباره گفته 

می شود. در کوره های بلند پس از اینکه مواد به 

قسمت  از  ابتدا  دیدند،  حرارت  کافی  اندازه 

ذوب  فلز  سپس  و  خارج  سرباره ها  کوره  باالیی 

شده از کانال پایینی خارج می شوند. سرباره ها 

بعد از خروج از کوره به  وسیله مخازن خاص به 

استخرهای آب برده شده و خنک می شوند که 

به مواد سرد و سفت شده خرسک و شالکه گفته 

می شود.

سانتینی ضمن اشاره به نوسان قیمت قراضه 

آهـــــنی در بـــــــازار، تصریح کرد: قیمـت گذاری 

ضایعات در بازار داخلی توسط برخی بنگاه های 

می پذیرد.  صورت  پایتخت  سطح  در  ضایعاتی 

روز  آهنی طی دو  قیمت ضایعات  مثال،  برای 

اخیر از ۱4 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به ۱4 

رشد  کیلوگرم  هر  ازای  به  تومان   650 و  هزار 

افزایش  این  که  نیست  مشخص  و  کرده  پیدا 

دوستی خاله خرسه
 مدیرعامل شرکت کبیر قطعه ایرانیان خراسان مطرح کرد:
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انجام شده است.  پایه و اساسی  بر چه  قیمت 

یکی از دالیل مهمی که بسیاری از تولیدکنندگان 

قطعات فوالدی از شالکه آهنی و یا آهن اسفنجی 

در خطوط تولید خود استفاده می کنند، همین 

در  ضایعات  قیمت  شفاف سازی  و  ثبات  عدم 

با  آهنی  ضایعات  قیمت  واقع  در  است.  بازار 

تناسب  هیچ  فوالدی  بیلت  یا  و  شمش  قیمت 

آن ها  برای  مشخصی  مارجین  و  ندارد  منطقی 

نیز در نظر گرفته نشده است. زمانی که قرار 

بنگاه های  این  است قیمت گذاری ضایعات در 

قیمتی  کسری  های  پذیرد،  صورت  ضایعاتی 

مختلفی در ابتدای امر اعمال می شود و تحویل 

شده  اعالم  آنچه  از  متفاوتی  حجم  با  نیز  بار 

است، انجام می شود. متاسفانه قانون مشخصی 

برای تعیین نرخ قراضه در بازار وجود ندارد و 

تولــــــیدکنندگــان مکــــلف بـــه پــــیروی از قیــمت 

مطرح شده توسط این بنگاه ها هستند. از سوی 

دیگر، آهن اسفنجی نیز به میزان کافی در سطح 

روزهای  در  مشکل  این  و  نیست  موجود  بازار 

سرد سال به دنبال قطعی گاز واحدهای القایی 

نیز بیش از پیش رخ نمایی می کند.

افزایش چشمگیر هزینه حمل ونقل در   
۱۰ ماهه سال جاری

در  برق  قطعی  معضل  به  ادامه  در  وی 

تابستان سال جاری اشاره کرد و گفت: نوسان و 

تابستان امسال، منجر به  قطعی برق در فصل 

تعطیلی دو روزه مجموعه شد. از آنجایی که ما 

به  خود  تولیدی  واحد  در  دیزل  مصرف کننده 

با  برق  تولید  و  هستیم  برق  تولید  منظور 

استفاده از دیزل بسیار هزینه بر است، بنابراین 

ناچار به توقف تولید طی دو روز کاری شدیم. 

افزایش  به  منجر  ادامه  در  مسئله  همین 

هزینه های مجموعه شد؛ چراکه مجبور بودیم 

خود  کاری  تعطیل  روزهای  جایگزین  را  جمعه 

روزهای  در  کارگری  نیروی  دستمزد  و  کنیم 

تعطیل، دو برابر روزهای کاری معمولی است. 

افزایش هزینه حمل ونقل مواد اولیه و محصول 

این  از دیگر معضالتی است که در  نیز  نهایی 

در  حمل  هزینه  بوده ایم.  مواجه  آن  با  مدت 

سال جاری، سه بار با افزایش قیمت همراه شده 

برای  اقتصادی  صرفه  وجه  هیچ  به  که  است 

تولیدکنندگان ندارد.

این فعال صنعت فوالد کشور ضمن اشاره به 

در  انسانی  نیروی  حقوق  درصدی   57 افزایش 

یک باره  به  رشد  کرد:  خاطرنشان   ،۱40۱ سال 

شوک  جاری،  سال  در  انسانی  نیروی  دستمزد 

بزرگی به کارفرمایان وارد کرد و منجر به تعدیل 

نیروی انسانی در بسیاری از واحدهای تولیدی 

نقدینگی  تامین  توانایی  ما  که  آنجایی  از  شد. 

الزم بـــــرای ایـــــن میــــــزان از افـــــزایش حقوق را 

در  انسانی  نیروی  تعدیل  به  ناچار  نداشتیم، 

نفر   ۱5 با  در حال حاضر  و  امسال شدیم  اوایل 

مشغول فعالیت هستیم.

سانتینی با انتقاد از قیمت گذاری دستوری 

قیمت گذاری  کرد:  اذعان  بورس،  تاالر  در 

دستوری در بورس کاالی ایران، معضل دیگری 

است که در حال حاضر نه تنها فعاالن صنعت 

روبه رو  آن  با  صنعتی  فعاالن  اکثر  بلکه  فوالد 

دستی  اسلب  قیمت  مثال،  برای  هستند. 

ایرانیان  قطعه  کبیر  مجموعه  در  تولیدی 

خراسان، ۱6 هزار تا ۱6 هزار و 500 تومان به ازای 

هر کیلوگرم است؛ در حالی که قیمت اسلب 

»CCM« تولیدی در شرکت های مطرح فوالدی 

دستی،  اسلب  از  بیشتر  مراتب  به  کیفیت  با 

اینکه  ضمن  است.  تومان  هزار   ۱4 حدود 

الباقی  و  نقدی  درصد   30 پرداختی  تسهیالت 

سه ماهه نیز برای آن در نظر گرفته می شود. بر 

خرید  تمایل  که  است  مشخص  اساس  همین 

سایر  به  نسبت  شرکت ها  این  از  اسلب 

و  بود  خواهد  بیشتر  تولیدی  اسلب های 

متاسفانه هم اکنون خط تولید اسلب ما به دلیل 

است.  شده  متوقف  تقاضا  شدید  کاهش 

بدنه  به  جدی  آسیب  دستوری،  قیمت گذاری 

صنعت فوالد به ویژه واحدهای کوچک مقیاس 

تولیدی وارد کرده است و مشخص نیست که 

این مسیر  ادامه  دنبال  به  چرا دولت همچنان 

مخرب است. 

 قیمت گذاری دستوری، 
آسیب جدی به بدنه صنعت 

فوالد به ویژه واحدهای 
کوچک مقیاس تولیدی وارد 

کرده است و مشخص 
نیست که چرا دولت 

همچنان به دنبال ادامه این 
مسیر مخرب است
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کاهش حجم نقدینگی منجر به رکود در   
بازار شده است

مصرف،  بازار  شرایط  با  ارتباط  در  وی 

خاطرنشان کرد: در حال حاضر حجم نقدینگی در 

سطح بازار کاهش یافته و منجر به تشدید رکود 

به وقوع  اتفاق در حالی  این  حاکم شده است. 

پیوسته است که بسیاری از افراد نقدینگی خود را 

هدایت  خودرو  و   طال  ارز،  بازار  سه  سمت  به 

کرده اند و در حال حاضر با توجه به سرمای حاکم 

رونق  از  شاهد  کشور،  مختلف  بخش های  در 

افتادن فروش محصوالت در سطح بازار هستیم. 

ما  تولید مجموعه  آنجایی که میزان ظرفیت  از 

محدود است و در حال حاضر با 50 درصد میزان 

ظرفیت خود مشغول تولید هستیم، در صورتی 

که نوسانات قیمت در بازار مدیریت شود، فروش 

مجموعه نیز رونق پیدا خواهد کرد و در غیر این 

تولیدی  واحدهای  عاید  چندانی  سود  صورت 

کوچک مقیاس نخواهد شد.

ایرانیــان  قطعــه  کبیــر  شــرکت  مدیرعامــل 

خراســان در ادامــه بــه انگیــزه و عالقــه فــراوان خــود 

بــه توســعه و رونــق تولیــد اشــاره کــرد و گفــت: بــا 

کاهــش  و  موجــود  مشــکالت  بــه  توجــه 

جــز  عاملــی  تولیــد،  زمینــه  در  ســرمایه گذاری 

عشــق نمی توانــد محــرک ادامــه ایــن مســیر باشــد. 

ســایر  در  می توانیــم  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

بخش هــا بــا دشــواری کمتــر مانند ساختمان ســازی 

ــی  ــه ســود خوب ــم و بی شــک ب ســرمایه گذاری کنی

هــم در ایــن زمینــه دســت پیــدا خواهیــم کــرد اما از 

آنجایــی کــه شــیفته تولیــد شــده ایم و همچنیــن 

تعــدادی از افــراد از ایــن طریــق امــرار معــاش خود و 

خانــواده را بــر عهــده گرفته انــد، بنابرایــن بــا وجــود 

ادامــه  خــود  تــالش  بــه  مشــکالت  ایــن  تمامــی 

می دهیــم و امیدواریــم کــه هرچــه ســریع تر شــاهد 

کاهش معضالت موجود در زمینه تولید باشیم.

سانتینی اضافه کرد: حقیقت امر این است 

را  خود  راه  صنعت  دهد  اجازه  دولت  اگر  که 

حوزه  این  با  مرتبط  امور  در  دخالتی  و  بپیماید 

از معضالت موجود رفع  باشد، بسیاری  نداشته 

عوارض  و  دستوری  قیمت گذاری  شد.  خواهد 

سوی  از  ایجادشده  مشکالت  ازجمله  صادراتی، 

را  بوده که شرایط  و سازمان های ذی ربط  دولت 

ساخته  دشوار  صنعتگران  فعالیت  ادامه  برای 

است. در حالی که اگر مازاد انواع فوالد تولیدی 

ویژه  به  صادراتی  بازارهای  راهی  کشور  در 

کشورهای همسایه شود، شاهد ارزآوری مطلوبی 

آن  دنبال  به  و  بود  خواهیم  کشور  داخل  به 

تجهیز،  به  نسبت  می توانند  تولیدکنندگان 

نوسازی و واردات دستگاه ها و ماشین آالت جدید 

و همچنین خرید تکنولوژی روز تولید اقدام کنند.

مالیات؛ همان معضل همیشگی  
وی با بیان اینکه به دنبال مشکلی که با اداره 

نکرده ایم،  ورود  صادرات  حوزه  به  داریم،  دارایی 

اظهار داشت: بیمه و مالیات، مشکالتی است که 

نرم  پنجه  و  دست  آن  با  تولیدکنندگان  تمام 

می کنند. اگر شما دفاتر مالیاتی خود را به بهترین 

شکل ممکن در زمینه های خرید، فروش و… تکمیل 

با  هم  باز  دهید،  تحویل  دارایی  اداره  به  و  کنید 

چالش مواجه خواهید شد. همچنین کافی است 

یک روز پرداخت بیمه را به تعویق بیندازید و یا 

لیست بیمه را اشتباه تکمیل و ارسال کنید. در این 

با جریمه ماهانه ۲ درصدی و اعمال سود  حالت 

مرکب برای آن مواجه می شوید. ضمن اینکه با توجه 

به دشواری های اخذ تسهیالت بانکی، هیچ گاه به 

دنبال دریافت وام نرفته ایم و نخواهیم رفت.

این تولیدکننده قطعات فوالدی در پایان در 

خصوص چشم انداز صنعت فوالد، یادآور شد: با 

در  دولت  سیاست   شفاف سازی  عدم  به  توجه 

بخش تولید و صنعت، نمی توان آینده مشخصی 

برای صنعت فوالد کشور متصور شد. اقدامات 

مختلف  برهه های  در  سلیقه  ای  تصمیمات  و 

است  ساخته  سردرگم  را  تولیدکنندگان  زمانی، 

جرایم  بخشودگی  به  می توان  آن  جمله  از  که 

نیز  اخیر  سال  دو  طی  که  کرد  اشاره  مالیاتی 

انجام نشده است. بنابراین اگر شرایط تولید به 

همین شکل ادامه پیدا کند، نمی توان چشم انداز 

روشنی برای صنعت فوالد کشور در نظر گرفت 

و امیدوار به تغییر شرایط در گذر زمان هستیم.
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تحلیلی  و  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 

صنعتی  و  معدنی  شرکت  آنالین«،  »فلزات 

بومی سازی،  فرایند  با  است  تالش  در  گل گهر 

و  امکان  حد  تا  را  فوالد  تولید  زنجیره  ارزبری 

ریسک  در  منظور  بدین  دهد.  کاهش  منطقی 

کشور  توانمند  سازندگان  با  اول  بار  ساخت 

رویکرد،  این  نتیجه  که  کرده  مشارکت 

بومی سازی 75 درصدی قطعات )از بعد تعداد( 

در منطقه گل گهر بوده است.

رونمایی از دامپتراک ۶۰ تنی به   
همت »کگل«

محصول  از  گذشته  هفته  »کگل« 

تجاری سازی شده بومی سازی دامپتراک 60 تن 

شرکت  عامل  هیئت  رئیس  حضور  با  ایرانی 

و  صنعتی  ارشد  مدیران  از  جمعی  و  ایمیدرو 

معدنی کشور در نمایشگاه فوالد ایران رونمایی 

کرد. رونمایی از دامپتراک 60 تنی بومی سازی 

توسط شرکت گل گهر با همکاری شرکت دلتا راه 

از مهم ترین  یکی  و شرکت گهر همکار،  ماشین 

اتفاقات این رویداد تخصصی ملی است.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در زمینه 

معظم  رهبر  نظر  مد  شعار  تحقق  برای  کوشش 

و  داخل  تولید  از  حمایت  بر  مبنی  انقالب 

کار  استراتژیک  محصوالت  در  خودکفایی 

بومی سازی  برای  را  فشرده ای  تحقیقاتی 

ماشین آالت و قطعات در دست انجام دارد. با 

اجرای این پروژه، صرفه جویی ارزی قابل توجهی 

برای کشور صورت می گیرد؛ چنا ن چه در نمونه 

خارجی، قیمت هر دستگاه 600 هزار یورو است 

یورو  هزار   ۲00 داخلی،  نمونه  ساخت  برای  اما 

 400 صرفه جویی  از  که  است  یافته  اختصاص 

این  یورویی در هر دستگاه حکایت دارد.  هزار 

وزارت  دستورالعمل های  اساس  بر  دستگاه 

تنها  و  شده  داخلی سازی  درصد   50 صمت 

ندارد،  رقابتی  مزیت  آن ها  تولید  که  قطعاتی 

برون سپاری شده است.

انبوه این ماشین، بخش اعظمی از  با تولید 

توجیه پذیر  افزایش مصرف  به دلیل  آن  قطعات 

خواهد بود و امکان ارتقای درصد داخلی سازی 

اولیه  نمونه  این،  از  پیش  می گیرد.  شکل  آن 

که  بود  شده  تولید  تنی   60 دامپتراک  دستگاه 

پس از سه هزار ساعت کار و بررسی های فنی و 

اصالحیه های الزم، خط تولید انبوه این محصول 

 به دنبال کاهش ارزبری
 و افزایش توان ساخت داخل هستیم

 مدیر مهندسی معكوس و ساخت داخل گل گهر:

مدیر مهندسی معکوس و ساخت داخل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر گفت: شرکت گل گهر در 
راستای قانون حداکثر استفاده از توان داخل، تامین قطعات و تجهیزات را در وهله اول از داخل کشور 
در دستور کار خود قرار داده است و در صورت عدم امکان تامین از داخل، تالش کرده تا به  صورت 
موازی هم فرایند بومی سازی و هم فرایند تامین از خارج را دنبال کند و در صورت موفقیت پروژه های 

بومی سازی، تامین از خارج را متوقف و تامین از سازنده توانمند داخلی را در اولویت قرار دهد.

شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر در تالش است 
با فرایند بومی سازی، 
ارزبری زنجیره تولید 

فوالد را تا حد امکان و 
منطقی کاهش دهد
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آغاز به کار کرده است. این تنها اقدام شرکت 

گل گهر در زمینه بومی سازی به شمار نمی رود؛ 

چراکه این شرکت با داخلی سازی ۹0 هزار قطعه، 

را  ارزی  صرفه جویی  یورو  میلیون   ۲50 ساالنه 

برای کشور به ارمغان آورده است.

کاهش ۶۰ یورویی ارزبری زنجیره   
فوالد با بومی سازی

مدیر  سلیمان نژاد،  جالل  راستا  همین  در 

شرکت  داخل  ساخت  و  معكوس  مهندسی 

فرایند  با  ارتباط  در  گل گهر  صنعتی  و  معدنی 

بومی سازی در این شرکت، بیان کرد: به  منظور 

کاهش اثرات تحریم ها و تامین دشوار و هزینه بر 

برخی  در  و  بومی سازی  واحد  یدکی،  قطعات 

گل گهر  شرکت  در  تامین  امکان  عدم  موارد 

فرایند  با  دارد  تالش  واحد  این  شد.  تشکیل 

بومی سازی، ارزبری زنجیره فوالد را از ۱00 یورو به 

40 یورو به ازای هر تن تولید فوالد کاهش دهد.

وی افزود: شرکت گل گهر در راستای قانون 

حداکثر استفاده از توان داخل، تامین قطعات و 

در  کشور  داخل  از  اول  وهله  در  را  تجهیزات 

صورت  در  و  است  داده  قرار  خود  کار  دستور 

به   تا  کرده  تالش  داخل،  از  تامین  امکان  عدم 

هم  و  بومی سازی  فرایند  هم  موازی  صورت 

فرایند تامین از خارج را دنبال کند و در صورت 

موفقیت پروژه های بومی سازی، تامین از خارج 

را متوقف و تامین از سازنده توانمند داخلی را 

در اولویت قرار دهد.

داخل  ساخت  و  معكوس  مهندسی  مدیر 

به  اشاره  با  گل گهر  صنعتی  و  معدنی  شرکت 

تحریم های ظالمانه، عنوان کرد: تامین قطعات 

موارد  برخی  در  و  هزینه بر  دشوار،  خارج  از 

تقریبا غیرممکن است و می توان گفت تنها راه 

در دسترس و اقتصادی، توسعه تامین و خرید از 

هم افزایی  با  امیدواریم  است.  کشور  داخل 

که  کشور  فوالدی  و  معدنی  بزرگ  شرکت های 

را دارند، شاهد  اقتصاد کشور  لوکوموتیو  نقش 

داخل  از  تامین  فرایند  پیش  از  بیش   توسعه 

کشور باشیم.

