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سرمقاله

ــان،  ــر جهـ ــوآوری در سراسـ ــای نـ ــداف نظام هـ ــن اهـ ــی از مهم تریـ یکـ

اتصـــال فنـــاوری بـــه بـــازار و خلـــق ثـــروت از آن اســـت. از یـــک ســـو، فشـــارهای 

اجتماعـــی بـــرای ارتقـــای رفـــاه و خلـــق ثـــروت از ســـرمایه گذاری های 

صـــورت گرفتـــه در حـــوزه توســـعه علـــم و فنـــاوری و از ســـوی دیگـــر، 

تنگناهـــای اقتصـــادی ناشـــی از ناکافـــی بـــودن منابـــع عمومـــی دولتـــی، 

تجاری ســـازی دســـتاوردهای پژوهـــش و فنـــاوری را بـــه عنـــوان یکـــی از 

مهم تریـــن اولویت هـــای دانشـــگاه ها و موسســـه های تحقیقاتـــی مطـــرح 

از مهم تریـــن روش هـــای تجاری ســـازی دســـتاوردهای  اســـت.  کـــرده 

پژوهـــش و فنـــاوری در دانشـــگاه ها و موسســـه های پژوهشـــی می تـــوان بـــه 

لیســـانس، فرانشـــیز، شـــرکت زایشـــی، ســـرمایه گذاری مشـــترک و فـــروش 

مســـتقیم کاال یـــا خدمـــت اشـــاره کرد.بـــه طـــور کلـــی بخش هـــای اثرگـــذار در 

زیســـت بـــوم نـــوآوری و همـــکاری فناورانـــه بیـــن شـــرکت های بـــزرگ و نوپـــا را 

می تـــوان بـــه گروه هایـــی شـــامل بـــر ســـازمان های دولتـــی، نهادهـــای 

آموزشـــی و پژوهشـــی، نهادهـــای مالـــی، شـــرکت ها، نهادهـــای حمایتـــی، 

ترویجـــی  نهادهـــای  و  تخصصـــی  خدمـــات  ارائه دهنـــده  نهادهـــای 

تقســـیم بندی کـــرد. ســـازمان های دولتـــی کـــه مســـئولیت سیاســـت گذاری 

و اجـــرای سیاســـت های مختلـــف در کشـــور را بـــر عهـــده دارنـــد، از طریـــق 

ـــه همـــکاری  ـــد زمین ـــن برنامه هـــا و سیاســـت های مختلـــف می توانن تدوی

شـــرکت های بـــزرگ و کوچـــک را فراهـــم کننـــد. عالوه برایـــن، ســـازمان های 

ـــی فکـــری  ـــت از مالکیـــت دارای ـــوی حمای ـــم ق ـــا فراهم ســـازی رژی ـــی ب دولت

ـــا شـــرکت های  ـــرای همـــکاری ب ـــا ب ـــل شـــرکت های نوپ ـــش تمای باعـــث افزای

بـــزرگ می شـــوند. نهادهـــای آموزشـــی و پژوهشـــی نیـــز مســـئولیت 

فراهم ســـازی نیـــروی انســـانی مـــورد نیـــاز بـــرای فعالیـــت در زیســـت بوم از 

ـــه آموزش هـــای عمومـــی و تخصصـــی و همچنیـــن مســـئولیت  ـــق ارائ طری

اجـــرای پروژه هـــای الزم را بـــر عهـــده دارنـــد. نهادهـــای مالـــی در زیســـت بوم 

همـــکاری فناورانـــه، نهادهایـــی هســـتند کـــه مســـئولیت تامیـــن مالـــی 

ــا  ــه آن هـ ــه ازجملـ ــد کـ ــده دارنـ ــر عهـ ــعه را بـ ــق و توسـ ــرکت ها و تحقیـ شـ

می تـــوان بـــه بانک هـــا و صندوق هـــای ســـرمایه  گذاری ریســـک پذیر اشـــاره 

کـــرد.  شـــرکت ها، همـــان بازیگـــران اصلـــی زیســـت بـــوم همـــکاری فناورانـــه 

ــط و  ــک و متوسـ ــی و کوچـ ــزرگ صنعتـ ــرکت های بـ ــامل شـ ــه شـ ــوده کـ بـ

نوپایـــی اســـت کـــه بـــا یکدیگـــر همـــکاری داشـــته و زیســـت بـــوم را تشـــکیل 

می دهنـــد. خوشـــبختانه در بخـــش معـــدن و صنایـــع معدنـــی کشـــور، 

شـــرکت های بزرگـــی ماننـــد شـــرکت ملـــی صنایـــع مـــس ایـــران و شـــرکت های 

مطـــرح فـــوالدی همچـــون فـــوالد مبارکـــه، گل گهـــر، چادرملـــو و ... حضـــور 

دارنـــد کـــه می تواننـــد ظرفیـــت مناســـبی در هم افزایـــی بـــا شـــرکت های 

ــود از  ــد. مقصـ ــاد کننـ ــدن ایجـ ــوزه معـ ــان در حـ ــی و دانش بنیـ تحقیقاتـ

نهادهـــای حمایتـــی، نهادهایـــی اســـت کـــه اقدام هـــای مختلفـــی را بـــرای 

حمایـــت مالـــی و غیرمالـــی از رشـــد و توســـعه شـــرکت ها و همچنیـــن 

به هم رســـانی شـــرکت های بـــزرگ و نوپـــا انجـــام می دهنـــد. نهادهـــای 

ارائه دهنـــده خدمـــات تخصصـــی نیـــز بـــه شـــرکت های حاضـــر در زیســـت 

بـــوم در زمینه هـــای تخصصـــی مانند مســـائل حقوقی، بیمـــه و... خدمات 

الزم را ارائـــه می کننـــد. نهادهـــای ترویجـــی ماننـــد رســـانه ها و شـــبکه های 

اجتماعـــی نیـــز بـــه دنبـــال فرهنگ ســـازی در ســـطح زیســـت بـــوم و نـــوآوری 

هســـتند. بخـــش معـــدن و صنایـــع معدنـــی، یکـــی از 20 صنعـــت در حـــال 

ـــروزه نهادهـــای  ـــد و ام ـــه شـــمار می آی ـــا ســـال 2030 ب ـــان ت رشـــد ســـریع جه

حاکمیتـــی مختلـــف اقـــدام بـــه راه  انـــدازی مراکـــز متعـــددی بـــرای 

شـــتاب دهی و رشـــد کســـب و کارهای معدنـــی خـــود کرده  انـــد. در همیـــن 

راســـتا، ایـــران بـــه عنـــوان یکـــی از 10 کشـــور برتـــر معدنـــی جهـــان، راه انـــدازی 

چنیـــن مراکـــزی را بـــرای توســـعه طرح هـــای نوآورانـــه و فناورانـــه مرتبـــط بـــا 

بخـــش معـــدن و صنایـــع معدنـــی در دســـتور کار خـــود قـــرار داده اســـت کـــه 

ـــران  ـــی ای ـــع معدن ـــادن و صنای ـــوآوری مع ـــه مرکـــز ن ـــوان ب ـــه آن می ت از جمل

)ایمینـــو( اشـــاره کـــرد. از آنجایـــی کـــه کشـــور طـــی ســـالیان اخیـــر بـــا 

تحریم هـــای شـــدید مواجـــه شـــده، بومی ســـازی قطعـــات و تجهیـــزات مـــورد 

نیـــاز بخـــش معـــدن و صنایـــع معدنـــی بـــه ویـــژه فـــوالد بیـــش از پیـــش مـــورد 

توجـــه ســـازمان های دولتـــی ذی ربـــط ماننـــد ایمیـــدرو قـــرار گرفتـــه اســـت. 

بســـیاری از ایـــن قطعـــات و تجهیـــزات در ســـایه زیســـت بـــوم نـــوآوری، 

ـــه توســـعه پژوهـــش و فنـــاوری در بخـــش معـــدن و  بومی ســـازی و منجـــر ب

صنایـــع معدنـــی کشـــور شـــده اند.  بـــا ایـــن تفاســـیر، زیســـت  بوم نـــوآوری و 

ـــود  ـــد بخـــش معـــدن را در راســـتای بهب ـــردازی اســـتارت آپی می توان ایده  پ

عملیـــات معدنـــی ماننـــد اکتشـــاف بـــا اســـتفاده از فناوری  هـــا در راســـتای 

کاهـــش هزینه هـــای موجـــود، شفاف  ســـازی اطالعـــات در زنجیـــره ارزش، 

افزایـــش بازدهـــی و ارتقـــای بهـــره وری در فراینـــد اســـتخراج و به  کارگیـــری 

روش هـــای تدویـــن فـــرآوری محصـــوالت معدنی با اســـتفاده از فناوری  های 

نویـــن یـــاری رســـاند. همچنیـــن نقش زیســـت بـــوم نـــوآوری در اســـتحصال و 

فـــرآوری عناصـــر کمیـــاب و نـــادر خاکـــی بســـیار پررنگ تـــر از ســـایر عناصـــر 

خواهـــد بـــود و همیـــن مســـئله بـــر ضـــرورت توســـعه زیســـت بـــوم نـــوآوری در 

بخش معدن و صنایع معدنی می افزاید.