این  امر  واقعیت  کرد:  تصریح  سلیمان نژاد 

برخی  در  کیفیت  ضعف  به  توجه  با  که  است 

ایرانی  کاالی  به  اعتماد  داخل،  ساخت  کاالهای 

مصرف کننده  اگر  و  است  شده  خدشه  دچار 

را  خارجی  و  داخلی  نمونه  بین  انتخاب  امکان 

داشته باشد، نمونه خارجی را انتخاب می کند. با 

این شرایط، شرکت گل گهر تالش کرده است در 

راستای قانون استفاده حداکثری از توان ساخت 

داخل، تامین قطعه از داخل را تسریع کند.

ضرورت همکاری تمامی ارکان   
جامعه در توسعه بومی سازی

کاالی  تولید  که  هرچند  کرد:  اضافه  وی 

باکیفیت داخلی تابع مجموعه ای از عوامل است و 

مسئولیت  نمی تواند  تنهایی  به  داخلی  سازنده 

بخش های  کلیه  است  نیاز  اما  بپذیرد  را  کیفیت 

جامعه به  درستی نقش خود را ایفا کنند.

داخل  ساخت  و  معكوس  مهندسی  مدیر 

بر  تاکید  با  گل گهر  صنعتی  و  معدنی  شرکت 

بومی سازی  روی  پیش  چالش  مهم ترین  اینکه 

به  توجه  با  کرد:  اذعان  است،  زمان  موضوع 

گریبان گیر  اولیه  مواد  تامین  مشکل  تحریم ها، 

عدم  دیگر،  سوی  از  و  شده  داخلی  سازندگان 

تصمیمات  در  تاخیر  باعث  نیز  ارز  نرخ  ثبات 

این  نهایت مجموعه  در  است.  سازندگان شده 

و  ساخت  زمان  شدن  طوالنی  باعث  عوامل 

حفظ  امکان  عدم  و  مستندسازی  در  ضعف 

داخلی  محصوالت  کیفیت  تداوم  و  کیفیت 

شده است.

سلیمان نژاد ادامه داد: با توجه به تحریم ها و 

به  قطعات  تامین  زمان  بومی سازی،  صورت  در 

امکان  همچنین  و  می کند  پیدا  کاهش  شدت 

وجود  به  نیز  تضمین  و  فروش  از  پس  خدمات 

کاهش  باعث  عوامل  این  مجموعه  که  می آید 

بهای تمام شده محصوالت زنجیره فوالد می شود.

وی خاطرنشان کرد: شرکت گل گهر به عنوان 

کشور،  فوالد  اولیه  مواد  تولیدکننده  بزرگ ترین 

تالش کرده ارز حاصل از فرایندهای بومی سازی را 

به طرح های توسعه خود اختصاص دهد و عالوه بر 

توانمندسازی  زمینه  در  ارزی،  صرفه جویی 

سازندگان داخلی گامی اساسی بردارد. 

داخـل  سـاخت  و  معكـوس  مهندسـی  مدیـر 

و  داخلی سـازی  بـا  شـد:  یـادآور  پایـان  در  گل گهـر 

خریـد سـاخت داخـل، امـکان ایفـای بهتـر ایـن نقـش 

بـه وجـود خواهـد آمـد. از سـوی دیگـر، بـا حمایـت 

خـرد،  سـازندگان  از  معدنـی  بـزرگ  شـرکت های 

رویکـرد توسـعه »SME« هـا نیـز بهتر اجرا می شـود و 

توسـعه  بـا  بیشـتر  اشـتغال زایی  امـکان  نتیجـه  در 

بـه  مجموعه هـا  همـان  یـا  کوچـک  کسـب وکارهای 

وجود خواهد آمد.
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مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه گفت: فـوالد مبارکه امروز به وسـعت ایران توسـعه پیـدا کرده 
اسـت و الگـوی بـه واقعیت رسـاندن برنامه هـا و چشـم اندازهایی بوده که براسـاس یک اسـتراتژی 
شـکل گرفته اسـت. این شـرکت الگویی شـاخص در کشـور برای رشـد و تعالی ملی و خلق آینده ای 

بهتر در گام دوم انقالب اسالمی است.

فوالد مبارکه در اوج اقتدار
 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:
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تحلیلی  و  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 

آیین  در  طیب نیا  محمدیاسر  آنالین«،  »فلزات 

مبارکه،  فوالد  شرکت  30  سالگی  گرامیداشت 

ضمن تبریک این مناسبت در جمع کارکنان، بیان 

کرد: بسیاری از شرکت های بزرگ از یک کارگاه 

به  آهستگی  وبه  کرده اند  کار  به  کوچک شروع 

کامال  مبارکه  فوالد  داستان  اما  رسیده  اند  رشد 

متفاوت است؛ چراکه شروع آن متفاوت بوده و 

که  مقدس  دفاع  سخت  دوران  در  صنعت  این 

تولید  قابلیت  کشور  در  تجهیزات  ساده ترین 

نداشت،به  وجود آمده است.

توسعه فوالد مبارکه به وسعت ایران  
وی بـا بیـان اینکـه بـرای سـاخت فـوالد مبارکـه 

500 هزار تن تجهیزات و ۱50 هزار تن اسکلت فلزی 

بـه ایـن منطقـه منتقل شـد، افـزود: امـروز افتخار ما 

این اسـت که فوالد مبارکه به وسـعت ایران توسـعه 

ابتـدای  در  مبارکـه  فـوالد  اسـت.  کـرده  پیـدا 

راه انـدازی بـرای انجـام هـر کاری بـه کارشناسـان 

خارجـی نیازمنـد بـود امـا امـروز در سـی امین سـال 

فعالیت خود به نقطه عطفی رسـیده که از داشـتن 

حتی یک کارشناس خارجی بی نیاز است.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکه عنـوان کرد: 

در دوران دفـاع مقـدس و تشـدید تحریم هـا، ایـران 

عزیـز از نظـر اقتصـادی در تنگناهـای زیـادی بـود و 

بسـیاری از افـراد، سـاخت فـوالد مبارکـه را عملـی 

نمی دانسـتند. این کارخانه که با اسـتفاده از دانش 

و تکنولوژی هـای خارجـی شـروع بـه کار کـرده بود، 

فعالیت خود را آغاز کرد و به تدریج منجر به رشد 

اقتصادی کشور و آبادانی منطقه شد.

سال های  طی  ایران  داشت:  اظهار  طیب نیا 

را در  بین المللی خود  گذشته موفق شد جایگاه 

تولید فوالد، از رده 50 جهان به رده ۱0 ارتقا دهد 

که این اتفاق ارزشمند مرهون تالش  فوالدسازان 

بزرگی همچون فوالد مبارکه است. امروز فوالد 

مبارکه دیگر یک کارخانه نیست بلکه یک مسیر 

برای توسعه کشور است اما در این میان دشمن 

درصدد تخریب نشان تجاری فوالد مبارکه است. 

با این حال این، شرکت با قوت به مسیر پیشرفت 

خود ادامه می دهد.

وی تصریح کرد: مهم ترین داستانی که فوالد 

خلق  گذاشته،  برجای  عمومی  اذهان  در  مبارکه 

آینده ای بهتر است که از همان دوران ساخت، این 

تصویر در جامعه نهادینه شد. در شرایط سخت 

دفاع مقدس، حدود یک هزار تن تجهیزات برای 

ساخت فوالد مبارکه به محل کارخانه منتقل شد تا 

با  صنعتی  بزرگ  مجتمع  فعالیت  شاهد  امروز 

چندین کارخانه برای تولید ورق های فوالدی باشیم.

توسعه بومی سازی و خودکفایی در   
فوالد مبارکه

اینکه هم اکنون  بیان  با  ایران  فوالد  مرد سال 

فوالد مبارکه با گذر از مرز ۱40 میلیون تن تولید در 

اوج اقتدار قرار دارد، تصریح کرد: فوالد مبارکه در 

ابتدا با هدف رسیدن به ظرفیت تولید اسمی با 

شعار »کار زندگی است« فعالیت خود را آغاز کرد 

و امروز این شرکت به  عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 

فوالد در خاور میانه و شمال آفریقا شناخته می شود. 

این شرکت همچنین جوایز بسیاری کسب کرده که 

اتفاق  ایران  در  بار  نخستین  برای  افتخارات  این 

افتاده است. نکته حائز اهمیت اینکه کار مشارکتی 

بومی سازی و خودکفایی در  به  تعهد کارکنان  و 

فوالد مبارکه، از وجوه تمایز این شرکت با دیگر 

مراکز صنعتی و سازمان هاست.

طیب نیا اضافه کرد: فوالد مبارکه امروز به 

به  الگوی  و  کرده  پیدا  توسعه  ایران  وسعت 

واقعیت رساندن برنامه ها و چشم اندازهایی است 

که براساس یک استراتژی به وجود می آید. این 

و  رشد  برای  کشور  در  شاخص  الگویی  شرکت 

دوم  گام  در  بهتر  آینده ای  خلق  و  ملی  تعالی 

انقالب اسالمی است.

برکت  به  زیادی  صنایع  کرد:  مطرح  وی 

پایین دست فوالد  و  باالدست  همین شرکت در 

اتفاق، سرمنشاء  این  که  آمده  وجود  به  مبارکه 

کشور  آینده  و  حال  دستاوردهای  از  بسیاری 

باید  چراکه  نیست؛  راه  پایان  این  البته  است. 

حرفی  جهانی  شدید  رقابتی  فضای  در  بتوانیم 

برای گفتن داشته باشیم.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه ابـراز کـرد: 

البته چالش هایی زیادی مانند تحریم ها، محدودیت 

انرژی، دغدغه فوالد مبارکه برای کاهش آالیندگی، 

اشتغال زایی و... وجود دارد. در عین حال پیشرفت 

تکنولوژی و انقالب صنعتی نسل چهارم و بسیاری 

از تحوالت دیگر در حال وقوع بوده و فوالد مبارکه 

تکنولـوژی،  تحـوالت  بـا  همـگام  اسـت  تـالش  در 

دستاوردهای بسیاری رقم بزند.

به دنبال ورود به کسب وکارهای جدید   
هستیم

طیب نیا خاطرنشان کرد: اگر امروز نتوانیم به  

درستی داستان آینده فوالد را بنویسیم، دیگران این 

امروز  اگر  و  نوشت  خواهند  ما  برای  را  داستان 

فوالدسازان جهان  میان  در  را  نقش خود  نتوانیم 

تعیین کنیم، دیگران این نقش را تعیین خواهند 

کرد. ورود به کسب وکارهای جدید، اشتغال آفرینی، 

استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش آالیندگی، 

شدن  به روز  حکمرانی،  و  شفافیت  سند  تدوین 

نظیر  جدید  فناوری های  از  استفاده  و  تکنولوژی 

هوش مصنوعی و تحول دیجیتال، از اقداماتی است 

که در فوالد مبارکه در حال انجام است.

وی در پایان با بیان اینکه فوالد مبارکه همچنان 

شد:  یادآور  است،  کشور  بنگاه داری  ملی  الگوی 

امروز همچون دوران دفاع مقدس باید با ایثار و از 

خودگذشتگی راه خود را در پیش گیریم تا بتوانیم 

30 سال آینده را بسازیم.
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شفاف سازی در اقتصاد، عامل رونق و توسعه تولید است

استفاه از آلومینیوم سبز در صنعت خودرو

آلومینیوم
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شفاف سازی در اقتصاد، عامل رونق و توسعه تولید است
مدیر کارگاه ریخته گری افشاری:

مدیـر کارگاه ریخته گری افشـاری، تولیدکننده شـمش آلیـاژی آلومینیوم گفـت: تنها راهکار 
برون رفـت بـازار مصـرف از این شـرایط نابسـامان، شفاف سـازی مسـائل مرتبط بـا اقتصاد و 
تولیـد اسـت. تولیدکننـدگان موظـف بـه پرداخـت مالیـات هسـتند امـا بـا شفاف سـازی امور 

اقتصادی، باید این مالیات ها در جهت توسعه کشور به کار گرفته شود.

شـــهرام افشـــاری در گفت وگـــو بـــا خبرنـــگار 

ـــان  ـــن« بی ـــزات آنالی ـــی »فل ـــری و تحلیل ـــگاه خب پای

کـــرد: تنـــوع تولیـــد شـــمش آلیـــاژی بســـیار زیـــاد 

منظـــور  بـــه  ســـیلیس،  و  روی  مـــس،  و  اســـت 

آلیاژســـازی در ایـــن مجموعـــه مـــورد اســـتفاده 

بـــه  قـــرار می گیرنـــد. در حـــال حاضـــر مقـــرون 

صرفـــه نبـــودن تولیـــد بـــا توجـــه بـــه رشـــد چشـــمگیر 

ـــر  ـــن مســـئله ای اســـت کـــه اکث ـــا، مهم تری هزینه ه

تولیدکننـــدگان بـــا آن مواجهنـــد. ضمـــن اینکـــه 

رشـــد  بـــا  هم زمـــان  بـــازار  ســـطح  در  رقابـــت 

در  غیرمجـــاز  کارگاه هـــای  فعالیـــت  روزافـــزون 

زمینـــه تولیـــد شـــمش آلیـــاژی آلومینیـــوم تشـــدید 

شده است.

بـــا چالش هـــای موجـــود در  ارتبـــاط  وی در 

تولیـــد، افـــزود: در یـــک برهـــه زمانـــی بـــه مـــا اعـــالم 

شـــد کـــه بـــه شـــهرک صنعتـــی عباس آبـــاد نقـــل 

مشـــکالت  بـــا  دیگـــر  تـــا  کنیـــم  مـــکان 

زیســـت محیطی و مالیاتـــی دســـت بـــه گریبـــان 

نباشـــیم امـــا متاســـفانه علی رغـــم اجـــرای ایـــن 

هنگفـــت،  هزینه هـــای  تقبـــل  و  درخواســـت 

ــود  ــان خـ ــم و از رقیبـ ــیاری دیدیـ آســـیب های بسـ

در مســـیر تولیـــد عقـــب افتادیـــم. در صورتـــی کـــه 

ضمـــن  ریخته گـــری  کارگاه هـــای  از  بســـیاری 

به کارگیـــری از اتبـــاع خارجـــی، بـــه راحتـــی بـــه 

بـــزرگ  شـــهرهای  اطـــراف  در  خـــود  فعالیـــت 

دادنـــد.  ادامـــه  پایتخـــت  ویـــژه  بـــه  صنعتـــی 

فـــروش محصـــوالت تولیـــدی، از دیگـــر معضالتـــی 

ـــرم  ـــا آن دســـت و پنجـــه ن اســـت کـــه هم اکنـــون ب

ثبـــات  عـــدم  دلیـــل  بـــه  چراکـــه  می کنیـــم؛ 

اقتصـــادی در بـــازار، قیمـــت محصـــوالت متغیـــر 

بـــوده و همیـــن مســـئله منجـــر بـــه ســـردرگمی 

نهایـــی  قیمـــت  تعییـــن  در  تولیدکننـــدگان 

محصول شده است.

ـــر کارگاه ریخته گـــری افشـــاری در رابطـــه  مدی

ـــت کارگاه هـــای غیرمجـــاز، مطـــرح کـــرد:  ـــا فعالی ب

اتبـــاع خارجـــی کـــه در ایـــن کارگاه هـــا مشـــغول بـــه 

ــا در واحدهـــای ریخته گـــری  کار هســـتند، عمدتـ

بـــا هزینـــه کارفرمایـــان داخلـــی  مجـــاز آن هـــم 

آموزش هـــای الزم را دیده انـــد و مشـــغول بـــه کار 

ـــه اســـتفاده از  ـــا توجـــه ب ـــی کـــه ب شـــده اند. در حال

نیروهـــای انســـانی داخلـــی در کار گاه هـــای مجـــاز، 

تحمیـــل  افـــراد  ایـــن  بـــه  بیشـــتری  هزینه هـــای 

می شـــود. اگرچـــه میـــزان تولیـــد ایـــن کارگاه هـــا 

کمتـــر از تولیـــد صنعتگـــران واقعـــی اســـت امـــا 

ـــروی انســـانی  ـــات، حقـــوق نی عـــدم پرداخـــت مالی

ــا هزینه هـــای کمتـــری در  و بیمـــه ســـبب شـــده تـ

اســـاس  همیـــن  بـــر  شـــوند.  متحمـــل  تولیـــد 

مـــدون  قوانیـــن  خالـــی  جـــای  گفـــت  می تـــوان 

ـــا فعالیـــت کارگاه هـــای غیرمجـــاز  ـــه ب جهـــت مقابل

به شدت احساس می شود.

دست اندازهای مسیر تولید  
ـــه ماهیـــت  ـــا توجـــه ب افشـــاری تصریـــح کـــرد: ب

صنعـــت ریخته گـــری کـــه دودزاســـت، موظـــف 

ـــه رفـــع آالیندگـــی حاصـــل از تولیـــد هســـتیم کـــه  ب

ایـــن مســـئله مســـتلزم همـــکاری ســـازمان های 

ذی ربـــط اســـت. در همیـــن راســـتا، هزینـــه تامیـــن 

بـــه  آالینده هـــا  فیلترهـــای الزم جهـــت کاهـــش 

بـــا  کـــه  تومـــان می رســـد  میلیـــون   400 حـــدود 

توجـــه بـــه شـــرایط اقتصـــادی حاکـــم، بســـیاری از 

افـــراد قـــادر بـــه تامیـــن آن نیســـتند. از ســـوی 

دیگـــر، اگـــر خریـــد ایـــن فیلتر هـــا در دســـتور کار 

رده  در  ریخته گـــری  واحد هـــای  نگیـــرد،  قـــرار 

ـــزم  ـــع آالینـــده محســـوب خواهنـــد شـــد و مل صنای

ارزش  بـــر  مالیـــات  یـــک درصـــد  پرداخـــت  بـــه 

خـــود  محصـــوالت  فـــروش  میـــزان  از  افـــزوده 
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ضرورت شفاف سازی اقتصادی  
ـــازار مصـــرف،  ـــه مشـــکالت ب ـــا اشـــاره ب افشـــاری ب

اذعـــان کـــرد: اگـــر مـــواد اولیـــه و محصـــوالت خـــود را 

بـــا توجـــه بـــه شـــرایط بـــازار بـــه صـــورت نقـــدی معاملـــه 

کنیـــم، متضـــرر خواهیـــم شـــد. بـــه همیـــن دلیـــل بایـــد 

و  باشـــیم  داشـــته  تعامـــل  مصرف کننـــدگان  بـــا 

محصـــوالت خـــود را بـــه صـــورت اعتبـــاری بفروشـــیم. 