 ضرورت توسعه زیست بوم 
نوآوری در بخش معدن

مجیدوفاییفرد
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 مشتری مداری و تجزیه وتحلیل صنعت و بازار 
را در دستور کار خود  قرار  داده ایم

 محمدرضا پاکباز، مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فوالد جنوب در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

ــی  ــن مجموعــه ، شــامل مطالعات ــه فعالیــت ای دامن

گســترده بــود کــه عــالوه بــر امکان ســنجی و توجیــه 

اقتصــادی طرح هــا، بررســی هایی را از مراحــل اولیه 

اســتخراج،  و  اکتشــاف  باالدســت،  بخــش  در 

دانه بنــدی، تغلیــظ و آماده ســازی مــواد اولیــه در 

همچنیــن  می شــد.  شــامل  را  ســنگ آهن  معــادن 

احیــا  از  نیــز  دســت  پاییــن  بخــش  در  اقداماتــی 

تــا  نــورد  و  ریخته گــری  فوالدســازی،  مســتقیم، 

بازاریابــی و فــروش محصــول نهایــی در دســتور کار 

ایــن مجموعــه قــرار گرفــت. در واقــع هــدف از 

ارائــه  و  یاری رســانی  شــرکت،  ایــن  تاســیس 

مشــاوره هایی بــه صنعــت فــوالد کشــور در جهــت 

فعالیت    زمینه  خصوص  در  توضیحاتی 
فوالد  پیشگامان  مشاور  مهندسین  شرکت 

جنوب ارائه بفرمایید.
شــرکت مهندســین مشــاور پیشــگامان فــوالد 

جنــوب، فعالیــت خــود در زمینــه ارائــه مشــاوره  و 

خدمــات فنــی مهندســی در صنعــت فــوالد را از 

و  ارشــد  مدیــران  از  گروهــی  توســط  ســال 1389 

متخصصــان بــا تجربــه صنعــت فــوالد در قالــب یــک 

تیم توانمند فنی، مهندســی و مدیریتی، اقداماتی 

را بــا هــدف بومی ســازی خدمــات فنــی، طراحــی و 

انتقــال دانــش و  مهندســی، مشــاوره، نظــارت و 

تجــارب ارزنــده بــه صنعــت فوالد کشــور آغــاز کرد. 

حصــول بهتریــن نتایــج و ایفــای نقــش کاربــردی در 

بخــش معــدن و صنایــع معدنــی در تحقــق توســعه 

پایــدار در کشــور بــوده اســت. شــرکت مهندســین 

ــه  مشــاور پیشــگامان فــوالد جنــوب طــی نزدیــک ب

یــک دهــه فعالیــت مســتمر، ضمــن به کارگیــری و 

و  کشــور  برتــر  نخبــگان  و  کارشناســان  جــذب 

همچنیــن پشــتوانه تجربــه 40 ســاله شــرکت فــوالد 

بــا  ارتبــاط  برقــراری  در  توانایــی  و  خوزســتان 

شــرکت های برجســته خارجی و اســتفاده از دانش 

و تکنولوژی روز دنیا، در میان معدود شرکت های 

بــزرگ تخصصــی داخلــی فعــال در صنعــت فــوالد 

قرار گرفته است.

فضـای کسـب وکارهای امروز به گونه ای اسـت که سـازمان ها نمی توانند بدون اسـتراتژی های 
کسـب وکار به اهداف سـازمانی خود دسـت یابند و برای ایـن منظور از برنامه ای مدون و منسـجم 
بـرای دسـتیابی به اهداف خود بهـره می گیرند. برنامه ریزی اسـتراتژیک با سـایر برنامه ریزی های 
درون سـازمانی بسـیار متفـاوت اسـت و در آن کلیـه ابعاد سـازمان، فعالیت هـا، اهـداف و برنامه ها 
مشـخص می شـوند. تعریف یک برنامه اسـتراتژیک و اجـرای صحیح آن می توانـد تضمینی برای 
موفقیـت سـازمان باشـد. بنابرایـن سـازمان ها، متناسـب بـا نـوع کسـب وکار خـود، برنامه های 
اسـتراتژیک را بـر اسـاس مدل های مختلف تعیین و اجـرا می کنند. با توجه بـه اهمیت برنامه ریزی 
اسـتراتژیک، شـرکت مهندسـین مشـاور پیشـگامان فـوالد جنـوب تعییـن اهـداف کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت خود را در قالب تدوین اسـتراتژی سـازمانی در دسـتور کار قرار داده اسـت. 
در همیـن راسـتا، خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالیـن« گفت وگویی بـا محمدرضا 

پاکباز، مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فوالد جنوب داشته است.
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میانه، مجتمع فوالد غدیر نی ریز و فوالد بافت نیز 

از دیگر خدمات برجسته شرکت به شمار می آید.

این شرکت چه استراتژی هایی را طی یک   
دهه فعالیت خود جهت توسعه هرچه بیشتر در 

دستور کار قرار داده است؟
فوالد  پیشگامان  مشاور  مهندسین  شرکت 

جنوب، به عنوان یکی از شرکت های گروه فوالد 

خوزستان، در راستای تحقق ماموریت خود یعنی 

)شرکت های  شرکت  اصلی  مشتریان  رضایت 

گروه فوالد خوزستان و... که از محصوالت این 

شرکت استفاده می کنند( و نیز پاسخگویی موثر 

خود،  سهامداران  به ویژه  و  ذی نفعان  قبال  در 

و  شیوه ها  ابزارها،  راه،  این  در  و  می کند  تالش 

کار  به  را  مدیریتی  کارآمد  و  نوین  روش های 

پیشگامان  مشاور  مهندسین  شرکت  می بَرد. 

فوالد جنوب دارای پتانسیل بالقوه ای در خصوص 

کسب نتایج درخشان از طریق استمرار برنامه های 

همسو و هدفمند است. از آنجایی 

تحوالت  و  تغییر  که 

محیطی و گذشت زمان 

شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فوالد   
جنوب چه خدماتی را به مشتریان خود ارائه 

می دهد؟
مهندسی،  و  طراحی  بر  مبتنی  خدمات 

مهندسی معکوس، اتوماسیون صنعتی، نظارت و 

مشاوره در زمینه راه اندازی و بهره برداری خطوط 

سیستم های  پشتیبانی  و  توسعه  فوالد،  زنجیره 

و  توسعه   ،  »MIS« مدیریت  اطالعات  یکپارچه 

پشتیبانی شبکه، پیاده سازی سیستم و نگهداری و 

تعمیرات پیشگیرانه، بازسازی سازه های بتنی و 

فلزی و بازرسی کاال شامل بازرسی از قطعات و 

تجهیزات حین ساخت، از جمله خدماتی است که 

به مشتریان ارائه می دهیم.  برای مثال، اجرای 

فوالد  شرکت  تصفیه خانه  صنعتی  اتوماسیون 

خوزستان، یکی از اقدامات بارز شرکت بوده است. 

همچنین نظارت، مشاوره، تکمیل نصب، راه اندازی 

و بهره برداری از واحدهای احیا مستقیم در جریان 

تازه  کارخانه های  از  بهره برداری  و  راه اندازی 

تاسیس تولید فوالد و آهن اسـفنجی مبتنی بر روش 

جدید احیا مستقیم ایرانی )PERED( در چهار 

پروژه بزرگ کشور شامل فوالد شادگان، فوالد 

باعث می شود که جهت گیری های استراتژیک و 

استراتژی های سازمانی قبلی اثربخشی و قدرت 

ضرورت  بدهند،  دست  از  را  خود  تاثیرگذاری 

پیشگامان  داشت که شرکت مهندسین مشاور 

اثربخشی و  فوالد جنوب نیز به منظور افزایش 

احتمال  بردن  باال  و  استراتژی های خود  کارایی 

جاری سازی  و  اجرا  به  برجسته،  نتایج  تحقق 

به  توجه  با  کند.  اقدام  جدید  استراتژی های 

اهمیت روزافزون صنعت فوالد در جهان و به تبع 

آن اجرای خدمات مشاوره ای و مهندسی برای 

دنیا،  روز  تکنولوژی های  به کارگیری  و  انتخاب 

داشتن یک استراتژی جامع، منسجم، هدفمند و 

به  نیل  برای  سازمان  ابعاد  همه  دربرگیرنده 

اهداف مشخص اولویت جدی و اساسی سازمان 

است. شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فوالد 

در  خود  موقعیت  ارتقای  منظور  به  نیز  جنوب 

و  اهداف  تبیین  و  تدوین  به  کشور،  سطح 

و  میان مدت  کوتاه  مدت،  سیاستگذاری های 

بلندمدت نیاز داشت. از این رو، این شرکت از 

استراتژی های  تدوین  به  اقدام  سال 1399  اوایل 

شرکت   1401 سال  آغاز  در  کرد.  کسب وکار 

جنوب  فوالد  پیشگامان  مشاور  مهندسین 

استراتژی های کسب وکار )6 مدل کسب وکار(، 

سه واحد پشتیبان و برنامه های عملیاتی هر یک از 

این استراتژی ها را تدوین کرد و ضمن توسعه تفکر 

پایین  الیه های  در  استراتژی ها  این  استراتژیک، 

سازمانی نیز اجرا شدند.
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در  اسـتراتژیک  برنامه ریزی هـای  اجـرای 

سـازمان ها، تجزیه وتحلیل همه جانبه کسـب وکار 

اسـت. در همیـن راسـتا، در شـرکت مهندسـین 

تجزیه وتحلیـل  فـوالد جنـوب  پیشـگامان  مشـاور 

کسـب وکارهای  مشـتریان  و  بـازار  صنعـت، 

سـپس  و  دارد  قـرار  کار  دسـتور  در  شـرکت 

دیدگاه هـا و انتظـارات ذی نفعـان اسـتراتژیک از 

کسـب وکارها و واحدهـای پشـتیبان ایـن شـرکت 

تعیین می شود.

شـرکت  قبـل،  مراحـل  کلیـه  شـدن  انجـام  بـا 

مهندسـین مشـاور پیشـگامان فوالد جنوب در گام 

بعدی نقشـه اسـتراتژی کسـب وکارهای شـرکت و 

در  کـرد.  تدویـن  را  شـرکت  پشـتیبان  واحدهـای 

ادامـه برنامه ریزی هـای اسـتراتژیک ایـن شـرکت، 

و  عملکـرد  کلیـدی  شـاخص های  و  معیارهـا 

اسـتراتژی های  پایـش  و  نظـارت  سـازوکارهای 

کسـب وکارهای این شـرکت و واحدهای پشـتیبان 

در    استراتژی ها  این  پیاده سازی  و  اجرا 
فوالد  پیشگامان  مشاور  مهندسین  شرکت 

جنوب چگونه صورت پذیرفته است؟
اجـرای هـر اسـتراتژی، مسـتلزم برخـورداری 

کـه  اسـت  منسـجم  و  مـدون  برنامـه ای  از 

می شـود.  نامیـده  اسـتراتژیک  برنامه ریـزی 

ایـن  اجـرای  و  تدویـن  بـرای  سـازمان ها 

اسـتفاده  مختلفـی  مدل هـای  از  برنامه ریزی هـا 

شـرکت  اسـتراتژیک  برنامه ریـزی  می کننـد. 

جنـوب  فـوالد  پیشـگامان  مشـاور  مهندسـین 

ترکیبـی از چهـار مـدل برنامه ریـزی و مدیریـت 

اسـتراتژیک  مدیریـت  مـدل  یعنـی  اسـتراتژیک 

برایسـون،  اسـتراتژیک  برنامه ریـزی  مـدل  ولـز، 

مـدل تدویـن اسـتراتژی دیویـد و مـدل کاپـالن و 

و  سـاختار  ولـز،  مـدل  اسـاس  بـر  اسـت.  نورتـون 

جهت گیری های اسـتراتژیک شـرکت مهندسـین 

مشـاور پیشـگامان فـوالد جنـوب تدویـن شـد و بـر 

اسـاس مدل برایسـون، ذی نفعان کلیدی شـرکت 

و  محیطـی  تحلیل هـای  سـپس  شـدند.  تحلیـل 

اسـتراتژی های کالن ایـن شـرکت بـر اسـاس مدل 

مـدل  اسـاس  بـر  نهایـت،  در  و  طراحـی  دیویـد 

شـرکت  اسـتراتژی  نقشـه  نورتـون،  و  کاپـالن 

مناسـب  مـدل  ابتـدا  شـد.  تدویـن  و  طراحـی 

اسـتراتژیک  پیاده سـازی و کنتـرل  جاری سـازی، 

در شـرکت مهندسـین مشـاور پیشـگامان فـوالد 

جنـوب و روش شناسـی تفصیلـی آن طراحی شـد. 

اسـتراتژیک،  برنامه ریـزی  در  کـه  آنجایـی  از 

سـازمانی،  رتبـه  باالتریـن  عنـوان  بـه  مدیـران 

مهم تریـن نقـش را ایفـا می کننـد، در ایـن شـرکت 

رویکـرد  بـا  گفتمان سـازی  و  فرهنگ سـازی 

دغدغه سـازی و خلـق تفکـر اسـتراتژیک در بیـن 

انجـام  سـازنده  شـکلی  بـه  شـرکت  مدیـران 

قطعیت هـا،  عـدم  تغییـرات،  سـپس  می شـود. 

و  فرصت هـا  تشـخیص  و  محیطـی  تحـوالت 

مهندسـین  شـرکت  کسـب وکارهای  تهدیـدات 

مشـاور پیشـگامان فوالد جنوب مطالعه و بررسی 

می شـوند. گفتنـی اسـت کـه ایـن بررسـی ها در 

واحدهـای پشـتیبان ایـن شـرکت نیـز بـا دقـت و 

ملزومـات  از  یکـی  می پذیـرد.  صـورت  جدیـت 

از  اسـتفاده  مجمـوع،  در  می شـود.  تعییـن  آن 

بـه  منجـر  اسـتراتژیک  برنامه ریـزی  مدل هـای 

فرایندهـای  و  اقدامـات  برنامه هـا،  تدویـن 

اسـتراتژیک کسـب وکار بـرای شـرکت مهندسـین 

واحدهـای  و  جنـوب  فـوالد  پیشـگامان  مشـاور 

در  کـه  مـواردی  دیگـر  از  شـد.  خواهـد  پشـتیبان 

برنامه ریـزی اسـتراتژیک ایـن شـرکت بایـد مـورد 

بـه جلـب رضایـت و  قـرار بگیـرد، می تـوان  توجـه 

در  متخصـص  نیـروی  کمبـود  مشـتریان،  اعتمـاد 

رشـته های طراحـی و مهندسـی و خدمـات فنـی و 

مهندسی در بازار کار، سیاست های شرکت مادر 

شـرکت  تعامـل  نحـوه  خوزسـتان(،  فـوالد  )گـروه 

راهبـردی،  )برنامه ریـزی  زیرمجموعـه  بـا  مـادر 

و  حمایـت  و  مالـی(  کنتـرل  و  راهبـردی  کنتـرل 

بازاریابـی،  زمینـه  )در  هلدینـگ  موثـر  پشـتیبانی 

تامیـن مالـی در اجـرای پروژه و سـرمایه گذاری در 

زیر ساخت های شرکت( اشاره کرد.
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این شرکت چه تمهیداتی را جهت مدیریت   
ریسک های احتمالی در مسیر روبه رشد خود 

اندیشیده است؟
ریســک ها بخــش جدایی ناپذیــر فراینــد تدویــن 

شــمار  بــه  اســتراتژیک  برنامه ریــزی  اجــرای  و 

می آینــد کــه می تواننــد تحقــق اهــداف تعیین شــده 

مخاطــره  بــه  را  تدوین شــده  برنامه هــای  در 

ســازمان،  هــر  کــه  اســت  بدیهــی  بیندازنــد. 