متاســـفانه نوســـاناتی کـــه طـــی روزهـــای اخیـــر در بـــازار 

مصـــرف رخ داده اســـت، ســـبب شـــده تـــا قیمـــت 

شـــمش آلیـــاژی آلومینیـــوم ۱0 هـــزار تومـــان بـــه ازای هر 

ـــا ایـــن شـــرایط، اگـــر میـــزان  کیلوگـــرم گران تـــر شـــود. ب

فـــروش محصـــول صعـــودی شـــود، بـــه همـــان نســـبت 

هزینـــه خریـــد مـــواد اولیـــه هـــم افزایـــش خواهـــد یافـــت 

و سود چندانی عاید تولیدکنندگان نخواهد شد. 

مدیـــر کارگاه ریخته گـــری افشـــاری در خصـــوص 

راهـــکار برون رفـــت از ایـــن شـــرایط، تصریـــح کـــرد: تنهـــا 

راه حـــل ایـــن مشـــکل شفاف ســـازی مســـائل مرتبـــط بـــا 

اقتصـــاد و تولیـــد اســـت. تولیدکننـــدگان موظـــف بـــه 

پرداخـــت مالیـــات هســـتند و مالیات هـــای پرداختـــی 

بایـــد ضمـــن شفاف ســـازی امـــور اقتصـــادی در جهـــت 

ــال،  ــرای مثـ ــود. بـ ــه شـ ــه کار گرفتـ ــور بـ ــعه کشـ توسـ

محمولـــه شـــمش آلیـــاژی آلومینیومـــی کـــه 70 میلیون 

تومـــان هزینـــه تولیـــد آن شـــده، ســـودی 500 هـــزار 

ـــده، موظـــف  ـــان تولیدکنن ـــن می ـــی دارد و در ای تومان

بـــه پرداخـــت ۹ درصـــد مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده 

معـــادل پنـــج میلیـــون تومـــان اســـت. در صورتـــی کـــه 

مـــواد اولیـــه مـــا ســـفاله آلومینیومـــی بـــوده و نبایـــد 

شـــامل ۹ درصـــد مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده شـــود 

ــای زنجیـــره و در  یعنـــی ایـــن مالیـــات بایـــد در انتهـ

زمان فروش محصول اخذ شود.

از  حمایـــت  عـــدم  بـــه  پایـــان  در  افشـــاری 

ـــادآور شـــد: در حـــدود  ـــران اشـــاره کـــرد و ی صنعتگ

بـــه  مالـــی  دلیـــل مشـــکالت  بـــه  پیـــش  ســـال   6

دنبـــال اخـــذ وام بودیـــم کـــه بـــا مخالفـــت بانـــک در 

زمینـــه اخـــذ ســـند واحدهـــای تجـــاری در ازای 

ملـــک شـــهری معتبـــر مواجـــه شـــدیم و بـــه ناچـــار 

بـــرای پرداخـــت بدهی هـــا، مجموعـــه را واگـــذار 

کـــرده و اکنـــون در یـــک کار گاه دیگـــر مشـــغول بـــه 

فعالیت هستیم.

می شـــوند. همچنیـــن الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه 

افزایـــش حقـــوق نیـــروی انســـانی نیـــز در کنـــار 

ـــاری مضاعـــف روی دوش  تمامـــی ایـــن مســـائل، ب

تولیدکننـــدگان شـــده و ادامـــه مســـیر تولیـــد را 

دشوار ساخته  است.

اگرچـــه  داد:  ادامـــه  راســـتا  همیـــن  در  وی 

پیـــش  ســـال   ۲0 از  مجموعـــه  تولیـــدی  تـــوان 

ــل  ــه دلیـ ــا بـ ــته اســـت امـ ــری نداشـ ــون تغییـ تاکنـ

شـــرایط اقتصـــادی نامناســـب و افزایـــش بهـــای 

مـــواد اولیـــه، شـــاهد رشـــد هزینه هـــای تولیـــد 

هســـتیم. در حالـــی کـــه ســـود بـــه دســـت آمـــده 

انـــدک  بـــه میـــزان تولیـــد در گذشـــته  نســـبت 

فـــروش  هزینـــه  نیـــز  حاضـــر  حـــال  در  و  بـــوده 

امـــا  باالســـت  ســـرمایه  گـــردش  و  محصـــوالت 

هزینـــه تولیـــد نیـــز بســـیار افزایـــش یافتـــه و در 

پایـــان ســـودی کـــه بـــرای تولیدکننـــدگان باقـــی 

می مانـــد، ناچیـــز اســـت. ایـــن در حالـــی اســـت 

مالیـــات  میـــزان  افزایـــش  بـــا  هم اکنـــون  کـــه 

اخذشـــده از تولیدکننـــدگان مواجـــه هســـتیم و 

ــه  ــق بیمـ ــت حـ ــه پرداخـ ــز در زمینـ ــکالتی نیـ مشـ

کارگاه های ریخته گری وجود دارد.

مدیـــر کارگاه ریخته گـــری افشـــاری در ادامـــه 

ــاره  ــه اشـ ــواد اولیـ ــوار و گرانـــی مـ ــه تامیـــن دشـ بـ

اکثـــر  تعطیلـــی  دنبـــال  بـــه  گفـــت:  و  کـــرد 

و  اخیـــر  ماه هـــای  طـــی  تولیـــدی  واحد هـــای 

کاهـــش قـــدرت خریـــد مـــردم و تمایـــل آن هـــا بـــه 

بـــا  آن هـــا،  تعویـــض  ازای  در  قطعـــات  تعمیـــر 

کمبـــود مـــواد اولیـــه مـــورد نیـــاز یعنـــی ســـفاله 

از ســـوی دیگـــر،   آلومینیـــوم مواجـــه هســـتیم. 

فراینـــد تبدیـــل شـــمش خالـــص آلومینیـــوم بـــه 

شـــمش آلیـــاژی بـــه ســـیلیس نیـــاز دارد کـــه از 

هم اکنـــون  و  می شـــود  تامیـــن  واردات  طریـــق 

قیمـــت آن در حـــدود ۲50 میلیـــون تومـــان بـــه 

ازای هـــر تـــن اســـت. عالوه بـــر ســـیلیس، بوتـــه 

ـــق واردات و از کشـــور هایی  ـــز از طری ـــت نی گرافی

ماننـــد هنـــد و آلمـــان تامیـــن می شـــود کـــه در 

یـــک برهـــه زمانـــی هزینـــه خریـــد آن در حـــدود دو 

میلیـــون تومـــان بـــود امـــا در حـــال حاضـــر بـــه 

حدود 40 میلیون تومان افزایش یافته است.
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پیش بینـی می شـود تولیدکنندگان آلومینیـوم مقدار تولید فلـزات کم کربن را تـا ۱۰ درصد در 
سـال ۲۰۲۳ افزایـش دهنـد و در سـال های آینـده حتـی بیشـتر از ایـن مقـدار تولیـد کنند که 
باعـث کاهـش هزینه خودروسـازان می شـود. ایـن امر به دنبـال تجهیـزات و فلزات سـازگار با 
آب و هـوا از تامین کننـدگان بوده اسـت و آن ها خواسـتار کاهـش میزان دی اکسـید کربن تولیدی 

در صنعت هستند.

استفاده از آلومینیوم سبز در صنعت خودرو

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از خبرگزاری رویترز، آلومینیوم، انرژی برترین 

فلزی است که تولید شده و منجر به تولید ساالنه 

حدود یک میلیارد و ۱00 میلیون تن گاز دی اکسید 

کربن در جهان می شود. پیش بینی می شود افزایش 

تولید آلومینیوم سبز در سال آینده میالدی، باعث 

میزان  درصد   ۱٫۲ حدود  یا  تن  میلیون   ۱3 کاهش 

دی اکسید کربن تولیدی شود.

گازهای  انتشار  کاهش  برای  دولت ها  فشار 

گلخانه ای به تولیدکنندگان آلومینیوم، انگیزه ای برای 

افزایش مقدار تولید فلزات کم کربن داده است. میزان 

انتشار گازهای گلخانه ای فلز کم کربن آلومینیوم، کمتر 

از چهار تن دی اکسید کربن در هر تن فلز تولیدی در 

مقایسه با میانگین جهانی انتشار ۱6٫6 تن دی اکسید 

کربن در هر تن از این فلز است.

این بدان معناست که مازاد جهانی آلومینیوم 

سـبز کـه عمدتـا بـا اسـتفاده از انـرژی نیروگاه هـای 

بـــــرق آبی یا مـــــــواد بازیـــــافتی تولیـــــد می شود، بر 

از  می تواننـد  تولیدکننـدگان  کـه  پریمیومـی 

تولیدکننـده  شـرکت های  و  خودروهـا  خریـداران 

تامین کننـــــدگان  تـا  گرفتـه  نوشـیدنی  قوطـی 
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ساختـــــمانی دریافــــت کنند، تاثیر می گذارد.

ایوان وال، مدیر اجرایی بخش آلومینیوم شرکت 

کنفرانس  در   ۲0۲۲ نوامبر  ماه  در   ،»Rio Tinto«

سرمایه گذاران مطرح کرد که پریمیوم در حال حاضر و 

در چندین سال گذشته به نسبت کم بوده است.

در  افزایش هایی  شرکت  این  که  افزود  وی 

در  جزئیاتی  اما  است  کرده  مشاهده  پریمیوم 

مورد آن ارائه نمی دهد.

افزایش مصرف محصوالت سبز در   
کشورهای جهان

روند عرضــــه جـــــهانی آلــــومینیوم کم کربن برای 

چندین سال افزایشی بود اما در سال ۲0۲۲، به دلیل 

در  بزرگ  تولیدکنندگان  بر  محدودیت ها  وضع 

استان های جنوبی چین که به انرژی برقی آبی متکی 

هستند، کاهش یافت.

سیمون الرج، تحلیلگر موسسه »CRU« تصریح 

کرد که مقدار تولید آلومینیوم کم کربن در سال آینده 

در سطح جهان بهبود خواهد یافت و با ۱0 درصد افزایش 

به حدود ۱8 میلیون و 560 هزار تن خواهد رسید که ۲6 

درصد از کل مقدار تولید آلومینیوم را شامل می شود. 

محصوالت  نسبت  اروپا،  در  کرد:  اضافه  وی 

کم کربن به حجم عرضه کلی بسیار بیشتر از سایر 

در  بزرگ  تولیدکنندگان  چراکه  است؛  جهان  نقاط 

برق آبی  انرژی  از  معموال  اسکاندیناوی،  کشورهای 

استفاده می کنند و به همین دلیل این نسبت باید در 

سال آینده به 83 درصد برسد.

 

استفاه از آلومینیوم سبز در صنعت خودرو  
افزایش روند عرضه پایدارتر با تالش های فزاینده 

برخی شرکت ها برای نشان دادن اعتبار خود در تولید 

محصوالت سبز به مصرف کنندگان، به خصوص در 

بخش خودروی اروپا هم زمان شده است.

خرید  با  گذشته  سال  آلمان   »BMW« شرکت 

آلومینیوم تولید شده با انرژی خورشیدی از شرکت 

کرد.  موافقت   »Emirates Global Aluminium«

این در حالی است که برند آئودی که زیرمجموعه 

شرکت فولکس واگن است، از فلزی که با فناوری جدید 

 Rio« و »Alcoa« که توسط شرکت های »ELYSIS«

Tinto« در مرحله تولید آزمایشی قرار دارد، استفاده 

می کند. به گفته شرکت های تولیدکننده در فرایند 

تولید این فلز، تمامی دی اکسید کربن انتشار یافته 

حذف و با اکسیژن جایگزین می شود.

در همین رابطه، اکثر شرکت ها تمایلی به افشای 

میزان خرید مواد کم کربنی و پریمیوم پرداختی به 

سازنده   »Polestar« شرکت  ندارند.  رقابتی  دالیل 

خودروهای الکتریکی، شروع به استفاده از آلومینیوم 

تولید  برای  خود  پروژه  از  بخشی  عنوان  به  سبز 

خودروهایی با آالیندگی صفر در هر مرحله از تولید آن 

 Norsk« با همکاری شرکت این پروژه  کرده است. 

Hydro« نروژ که از انرژی برقی آبی برای تولید بیشتر 

فلز خود استفاده می کند، انجام می شود.

شرکت »Polestar« مطرح کرد که حاضر است 

به دلیل هزینه های اداری تغییر تامین کنندگان، برای 

استفاده از آلومینیوم سبز هزینه بیشتری پرداخت 

کند، اما میزان هزینه پرداختی را اعالم نکرد. یکی از 

سخنگویان این شرکت به خبرگزاری رویترز بیـــــان 

انتشار  کـــــاهش  کـــــیلوگرم  هر  هزینـــــه  که  کرد 

از  استفاده  به  گذار  هنگام  کربن  دی اکسید 

آلومینیوم سبز هنوز به طور قابل  توجهی کمتر از 

بسیاری از روش های دیگر به  منظور کاهش انتشار 

 Norsk« در فرایند تولید مواد اولیه است. شرکت

تامین  برای  قراردادی  همچنین  نروژ   »Hydro

آلومینیوم شرکت مرسدس بنز امضا کرد که در روند 

تولید فلزات، کمتر از سه تن دی اکسید کربن در هر 

تن فلز تولید می شود.

انجام سرمایه گذاری های باال به منظور   
تغییر در پریمیوم آلومینیوم کم کربن

آلومینیوم،  تولیدکننده  شرکت های 

تولید  فناوری های  در  زیادی  سرمایه گذاری 

 Norsk« آلومینیوم کم کربن انجام داده اند. شرکت

جاری  سال  در  که  کرد  تصریح  نروژ   »Hydro

میلیاردها دالر به منظور توسعه پایدار فرایند تولید 

آلومینیوم خود هزینه کرد. این در حالی است که 
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شرکت »Rio Tinto«، شرکت »Alcoa« و دولت 

کانادا حدود ۲۲8 میلیون دالر در فرآیند جدید تولید 

برخی  کردند.  سرمایه گذاری   »ELYSIS« نام  به 

چنین  انجام  که  باورند  این  بر  تحلیل گران 

افزایش حجم تولید  سرمایه گذاری هایی به منظور 

باید در راستای کاهش قیمت هایی که تولیدکنندگان 

دریافت  خود  کم کربن  محصوالت  عرضه  برای 

می کنند، باشد، به ویژه اینکه در سال جاری، روند و 

حجم تقاضای کلی تحت تاثیر ترس از رکود اقتصادی 

قرار گرفته است.

خورخه وازکز در موسسه هاربر آلومینیوم اذعان 

کرد که پریمیوم محصوالت کم کربن در بازار فیزیکی، 

در اساس بسیار ناچیز است و به چشم نمی آید.

وی افزود کــــــه مـــــقدار پریمـــــیوم برای بیلت 

ساخت وســاز  صنعــت  در  اغلــب  کــه  کم کربــن 

اســتفاده می شــود، از 30 دالر در هــر تــن در ژانویــه 

۲0۲۲ به صفر رسید.

به  همچنان  تولیدکنندگان  برخی  حال،  این  با 

محصوالت  تولید  حجم  از  بخشی  فروش  دنبال 

کم کربن خود با قیمت های باالتر تحت قراردادهای 

فصلی و ساالنه هستند. وی افزود که مفتول ها به دلیل 

استفاده از آن ها در سیم کشی برق مرتبط با گذار به 

انرژی سبز در سراسر جهان، باالترین پریمیوم را دارد 

اما پریمیوم باالی 45 دالری در هر تن برای مفتـــــول ها 

نیز کـــــمتر از ۲ درصد از قیــــمت مبنای آلومینیوم 

است. در برخی موارد نیز تفاوت در پریمیوم های 

منطقه ای نیز لحاظ می شود. 

یک منبع آگاه در صنعت که نخواست نام 

بیشترین  اروپا  که  کرد  عنوان  شود،  فاش  آن 

پریمیوم  تغییر  به  تمایل  که  است  جایی 

آن هم  تغییر  و سرعت  را دارد  محصوالت سبز 

تغییرات  زیاد است. همچنین یک سری  بسیار 

اولیه در پریمیوم در قاره آمریکا قابل مشاهده 

اما در آسیا هنوز تغییراتی مشاهده نشده است. 

در  که  کرد  مطرح  تحلیل گران  از  دیگر  یکی 

تصمیم  اساس  بر  است  ممکن  پریمیوم  اروپا، 

اتحادیه اروپا برای اعمال تعرفه بر واردات کاالهای 

با کربن باال تا سال ۲0۲6 افزایش پیدا کند.

از  تنها  نه  راستا مصرف کنندگان  همین  در   

از  بلکه  کم کربن  اولیه  آلومینیوم  فراوان  عرضه 

مواد بازیافتی بهره می برند که حدود ۹5 درصد 

انرژی کمتری برای تولید آن ها مصرف شده است.

تاکید  آزودو در شرکت مک کینزی  مارسلو 

اولیه  آلومینیوم  در  تولید  افزایش  که  کرد 

از  شده  تولید  کم کربن  آلومینیوم  و  کم کربن 

قراضه ها، پریمیوم آلومینیوم سبز را در سال های 

آینده به نسبت پایین نگه خواهد داشت.

وی افزود: با این حال، جابه جایی محدود در 

مختلف  مناطق  بین  محصوالت  عرضه  روند 

مناطق  برخی  در  کسری  به  منجر  می تواند 

پرتقاضا مانند اروپا شود.

آزودو خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در 

آلومینیوم  دارد،  وجود  محدودیت  آن  عرضه 

فوق العاده کم کربن است. در این فلز که انتشار 

کربن آن کمتر از دو تن در هر تن فلز تولیدی است، 

به دلیل کمبود مواد اولیه جهت تولید، پریمیوم 

باالتری دارد.
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کار هست اما کارگر نیست !

دلیلی برای افزایش قیمت مس نیست

شرکت »KGHM«، هفتمین تولیدکننده مس در جهان
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کار هست اما کارگر نیست !
مدیر کارگاه تولیدی طاهری، تولید کننده قطعات آلیاژی مسی گفت: در شرایط بیکاری و وجود 
تعداد بسیاری از جویندگان کار، مدیران برخی از واحدهای تولیدی مدعی اند با وجود آگهی های مکرر 
دعوت به همکاری، از جذب کارگر درمانده اند و قادر به فعال سازی خطوط تولید خود هم زمان با جذب 
نیروی جدید کار نیستند؛ چراکه بسیاری از متقاضیان جویای کار تمایل و انگیزه ای برای فعالیت در 

کارگاه های تولیدی ندارند.