متناســب بــا نــوع کســب وکار خــود، بــا هــر یــک از 

ایــن ریســک ها مواجــه می شــود و احتمــال رخــداد 

ریســک های برنامه ریــزی اســتراتژیک در شــرکت 

مهندســین مشــاور پیشــگامان فــوالد جنــوب نیــز 

وجــود دارد. از جملــه ایــن ریســک ها می تــوان بــه 

جــذب  و  فعلــی  مشــتریان  رضایــت  افزایــش 

بــه  عالــی  خدمــات  ارائــه  و  جدیــد  مشــتریان 

اینکــه  بــه  توجــه  بــا  کــرد.  اشــاره  مشــتری 

کســب وکارهای امــروز بــه  ســرعت در حــال تغییــر 

و تحــول  هســتند، بهبــود و یــا تمرکــز تحقیــق و 

توســعه از ریســک هایی اســت کــه ایــن شــرکت بــا 

شایســتگی  توســعه  می شــود.  مواجــه  آن 

ســرمایه های انســانی بــه منظــور خلــق ارزش بــرای 

مشــتریان، تنــوع و افزایــش جریان هــای درآمــدی 

از طریــق فــروش بیشــتر محصــوالت و افزایــش 

ســهم بــازار و ارائــه خدمــات و محصــوالت متمایــز 

شــرکت  کــه  اســت  ریســک هایی  دیگــر  از 

مهندســین مشــاور پیشــگامان فــوالد جنــوب بــا 

ــه منظــور  ــن شــرکت، ب آن هــا مواجــه می شــود. ای

غلبــه بــر چالش هــای پیــش روی خــود و تحقــق 

اســتراتژی های مجموعــه، اقدامــات و راهکارهای 

ــد اجــرای  مختلفــی را در دســتور کار دارد و رون

آن هــا را پیگیــری می کنــد. یکــی از مهم تریــن ایــن 

رویکردهــا، طراحــی و اجــرای عملیــات پایــش و 

انجــام  و  مشــتریان  رضایتمنــدی  اندازه گیــری 

موجــب  مســئله  ایــن  اســت.  اصالحــی  اقــدام 

می شــود تا شــرکت مهندســین مشــاور پیشــگامان 

فــوالد جنــوب، بــا شناســایی نقــاط ضعــف خــود در 

اقــدام  ریســک ها  رفــع  راســتای  در  حــوزه،  ایــن 

نیــروی  ریســک های  کاهــش  راســتای  در  کنــد. 

انســانی، شــرکت مهندســین مشــاور پیشــگامان 

و  انتخــاب  جــذب،  بــه  اقــدام  جنــوب  فــوالد 

ــروی انســانی جــوان و مســتعد از  ــری نی به کارگی

ایــن  در  و  کــرده  کشــور  معتبــر  دانشــگاه های 

ــه منظــور  خصــوص اجــرای برنامه هــای آمــوزش ب

توســعه شایســتگی و قابلیت هــای مــورد نیــاز آنــان 

را در دســتور کار خود قرار داده اســت. همچنین 

انســانی  نیــروی  جــذب  بــرای  شــرکت  ایــن 

متخصص و با تجربه، تشــویق های رضایت بخشــی 

را ایجاد کرده است.

پیشـگامان  مشـاور  مهندسـین  شـرکت  در 

و  سـازمان ها  بـا  شبکه سـازی  جنـوب  فـوالد 

شـرکت های تخصصـی همـکار بـه منظـور توسـعه 

توانمنـدی در ارائـه خدمات طراحی و مهندسـی 

فعال سـازی  عالوه برایـن،  اسـت.  یافتـه  توسـعه 

هلدینـگ بـه صـورت شـرکت مـادر کـه عـالوه بـر 

تابعـه  شـرکت های  سـهام  در  سـرمایه گذاری 

توانایـی مدیریـت و کنتـرل آن هـا را نیـز دارند، از 

عـدم  بـرای  شـرکت  ایـن  اسـتراتژی های  دیگـر 

تدویـن  می شـود.  محسـوب  ریسـک  بـا  مواجهـه 

از رویکردهـای  ترکیبـی  بـا  اسـتراتژی هلدینـگ 

کنتـرل  شـرکت ها،  اسـتراتژی  اجـرای  و  تدویـن 

می گیـرد.  صـورت  مالـی  کنتـرل  و  اسـتراتژیک 

همچنین در شرکت مهندسین مشاور پیشگامان 

در  هلدینـگ  سـرمایه گذاری  از  جنـوب  فـوالد 

پروژه هـای فـروش خدمـات و تشـویق و ترغیـب 

مدیریـت ارشـد گـروه فـوالد خوزسـتان در تامیـن 

نیـاز از طریـق اعضـای هلدینـگ  خدمـات مـورد 

اسـتفاده می شـود. ایـن شـرکت از بـدو تاسـیس 

بهینـه   موجـب  کـه  فراگـرد  نـوآوری  از  تاکنـون 

شـدن راه هـای انجـام کار می شـود و نـوآوری در 

ارائـه  یـا  و  محصـوالت  تولیـد  بـه  کـه  محصـول 

خدمـات جدیـد و بهبود یافتـه می شـود، بهره منـد 

سـازمان  عنـوان  بـه  شـرکت،  ایـن  اسـت.  شـده 

در  هم اکنـون  اسـت  قـادر  نـوآوری  تقلیدکننـده 

آمـوزش،  و  بهره بـرداری  خدمـات،  بازارهـای 

فنـی و مهندسـی، طراحـی مهندسـی،  خدمـات 

فنـی  نظـارت  و  عالیـه  مشـاور  خدمـات  ارائـه 

کارگاه، خدمـات فنـاوری اطالعـات و مدیریـت 

در صنعت آهن و فوالد فعالیت کند.

این شرکت، به عنوان 
سازمان تقلیدکننده نوآوری 

قادر است هم اکنون 
در بازارهای خدمات، 

بهره برداری و آموزش، 
خدمات فنی و مهندسی، 
طراحی مهندسی، ارائه 
خدمات مشاور عالیه و 

نظارت فنی کارگاه، خدمات 
فناوری اطالعات، مدیریت 

در صنعت آهن و فوالد 
فعالیت کند
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 بررسـی میزان تقاضا برای قراضه های فوالدی در اروپا

افزایش ۵  درصدی تولید تختال »هرمز«

درآمد »فخوز« ۶ درصد افزایش یافت

افزایش 38 درصدی درآمد حاصل از فروش شـمش »کچاد«

افزایش 24 درصدی تولید »ارفع«

رونق تولید در گرو به روزرسـانی تجهیزات و ماشین آالت است
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 اروپـا بـا مجموع ۱۰.۴ درصـد از کل تولید فوالد در جهان در رتبـه دوم قرار دارد. در سـال های اخیر به 
دلیـل اهمیـت دادن بـه کاهش انتشـارات گازهـای گلخانه ای و مصـرف بهینه انـرژی، توجه ویـژه ای به 
اسـتفاده از قراضه های فوالدی شـده است که کشـورهای اتحادیه اروپا نیز از این مقوله مستثنی نیستند. 
میـزان تقاضـا بـرای قراضه  فوالدی از سـال ۲۰۱۹ تـا ۲۰۲۱ بـرای اتحادیه اروپا ثابت بـوده و میانگینی 
برابـر بـا ۱۰۴ میلیون و ۲۶۳ هزار تن داشـته اسـت. همچنیـن میـزان صـادرات و واردات قراضه فوالدی 
بـرای سـال ۲۰۲۱، بـه ترتیـب برابر بـا ۴۵ و ۲۸ میلیـون و ۸۰۰ هزار تن گزارش شـده کـه تغییر هر دو 

شاخص نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایشی بوده است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی 

»فلزات آنالین« و به نقل از روابط 

مشاوره  شرکت  عمومی 

آتورپات،  آرمان  اقتصادی 

قراضه فوالدی از سال 2012 

تا 2021 در اتحادیه اروپا، 

کربن  نشر   کاهش 

به  فوالد  و  آهن  ضایعات 

خانگی،  ضایعات  عنوان 

قدیمی و جدید طبقه بندی 

می شوند. قراضه درون کارگاهی و کارخانه ای، در 

کارخانه فوالد تولید و در همان جا بازیافت می شود. 

ضایعات  قدیمی،  قراضه  برای  منبع  بزرگ ترین 

خودروهای دور ریخته شده به همراه لوازم خانگی، 

راه آهن،  فرسوده  ریل های  و  واگن ها  ماشین آالت، 

سایر  و  تـــــــخریب شده  فــــــوالدی  ســـــــازه های 

محصوالت فوالدی است. قراضه جدید حین فرایند 

تولید فوالد به وجود می آید که عالوه بر استفاده 

داخلی در کارخانه، تجارت آن به عنوان ضایعات آهن 

و فوالد نیز قابل توجه است.