محمدرضا طاهری ریابی در گفت وگو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن«، بیـان کـرد: 

کارگاه تولیدی طاهری فعالیت خود را در سال ۱375 با 

هـدف تولیـد انـواع قطعـات برنجـی و برنـزی بـرای 

مصـارف آینـه، کنسـول، شـمعدان، لوسـتر، سـاعت و 

کلیه لوازم دکوراتیو آغاز کرد.

مدیر کارگاه ریخته گری طاهری با اشاره به تنها 

عاملی که مانع رشـد و توسـعه تولید و بازار مصرف 

تولیـد  ظرفیـت  افـزود:  اسـت،  شـده  کشـور  در 

مجموعـه سـالیانه 50 تـن انـواع قطعـات برنجـی و 

برنـزی طبـق پروانه بهره برداری اسـت کـه در صورت 

حمایـت دولـت و ایجـاد ثبـات اقتصـادی در بـازار، 

توانایی تولید ماهیانه 50 تن محصول را داریم.

کارگاه،  ایـن  در  تولیـد  وی در خصـوص روش 

عنـوان کـرد: ریخته گری ماسـه ای، فرایند تولید در 

مجموعه ماسـت که روشـی کامال سـنتی بوده و از 

این رو به  ماشین آالت پیچیده ای نیاز ندارد؛ چراکه 

دارای تکنیـک چنـد  مرحلـه ای اسـت که با کمترین 

امکانات و بدون نیاز به تجهیزات خاصی، قطعات 

برنزی و برنجی تولید می شود.

تامین مواد اولیه، معضل اصلی زنجیره تولید  
طاهـری در خصـوص نحـوه تامیـن مـواد اولیـه و 

چالش هـای موجـود در ایـن زمینـه، مطـرح کـرد: مواد 

اولیه فلزی مورد استفاده واحد تولیدی طاهری، برنج 

و برنـز اسـت. بـرای تامیـن مـواد اولیـه در ایـن حـوزه 

مشـکل خاصـی نداریـم زیرا آلیـاژ برنج و برنز کـه مورد 

استفاده در صنعت ریخته گری است، عمده ترین فلز 

تشـکیل دهنده آن مـس بـوده و بـا توجه به اینکـه ایران 

ایـن فلـز و  خـود تولیدکننـده مـس اسـت، بنابرایـن 

آلیاژهـای آن را از طریـق بـورس کاالی ایران و همچنین 

بازار آزاد تامین می کنیم.

از  یکـی  کـرد:  اضافـه  راسـتا  همیـن  در  وی 

صنعـت  تولیدکننـدگان  کـه  معضالتـی  مهم تریـن 

ریخته گـری را آزار می دهـد، نوسـانات نـرخ ارز و 

عالوه برایـن، روش جدیـد تعییـن نـرخ مـاده اولیـه بـا 

طبـق  کـه  صـورت  بدیـن  اسـت.  جهانـی  قیمـت 

شـیوه نامه ابـالغ شـده از سـوی معاونـت اقتصـادی 

رئیـس  جمهـور بـرای کنتـرل بـازار، تبعـات بسـیاری 

برای صنعت ریخته گری به همراه خواهد داشـت؛ 

چرا کـه بـا اجـرای آن، شـاهد افزایـش قیمـت مـس و 

بـه قیمـت  آن هـا  فـروش  آن و  بـا  آلیاژهـای مرتبـط 

جهانی به تولیدکنندگان خواهیم بود اما در مقابل 

تولیدکننده مجبور است محصوالت خود را بسیار 

پایین تـر از قیمـت جهانـی بـه فـروش برسـاند و ایـن 

یعنی ضرر برای تولیدکنندگانی که نقش مهمی را 

در اقتصـاد و اشـتغال زایی کشـور بـر عهـده دارنـد. 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه در کارگاه تولیـدی طاهـری، 

ضایعـات برنجـی و برنـزی را بـه عنـوان مـاده اولیـه 

مورد اسـتفاده قرار می دهیم و در تامین آن مشـکل 

خاصی نداریم.

بـا  همچنیـن  طاهـری  تولیـدی  کارگاه  مدیـر 

اشـاره بـه اینکـه بـرای موفقیت در یک کسـب و کار 

نیـروی انسـانی بسـیار مهـم اسـت، تاکید کـرد: هر 

و  شایسـته  ماهـر،  افـراد  دنبـال  بـه  کارفرمایـی 

کاردان اسـت تـا بـه رشـد مطلـوب دسـت یابـد. در 

بسیاری از مواقع تالش کردیم تا نیروهای جوان و 

توانمنـد بـرای کارگاه تولیـدی اسـتخدام کنیـم که 

متاسـفانه این امر محقق نشـد زیرا جوانان تمایلی 

بـه فعالیـت در ایـن حوزه ندارند و بیشـتر به دنبال 

مشـاغل با درآمد باال هسـتند که همین امر سـبب 

شـده اسـت بـه دلیـل کمبـود نیـروی انسـانی، از 

کارگران اتباع خارجی  استفاده کنیم.

رونق تولید در گرو حمایت دولت  
قطعـات  فـروش  بـازار  شـرایط  وی،  گفتـه  بـه 

ریخته گری از جنس آلیاژ برنج و برنز آشـفته اسـت؛ 

چراکـه ایـن امـر بـه میـزان تقاضـای مصرف کننـده 

مربـوط می شـود. از آنجایـی کـه وضعیـت معیشـتی 

مردم نامناسـب اسـت و هر روز شـاهد گرانی اقالم 

مختلف بوده و توان خرید خود را به دلیل وضعیت 

بحرانـی اقتصـاد کشـور از دسـت داده انـد، بنابرایـن 

چون لوازم تزئینی جزو کاالهای اساسـی به حسـاب 

این گونـه  خریـد  بـه  تمایلـی  مـردم  نمی آیـد، 

محصوالت ندارند.

بـه  اشـاره  بـا  طاهـری  تولیـدی  کارگاه  مدیـر 

 مدیر کارگاه تولیدی طاهری:
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دستگاهی ساز خود را می زند و صادرکننده را نیز 

با مشکل و نگرانی مواجه می کند.

وی اضافـه کـرد: از آنجایـی کـه شـرایط درسـت 

بـرای صـادرات محصـول فراهـم نیسـت، بـه همیـن 

بـه  دلیـل وارد عرصـه صـادرات نشـده ایم و آن هـم 

دامن گیـر  کـه  بـوده  متعـددی  مشـکالت  دلیـل 

پتانسـیل  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  شـده  صادرکننـدگان 

باالیـی کـه بـرای تولیـد قطعات برنجـی و برنـزی و در 

نهایـت لوسـتر و کاالهـای تزئینی در ایـران داریم، در 

بـه  بسـزایی  کمـک  صـادرات  شـدن  فعـال  صـورت 

تولیدکننـدگان ایـن حـوزه خواهـد شـد. همچنیـن در 

حال حاضر تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد، به معضلی 

بـزرگ بـرای صادرکننـدگان تبدیـل شـده اسـت؛ بـه  

شـده،  ایجـاد  قیمتـی  تفـاوت  ایـن  بـا  کـه  طـوری 

صادرات به ضرر واحدهای تولیدی خواهد بود.

خصـوص  در  طاهـری  تولیـدی  کارگاه  مدیـر 

مقایسه ایران با کشورهای همسایه در زمینه تولید 

محصـوالت مسـی و آلیـاژی، بیـان کـرد: بـا توجـه بـه 

اینکـه ایـران تولیدکننـده مـس اسـت و معـادن مـس 

بزرگی در اختیار دارد، در نتیجه در تولید و رقابت 

در حـوزه صنعـت تولیـد قطعات ریختگـی برنجی و 

برنـزی می توانـد پیشـتاز باشـد امـا بـه طـور مثـال، 

نظـر  از  ریخته گـری  صنعـت  در  ترکیـه  کشـور 

اینکـه مشـکالت پیـش رو در فضـای کسـب و کار 

دچـار  را  تولیدکننـدگان  کـه  بـوده  فـراوان  آنقـدر 

چالـش کـرده اسـت، تصریـح کـرد: تولیدکننـدگان 

حـوزه ریخته گـری مـس و آلیاژی نیاز بـازار داخلی 

را بـه راحتـی تامیـن می کننـد. کیفیـت تولیـدات 

داخلـی در حـدی اسـت کـه مصرف کننـده آینـه و 

کنسـول و شـمعدان یا لوسـتر و به طور کلی لوازم 

تزئینـی از خریـد نمونـه مشـابه خارجـی آن بی نیاز 

باشـد امـا متاسـفانه بـه دلیـل کمبـود مـواد اولیـه، 

تولیـد ایـن نـوع محصـوالت بـا مشـکالتی همـراه 

ایـن  فـروش  بـا  رابطـه  در  اسـت. همچنیـن  شـده 

محصـوالت در بـازار داخلـی می تـوان گفـت کـه 

نیـاز  از  داخلـی  مجموعه هـای  تولیـدات  میـزان 

بـرای  بـه همیـن علـت راه  بـوده و  کشـور بیشـتر 

صـادرات نیـز همـوار اسـت. البتـه در حـال حاضـر 

بـه دلیـل بـاال بـودن هزینـه نهایـی تولیـد محصول، 

صـادرات کاهـش یافتـه و ایـن امر به سیاسـت های 

نادرست دولت مرتبط است.

طاهری در خصوص اهمیت حمایت دولت از 

صنایـع کوچـک و اشـتغال زا، مطـرح کـرد: حمایـت 

دولـت از صنعـت و تولید کننـده سـبب رونـق در 

کسـب  وکار می شـود و بـه نظـر می رسـد تنهـا راه 

بهبـود و خـروج از ایـن وضعیـت نامناسـبی کـه در 

اسـت،  شـده  مواجـه  آن  بـا  کشـور  حاضـر  حـال 

متاسـفانه  کـه  بـوده  تولیـد  بخـش  از  حمایـت 

مسـئوالن ذی ربـط بـه ایـن مهم کم توجه هسـتند و 

صنعت به حال خود رها شده است.

تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد، چالش   
اصلی صادرکنندگان است

بـه  ادامـه  ایـن فعـال صنعـت ریخته گـری در 

اهمیـت صـادرات محصـوالت مسـی اشـاره کـرد و 

گفـت: صـادرات بخـش مهمی از اقتصاد کشـور را 

از  حمایـت  بـرای  رو  ایـن  از  می دهـد  تشـکیل 

بخش هـای اقتصـادی، اعطای تسـهیالت می تواند 

ابـزاری مناسـب بـرای رشـد و توسـعه  آن هـا باشـد. 

صـادرات  تضمیـن  بـرای  الزم  کارهـای  تمـام  اگـر 

انجـام شـود، ایـن صـادرات باعـث اشـتغال زایی و 

هـر  متاسـفانه  می شـود.  کشـور  اقتصـادی  رشـد 

تجهیـزات و ماشـین آالت بـه روز شـده اسـت و بـرای 

دایکسـت  روش  از  ریخته گـری  قطعـات  تولیـد 

یـک  تولیـد  راه  کوتاه تریـن  زیـرا  می کنـد  اسـتفاده 

محصـول فلـزی، همیـن روش ریخته گری دایکسـت 

اسـت. ضمـن اینکـه تولیدکنندگانـی کـه در ایـران از 

می کننـد،  اسـتفاده  پیشـرفته  و  مـدرن  روش  ایـن 

انگشت شمار هستند.

در پایان طاهری در خصوص چشم انداز صنعت 

ریخته گـری ایـران، خاطرنشـان کـرد: چشـم  انداز این 

صنعت بستگی به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور 

دارد زیـرا شـرایط اقتصـاد کشـور ماننـد اقتصـادی 

اسـت کـه در چالـه ای گرفتـار شـده و دولـت بـرای 

بیرون آوردن این اقتصاد از شرایط آشفته باید تالش 

شـرایط  بهبـود  ریـل  روی  اگـر  بی شـک  و  کنـد 

اقتصـادی باشـیم، شـاهد پیشـرفت تولیـد خواهیـم 

بود اما اگر شـرایط اقتصادی به همین شـکل فعلی 

و  رشـد  انتظـار  نمی توانیـم  باشـد،  داشـته  ادامـه 

شـکوفایی صنعـت ریخته گـری را داشـته باشـیم. 

الزم بـه تاکیـد اسـت که قیمت مـس و آلیاژهای آن 

در داخـل، متاثـر از دو متغیـر نـرخ دالر داخلـی و 

قیمـت مـس در بـورس فلـزات لنـدن اسـت و در 

نتیجـه ایـن دو فاکتـور، نقـش اساسـی در تعییـن 

قیمت مس و آلیاژهای آن در آینده دارند.
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دلیلی برای افزایش قیمت مس وجود ندارد
آینده مس ممکن است در گذار به انرژی های تجدیدپذیر بسیار روشن باشد اما این موضوع به 

مسئله ای تبدیل شده که بر ذهن مدیران صندوق های سرمایه گذاری تاثیر گذاشته است.
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کـــــــــه  زمــــــــانی   از  چـــــــراکه  یافــت؛  افزایــــــش 

سیاســت گذاران چینــی برخــی از محدودیت هــای 

اعمـــــــال شــده مرتــــــبط بــا ویــروس کرونــا را کــه 

را محــدود  ایــن کشــور  اقتصــادی  فعالیت هــای 

کــرده بــود کاهــش دادنــد، احساســات در بــازار 

روند مثبت به خود گرفت.

کاهـش  باعـث  قیمت هـا  در  جهـش  ایـن 

موقعیت هـای فـروش صندوق های سـرمایه گذاری 

شـد کـه تـا سه شـنبه گذشـته ۱3 دسـامبر ۲0۲۲ بـه 

بیـش از نصـف کاهـش یافتنـد و بـه عـدد 3۱ هـزار و 

۱77 قرارداد رسیدند.

در مقابــل، ثبــت موقعیت هــای خریــد توســط 

مدیــران صندوق هــای ســرمایه گذاری از مــاه مــی 

۲0۲۲ بــه ســختی تغییــر وضعیــت داد. در حــال 

حاضــر در مجمــوع 47 هــزار و ۱۲8 قــرارداد در 

مقایســه بــا 76 هــزار و 837 قــرارداد در مــاه آوریــل 

به ثبت رسید.

تحلیلـــی  و  خبـــری  پایـــگاه  گـــزارش  بـــه 

»فلزات آنالیـــن« و به  نقـــل از خبرگـــزاری رویترز، 

موقعیـــت مدیـــران صندوق های ســـرمایه گذاری 

در قرارداد مس بورس بازرگانی و کاالی شـــیکاگو 

)CME( بـــرای اولیـــن بـــار از اوایل مـــاه می ۲0۲۲، 

بـــه  مـــدت طوالنـــی  بـــه  نوامبـــر  مـــاه  آغـــاز  در 

موقعیت خرید تغییر حالت داد.

امـــا این تغییر حالت تماما مربوط به پوشـــش 

افزایـــش قیمت هـــای  فـــروش در  موقعیت هـــای 

اخیـــر بـــوده اســـت کـــه در آن قیمـــت ســـه ماهه 

مـــس در روز جمعـــه ۹ دســـامبر ۲0۲۲ در بـــورس 

فلـــزات لنـــدن به باالترین ســـطح پنـــج ماهه خود 

یعنی 8,6۱8 دالر در هر تن رسید.

عدم حضـــور تحلیل گـــران صعودی بـــازار در 

حـــال حاضـــر بـــه چشـــم می آیـــد؛ چراکـــه آن هـــا 

نظاره گـــر چگونگـــی تاثیرگـــذاری قیمـــت مس به 

عنوان فلـــزی مهم در پیش بینـــی روند اقتصادی 

بـــر ایجـــاد رکـــود در کشـــورهای غربـــی و بازیابی 

موقت اقتصاد در چین هستند.

ارائه پیشنهاد تحلیل گران بازار نزولی   
به بازخرید سهام

مدیــران صندوق هــای ســرمایه گذاری در مــاه 

جــوالی ۲0۲۲ بــه چشــم انداز منفــی مــس در بــازار 

معتقــد بودنــد. در همیــن رابطــه تعــداد موقعیــت 

خریــد تجمیعــی بــورس »CME« بــه عــدد 65 هزار 

رقــم  بزرگ تریــن  کــه  رســید  قــرارداد   ۹6۲ و 

پیش بینــی شــده تجمیعــی از زمــان آغــاز شــیوع 

ویروس کرونا در اوایل سال ۲0۲0 بود.

عواملــی چــون تــورم سرســام آور، افزایــش نــرخ 

بهــره، تقویــت ارزش دالر و اعمــال قرنطینه های رو 

بــا ویــروس کرونــا در چیــن  افزایــش مرتبــط  بــه 

ســرمایه گذاری  صندوق هــای  کــه  شــد  باعــث 

تعهــد موقعیــت خریــد خــود را افزایــش دهنــد؛ 

چراکــه قیمــت مــس بــورس فلــزات لنــدن از ۹ هزار 

و 800 دالر در هــر تــن در مــاه ژوئــن بــه پایین تریــن 

ســطح ۲0 ماهــه خــود یعنــی 6 هــزار و ۹55 دالر در 

ماه جوالی ۲0۲۲ کاهش یافت.

بــه شــدت  بعــد قیمت هــا  بــه  از آن هنــگام 

موقعیت هــای  حالــت  تغییــر  چشــم انداز 

صندوق هــای ســرمایه گذاری در قــرارداد بــورس 

»CME« بــه طــور گســترده در بــورس فلــزات لندن 

هم انعکاس پیدا کرد.

صندوق هــای ســرمایه گذاری ثبــت موقعیــت 

خریــد خــود از باالتریــن رقــم در مــاه فوریــه ۲0۲۲ 

یعنــی 3۹ هــزار و ۲8 قــرارداد بــه چهــار هــزار و ۱۲3 

قــرارداد در مــاه جــوالی کاهــش دادنــد. ایــن در 

حالــی اســت کــه تحلیل گــران بــازار صعــودی ثبــت 

پیش بینــی را  قــرارداد   443 و  هــزار   ۱۲  تعــداد 

 کرده بودند.

به  شروع  لندن  فلزات  بورس  که  زمانی  از 

در  خود  معامله گران  تعهدات  گزارش  انتشار 

ژانویه ۲0۱8 کرد، با در نظر گرفتن دیگر حالت های 

مالی اعالم شده از سوی بورس فلزات لندن که 

ترکیبی از شاخص سرمایه گذاری های غیرفعال و 

هزینه قابل پرداخت بیمه تحت قرارداد بود، در 
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با توجه به اینکه بازار در 
تالش برای قیمت گذاری 

در موقعیت های 
خرید و فروش است، 
تردید صندوق های 
سرمایه گذاری برای 

تعهد به خرید و فروش 
مس را می توان قابل  

درک در نظر گرفت

حالت  بار  اولین  برای   ۲0۲۲ سپتامبر  ماه 

تغییر  فروش  موقعیت  حالت  به  موقعیت ها 

وضعیت داد.

قراردادهــای  تعــداد  رابطــه،  همیــن  در 

موقعیــت فــروش در مــاه اکتبــر ۲0۲۲، بــه حــدود 

دو هــزار و 7۱7 قــرارداد رســید امــا از آن زمــان بــه 

بعــد بــه حالــت موقعیــت خریــد تغییــر وضعیــت 

داد و در ایــن حالــت تعــداد حــدود یــک هــزار و ۹۱۱ 

قرارداد به ثبت رسید.

نزولــی  بــازار  تحلیل گــران  دلیــل  همیــن  بــه 

بــورس  دو  هــر  در  را  ســهام  بازخریــد  پیشــنهاد 

فلــزات لنــدن و بــورس »CME« ارائــه کردنــد امــا 

چنیــن پینهــادی از ســوی تحلیل گــران صعــودی 

ســرمایه گذاری  بــه مدیــران صندوق هــای  بــازار 

ارائه نشد.

 

شرایط بازار فلز مس در زمان بازیابی   
و رکود اقتصادی

بــرای  تــالش  در  بــازار  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 

قیمت گــذاری در موقعیت هــای خریــد و فــروش 

اســت، تردیــد صندوق هــای ســرمایه گذاری بــرای 

تعهــد بــه خریــد و فــروش مــس را می تــوان قابــل  

از  چیــن  گرفتــن  فاصلــه  گرفــت.  نظــر  در  درک 

محدودیت هــای  اعمــال  ســخت گیرانه  رویکــرد 

مرتبــط بــا ویــروس کرونــا و تمایــل بــه کاهــش ایــن 

محدودیت هــا، بایســتی منجــر بــه رشــد در بخــش 

حالــت  در  ســال  روزهــای  بیشــتر  کــه  تولیــدی 

شــود.همچنین  اســت،  داشــته  قــرار  منفعالنــه 

طــرح ۱6 مــاده ای دولــت چیــن بــرای احیــای بخش 

انــرژی  زیرســاخت های  تقویــت  و  امــالک  راکــد 

سبز باید طبق برنامه به اجرا گذاشته شود.

تولیــد  حجــم  کامــل  بازیابــی  حــال،  ایــن  بــا 

همچنــان بــه بهبــودی وضعیــت بیمــاری کرونــا در 

چیــن بســتگی دارد و اگــر محدودیت هــای قوانیــن 

ــا افزایــش  ــن بیمــاری کاهــش ی قرنطینــه مرتبــط ای

یابــد، ممکــن اســت رســیدن بــه وضعیــت رشــد 

اقتصادی با تاخیر آغاز شود.

بــه نظــر می رســد اعــالم طــرح حمایتــی چیــن 

از بازارهــای فلــزات صنعتــی یک سیاســت طوالنی 

مدت دو گام به جلو و یک گام به عقب باشد.

در همیــن حــال، بحــران انــرژی اروپــا، ایــن قــاره 

را وارد رکــود اقتصــادی خواهــد کــرد. در عیــن 

حــال اقتصاددانــان یــک رکــود خفیــف اقتصــادی را 

آینــده  ســال  در  آمریــکا  متحــده  ایــاالت  بــرای 

پیش بینی می کنند.

ایــن  بــر  آمریــکا  بانــک  ســیتی  تحلیل گــران 

باورنــد کــه وضعیــت در بــازار فلــز مــس نیــز بــه 

کشــورهای  اقتصــادی  بازیابــی  ســرعت  میــزان 

بســتگی  چیــن  اقتصــاد  بــا  مقایســه  در  غربــی 

خواهد داشت.

ســیتی بانــک آمریــکا وضعیــت پایــه اقتصــادی 

را در قالــب کاهــش قابــل  توجــه قیمــت فلــزات 

ــه  ــا 6 مــاه آینــده بیــان کــرد. ب اساســی طــی ســه ت

ــز مــس  ــد قیمت گــذاری فل ــک، رون ــن بان ــه ای گفت

بهتــر اســت در حالــت بازیابــی حجــم تقاضــا انجام 

شــود کــه احتمــال تحقــق چنیــن حالتــی بعیــد بــه 

نظر می رسد.

بانـــک »Macquarie« اســـترالیا همچنـــان بـــر 

آینـــده  ســـال  بـــرای  خـــود  نزولـــی  چشـــم انداز 

تاکیـــد دارد و پیش بینـــی می کنـــد قیمـــت مـــس 

در ســـه ماهـــه اول یـــا دوم ســـال ۲0۲3 بـــه متوســـط 

ــزار و ۲00  ــدودی هفـــت هـ ــه حـ ــه ماهـ قیمـــت سـ

دالر در هـــر تـــن کـــه پایین تریـــن میـــزان قیمـــت 

مس است، برسد.

بــا  همچنــان  نیــز  ســاکس  گلدمــن  شــرکت 

تحلیــل صعــودی و افزایــش قیمت هــا در بــازار 

مخالفــت می کنــد و اســتدالل ایــن اســت کــه 

در  به ویــژه  انبارهــا  کــم  موجودی هــای  بــازار 

آن  در  اقتصــادی  بازیابــی  کــه  جایــی  چیــن، 

مجــدد  ذخیره ســازی  رونــد  آغازگــر  می توانــد 

موجــودی کاال در انبارهــا در حجــم وســیع باشــد 

را نادیــده می گیرد.

و  خریــد  موقعیت هــای  گرفتــن  نظــر  در  بــا 

غربــی،  کشــورهای  و  چیــن  در  فعلــی  فــروش 

شــرایط  از  ســرمایه گذاری  صنــدوق  مدیــران 

موجــود رضایــت ندارنــد و توصیــه می کننــد در 

حــال حاضــر هیچ گونــه ثبــت موقعیتــی در ایــن 

شرایط صورت نپذیرد.
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شرکت »KGHM«، هفتمین تولیدکننده مس در جهان
شرکت لهستانی »KGHM«، یکی از بزرگ ترین تولیدکننده های مس و نقره در جهان است. 
 Polska Miedź« حدود ۸۰ درصد از تولیدات مس این شرکت در سال ۲۰۲۲ در واحد ذوب
S.A« انجام شده  است. حدود ۸۵ درصد از درآمد این شرکت از طریق فروش مس و نقره به  

دست می آید. در سال ۲۰۲۱، میزان تولیدات مس در شرکت »KGHM« حدود ۷۵۴ هزار تن 
بود که این مقدار نسبت به سال قبل از آن، حدود ۶ درصد رشد داشته  است. در بین سهام داران 
شرکت »KGHM«، کشور لهستان با ۶۲ درصد بیشترین مقدار سهام را به خود اختصاص داده 
است و پس از آن، آمریکا و انگلیس، بزرگ ترین سهام داران مس و نقره در این شرکت هستند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

هفتمیـن   »KGHM« شـرکت  آتورپـات،  آرمـان 

تولیدکننـده فلـز مـس، دومیـن تولیدکننـده نقـره در 

جهـان و تنهـا تولیدکننـده رنیـوم در اروپـا اسـت. ایـن 

شرکت صاحب هشت معدن مس و سه واحد ذوب 

در دنیـا اسـت. دفتـر مرکـزی ایـن شـرکت در کشـور 

لهسـتان واقـع شـده و تجـارت ایـن شـرکت بـر اسـاس 

واحـد پولـی لهسـتان اسـت. بـه طـور کلـی، تولیـدات 

شـرکت شـامل مـس، فلـزات گران بهـا )طـال و نقـره(، 

مولیبدن، رنیوم و همچنین سرب پاالیش شده، اسید 

سـولفوریک، سـولفات مـس، نیـکل، سـولفات نیـکل، 

پاالدیم، پالتین و سلنیوم می شود.

عیـار متوسـط مس در خاک معدنی معـادن این 

شـرکت، حـدود ۱.6 درصـد اعـالم شـده  اسـت. ایـن 

شـرکت بـه طـور میانگیـن سـاالنه یـک هـزار و ۲00 تـن 

طـال بـا عیـار ۹۹.۹5 درصـد و نقـره بـا عیـار ۹۹.۹۹ 

درصـد تولیـد می کنـد. محصـوالت مسـی شـرکت 

»KGHM«  بـه 6 گـروه کنسـانتره، کاتـد، مفتـول 

بـدون  مفتـول  نقـره،  مـس  آلیـاژی  مفتـول  مسـی، 

اکسیژن و گرانول تقسیم می شود.

بــه  ذوب  واحــد  ســه  دارای  شــرکت  ایــن 

 Polska Miedź S.A«، »KGHM« نام هــای 

 »Sierra Gorda« و »INTERNATIONAL LTD

اســت. حــدود 80 درصــد از تولیــدات مــس ایــن 

شــرکت در ۹ مــاه اول ســال ۲0۲۲، بــه واحــد ذوب 

حجــم  دارد.  تعلــق   »Polska Miedź S.A«

تولیــد کنســانتره ایــن واحــد در ایــن دوره ۲۹5 

ــره  ــز نق ــن و فل ــد مــس 443 هــزار ت ــن، کات هــزار ت

یک هزار تن اعالم شده  است.

در ســال ۲0۲۱، میزان تولیدات مس در شــرکت 

»KGHM« حــدود 754 هــزار تــن بــود. ایــن مقــدار 

ــه ســال ۲0۲0، حــدود 6 درصــد و در پنــج  نســبت ب
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ســال اخیــر بــه طــور متوســط ســاالنه ۲4 هــزار و 500 

تــن افزایــش داشــته  اســت. همچنیــن حجــم تولیــد 

نقــره در ســال ۲0۲۱، یــک هــزار و 366 تــن اعــالم شــد 

کــه نســبت بــه ســال قبــل از آن، یــک درصــد و طــی 

ــن  ــه طــور متوســط ســاالنه 33 ت ــر ب ــج ســال اخی پن

افزایــش پیــدا کــرده  اســت. بــا توجــه بــه گــزارش 

شــرکت، حجــم تولیــد مــس در ۹ مــاه اول ســال ۲0۲۲، 

حــدود 557 هــزار تــن اعالم شــد که نســبت بــه دوره 

مشــابه قبلــی 3 درصــد کاهــش  یافتــه  اســت. کاهش 

میزان تولیدات دو واحد ذوب »Sierra Gorda« و 

»KGHM INTERNATIONAL LTD« بــه عنــوان 

دلیــل اصلــی کاهــش تولیــدات مــس ایــن شــرکت 

اعالم شد.

بیشـترین سـهم را در درآمـد ایـن شـرکت دارنـد. از 

سـوی دیگـر پـس از کشـور لهسـتان، چیـن، آلمـان و 

انگلیـس، بزرگ تریـن خریـداران مـس و نقـره از ایـن 

شرکت هستند.

ابتدایـی سـال ۲0۲۱، مقـدار هزینـه   در ۹ مـاه 

مسـتقیم نقـدی ۲.۲ دالر بـر پونـد اعـالم شـد کـه 

معادل 0.6۱ واحد از آن به درآمد محصوالت جانبی 

اختصاص دارد. مقدار هزینه مستقیم نقدی در این 

دوره، حـدود ۱3 درصـد نسـبت به دوره قبل افزایش 

داشته  است.

از مهم ترین دالیل افزایش هزینه مستقیم نقدی 

می تـوان بـه افزایش قیمت مواد اولیـه، گاز، انرژی و 

 Polska« افزایـش حقـوق کارگـران در واحـد ذوب

Miedź S.A« و »Sierra Gorda«، کاهـش مقـدار 

فـروش مـس در معـدن »Robinson« و واحـد ذوب 

»Sierra Gorda« و کاهـش تولیـد فلـز مولیبـدن در 

معدن »Sierra Gorda« اشاره کرد.

در بیـن سـهام داران شـرکت »KGHM«، کشـور 

لهسـتان بـا 6۲ درصـد بیشـترین مقـدار سـهام را بـه 

خـود اختصـاص داده کـه حـدود 3۲ درصـد از ایـن 

مقـدار بـه خزانـه داری دولـت لهسـتان تعلـق دارد. 

کشـورهای آمریکا و انگلیس، بزرگ ترین سـهام داران 

خارجی این شـرکت به شـمار می آیند. به طور کلی، 

بیشـترین سـهم شـرکت بـر اسـاس نـوع سـهام داران 

متعلـق به سـرمایه گذاران اسـتراتژیک بـا 3۲ درصد، 

مشـاوران سـرمایه گذاری بـا 30 درصـد و صنـدوق 

بازنشستگی با ۱8 درصد است.

استفاده از انرژی های تجدیدپذیر برای   
تامین انرژی معادن

حـدود ۲۲   »KGHM« شـرکت سـال ۲0۲0،  در 

 Polska Miedź« درصـد از انـرژی مـورد نیـاز واحـد

S.A« را از طریق منابع گازی متعلق به خود شرکت 

بـه برنامه ریزی هـای  بـا توجـه  تامیـن کـرده  اسـت. 

انجام شـده، انتظـار مـی رود تـا سـال ۲030 حـدود 50 

درصـد از انـرژی مـورد نیـاز ایـن شـرکت از منابـع گاز 

طبیعـی، بـاد، هیـدروژن، انـرژی خورشـیدی و انـرژی 

هسته ای تامین شود. با تامین انرژی از طریق منابع 

طبیعی ذکر شـده، تولید کربن دی اکسـید در واحد 

تـن  هـزار   ۹00 حـدود   »Polska Miedź S.A«

کاهش پیدا خواهد کرد.

بنا به اطالعات شرکت »KGHM«، تا انتهای سال 

۲0۲3 برق مورد نیاز معدن »Sierra Gorda« به طور 

می شود.  تامین  تجدیدپذیر  انرژی  منابع  از  کامل 

استفاده از هیدروژن برای تامین انرژی و امضای قرارداد 

با شرکت های تولیدکننده انرژی از منابع تجدیدپذیر، از 

دیگر برنامه های این شرکت برای به حداقل رساندن 

انتشار کربن دی اکسید تا پایان سال ۲030 است. گفتنی 

است که این شرکت تصمیم دارد میزان تولید کاتد مس 

از منابع موجود در کشور لهستان را به 600 هزار تن 

افزایش دهد. عالوه براین، برای افزایش عمر معادن 

خارج از کشور، پروژه های اکتشافی در نظر گرفته شده  

است. همچنین با توجه به افزایش هزینه تامین انرژی 

در سال های اخیر، افزایش بهره وری مصرف انرژی در 

دستور کار این شرکت قرار دارد.

   »KGHM« افزایش ۱۸ درصدی درآمد
در ۹ ماه اول ۲۰۲۲

در نمودار یک، میزان درآمد کل و حاشیه سود 

شرکت »KGHM« بررسی شده  است. میزان درآمد ۹ 

ماه اول سال ۲0۲۲ نسبت به دوره قبل، ۱8 درصد 

افزایش داشت که تغییرات ارزش دالر، بیشترین تاثیر 

را در این تغییر درآمد داشته است. با توجه به افزایش 

درآمد این شرکت و تغییرات ارزش دالر، میزان سود ۹ 

ماه اول در سال ۲0۲۲ حدود ۱۱ درصد نسبت به دوره 

قبل افزایش پیدا کرد.

 »KGHM« در نمودار دو، میزان درآمد شرکت 

در سـال ۲0۲۱ بـه تفکیـک محصـوالت و جغرافیـای 

فـروش رسـم شـده  اسـت. همـان طـور که در نمـودار 

قابـل مشـاهده اسـت، فلـز مـس و محصوالت مسـی 
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صادرات، قطعه گمشده  پازل صنعت روی

اینکه عمده مصرف کنندگان  به  با توجه  آند و کاتد سازی داوودی گفت:  مدیرعامل شرکت 
محصوالت ما تولیدکنندگان روی هستند، وضعیت صنعت روی تاثیر مستقیم بر فعالیت ما دارد؛ 
به سبب استراتژیک بودن صنعت روی خوشبختانه این صنعت در تمام دنیا روند روبه رشدی 
دارد که می توان به آینده آن امیدوار بود. با صادرات محصوالت و تعامل با سایر کشور ها، قطعه 

نهایی پازل پیشرفت صنعت روی در ایران تکمیل خواهد شد.  

وحیــد داوودی زنجانــی در گفت وگو با خبرنگار 

پایــگاه خبــری و تحلیلــی »فلــزات آنالیــن« بیــان کرد: 

ایــن واحــد تولیــدی فعالیت خــود را از ســال ۱37۹ در 

زمینــه تولیــد قطعــات آنــد و کاتــد کــه در صنایــع 

مــس، روی و تمامــی صنایعــی کــه الکتروریفاینینگ 

فلــزات را انجــام می دهنــد کاربــرد دارنــد، آغــاز کرد. 

بــرای تولیــد مــس و روی بــه صــورت کاتــد، قطعــات 

مصرفــی ای مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد کــه باعث 

ــزات می شــوند کــه محصــوالت  ــن فل اســتحصال ای

تولیدی ما این وظیفه را بر عهده دارند. 

مســیر  در  موجــود  موانــع  بــه  ادامــه  در  وی 

ناهمــوار تولیــد اشــاره کــرد و افــزود: از بزرگتریــن 

 موانعــی کــه در مقابــل تولیدکننــدگان قــرار دارد 

می تــوان بــه افزایــش سرســام آور بهای گاز اشــاره کرد 

بــه طــوری کــه بهــای گاز پرداختــی ایــن مجموعــه در 

ســال ۱400 نســبت بــه ســال ۱3۹۹ نزدیــک بــه ۲0 برابــر 

افزایــش یافتــه اســت امــا تــا قبــل از ایــن اتفاقــات 

ــش  ــی افزای ــه می شــد. در پ قیمــت گاز شــامل یاران

بهای انرژی، صنایع پایین دســتی بیشــترین فشــار را 

متحمل می شــوند. بهای گاز بخش صنعتی توســط 

شــرکت گاز بــا هماهنگــی وزارت صمــت تعییــن 

می شــود؛ بدیــن منظــور بــرای محصــوالت مختلــف 

کد هایــی در هــر بخــش تعریف شــده اســت. ضریب 

تعرفــه گاز کــدی کــه بــرای ایــن بخــش در نظــر گرفته 

خــوراک  مصرفــی  گاز  قیمــت  درصــد   30 شــده، 

پتروشــیمی اســت امــا بــا توجــه به اینکــه این صنعت 

هماننــد صنایــع فــوالد و پتروشــیمی مصــرف باالیــی 

نــدارد ضریــب 30 درصــدی تعییــن شــده ضریــب 

خصــوص  ایــن  در  می شــود.  محســوب  باالیــی 

پیگیری هــای الزم را بــه عمــل آوردیــم امــا متاســفانه 

توجهی نشــد و صورت مســئله به همان شــکل باقی 

مانــد. مانــع دیگــری کــه می تــوان از آن یــاد کــرد 

محدودیت هــای بــرق واحد هــای صنعتــی اســت 

البتــه ناگفتــه نمانــد کــه بهــای بــرق نســبت به ســایر 

ــا  ــا در تابســتان ب ــوده ام ــر ب ــران کمت کشــور ها در ای

قطــع شــدن بــرق تمــام سنســور های کوره هــای مــا و 

ماشــین آالت خامــوش و خــط تولیــد بــه طــور کامــل 

متوقــف می شــد. اگــر ایــن رونــد صعــودی قیمت هــا 

همچنــان ادامــه پیــدا کنــد، بهــای نهایــی محصــول 

تولید شده دستخوش تغییراتی خواهد شد. 