تولیدکنندگان آهن خام، فوالد خام و ریخته گری 

فوالد حدود 89 درصد از ضایعات را تولید می کنند. 

تولید فوالد خام جهان در سال 2020 به یک میلیون و 

860 هزار تن رسید. پیش بینی می شود که استفاده از 

فوالد در سال های آینده به طور پیوسته افزایش یابد تا 

نیازهای جمعیت روبه رشد جهانی را برآورده کند. 

وارد شدن  و  اخیر در چین  اقتصادی  کاهش رشد 

اقتصادهای نوظهور به بازار از سال 2014 روی تقاضای 

جهانی فوالد تاثیر معکوس گذاشته است. از سوی 

دیگر، ظرفیت مازاد تولید فوالد خام در کشورهای 

دیگر مانند چین به میزان زیادی افزایش یافته است؛ 

به گونه ای که این ظرفیت مازاد تنها برای چین در 

حدود 3۵0 میلیون تن و حدود دو برابر ظرفیت تولید 

اروپا تخمین زده شده است و این قضیه می تواند بازار 

عرضه فوالد را دچار تحول کند که در نهایت روی 

تقاضای قراضه اروپا تاثیر گذار است.

بر اساس گزارش سایت رسمی کمسیون اتحادیه 

اروپا، گردش مالی ساالنه حاصل از بخش فوالد در 

اروپا برابر با 166 میلیارد یورو بوده که برابر با 1.3 

درصد از تولید ناخالص داخلی )GDP( اتحادیه اروپا 

برآورد شده است و  328 هزار شغل مستقیم و تعداد 

بیشتری شغل غیرمستقیم و وابسته ایجاد می کند. 

 بررسی میزان تقاضا برای قراضه های فوالدی در اروپا

بخش فوالد اروپا با نیروگاه های مدرن، کارآمد 

از منظر کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای 

که  می شود  مشخص   CO2 مانند  گل خانه ای 

محصوالتی با ارزش افزوده یا خاص برای بازار جهانی 

تولید می کنند. براساس گزارش »USGS«، اتحادیه 

اروپا با تولید متوسط 170 میلیون تن فوالد خام در 

سال که 10.4 درصد از کل تولید فوالد در جهان را 

شامل می شود، پس از چین دومین تولیدکننده 

فوالد است.

تولید فوالد با استفاده از   
قراضه های فوالدی و میزان 

تقاضا برای آن در اروپا
تولید فوالد به طور عمده با استفاده از 

مواد اولیه ای مانند سنگ آهن، زغال سنگ و 
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 )BOF( کک توسط کوره بلند و کوره اکسیژن قلیایی

و یا با ورود موادی مانند آهن اسفنجی و قراضه در 

کوره های الکتریکی انجام می شود. در تاسیسات 

تولید ثانویه از یک »EF« استفاده می کنند که قراضه، 

ماده اصلی تولید فوالد است؛ به استثنای مقادیر 

کمی آهن خام که به عنوان ورودی به همراه ضایعات 

استفاده می شود. جایگزین دیگری برای استفاده از 

کوره بلند برای تولید آهن خام، استفاده از آهن احیای 

مستقیم )DRI( است، فرایندی که معموال توسط گاز 

طبیعی سوخت می شود.

در سال UNComtrade« ،2021« گزارش داد که 

کشورهای اتحادیه اروپا در حدود 28 میلیون و 800 

هزار تن قراضه وارد کردند، در  حالی  که در حدود 4۵ 

میلیون تن به کشورهای دیگر صادر کردند. این ارقام 

نشان می دهد نسبت به سال2020، اروپا شاهد 12.2 

درصد و 19.۵8 درصد افزایش به ترتیب در صادرات 

و واردات قراضه بوده است.

بررسی عوامل موثر روی میزان تقاضا   
برای قراضه های آهنی در اروپا

در بازه زمانی بین سال های 2012 تا 2020، میزان 

در  که  فوالدی همان  طور  قراضه های  برای  تقاضا 

نمودار 1 نشان داده شده است، از سال 2019 تا 2021 

ثابت بوده و به طور میانگین برابر با 104 میلیون و 263 

هزار تن است. نمودار 2، قیمت معامله شده برای 

قراضه ها را نشان می دهد و مشاهده می شود که در 

اکثر بازه های بین سال 201۵ تا 2021 روند افزایشی 

داشته است و از طرفی روند کلی تغییرات تقاضا برای 

قراضه نزولی بوده است. با مقایسه روند تغییرات 

تقاضا و قیمت قراضه های فوالدی احتمال  میزان 

می رود که افزایش قیمت روی کاهش تقاضا تاثیر 

داشته است اما روند تغییرات آن ها به  گونه ای نیست 

که این احتمال را نشان دهد.

انرژی، بعد از ماده اولیه بخش قابل  توجهی از 

انرژی  را تشکیل می دهد.  تولید فوالد  هزینه های 

مورد نیاز برای کوره های »EF« که ماده اصلی آن 

قراضه های آهنی بوده، جریان برق است. از طرفی با 

کوره های  در  فوالدی  قراضه های  به مصرف  توجه 

هزینه های  در  انرژی  عمده  سهم  و  الکتریکی 

فوالدسازی با استفاده از این دسته از کوره ها، قیمت 

الکتریسیته نیز می تواند یکی از عوامل تاثیرگذار بر 

تقاضای قراضه باشد. بررسی قیمت الکتریسیته در 

اروپا از 2017 تا 2021 در نمودار 3 نشان می دهد به 

غیر از نیمه دوم سال 2021 که به طور ناگهانی افزایش 

قیمت داشت، تغییرات آن نامحسوس بوده است.

تاثیر گریدهای قراضه بر روی مصرف برق به 

شدت با عیار آن ها مرتبط است. مصرف ویژه برق 

برای قراضه های با عیار پایین، تا 4۵ درصد بیشتر از 

قراضه های با عیار باال است. در نمودار 3 قیمت برق 

اروپا از 2017 تا 2021 بررسی شده و یک روند افزایشی 

داشته است. از طرفی تقاضای قراضه نیز افزایش 

یافته اما ممکن است این تغییرات نشان دهنده روند 

معناداری بین این دو شاخص نباشد.
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شرکت فوالد هرمزگان توانسته است در ۱۰ ماه امسال، یک میلیون و  ۲۵۴ هزار و ۲۱۷ تن 
تختال فوالدی تولید کند که این میزان حاکی از رشد ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته است. این شرکت در مدت مشابه سال پیش، یک میلیون و  ۱۹۳ هزار و ۵۳ تن تختال 

فوالدی تولید کرده بود.

تحلیلی  و  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 

مقام  در  فوالدهرمزگان  شرکت  آنالین«،  »فلزات 

سومین فوالدساز مطرح کشور عملکرد مطلوبی را در 

تولید اسلب و سایر محصوالت فوالدی در 10 ماهه 

امسال برجای گذاشته و فروش تختال صادراتی این 

شرکت نیز با رشد 14 درصدی نسبت به مدت زمان 

مشابه سال پیش همراه بوده است.

تولید ۱۴۰ هزار تن بریکت و آهک در   
فوالد هرمزگان

نمودار 1 نشان می دهد شرکت فوالد هرمزگان 

توانسته است در 10 ماه امسال، یک میلیون و  2۵4 

هزار و 217 تن تختال فوالدی تولید کند که این میزان 

حاکی از رشد ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته است. این شرکت در مدت مشابه سال 

پیش، یک میلیون و  193 هزار و ۵3 تن تختال فوالدی 

تولید کرده بود.

»هرمز« در 10 ماه سال 1401، موفق به تولید 140 

هزار و 91 تن سایر محصوالت فوالدی شده است که 

این میزان در هم سنجی با مدت مشابه سال قبل، از 

رشد 8 درصدی برخوردار بوده است. این شرکت در 

9 ماه سال گذشته، 129 هزار و 183 تن سایر محصوالت 

فوالدی تولید کرده بود.

ماه سال جاری،  فوالد هرمزگان در 10  شرکت 

موفق به تولید یک میلیون و  238 هزار و 991 تن آهن 

اسفنجی شده است. این شرکت در مدت مشابه 

سال پیش، یک میلیون و 446 هزار و 111 تن آهن 

اسفنجی تولید کرده بود.