مدیرعامــل شــرکت آنــد و کاتد ســازی داوودی در 

ــراز  ــی اب ــرق مجموعه هــای صنعت ــا قطعــی ب رابطــه ب

کــرد: بعــد از اینکــه ســاعات قطعــی بــرق اعــالم شــد 

توانســتیم از وارد شــدن ضرر های بیشــتر به مجموعه 

ــد  ــم امــا در نهایــت رون و ماشــن آالت جلوگیــری کنی

تولیــد مختــل و کنــد می شــود؛ بایــد خاطرنشــان کنــم 

همچنــان در برخــی مــوارد بــدون اطالع  رســانی قبلی، 

بــرق مجموعــه قطــع می شــد. بــه طــور مثــال اگــر بــرق 

زمانــی کــه دســتگاه نــورد فعــال اســت قطع شــود برای 

راه انــدازی مجــدد دســتگاه رکالژ دوبــاره نیــاز خواهــد 

بــود کــه مجموعــه را متحمــل هرینه هایــی می کنــد. 

در مواقــع قطعــی بــرق بــا اطــالع قبلــی، از وارد شــدن 

خســارت بــه دســتگاه ها و ماشــین آالت جلوگیــری 

ــان تولیــد در مجموعــه  می شــود امــا در نهایــت جری

متوقــف شــده و بــا ایــن وجــود حقــوق نیــروی انســانی 

هــم  بــاز  دلیــل  همیــن  بــه  شــود  پرداخــت  بایــد 

تولیدکننده، متضرر نهایی خواهد بود. 

فرصتی برای صادرات دانش و   
محصوالت 

بــازار  شــرایط  بــا  رابطــه  در  زنجانــی  داوودی 

مصــرف گفــت: بــه دلیــل اینکــه اســتان زنجــان مهــد 

صنعــت روی اســت، ۹0 درصــد مصرف کننــدگان 

محلی محصوالت ما، فعاالن صنعت روی هستند. 

قطعاتــی کــه ایــن مجموعــه تولیــد می کنــد مصرفــی 

بوده و نیاز به مصرف آن، دائمی اســت اما مشــکلی 

کمبــود  شــده،  تولیدکننــدگان  گریبان گیــر  کــه 

نقدینگــی و تــورم در بــازار اســت؛ بــه همیــن دلیــل 

شــرایط در بازار هــای داخلــی نامناســب و ریســک 

معامالت باالســت. در چنین شــرایطی اگر دولت از 

صــادرات  زمینــه  کنــد،  حمایــت  تولیدکننــدگان 

محصوالت به کشور های خارجی نیز وجود دارد. 

وی در رابطــه بــا فراهــم کــردن زمینــه   همــکاری 

فعــاالن صنعــت روی بــا کشــور های همســایه مطــرح 

کــرد: کشــور ترکیــه سیاســت های جدیــدی بــرای 

مدیرعامل شرکت آند و کاتد سازی داوودی عنوان کرد:
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رســیدن بــه خودکفایــی در تولیــد شــمش روی و 

خاتمــه دادن بــه فراینــد خــام فروشــی اتخــاذ کــرده و 

راه انــدازی  و  روی  صنعــت  توســعه  صــدد  در 

کارخانه هــای جدیــد اســت کــه می توانــد زمینه ســاز 

یــک فرصــت طالیــی بــرای مــا باشــد بــه همیــن دلیــل 

بــا آن هــا وجــود دارد.  امــکان همــکاری و تعامــل 

به ویــژه پیمانــکاران ایرانــی بــه دلیــل هزینه هــای 

پاییــن و موقعیــت مکانــی نزدیــک بــه کشــور ترکیــه، 

نســبت به پیمانکاران ســایر کشــور ها در مناقصات 

بین المللــی ســاخت ایــن کارخانه هــا مزیــت رقابتــی 

دارنــد. کشــور عمــان کــه تنهــا دارای منابــع روی 

بــوده و از تکنولــوژی الزم برای تولیــد روی برخوردار 

ــد روی  ــدازی کارخانه هــای تولی ــرای راه ان نیســت ب

اقــدام کــرده اســت کــه می توانــد بــازار مناســبی 

بــرای مــا باشــد؛ بــه دلیــل تجربــه باالیــی کــه در 

صنعــت روی داریــم می توانیــم بــا عمــان و ترکیــه 

امــا  باشــیم  داشــته   ســودآوری  همکاری هــای 

متاســفانه در حــال حاضــر در ایــن زمینــه بســیار 

خــود  مســتقیما  اگــر  و  کرده ایــم  عمــل  ضعیــف 

تولیدکننــدگان بــدون پشــتیبانی در صــدد ارتبــاط با 

از  آن هــا  حــذف  احتمــال  برآینــد،  کشــور ها  ایــن 

گردونــه رقابــت وجــود دارد. بحــث صــادرات بــه 

طــور ذاتــی احتیــاج بــه اطالعــات، روابــط بازرگانــی 

خارجــی و اشــراف بــر بازار هــای خارجــی دارد امــا 

تولیدکننــدگان بــه دلیــل اینکــه در بازار هــا داخلــی با 

مشــکالت زیــادی دســت و پنجــه نــرم می کننــد 

فرصــت برقــراری ایــن ارتبــاط و عــرض انــدام در 

بازار های خارجی را ندارند. 

مدیرعامــل شــرکت آنــد و کاتد ســازی داوودی با 

اشــاره بــه عواملــی کــه باعــث  شــده اند در بازار هــای 

جهانــی نتوانیــم حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــیم، 

تصریــح کــرد: متاســفانه بــه دلیــل بروکراســی های 

ادارای پیچیده و عواملی همچون رفع تعهد ارزی، 

صــدور کارت بازرگانــی، مســائل مالیاتــی، عــدم 

تطابــق کد هایــی کــه ســازمان های مربوطــه بــرای 

مشــکالت،  ســایر  و  می کننــد  مشــخص  کاال هــا 

حساســیت کار افزایــش یافتــه اســت. بنابرایــن اگــر 

از  باشــد،  مســیر  ایــن  راهگشــای  بتوانــد  دولــت 

صادرکننــدگان حمایت هــای تشــویقی به عمــل آورد 

ــا دولت هــای خارجــی مذاکــره کنــد،  و همچنیــن ب

می توان به آینده صادرات امیدوار بود.

تقاضای قوی، تولید ضعیف  
داوودی زنجانی در خصوص دو مقوله مصرف 

ــه  ــا توجــه ب ــح داد: ب ــد آن توضی شــمش روی و تولی

مصرف شــمش روی در گالوانیزه کردن محصوالت 

فــوالدی، افــق تولیــد 55 میلیــون تــن فــوالد در ســال 

۱404 بــرای کشــور، محــرک تقاضــای بــازار بســیار 

تقاضــای  از  غیــر  بــه  البتــه  اســت؛  قدرتمنــدی 

مصرفــی، تقاضــا بــرای خریــد شــمش روی بــه عنــوان 

یــک کاالی ســرمایه گذاری در حــال رونــق گرفتــن 

بــوده  تاثیر گــذار  نهایــی  تقاضــای  بــر  کــه  اســت 

اســت. بــا وجــود اینکــه تقاضــای بــازار روبه رشــد 

اســت، تولیدکننــدگان فعــال در ایــن حــوزه بــرای 

کــه  مواجهنــد  چالش هایــی  بــا  محصــول  تولیــد 

مهم تریــن آن هــا تامیــن مــواد اولیــه یعنــی خــاک 

از  ناچــار  بــه  دلیــل  همیــن  بــه  اســت؛  معدنــی 

بــه  اقــدام  آفریقــا  کشــور هایی همچــون ترکیــه و 

واردات مواد اولیه می کنند. همین مســئله ســبب 

شــده تــا اکثــر فعــاالن ایــن حــوزه نتواننــد بــا حداکثــر 

تــوان خــود، تولیــد کننــد؛ در صورتــی کــه ظرفیــت و 

تــوان تولیــد کشــور بــه میزانــی اســت کــه می توانیــم 

عالوه بــر تامیــن نیــاز داخلــی، در بازار هــای خارجــی 

هم حضور داشته باشیم.   

ایــن  در  قطعــات  تولیــد  فراینــد  بیــان  بــا  وی 

مجموعــه تاکیــد کــرد: قطعــات تولیــد شــده در ایــن 

مجموعه، شــمش مس، ســرب و ورق آلومینیومی با 

فرایند هایــی نظیــر عملیات ســرد و گرم، نــوردکاری، 

بــه  گیوتیــن کاری و برشــکاری در نهایــت تبدیــل 

محصــول نهایــی یعنــی آنــد و کاتــد می شــوند. ایــن 

ورق هــا در محلول هــای شــرکت های تولیدکننــده 

روی و مــس قــرار گرفتــه و وظیفــه الکترولیــز را دارنــد 

یعنــی بــا اتصــال جریان الکتریســته بــه آن ها، فلــزی را 

کــه قــرار اســت اســتحصال شــود بــه صــورت کاتــدی 

جــذب خــود می کننــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه مــس 

کاتدی با دو روش الکتروریفاینینگ و الکترووینینگ 

تولیــد می شــود محصــوالت تولیــدی مــا در روش 

الکترووینینگ کاربرد دارد. 

مدیرعامل شــرکت آند و کاتد ســازی داوودی در 

روی  صنعــت  چشــم انداز  بــه  اشــاره  بــا  پایــان 

خاطرنشــان کــرد: ایــن صنعــت جــز صنایــع مــادر 

محســوب شــده و اگــر قــرار اســت صنعــت و اقتصــاد 

کشــوری توســعه یابــد، صنعــت روی هم بی شــک در 

ایــن توســعه ســهیم خواهــد بــود. با تمــام موانعی که 

ایــن صنعــت بــا آن مواجــه اســت، بــه طــور کلــی هــم 

و  رو به رشــد  رونــدی  دنیــا  در  هــم  و  داخــل  در 

ســــــــودآوری دارد. روی در گـــــــالوانیــــــزه کــردن 

محصــوالت، آلیاژ ســازی، داروســازی و صنایــع كــود 

فلــزی  بــه همیــن دلیــل  شــیمیایی کاربــرد دارد، 

اســتراتژیک محســوب می شــود. اما در داخل کشور 

بــه دلیــل هزینه هــای باالی تولیــد، روند رشــد کندی 

دارد. اگــر قطــار پیشــرفت بــه ســرعت حرکــت کند و 

تولیــد روی و مــس در کشــور صعــودی شــود، تقاضــا 

بــرای محصــوالت مــا هــم افزایــش یافتــه و فعــاالن این 

حوزه به تناسب آن رشد خواهند کرد.  
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تهیه F.S پروژه امکان 

سنجی جایگزینی پرس 

فیلتر با فیلتر درامها
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فلزات  آلیاژی و آلیاژها

 لیتیوم، عنصری ریزنقش و در عین حال بااهمیت

پیش بینی استرالیا مبنی بر کاهش شدید  قیمت لیتیوم در سال 2024 

افزایش تقاضای جهانی برای خرید لیتیوم

بزرگ ترین تولیدکننده لیتیوم جهان به دنبال باالماندن قیمت



شماره  252          بهمن ماه  1401 68

فلزات آلیاژی و آلیاژها
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و  به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

باتـری  کاتـد  سـاخت  در  لیتیـوم  آتورپـات،  آرمـان 

لیتیوم یـون کاربـرد دارد. ایـن باتـری از جملـه منابـع 

پــــرکاربــــرد در تامیــــن انـــــرژی وسایـــل الکتریکی و 

الکترونیکی محسـوب می شـود. با توجه به توسـعه  

بـه  نیـاز  الکتریکـی و  روزافـزون وسـایل حمل ونقـل 

تامین انرژی برای این وسایل، لیتیوم جایگاه ویژه ای 

در جهان پیدا کرده است.

منابع و کشورهای تامین کننده لیتیوم   
در جهان

و  معـادن  از  جهـان  در  تولید شـده  لیتیـوم 

شـورآبه ها )دریاچـه نمـک( تامیـن می شـود. معادن 

لیتیـوم بـه صـورت سـنگ های آذرین اسـت که در 

بهترین حالت حاوی 4.5 درصد لیتیوم است اما 

حالـت  بهتریـن  در  شـورآبه ها  در  لیتیـوم  مقـدار 

mg/L ۲0 اسـت. بـا ایـن حـال، بـر اسـاس گـزارش 

شـرکت ملـی نفـت، گاز و فلـزات ژاپـن، اسـتخراج 

از  ارزان تـر  درصـد  تـا50   30 شـورآبه  از  لیتیـوم 

اسـتخراج آن از سـنگ معدن اسـت. بر اسـاس آمار 

منتشرشـده توسـط سـازمان زمین شناسـی آمریـکا 

در سال ۲0۲۲، حدود 8۹ میلیون تن منابع معدنی 

لیتیـوم وجـود دارد کـه از ایـن مقـدار، ۲۲ میلیـون 

تن آن به صورت اقتصادی قابل برداشت است.

کشورهای استرالیا، زیمباوه، شیلی، آرژانتین و 

چین بیشــترین اســتخراج لیتیوم در جهان را دارند. 

ــوم،  ــه صــورت اکســید لیتی ــات تولیدشــده ب ترکیب

کربنــات لیتیــوم، هیدروکســید لیتیــوم و کلریــد 

لیتیــوم  از  درصــد   35 حــدود  اســت.  لیتیــوم 

تولیدشــده در جهــان از اســتخراج معــدن بــه دســت 

می آیــد و در ایــن بیــن اســترالیا بیشــترین ســهم را 

ــون و 500  ــک میلی دارد و در ســال ۲0۲0 در حــدود ی

هــزار تــن کانــی اســپودومن کــه محتــوی لیتیــوم 

)اکســید لیتیــوم( اســت، اســتخراج کــرد کــه ایــن 

میــزان 85 درصــد از کل لیتیــوم اســتخراج شــده از 

معادن دنیا بود.

65 درصد از لیتیوم تولید شده در دنیا از طریق 

شـورآبه ها )دریاچـه نمـک( بـوده اسـت و در ایـن بیـن 

کشـورهای شـیلی، آرژانتین و چین بیشـترین میزان 

تولید را دارند. به  طوری که در سال ۲0۲0، شیلی در 

حـدود ۱۲4 هـزار تـن، آرژانتیـن 3۲ هـزار تـن و چیـن ۱4 

 لیتیوم، عنصری ریزنقش و در عین حال بااهمیت
لیتیوم، سبک ترین فلز جهان با کمترین چگالی در بین عناصر فلزی است که پتانسیل الکتروشمیایی 
باالیی دارد. این عنصر در صنعت باتری سازی، صنعت شیشه و سرامیک، روان کننده ها، ریخته گری 
و...مصرف دارد. تولید لیتیوم در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰، حدود ۲۱ درصد افزایش  یافته و 
لیتیوم  لیتیومی، مقدار  باتری های  با ظهور  آمارها نشان می دهد که  به ۱۰۰ هزار تن رسیده است. 
لیتیوم  از  درصد   ۲۴ فقط   ،۲۰۱۰ سال  در  که  طوری  به   است.  یافته  افزایش   نیز  دنیا  در  مصرفی 
تولیدشده در جهان صرف ساخت باتری شده است. در حالی که در سال ۲۰۲۱، این مقدار حدود سه 
برابر افزایش داشته و به ۷۴ درصد رسیده است و مطابق با پیش بینی ها تا چندین سال آینده نیز این 

روند ادامه خواهد داشت.
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هـزار تـن ترکیبات لیتیومی اعـم از کربنات، کلرید و 

هیدروکسید تولید کرده اند. کشور بولیوی نیز منابع 

لیتیـوم قابـل توجهـی دارد امـا دولـت ایـن کشـور بـه  

دلیـل تـرس از اثـرات اجتماعـی و زیسـت محیطی 

دست به استخراج لیتیوم نمی زند. مثلث شیلی – 

آرژانتیـن – بولیـوی در آمریـکای جنوبی، اصلی ترین 

منبـع لیتیـوم دنیـا محسـوب می شـود و حـدود 58 

درصـد از منابـع لیتیـوم در ایـن منطقـه اسـت ) 50 

میلیون تن(.

 کشـور شـیلی به  دلیل آب و هوای مسـاعدتر در 

مقایسه با دو کشور همسایه  خود، در تولید لیتیوم 

نسبت به این دو کشور دست باال را دارد.

ارزش معامالت ترکیبات لیتیومی  
بـه صـورت کربنـات،  لیتیـوم  عمـده  تجـارت 

هیدروکسـید و همچنیـن اکسـید اسـت. در آمـار، 

را  هیدروکسـیدی  و  اکسـیدی  تجـارت  میـزان 

یک جـا و بـا هـم گـزارش می کننـد. همـان طـور کـه 

و  صـادرات  اسـت،  مشـخص  یـک  نمـودار  در 

رونـد   ۲0۱0 سـال  از  لیتیومـی  ترکیبـات  تجـارت 

ارزش  کـه  طـوری  بـه   خـود گرفـت؛  بـه  صعـودی 

صادرات از ۲50 میلیون دالر به یک میلیون و ۲00 

هـزار دالر بـرای هـر یـک از ترکیبـات در سـال ۲0۲۱ 

در  کـه  گفـت  می تـوان  حـال  عیـن  در  و  رسـید 

سال های اخیر ترکیبات کربناتی و هیدروکسیدی 

– اکسـیدی، سـهم برابر در بازار داشته اند. ارزش 

صـادرات در سـال های ۲0۱8 بـه بیشـترین میـزان 

خـود رسـیده اسـت. دلیـل این امـر افزایش قیمت 

لیتیـوم کربنـات نسـبت بـه سـال های قبلـی بـوده 

ارزش  تدریـج  بـه   ،۲0۱8 سـال  از  بعـد  اسـت. 

 ،۲0۲۱ سـال  در  اینکـه  تـا  شـده  کمتـر  صـادرات 

دوباره ارزش تجارت افزایش یافته است.

 – هیدروکسـید  لیتیـوم  صـادرات  بیشـترین 

کـه  اسـت  بـوده  چیـن  کشـور  بـه  مربـوط  اکسـید 

اصلی ترین مشتری های آن، کشورهای کره جنوبی و 

ژاپن است. در مورد لیتیوم کربنات می توان گفت 

کـه بـازار تجـارت جهـان در اختیـار شـیلی اسـت. بـه 

ایـن صـورت کـه در سـال ۲0۲۱ ارزش صـادرات ایـن 

کشـور حـدود 880 میلیـون دالر رسـید. کشـورهای 

چین و هلند نیز در این بازار فعالیت دارند اما نقش 

آن ها به مراتب از شیلی کم رنگ تر است.

تاثیر باتری های لیتومی بر آینده این فلز  
برای تامین انرژی مورد نیاز وسایل الکترونیکی 

و خوردروی هـای الکتریکـی، بـه یـک منبـع انرژی با 

کارایـی باال نیاز اسـت کـه باتری لیتیوم یون، اولین 

انتخـاب مهندسـان بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف 

صنایـع  در  لیتیـوم  مصـرف  دو،  نمـودار  اسـت. 
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نشـان  را   ۲0۲۱ و   ۲0۱0 سـال های  در  مختلـف 

می دهـد. همـان  طـور کـه مشـخص اسـت، مصـرف 

لیتیـوم در بخـش باتری سـازی بـه  طـور چشـمگیری 

افزایـش یافتـه اسـت کـه علـت آن، توسـعه وسـایل 

قیمـت  اسـت.  شـارژی  الکترونیکـی  و  الکتریکـی 

لیتیوم کربنات گرید باتری در سـال ۲0۲۱ برابر ۲6 

هـزار دالر بـر تـن بـود امـا در سـال جـاری، قیمـت آن 

بـه دلیـل  تـن اسـت.  بـر  در حـدود 56 هـزار دالر 

باتری هـای  بـازار  گسـترش  و  تقاضـا  افزایـش 

نیـز  لیتیـوم  کربنـات  بـرای  تقاضـا  لیتیوم یـون، 

افزایـش یافتـه و همیـن امـر موجـب افزایـش قیمت 

ایـن مـاده در بازارهـای جهانـی شـده اسـت. طبـق 

شـرکت  توسـط  شـده  انجـام  پیش بینی هـای 

تـا  ایـن محصـول  »German Lithium«، قیمـت 

سال ۲030 همچنان روند صعوی خواهد داشت.

باتری های لیتیوم یون در دو نوع غیرقابل شارژ 

و قابل شـارژ تولید می شـوند. مطابق با نمودار سـه، 

ارزش معامـالت در بخـش باتـری غیرقابـل شـارژ در 

سال های اخیر ثابت و حدود سه میلیارد دالر بوده 

اسـت. در حالـی کـه ارزش معامـالت باتـری قابـل 

شـارژ سـال به سـال در حال افزایش اسـت؛ به  طوری  

کـه از ۱۱ میلیـارد دالر در سـال ۲0۱۲، بـه 68 میلیـارد 

دالر در سال ۲0۲۱ رسیده است.

کشـورهای چیـن، آلمـان کـره جنوبـی، ژاپـن و 

مهم تریـن  ازجملـه  لهسـتان،  اخیـر  سـال های  در 

دنیـا  در  لیتیوم یـون  باتـری  تولیدکننـدگان 

هسـتند. بررسـی ها نشـان می دهـد کـه بـه دلیـل 

اسـتفاده گسترده از وسـایل حمل ونقل الکتریکی 

پیشـرفته،  و  الکترونیکـی هوشـمند  تجهیـزات  و 

در  نوعـی  بـه  توسـعه یافته  کشـورهای  تمامـی 

تجـارت باتـری لیتیوم یـون و به تبع آن در تجارت 

ترکیبات لیتیومی درگیر هستند.

بـازار  بـا  هم راسـتا  لیتیـوم،  تجـارت  بـازار   

اسـت.  گسـترش  حـال  در  لیتیومـی  باتری هـای 

چـرا کـه بیشـتر لیتیـوم تولیـدی در جهـان صـرف 

سـاخت باتری می شـود و در سـال های اخیر بازار 

باتری های لیتیومی رونق زیادی داشته است.

پیش بینـی می شـود کـه در آینـده شـیب ارزش 

تجـارت لیتیـوم در جهـان بـا کاهـش روبـه رو شـود. 

بازیافـت  بحـث  شـدن  مطـرح  امـر،  ایـن  دلیـل 

باتری های لیتیومی اسـت که به شـدت در دنیا در 

شـرکت های  و  کارخانه هـا  و  اسـت  توسـعه  حـال 

زیادی در حال انجام فرآیند بازیافت هستند. عمر 

مفید باتری لیتیوم-یون حدود سـه سـال اسـت که 

ایـن مـدت مسـتعمل شـده و وارد چرخـه   از  بعـد 

از  تولیـدی  لیتیـوم  واقـع  در  می شـود.  بازیافـت 

بازیافـت باتری هـای مسـتعمل می توانـد جـز منابـع 

بالقـوه تامیـن لیتیـوم در دنیا به شـمار آید و مشـکل 

تامیـن لیتیـوم جهـان را تا حـدودی حل بکند و مانع 

ترکیبـات  قیمـت  غیرعـادی  و  ناگهانـی  افزایـش 

لیتیومی در بازار جهانی شود.
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ـــلیلی  ـــبری و تحـــــ ـــایگاه خـــــ ـــه گـــزارش پـــــ  بــــــ

Mining.« فلزات  آنالین« و به  نقل از وب ســـایت«

com«، قیمت هـــای هیدروکســـید لیتیـــوم نیـــز از 

الگـــوی قیمتـــی مشـــابهی پیـــروی می کنـــد و انتظـــار 

مـــی رود از ۱7 هـــزار و 370 دالر در هـــر تـــن در ســـال 

۲0۲۱، به 3۹ هزار و ۹00 دالر در ســـال ۲0۲۲ و 6۱ هزار 

و ۲00 دالر در هـــر تـــن در ســـال ۲0۲3 افزایـــش یابـــد و 

میانگیـــن ســـاالنه آن بـــا یـــک رونـــد کاهشـــی، بـــه 

حدود 48 هزار و 500 دالر در سال ۲0۲4 برسد.

منابـــع  و  علـــم  صنعـــت،  وزارت  گفتـــه  بـــه 

اســـترالیا، نوســـانات ســـریع قیمـــت و عـــدم بلـــوغ 

وضعیـــت  بـــه  منجـــر  احتمـــاال  بـــازار،  نســـبی 

بالتکلیفـــی مـــداوم خواهـــد شـــد. ایـــن وزارتخانـــه 

بیـــان کـــرد کـــه اگـــر نگرانی هـــای رونـــد عرضـــه 

بیشـــتری  ســـرعت  بـــا  قیمت هـــا  یابـــد،  کاهـــش 

  پیش بینی استرالیا مبنی بر کاهش شدید
 قیمت لیتیوم در سال 2024 

 دولت اسـترالیا در گزارش سـه ماهه خود که روز دوشـنبه ۱۹ دسـامبر ۲۰۲۲ منتشر شد، اعالم کرد 
که قیمت اسـپودومن از حدود دو هزار و ۷۳۰ دالر در هر تن در سـال ۲۰۲۲ )از ۵۹۸ دالر در سـال ۲۰۲۱( 
بـه حـدود چهار هـزار و ۱۰ دالر در هر تن در سـال ۲۰۲۳ در بازار فیزیکی افزایـش می یابد. با این حال، 

انتظار می رود قیمت  اسپودومن با اندکی کاهش به حدود سه هزار و ۱۳۰ دالر در سال ۲۰۲۴ برسد.

کاهش می یابند.

 اگرچـــه فراینـــد تولیـــد در اســـترالیا و دیگـــر 

کشـــورها در حـــال توســـعه اســـت امـــا عملیـــات 

ــای آب  ــادن و دریاچه هـ ــوم در معـ ــتخراج لیتیـ اسـ

می انجامـــد.  طـــول  بـــه  بیشـــتری  زمـــان  شـــور 

عالوه برایـــن، امـــکان فراهـــم کـــردن حجـــم زیـــادی از 

لیتیـــوم در مرحلـــه تولیـــد، بـــه ایـــن معنـــی اســـت 

کـــه خطـــر کمبـــود عرضـــه مـــداوم در چنـــد ســـال 

آینده به قوت خود باقی خواهد ماند.

از  یکـــی  نظـــر می رســـد  بـــه  حـــال،  ایـــن  بـــا 

ــازار  ــر در بـ ــای اخیـ ــای افزایـــش قیمت هـ محرک هـ

شـــرکت های  و  پاالیشـــگاه ها  اقـــدام  فیزیکـــی، 

تولیدکننـــده باتـــری بـــرای افزایـــش ذخایـــر موجـــودی 

مـــورد  در  نگرانی هـــا  دلیـــل  بـــه  خـــود  انبـــار 

زنجیره های تامین جهانی لیتیوم باشد.

فقـــدان اطالعـــات در مـــورد ذخایـــر جهانـــی 

لیتیـــوم، قضـــاوت در مـــورد میـــزان ذخایـــر لیتیـــوم 

در انبارهـــا توســـط شـــرکت های تولیدکننـــده باتـــری 

ــن  ــر ایـ ــاس اگـ ــن اسـ ــر همیـ ــد. بـ ــوار می کنـ را دشـ

ـــا  ـــد ب ـــد، قیمت هـــا مـــی توانن نگرانی هـــا کاهـــش یاب

چشـــم انداز  دوره  طـــول  در  بیشـــتری  ســـرعت 

ــادی  ــد اقتصـ ــه رشـ ــوند. در صورتـــی کـ ــل شـ تعدیـ

جهانـــی بـــا ســـرعت بیشـــتری نســـبت بـــه پیش بینـــی 

ــن  ــد، ممکـ ــول کاهـــش یابـ ــی پـ ــدوق بین المللـ صنـ

است قیمت ها روند کاهشی به خود بگیرند.

جهش تولید  
اســـترالیا  منابـــع  و  علـــم  صنعـــت،  وزارت 

پیش بینـــی می کنـــد مقـــدار تولیـــد جهانـــی از 55۱ 

هـــزار تـــن کربـــن لیتیـــوم معـــادل »LCE« در ســـال 
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۲0۲۱، بـــه 6۹۱ هـــزار تـــن در ســـال ۲0۲۲ افزایـــش 

یابـــد. بـــرای ســـال ۲0۲3، مقـــدار تولیـــد حـــدود ۹۱5 

هـــزار تـــن پیش بینـــی می شـــود کـــه جهـــش 3۲ 

درصدی نسبت به سال ۲0۲۲ را نشان می دهد.

ـــار  ـــرای اولیـــن ب در ســـال ۲0۲4، مقـــدار تولیـــد ب

بـــه بـــاالی یـــک میلیـــون تـــن افزایـــش خواهـــد یافـــت و 

ســـهم اســـترالیا بـــه لطـــف افزایـــش خطـــوط تولیـــد در 

پروژه هـــا، بـــه حـــدود 470 هـــزار تـــن حجـــم کل تولیـــد 

جهانی خواهد رسید.

 ایـــن افزایـــش مقـــدار تولیـــد بـــه دلیـــل توســـعه 

 Ganfeng« کانســـار  جملـــه  از  معدنـــی  منابـــع 

 Kathleen« پـــروژه و   »Lihtium’s Mt Marion

 Resources« تحـــت مدیریـــت شـــرکت »Valley

Liontown« اســـت کـــه ســـرمایه گذاری نهایـــی آن 

ـــی آن  ـــن ۲0۲۲ و تمـــام تاییدیه هـــای اصل در مـــاه ژوئ

در ســـه ماهـــه ســـوم ســـال جـــاری انجـــام شـــد. بـــه 

 »Finniss« ـــروژه عـــالوه پیش بینـــی می شـــود کـــه پ

در نزدیکـــی شـــهر دارویـــن کـــه تحـــت مدیریـــت 

شـــرکت »Core Lithium« قـــرار دارد، رونـــد تولیـــد 

کنساتره در آن در نیمه اول سال ۲0۲3 آغاز شود.

همچنیـــن افزایـــش شـــدید مقـــدار تولیـــد بـــا 

توســـعه بهره بـــرداری از دریاچـــه آب شـــور توســـط 

شـــرکت های »SQM« و »Albemarle« در شـــیلی 

ــه  ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ــد. ایـ ــد شـ ــت خواهـ تقویـ

شـــرکت ســـرمایه گذاری دولتـــی »Codelco« در 

 Salar de« اکتشـــاف در دریاچـــه انجـــام  حـــال 

Maricunga« اســـت و عملیـــات حفـــاری آن در 

اوایل سال ۲0۲3 تکمیل خواهد شد.

همچنین عملیات بهره برداری و توســـعه دریاچه 

 Allkem«،« آب شـــور در آرژانتین توســـط شـــرکت های

افزایـــش  موجـــب   ،»Minera Exar« و   »»Livent

ــطح  ــن در سـ ــوم کربـ ــد لیتیـ ــم کل تولیـ ــدار حجـ مقـ

جهانی خواهد شد. 

مطالعـــات   »Piedmont Lithium« شـــرکت 

پیش امکان ســـنجی را بـــرای پـــروژه »Ewoyaa« خـــود 

در غنـــا بـــه اتمـــام رســـاند و پیش بینـــی می شـــود فراینـــد 

ــاز شـــود. در عیـــن  تولیـــد آن از اواخـــر ســـال ۲0۲3 آغـ

درصـــدد   »European Lithium« شـــرکت  حـــال، 

فراهـــم کـــردن ســـرمایه اضافـــی بـــه منظـــور توســـعه 

پـــروژه ســـنگ ســـخت »Wolfsberg« خـــود واقـــع در 

۲70 کیلومتـــری جنـــوب غربـــی شـــهر ویـــن در اتریـــش 

است.

کاهش قیمت در بازار فیزیکی  
ـــار از مـــاه  ـــرای اولیـــن ب قیمـــت لیتیـــوم چیـــن ب

مـــی ۲0۲۲ کاهـــش یافـــت؛ چراکـــه بالتکلیفـــی در 

مـــورد حجـــم تقاضـــا در چیـــن پـــس از کاهـــش 

محدودیت هـــای مرتبـــط بـــا بیمـــاری کرونـــا و پایـــان 

قریب الوقـــوع پرداخـــت یارانـــه بـــه خودروهـــای 

الکتریکی افزایش یافت.

با این حال، قیمت لیتیوم برخالف پیش بینی ها 

بر  و  کـــرد  عمل  آن  قیمت  شدید  کاهش  درباره 

 Benchmark Mineral« اســـــاس گزارش شرکـــــت

در  موجود  هیدروکسید  لیتیوم   ،»Intelligence

باتری های ساخت چینی با تحویل در انبارهای چین 

نسبت به سال قبل از آن، ۱70 درصد افزایش یافت 

و به طور میانگین به 8۱ هزار دالر در هر تن در دو 

هفته اول دسامبر ۲0۲3 رسید. به گفته متخصصان 

زنجیره تامین باتری و تحلیل گران قیمت گذاری که 

مقر آن در لندن است، قیمت کربنات لیتیوم نیز 

روند مشابهی را طی خواهد کرد.

داده هـــای مبنـــا نشـــان می دهنـــد کـــه قیمت 

اســـپودومن در سال جاری ۲57 درصد افزایش یافت 

و بـــه طور متوســـط به حدود پنج هـــزار و ۹00 دالر در 

هـــر تن به بهـــای 6 درصد کنســـانتره بـــا تحویل در 

انبارهای اســـترالیا در مـــاه نوامبر ۲0۲۲ رســـید. این 

مکانیســـم های  کـــه  می دهنـــد  نشـــان  داده هـــا 

قیمت گـــذاری اســـپودومن مرتبط با بـــازار فیزیکی 

مواد شـــیمیایی لیتیـــوم، با موفقیت مـــورد مذاکره 

مجدد قرار گرفتند و این امکان فراهم شـــد که زمان 

تاخیر کوتاه تری برای نوســـان قیمت گذاری در بازار 

مـــواد شـــیمیایی بـــه خصـــوص در قیمت گـــذاری 

اسپودومن نمایان شود.
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بـه گـزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلـزات  آنالین« 

قیمت هـای  وجـود  رویتـرز،  خبرگـزاری  از  نقـل  بـه   و 

منطقه ای متفاوت و باال برای لیتیوم، از مواردی است 

کـه ایـن کمبـود لیتیـوم را تایید می کند امـا واضح ترین 

لیتیـوم  قیمـت  افزایـش  بـازار  آن در  عالمـت کمبـود 

اسـت. از سـنگ معـدن اسـپودومن و کربنـات لیتیـوم 

گرفته تا هیدروکسید لیتیوم، قیمت ها در سال جاری 

پـس از یـک رشـد قیمـت بـاال در سـال ۲0۲۱ بیـش از دو 

برابر افزایش یافت.

میانگین قیمت باتری کربنات در آسیا در ماه 

گذشـته توسـط موسسـه »Fastmarkets«، حدود 

افزایش تقاضای جهانی برای خرید لیتیوم
جهـان امسـال با کمبـود لیتیـوم مواجه بـود و افزایـش حجم عرضه آن نتوانسـت همپای رشـد 

حجم تقاضای خودروهای الکتریکی )EV( افزایش یابد.

80 هـزار و 800 دالر در هـر تـن ارزیابـی شـد کـه از 

یـک هـزار درصـد  از  بیـش  ابتـدای سـال گذشـته 

افزایش داشت.

رونـد  از  کـه  سـاکس  گلدمـن  شـرکت  حتـی 

پیش بینـی صعـودی بازار لیتیـوم در ماه مـی ۲0۲۲ 

بـر آشـفته و خواهـان کاهـش قیمت آن بـود، اکنون 

بـر ایـن بـاور اسـت که حجـم عرضه جهانـی لیتیوم 

در سـال جـاری 84 هـزار تـن کمتـر از حجـم تقاضـا 

خواهد بود.