مجموع تولید شرکت فوالد هرمزگان در 10 ماه 

تن   299 و  هزار  و 633  میلیون  دو  به   ،1401 سال 

محصول نهایی رسید. این شرکت در مدت مشابه 

سال 1400، توانسته بود دو میلیون و 768 هزار و 347 

تن محصول تولید کند.

 

رشد ۳۹ درصدی فروش داخلی   
»هرمز«

فوالد  شرکت  است  آن  از  حاکی   2 نمودار 

هرمزگان در 10 ماه سال 1401، توانسته است 668 

هزار و 828 تن تختال فوالدی خود را در بازار داخلی 

به فروش برساند. این شرکت در 10 ماه سال گذشته، 

موفق به فروش 709 هزار و 718 تن تختال فوالدی در 

بازار داخلی شده بود.

»هرمز« در 10 ماه امسال، موفق به فروش 491 

هزار و 48۵ تن تختال فوالدی در بازار صادراتی شده 

درصدی   14 رشد  از  حاکی  میزان  این  که  است 

افزایش ۵  درصدی تولید تختال »هرمز«
 در پایان 10 ماهه امسال رخ داد؛
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بازار داخلی شده بود.

مجموع فروش داخلی شرکت فوالد هرمزگان 

در 10 ماه امسال، به 688 هزار و ۵19 تن رسیده 

توانسته  این شرکت در 9 ماه سال 1400،  است. 

بود در مجموع 772 هزار و ۵99 تن محصول را در 

بازار داخلی بفروشد.

جمع فروش داخلی و صادراتی »هرمز« در 10 

ماه سال جاری، به یک میلیون و  180 هزار و چهار 

زمان  مدت  در  شرکت  این  رسید.  محصول  تن 

مشابه سال پیش، یک میلیون و 203 هزار و 131 تن 

محصول فروخته بود.

 

افزایش چشمگیر درآمد حاصل از   
فروش سایر محصوالت فوالدی

نمودار 3 نشـان می دهد شـرکت فوالد هرمزگان 

در 10 ماه سال جاری، توانسته است 164 هزار و 820 

میلیـارد و 114 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش تختـال 

کسب کند. این شرکت توانسته بود در 10 ماه سال 

گذشـته، 17۵ هـزار و ۵3۵ میلیـارد و ۵28 میلیـون 

ریال درآمد از فروش تختال کسب کند.

»هرمز« در 10 ماه سال 1401، موفق به کسب 

فروش  از  ریال  میلیارد  و ۵3۵  هزار  درآمد 469 

سایر محصوالت فوالدی شده است که این میزان 

 831 رشد  با  پیش  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 

درصدی همراه بوده است. این شرکت در 10 ماه 

میلیارد  و 402  بود ۵0 هزار  توانسته  پیش،  سال 

محصوالت  سایر  داخلی  فروش  از  درآمد  ریال 

فوالدی داشته باشد.

امسال،  ماه   10 در  هرمزگان  فوالد  شرکت 

توانسته است 214 هزار و 749 میلیارد ریال درآمد 

از فروش آهن اسفنجی کسب کند. این شرکت در 

10 ماه سال گذشته، توانسته بود چهار هزار و 120 

میلیارد و 460 میلیون ریال درآمد از فروش آهن 

اسفنجی کسب کند.

مجموع درآمد شرکت فوالد هرمزگان در 10 ماه 

سال جاری، به 16۵ هزار و ۵04 میلیارد و 398 میلیون 

ریال رسید. این شرکت در 10 ماه سال 1400 توانسته 

بود در مجموع 179 هزار و 706 میلیارد و 262 میلیون 

ریال درآمد کسب کند.

نسبت به مدت مشابه سال پیش است.  این شرکت 

در مدت مشابه سال قبل، 430 هزار و ۵32 تن تختال 

فوالدی را روانه بازار صادراتی کرده بود.

شرکت فوالد هرمزگان در 10 ماه سال جاری، 17 

هزار و 690 تن از سایر محصوالت فوالدی را در بازار 

به  این میزان نسبت  به فروش رساند که  داخلی 

نشان  را  رشد  درصد  قبل، 39  سال  مشابه  مدت 

می دهد. این شرکت در 10 ماه سال 1400، توانسته 

بود 12 هزار و 689 تن سایر محصوالت فوالدی را در 

بازار داخلی به فروش برساند.

»هرمز« در 9 ماه سال 1401، توانسته است دو 

هزار و یک تن آهن اسفنجی خود را در بازار داخلی به 

فروش برساند. این شرکت در 10 ماه سال گذشته، 

موفق به فروش 49 هزار و 992 تن آهن اسفنجی در 
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تحلیلی  و  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 

»فلزات آنالین«، شرکت فوالد خوزستان توانسته 

زمینـه  در  را  خیـره کنـنده ای  عملــــکرد  اســـت 

صادرات محصوالت خود به ویژه بیلت و بلوم در 

به  همواره  و  گذارد  جای  بر   1401 سال  ماه   10

برترین صادرکنندگان محصوالت  از  یکی  عنوان 

فوالدی کشور مطرح بوده است.

درآمد »فخوز« ۶ درصد افزایش یافت
جمع درآمد فروش داخلی و صادراتی شرکت فوالد خوزستان در ۱۰ ماه امسال، به ۴۰۴ هزار و ۱۹۱ میلیارد 
و ۱۰۴ میلیون ریال رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۶ درصد افزایش یافته است. این 

شرکت در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۰، توانسته بود ۳۸۱ هزار و ۱۵۶ میلیارد و ۶۸۹ میلیون ریال درآمد داشته باشد.

»فخوز« افزایش ۵ درصدی تولید بیلت   
و بلوم

فــوالد  شــرکت  کــه  می دهــد  نشــان   1 نمــودار 

خوزســتان توانســته اســت در 10 مــاه ســال جــاری، یــک 

میلیــون و 874 هــزار و 671 تــن بیلــت و بلــوم تولیــد 

کنــد کــه ایــن میزان در مقایســه با مدت مشــابه ســال 

قبــل، حاکــی از رشــد 47 درصــدی اســت. این شــرکت 

در 10 مــاه ســال پیــش، موفــق بــه تولیــد یــک میلیــون و 

269 هزار و 3۵9 تن بیلت و بلوم شده بود.

»فخــوز« در 10 مــاه امســال، یــک میلیــون و 81 

هــزار و 374 تــن اســلب تولیــد کــرده اســت. ایــن 

شــرکت طــی 10 مــاه ســال 1400، یــک میلیــون و 468 

هزار و 669 تن اسلب تولید کرده بود.

در شرکت فوالد خوزستان طی 10 ماه سال 1401، 

در پایان 10 ماه 1401؛



فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

17         بهمن ماه  1401        شماره  254

هزار و 86۵ تن اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی 

بفروشد.

جمـع فـروش داخلـی و صادراتـی محصـوالت 

»فخـوز« در 10 مـاه سـال 1401، بـه سـه میلیـون و 

در  میـزان  ایـن  کـه  رسـید  تـن   20 و  هـزار   204

هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 13 درصـد 

رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 10 مـاه سـال 

گذشـته، توانسـته بـود دو میلیـون و 834 هـزار و 

962 تن محصول بفروشد.

رشد ۴۳ درصدی درآمد حاصل از   
فروش بیلت و بلوم »فخوز«

همان  طور که در نمودار 3 مشاهده می شود، 

شرکت فوالد خوزستان توانست در 10 ماه سال 1401 

از محل فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی، 148 

درآمد  ریال  میلیون   286 و  میلیارد   ۵0۵ و  هزار 

کسب کند که این میزان در هم سنجی با مدت 

مشابه سال قبل، 93 درصد رشد داشته است. این 

شرکت در 10 ماه سال 1400، توانسته بود با فروش 

بیلت و بلوم در بازار داخلی، 76 هزار و 848 میلیارد 

و 841 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

»فخوز« در 10 ماه نخست سال جاری، 9۵ هزار 

و 240 میلیارد و 8۵2 میلیون ریال از فروش اسلب 

در بازار داخلی درآمد داشت که این میزان نسبت 

به مدت مشابه سال قبل، 24 درصد رشد داشته 

است. این شرکت در 10 ماه سال گذشته، 76 هزار و 

بازار  در  اسلب  ریال  میلیون   609 و  میلیارد   ۵11

داخلی فروخته بود.