هرچنـد کـه کاهـش شـتاب افزایـش قیمـت در 

هفته هـای اخیـر نشـان از کنـد شـدن رونـد صعـودی 

قابل توجه آن دارد اما قیمت لیتیوم همچنان به اوج 

خود نزدیک است. در عین حال، قیمت سایر فلزات 

رونـد  اقتصـادی  رکـود  از  تـرس  دلیـل  بـه  صنعتـی 

کاهشی را تجربه می کند.

برخـی تحلیل گـران بـر ایـن باورنـد کـه قیمت ها 

زنجیـره  امـا  یابـد  کاهـش  سـال ۲0۲3  در  بایسـتی 

تامیـن لیتیـوم بـه قـدری بـا سـرعت در حـال تحـول 

اسـت کـه نمی تـوان بـا اطمینـان کامل در مـورد هر 

پیش بینی اظهار نظر کرد.

 

افزایش حجم تقاضا برای لیتیوم  
بـه  لیتیـوم  عرضـه  حجـم  راسـتا  همیـن  در 

بـه  شـرکت ها  و  اسـت  افزایـش  حـال  در  سـرعت 

افزایـش  را  خـود  موجـود  تولیـد  ظرفیـت  تدریـج 

فراینـد  و  پروژه هـای جدیـد  فعالیـت  و  می دهنـد 

تولیـد در آن هـا آغـاز می شـود. در عین حال، حجم 

تقاضـا بـرای لیتیـوم بـا سـرعت بیشـتری افزایـش 

پیدا می کند.

بـر اسـاس اطالعـات بـه دسـت آمـده از موسسـه 

»Adamas Intelligence«، مجموع ظرفیت باتری 

خودروهای الکتریکی جدید تولیدشده در جهان در 

نیمـه اول سـال ۲0۲۲، بـه حـدود ۱۹5٫5 گیـگاوات 
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سـاعت رسـید کـه 7۹ درصـد افزایـش را نسـبت بـه 

نیمه اول سال ۲0۲۱ نشان می دهد.

عدد مذکور معادل ۱۱7 هزار و ۲00 تن کربنات 

لیتیوم است که 76 درصد افزایش نسبت به سال 

قبل را نشان می دهد.

باتـری  در  لیتیـوم  تقاضـای  حجـم  همچنیـن 

خودروهـای الکتریکـی به دلیل قیمـت باالی نیکل 

و کبالت که باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان 

خودروهای الکتریکی در آسیا به سمت باتری های 

کـم هزینه تـر لیتیـوم آهـن فسـفات روی بیاورنـد، 

افزایش یافت.

در  رفتـه  بـه کار  کبالـت  و  نیـکل  میـزان 

 ۲0۲۲ سـال  اول  نیمـه  در  الکتریکـی  خودروهـای 

نسـبت بـه سـال ۲0۲۱ بـه ترتیب حـدود 50 درصد و 

بـه نسـبت  امـا هـر دو  یافـت  افزایـش  44 درصـد 

لیتیوم افزایش کمتری را تجربه کردند.

باتری هـای  بـا  الکتریکـی  خودروهـای  تولیـد 

زنجیـره  آن،  و درکنـار  افزایـش  حـال  لیتیومـی در 

حـال  در  سـرعت  بـه  نیـز  خودروهـا  ایـن  عرضـه 

گسترش یافتن است.

در همیـن رابطـه، کارخانه هـای تولیـد ایـن نـوع 

از باتری هـا در حـال گسـترش و دولت هـا بـه  دنبـال 

بـه  فسـیلی  سـوخت های  از  اسـتفاده  از  گـذار 

انرژی های تجدیدپذیر هستند.

بـرای  اولیـه  مـواد  بـه  کارخانه هـا  ایـن  تمامـی 

تولیـد باتـری نیـاز دارنـد و بنابرایـن افزایـش ذخایـر 

موجودی تولیدکنندگان برای تامین حجم تقاضای 

افزایشـی خودروهـای الکتریکـی یـک ضـرورت بـه 

نظر می رسد.

بررسی احتمال ایجاد ثبات در قیمت   
لیتیوم

مـاه  در  فیزیکـی  بـازار  در  لیتیـوم  قیمـت  

دسـامبر ۲0۲۲، بـا در نظـر گرفتـن وضعیـت فعلـی 

اندکـی  چیـن  در  الکتریکـی  خودروهـای  بخـش 

کاهش یافت.

چیـن، بزرگ تریـن بـازار خودروهـای الکتریکـی 

جهان به شمار می آید و همچنان این بازار در حال 

گسترش است. فروش وسایل نقلیه با انرژی نو در 

مـاه نوامبـر ۲0۲۲، حـدود 7۲٫3 درصـد نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال گذشـته افزایـش یافـت. این در 

خودروهـای  فـروش  کل  حجـم  کـه  اسـت  حالـی 

سـواری 7٫۹ درصـد کاهـش داشـت کـه اولیـن روند 

کاهشی ساالنه از ماه می ۲0۲۲ را نشان می دهد.

پرداخـت  بـا  الکتریکـی  خودروهـای  فـروش 

یارانه هـای دولتـی قـرار اسـت تـا پایـان سـال جـاری 

نظـر گرفتـن ضرب العجـل  بـا در  کـه  انجـام شـود 

افزایـش  انتظـار  می تـوان  یارانه هـا،  ایـن  پرداخـت 

حجم تقاضا برای خودروهای الکتریکی در آینده را 

داشت. گمانه زنی های زیادی وجود دارد که ممکن 

اسـت زمـان پرداخـت یارانه هـا تمدیـد شـود امـا عدم 

باتری سـازان  سـوی  از  موضـوع  ایـن  رسـمی  تاییـد 

خودروهـای  تقاضـای  حجـم  می شـود  موجـب 

الکتریکـی در ماه هـای آینـده در بـازار چیـن بـه  طـور 

قابـل  توجهـی بـا کاهـش مواجـه شـود. سیاسـت های 

کشـور چیـن در کاهـش محدودیت هـای مرتبـط بـا 

ویروس کرونا و تالش این کشور جهت جلوگیری از 

موج جدید این بیماری در چین، موجب ایجاد یک 

وضعیت بالتکلیفی در سطح خرد بازار شده است.

بالتکلیفـی  ایـن چشـم انداز، وضعیـت  وجـود 

سـوی  از  سـواالتی  طـرح  موجـب  مـدت  کوتـاه 

تحلیل گـران بـازار همچـون چرایـی افزایـش قیمـت 

لیتیـوم بعـد از رسـیدن بـه یـک ثبـات نسـبی در 

قیمـت و پیش بینـی کاهـش قیمـت آن در سـال 

چنیـن  بـه  لیتیـوم  بـازار  کـه  البتـه  شـد.  آتـی 

قیمت هـای  افزایـش  دارد.  نیـاز  تحلیل هایـی 
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در  قیمـت  افزایـش  بـه  منجـر  لیتیـوم،  کنونـی 

سـاخت  هزینـه  آن  نتیجـه  در  کـه  شـد  باتری هـا 

وسایل نقلیه با انرژی نو افزایش یافت.

ایـن افزایـش هزینـه موجـب ایجـاد مشـکالتی 

بـرای خودروسـازان الکتریکـی کـه بـه دنبـال ایجاد 

فضـای رقابتـی در مبحـث قیمت ها در مقایسـه با 

خودروهای با سوخت های فسیلی بودند، شد.

بررسی امکان ایجاد تعادل در حجم   
عرضه و تقاضای لیتیوم

در همین راستا، تعیین قیمت های پایین تر نیازمند 

رشد در روند عرضه با نرخی به نسبت باال است. 

 »Fastmarkets NewGen« موسسه  تحلیل گران 

تخمین می زنند که حجم تولید جهانی لیتیوم در 

سال ۲0۲۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 

انتظار  و  است  داشته  افزایش  درصد   36 حدود 

می رود حجم عرضه کل از حدود 540 هزار و 500 تن 

لیتیوم کربنات معادل در سال ۲0۲۱، به بیش از سه 

میلیون تن تا سال ۲030 افزایش یابد.

تحلیل ها و پیش بینی های زیادی درباره حجم 

عرضـه لیتیـوم وجـود دارد. ایـن در حالی اسـت که 

تولیـد  جدیـد  ظرفیـت  در  سـرمایه گذاری  میـزان 

لیتیوم بسـیار افزایش یافته اسـت و ایاالت متحده 

آمریـکا و اتحادیـه اروپـا در تالشـند کـه زنجیره های 

تامیـن داخلـی لیتیـوم خـود را گسـترش دهنـد کـه 

همیـن موضـوع باعـث رشـد بیشـتر حجـم عرضـه 

لیتیوم خواهد شد.

در این حین مشکلی که مطرح می شود، این 

است که مواد معدنی صنعتی در پروژه های نوپا 

مستعد استخراج بیش از اندازه هستند که موجب 

برجسته شدن پتانسیل از دست رفتن زمان بندی 

تایید خلوص لیتیوم مورد نیاز مشتریان می شود. 

از  لیتیوم  عرضه  رشد  بیشترین  عالوه براین، 

لپدولیت  ذخایر  مانند  جدیدی  منابع  استخراج 

چین حاصل می شود که امکان ایجاد مشکالت در 

روند عرضه آن نیز وجود دارد.

از میـان مهم تریـن مشـکالت بـه وجـود آمـده 

می تـوان بـه امـکان آلودگـی رودخانـه جیـن جیانـگ 

جیانگشـی  اسـتان  در  ییچیـن  منطقـه  از  کـه 

می گذرد، اشاره کرد.

 Benchmark« بـر اسـاس گزارشـی از شـرکت

 Yongxing« شـرکت   ،»Mineral Intelligence

Special Materials« ماه نوامبر ۲0۲۲ مجبور شـد 

فرایند تولید خود را به حالت تعلیق درآورد؛ چراکه 

آزمایش هـای دولتـی نشـان از غیـر عـادی بـودن آب 

رودخانه مذکور داشت.

اسـتان جیانگشـی هم اکنـون بـه عنـوان مرکـز 

معادن لپدولیت در چین مطرح اسـت اما شـرکت 

اشـاره   »Benchmark Mineral Intelligence«

چیـن،  اسـتان  ایـن  لپدولیـت  عیـار  کـه  می کنـد 

پایین تـر از اسـپودومن اسـترالیا اسـت و بـه همیـن 

تولیـد ضایعـات  انتشـار کربـن و  بـه  دلیـل منجـر 

بیشتری خواهد شد.

مداخلـه مقامـات چیـن در ایـن رابطـه در مـاه 

ایجـاد  بـه  منجـر  اسـت  ممکـن   ۲0۲۲ نوامبـر 

کشـمکش های زیسـت محیطی بزرگ تـر بـا توجـه 

بـه فراینـد پـردازش تغلیـظ لپیدولیـت در معـادن 

اطـراف منطقـه ییچیـن در اسـتان جیانگشـی در 

آینده شود.

خطـوط تولیـد و عرضه لیتیوم، متاثـر از عوامل 

شناخته شـده و ناشـناخته زیـادی اسـت. بـه همین 

تغییـرات  دربـاره  زیـادی  گمانه زنی هـای  دلیـل 

قیمت آن در آینده وجود دارد.

 Fastmarkets« موسسـه  رابطـه،  همیـن  در 

NewGen« پیش بینـی می کنـد کـه بـا رشـد حجـم 

عرضـه، بـازار بـا مـازاد عرضـه از سـال ۲0۲5 روبـه رو 

خواهد شد.

ایـن موسسـه در یادداشـت تحقیقاتـی در روز 

هشـتم دسـامبر ۲0۲۲ اعالم کرد که بازار همچنان 

بـا محدودیـت در عرضـه لیتیـوم مواجـه اسـت و 

احتمال ایجاد نوسـانات بین کسـری و مازاد عرضه 

و در نتیجـه نوسـانات قیمتـی در برخـی از سـال ها 

در آینده وجود دارد.

بـه عبـارت دیگـر، راه رسـیدن بـه مـازاد عرضـه 

بـا  بـازار  همچنیـن  بـود.  نخواهـد  همـوار  چنـدان 

ریسـک احتمـال کاهـش و افزایـش قیمـت مواجـه 

اسـت. بنابرایـن ثبـات در قیمـت لیتیـوم ممکـن 

است چندان ادامه نداشته باشد. 

 به دلیل قیمت باالی 
نیکل و کبالت که 

باعث شده بسیاری از 
تولیدکنندگان خودروهای 

الکتریکی در آسیا به 
سمت باتری های کم 
هزینه تر لیتیوم آهن 
فسفات روی بیاورند
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بزرگ ترین تولیدکننده لیتیوم جهان به دنبال باالماندن قیمت

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از »Financial Times«، بـازار لیتیـوم بیـن 

سـال های ۲0۱8 تا ۲0۲0 سـقوط کرد. درسـت زمانی که 

بـازار در باتـالق مـازاد عرضـه گرفتـار شـده بود و تقاضا 

که بعد از کاهش یارانه وسایل نقلیه برقی آسیب دید. 

 Benchmark Mineral« گزارش هـای  اسـاس  بـر 

Intelligence« طـی ایـن مـدت قیمت هـا از ۲5 هـزار 

دالر در هر تن به زیر 6 هزار دالر در هر تن سقوط کرد.

اریک نوریس، سرپرست لیتیوم در گروه شیمیایی  

ایاالت متحده آمریکا بیان کرد که بازار این فلز بعد از 

جهش سرسام آور فروش وسایل نقلیه الکترونیکی به 

طور اساسی متحول شده بود.

از سـال ۲0۲0، قیمت هـا بـا رشـد ۱0 برابـری خـود به 

رکـورد 80 هـزار دالر در هـر تن رسـیده اسـت. سـطحی 

که در تمام طول سال ۲0۲۲ به آن نزدیک باقی مانده و 

باعث ایجاد نگرانی در بین خودروسـازان برای تامین 

منابع لیتیوم خود برای ادامه دهه شده است.

نوریس در مصاحبه ای اذعان کرد: یکی از دالیلی 

که ما وضعیت بازار را دشوار می بینیم، این است که 

بازار تغییر اساسی کرده و متفاوت شده است. در 

سال ۲0۱۹ بازار با 300 هزار تن رشد چندانی نداشت و 

مقدار رشد پی از آن، بین 30 هزار تا 50 هزار تن در هر 

سال بوده است. در حال حاضر، بازار ۲00 هزار تن در 

سال رشد می کند که این میزان معادل اندازه کل بازار 

در گذشته بوده است. وی اضافه کرد که در گذشته، 

شـرکت »Albemarle«، بزرگ تریـن تولیدکننـده لیتیوم در جهـان انتظار دارد قیمت هـای باالی فلزات 
مهم باتری برای سال ها ادامه داشته باشد، حتی اگر جهشی در میزان عرضه آن ها انجام شود.

میانگین ظرفیت یک پروژه معدنی پنج هزار تن بود. 

»Albemarle«، بزرگ ترین تولیدکننده لیتیوم از نظر 

مقدار سرمایه در جهان است و انتظار می رود که ۱30 

هزار تا ۱40 هزار تن لیتیوم کربنات معادل را امسال از 

دارایی های خود در شیلی، ایاالت متحده آمریکا و 

استرالیا همراه با محصوالت فرآوری شده در کشورهای 

تولید کننده و چین، تولید و عرضه کند. انتظار می رود 

که سود تعدیل شده آن قبل از بهره، مالیات، کاهش 

بها و استهالک تحت تاثیر جهش قیمت های امسال 

چهار برابر شود و به سه میلیارد و 300 میلیون دالر تا 

سه میلیارد و 500 میلیون دالر برسد. اظهارات این 

شرکت در حالی مطرح می شود که بحث تحلیل گران 

بازار در مورد این مسئله است که آیا این فلز فقط یک 

کاال مثل بقیه کاالهای موجود با چرخه  های رکود و 

برای  که  است  کاالیی  یا  می شود  محسوب  رونق 

همگام شدن با رشد وسایل نقلیه برقی با کمبودهای 

نامحدود ساختاری به عنوان یک صنعت نوپا مواجه 

است. به هر حال، قیمت های پایین برای فلزات باتری 

یک امر حیاتی برای مقرون به صرفه کردن بهای تمام 

شده ساخت خودروهای الکتریکی برای خریداران و 

مصرف کنندگان است.

موسسـه »Goldman Sachs« یک اصالح شدید 

قیمتـی تـا ۱۱ هـزار دالر در هـر تـن را در بـورس کاالی 

لندن »LCE« تا سال ۲0۲4 پیش بینی می کند و دلیل 

آن را هـم دسـت و پنجـه نرم کردن بخـش خودروهای 

برقـی چینـی بـا عرضـه بیـش از حـد خـودرو و قیمـت 

باالی لیتیوم می داند که باعث توسـعه منابع جدید 

عرضه در شیلی، استرالیا و چین شده است.

 ،»Fastmarket NewGen« طبق تحلیل و آنالیـز

حـدود 40 پـروژه لیتیومـی در حـال توسـعه در سـطح 

جهـان کـه یـا در فـاز سـاخت قـرار دارنـد و یـا درحـال 

تکمیـل مطالعـات امکان سـنجی نهایی هسـتند، ۱66 

درصد نسبت به سال ۲0۱۹ افزایش داشته است.

کـه  باورنـد  ایـن  بـر  لیتیـوم  بـازار  تحلیل گـران 

هزینـه عرضـه پروژه هـای جدیـد بـه دلیـل عیارهـای 

هسـتند،  توسـعه  حـال  در  کـه  معادنـی  پایین تـر 

باالسـت و این امر از افت قیمت ها به زیر سـطح ۲0 

دولـت  تـن جلوگیـری می کنـد.  هـر  در  هـزار دالر 

استرالیا در این ماه مطرح کرد که تنها انتظار دارد 

قیمت هـا در سـال ۲0۲4 بـه طـور متوسـط بـه حـدود 

48 هـزار دالر در هـر تـن لیتیـوم هیدروکسـید، یکـی 

دیگـر از مـواد شـیمیایی لیتیومـی بـا گریـد باتـری 

کاهـش یابـد. کانبـرا همچنیـن نگرانـی صنعـت در 

مـورد پروژه هـای جدیـد در دسـت توسـعه توسـط 

کـه  می دانـد  تاخیـر  مسـتعد  را  نوپـا  معـدن کاران 

منجـر بـه کمبـود عرضـه مـداوم و پیوسـته در چنـد 

انبارهـا  موجـودی  افزایـش  می شـود.  آینـده  سـال 

توسط پاالیشگاه های لیتیوم و تولیدکنندگان باتری، 

عامـل ناشـناخته ای اسـت که می توانـد قیمت ها را 

سریع تر از حد انتظار پایین بیاورد.
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