از  امسال  ماه   10 در  خوزستان  فوالد  شرکت 

فروش گندله در بازارهای داخلی، 9 هزار و 267 

ریال درآمد کسب کرده  میلیون  و ۵18  میلیارد 

از رشد 71 درصدی  این میزان، حاکی  است که 

نسبت به مدت مشابه سال قبل است. این شرکت 

 39۵ و  هزار  پنج  پیش،  سال  مشابه  مدت  در 

میلیارد و 103 میلیون ریال درآمد از فروش داخلی 

گندله داشت.

»فخوز« با فروش آهن اسفنجی در بازار داخلی 

طی 10 ماه سال جاری، چهار هزار و 192 میلیارد و 

477 میلیون ریال درآمد کسب کرد که این میزان 

چهار میلیون و ۵62 هزار و 778 تن گندله تولید 

شده است. این شرکت در 10 ماه سال قبل، چهار 

میلیون و 703 هزار و 217 تن گندله تولید کرده بود.

»فخوز« طی 10 ماه امسال، توانست دو میلیون 

و 989 هزار و 327 تن آهن اسفنجی تولید کند که 

این میزان با افزایش ۵ درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال پیش همراه بوده است. این شرکت در 

10 ماه سال قبل، دو میلیون و 841 هزار و 977 تن 

آهن اسفنجی تولید کرده بود.

جمع تولید محصوالت شرکت فوالد خوزستان 

در 10 ماه سال 1401، به 10 میلیون و ۵08 هزار و 106 

تن رسید که این میزان حاکی از رشد 2 درصدی 

نسبت به مدت مشابه سال پیش است. این شرکت 

در 10 ماه سال گذشته، توانسته بود 10 میلیون و 

283 هزار و 222 تن محصول تولید کند.

 

فروش »فخوز« ۱۳ درصد رشد پیدا   
کرد

نمودار 2 حاکی از آن است که شرکت فوالد 

خوزستان توانست در 10 ماه امسال، یک میلیون و 

66 هزار و 602 تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی به 

 77 رشد  از  حاکی  میزان  این  که  برساند  فروش 

گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصدی 

است. این شرکت در 10 ماه سال 1400، موفق شده 

بازار  در  را  بلوم  و  بیلت  تن  و 701  هزار  بود 602 

داخلی بفروشد.

»فخوز« در 10 ماه سال جاری، 69۵ هزار و ۵94 

تن اسلب را در بازارهای داخلی فروخت که این 

میزان، حاکی از رشد 43 درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال قبل است. این شرکت در 10 ماه سال 

بازارهای  در  را  اسلب  تن   41 و  هزار   48۵ پیش، 

داخلی فروخته بود.

شرکت فوالد خوزستان در 10 ماه سال جاری، 

را در  اسفنجی  آهن  تن  و 699  توانست 47 هزار 

میزان  این  که  برساند  فروش  به  داخلی  بازارهای 

نسبت به مدت مشابه سال قبل، 11 درصد رشد را 

نشان می دهد. این شرکت در مدت مشابه سال 

پیش، 42 هزار و 836 تن آهن اسفنجی فروخته بود.

میزان فروش داخلی گندله در »فخوز« طی 10 

ماه امسال، به 296 هزار و ۵36 تن رسید که این 

میزان حاکی از رشد 93 درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال 1400 است. این شرکت، 1۵3 هزار و 189 

تن گندله در 10 ماه سال پیش در بازارهای داخلی 

فروخته بود.

جمع فروش داخلی محصوالت »فخوز« طی 10 

ماه سال 1401، به دو میلیون و 106 هزار و 431 تن 

محصول رسید که این میزان در هم سنجی با مدت 

مشابه سال قبل، حاکی از رشد 64 درصدی است. 

این شرکت در 10 ماه سال گذشته، توانسته بود یک 

میلیون و 283 هزار و 767 تن محصول در بازارهای 

داخلی به فروش برساند.

شرکت فوالد خوزستان در 10 ماه امسال، موفق 

در  بلوم  و  بیلت  تن   170 و  هزار   672 فروش  به 

بازارهای صادراتی شد که این میزان با رشد یک 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه 

بوده است. »فخوز« در 10 ماه سال 1400، توانسته 

بود 666 هزار و 690 تن بیلت و بلوم را در بازارهای 

صادراتی به فروش برساند.

»فخوز« در 10 ماه سال جاری، 400 هزار و 442 

.این  کرد  صادراتی  بازارهای  روانه  را  اسلب  تن 

شرکت در 10 ماه پارسال، 843 هزار و 824 تن اسلب 

را روانه بازارهای صادراتی کرده بود.

جمع فروش صادراتی شرکت فوالد خوزستان در 

10 ماه سال 1401، به یک میلیون و 97 هزار و ۵89 تن 

محصول رسید. این شرکت در 10 ماه سال گذشته، 

تن   19۵ و  هزار   ۵۵1 و  میلیون  یک  بود  توانسته 

محصول را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

ماه   10 طی  توانست  خوزستان  فوالد  شرکت 

امسال، یک میلیون و 738 هزار و 772 تن بلوم و 

فروش  به  صادراتی  و  داخلی  بازارهای  در  بیلت 

برساند که این میزان، نشان از رشد 37 درصدی 

نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. این شرکت 

در 10 ماه سال 1400، توانسته بود در مجموع یک 

میلیون و 269 هزار و 391 تن بلوم و بیلت بفروشد.

»فخوز« موفق شده است در 10 ماه سال جاری، 

یک میلیون و 96 هزار و 36 تن اسلب در بازارهای 

داخلی و صادراتی به فروش برساند. این شرکت در 

10 ماه سال 1400، توانسته بود یک میلیون و 328 
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در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 17 درصد 

رشد را نشان می دهد. این شرکت در 10 ماه سال 

پیش، توانسته بود سه هزار و ۵89 میلیارد و 213 

میلیون ریال درآمد از فروش آهن اسفنجی در بازار 

داخلی داشته باشد.

جمع درآمد شرکت فوالد خوزستان از فروش 

داخلی محصوالت طی 10 ماه سال 1401، به 2۵7 

هزار و 206 میلیارد و 133 میلیون ریال رسید که 

این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، ۵8 

ماه  این شرکت در 10  درصد رشد داشته است. 

سال 1400، توانسته بود 162 هزار و 344 میلیارد و 

داخلی  فروش  از  درآمد  ریال  میلیون   766

محصوالت خود داشته باشد.

شـرکت فـوالد خوزسـتان طـی 10 مـاه امسـال، 

موفق به کسب درآمد 87 هزار و 11 میلیارد و 622 

میلیـون ریـال از محـل صـادرات بیلت و بلوم شـد. 

ایـن شـرکت طـی 10 ماه سـال 1400، درآمـد 87 هزار 

و 9۵۵ میلیـارد و ۵۵0 میلیـون ریالـی از صـادرات 

بیلت و بلوم داشته است.

»فخوز« در 10 ماه سال جاری، موفق شد ۵7 

هزار و 98۵ میلیارد و 718 میلیون ریال درآمد از 

فروش اسلب در بازارهای صادراتی داشته باشد. 

این شرکت طی 10 ماه سال قبل، توانسته بود 127 

هزار و ۵66 میلیارد و 96۵ میلیون ریال اسلب در 

بازارهای صادراتی به فروش برساند.

شرکت فوالد خوزستان توانست در 10 ماه سال 

جاری، 146 هزار و 984 میلیارد و 971 میلیون ریال 

درآمد از صادرات محصوالت خود داشته باشد. 

این شرکت در 10 ماه پارسال، 218 هزار و 811 میلیارد 

و 923 میلیون ریال درآمد از صادرات محصوالت 

خود کسب کرده بود.

بلوم شرکت  و  بیلت  از فروش  درآمد حاصل 

صادراتی  و  داخلی  بازارهای  در  خوزستان  فوالد 

طی 10 ماه سال جاری، به 23۵ هزار و ۵16 میلیارد 

و 908 میلیون ریال رسید که این میزان در مقایسه 

با مدت مشابه سال پیش، 43 درصد افزایش یافته 

است. این شرکت توانسته بود در 10 ماه سال قبل، 

164 هزار و 804 میلیارد و 391 میلیون ریال درآمد 

از  فروش بیلت و بلوم داشته باشد.

»فخــوز« در 10 مــاه ســال جاری، توانســت 1۵3 

ــال اســلب  هــزار و 226 میلیــارد و ۵70 میلیــون ری

فــروش  بــه  صادراتــی  و  داخلــی  بازارهــای  در 

برســاند. فوالد خوزســتان در 10 ماه ســال گذشــته، 

ریــال  میلیــون  و ۵74  میلیــارد  و 78  هــزار   204

درآمــد از فــروش اســلب در بازارهــای داخلــی و 

صادراتی داشت.
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جمـع درآمـد فروش داخلی و صادراتی شـرکت 

فـوالد خوزسـتان در 10 مـاه امسـال، بـه 404 هـزار و 

ایـن  کـه  ریـال رسـید  و 104 میلیـون  191 میلیـارد 

میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، 6 

درصـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت در 10 ماه 

سـال 1400، توانسـته بود 381 هزار و 1۵6 میلیارد و 

689 میلیون ریال درآمد داشته باشد.
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جمع درآمد »کچاد« در ۱۰ ماه سال جاری بابت فروش شمش در بازارهای داخلی و صادراتی، به ۱۳۹ هزار 
و ۹۷ میلیارد و ۹۷۲ میلیون ریال رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، ۳۸ درصد رشد یافته 
است. این شرکت در ۱۰ ماه سال گذشته، توانسته بود درآمد ۱۰۰ هزار و ۴۸۱ میلیارد و ۶۲۴ میلیون ریالی از 

فروش شمش در بازارهای داخلی و صادراتی کسب کند.

به مدت مشابه سال قبل است. این شرکت طی 

همین مدت در سال 1400، توانسته بود ۵0 هزار و 

271 تن آپاتیت تولید کند.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 10 ماه 

سال جاری، سه میلیون و 261 هزار و 874 تن گندله 

تولید شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 

این  است.  درصدی  رشد 3  از  حاکی  قبل،  سال 

شرکت در 10 ماه سال قبل، سه میلیون و 1۵2 هزار و 

180 تن گندله تولید کرده بود.

»کچاد« در 10 ماه امسال، یک میلیون و 411 هزار 

و 997 تن آهن اسفنجی تولید کرد که این میزان در 

هم سنجی با مدت مشابه پارسال، 11 درصد افزایش 

یافته است. این شرکت در 10 ماه سال قبل، موفق 

شده بود یک میلیون و 266 هزار و ۵۵0 تن آهن 

اسفنجی تولید کند.

تولید شمش فوالدی شرکت معدنی و صنعتی 

چادرملو طی 10 ماه امسال، به 997 هزار و 378 تن 

مشابه  با مدت  مقایسه  در  میزان  این  که  رسید 

پارسال، 1۵ درصد رشد داشته است. چادرملو طی 

10 ماه سال قبل، 861 هزار و 902 تن شمش فوالدی 

تولید کرده بود.

در  توانست  جاری  سال  ماه   10 در  چادرملو 

نیروگاه خود، دو میلیون و 29۵ هزار و ۵24 مگاوات 

ساعت برق تولید کند.

مجموع تولید چادرملو در 10 ماه ابتدایی سال 

1401، به 14 میلیون و 111 هزار و 41 تن رسید. این 

شرکت در 10 ماه سال قبل، 14 میلیون و ۵۵7 هزار و 

2۵6 تن محصول تولید کرده بود.

 

فروش شمش چادرملو ۲۳ درصد   
افزایش یافت

نمودار 2 حاکی از آن است که پنج میلیون و 

33۵ هزار و 828 تن کنسانتره شرکت معدنی و 

به فروش  ماه سال 1401  صنعتی چادرملو در 10 

رسیده است. چادرملو در مدت مشابه سال قبل 

تن   210 و  هزار   ۵۵8 و  میلیون   6 بود  توانسته 

کنسانتره به فروش برساند.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 10 ماه 

سال 1401، موفق به فروش 60 هزار و 990 تن آپاتیت 

شد. این شرکت طی همین مدت در سال پیش، 69 

هزار و ۵38 تن آپاتیت فروخته بود.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 10 ماه 

افزایش 38 درصدی درآمد حاصل از فروش شمش »کچاد«

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  آنالیـن«،  »فلـزات 

توانسـت  امسـال  نخسـت  مـاه   10 طـی  چادرملـو 

عملکرد مناسبی در تولید و فروش انواع محصوالت 

خود به ویژه شـمش، گندله و آهن اسـفنجی را رقم 

بزند. برای مثال، تولید شـمش فوالدی »کچاد« در 

ایـن مـدت با رشـد 1۵ درصدی و مجمـوع فروش آن 

مـدت  بـا  هم سـنجی  در  درصـدی  افزایـش 23  بـا 

مشابه پارسال همراه بوده است.

رشد ۱۱ درصدی تولید آهن اسفنجی   
»کچاد«

نمودار 1 نشان می دهد که شرکت معدنی و 

سال  ماه   10 در  است  توانسته  چادرملو  صنعتی 

تن   696 و  هزار   3۵۵ و  میلیون  هشت   ،1401

کنسانتره تولید کند. این شرکت در مدت مشابه 

سال قبل توانسته بود 9 میلیون و 226 هزار و 3۵3 

تن کنسانتره تولید کند.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 10 ماه 

امسال، موفق به تولید ۵8 هزار و ۵۵9 تن آپاتیت 

شد که این میزان حاکی از رشد 16 درصدی نسبت 

 در پایان 10 ماه امسال رقم خورد؛
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امسال، یک میلیون و 178 هزار و ۵۵۵ تن گندله 

فروخته شد. این شرکت در 10 ماه سال قبل، یک 

میلیون و 3۵4 هزار و 1۵3 تن گندله فروخته بود.

»کچاد« در 10 ماه سال جاری، موفق شد 134 

هزار و 712 تن آهن اسفنجی به فروش برساند. این 

شرکت در 10 ماه سال 1400، موفق شده بود 172 هزار 

و 724 تن آهن اسفنجی بفروشد.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 10 ماه 

تن  و 733  هزار  فروش 767  به  موفق  سال 1401، 

شمش فوالدی در بازار داخلی شد که این میزان 

 ۵4 رشد  از  پیش،  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 

درصدی برخوردار بوده است. این شرکت طی 10 ماه 

سال 1400، توانسته بود 496 هزار و 98۵ تن شمش 

فوالدی را در بازار داخلی بفروشد.

چادرملو در 10 ماه سال جاری توانست هفت 

بازار داخلی به  هزار و 229 تن نرمه گندله را در 

فروش برساند.

مجموع فروش داخلی چادرملو در 10 ماه سال 

جاری، به 12 میلیون و 394 هزار و 9۵7 تن رسید. این 

شرکت در 10 ماه سال پیش، توانسته بود 13 میلیون 

و 6۵4 هزار و 744 تن محصول بفروشد.

چادرملو در 10 ماه امسال توانسته است 220 

هزار و 409 تن شمش فوالدی را در بازارهای صادراتی 

به فروش برساند. این شرکت در مدت مشابه سال 

گذشته، موفق به فروش صادراتی 292 هزار و 904 تن 

شمش فوالدی شده بود.

مجموع فروش شمش فوالدی »کچاد« در 10 ماه 

سال جاری، به 970 هزار و 142 تن در بازارهای داخلی 

با  در هم سنجی  میزان  این  که  و صادراتی رسید 

از رشد 23 درصدی  پارسال، حاکی  مدت مشابه 

است. این شرکت در مدت مشابه سال پیش، موفق 

در  فوالدی  تن شمش  و 889  هزار  فروش 789  به 

بازارهای داخلی و صادراتی شده بود.

مجموع فروش داخلی و صادراتی چادرملو در 10 

ماه سال 1401، به 12 میلیون و 61۵ هزار و 366 تن 

رسید. این شرکت در 10 ماه سال پیش، توانسته بود 

13 میلیون و 947 هزار و 648 تن محصول بفروشد.

 

رشد ۳ درصدی درآمد حاصل از فروش   
آپاتیت »کچاد«

همان طور که در نمودار 3 مشاهده می شود، 

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانسته است در 

10 ماه سال 1401 از محل فروش کنسانتره، 146 هزار و 

3۵9 میلیارد و 17۵ میلیون ریال درآمد کسب کند. 

چادرملو در 10 ماه سال 1400 موفق شده بود از محل 

فروش کنسانتره، 194 هزار و 339 میلیارد و ۵87 

میلیون ریال درآمد داشته باشد.

چادرملو طی 10 ماه سال 1401، موفق به کسب 

درآمد یک هزار و 379 میلیارد و 401 میلیون ریالی از 

فروش آپاتیت شده است که این میزان نسبت به 

مدت مشابه سال پیش، 3 درصد رشد داشته است. 
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با مدت مشابه سال قبل، رشد 86 درصدی را نشان 

گذشته،  سال  ماه   10 در  شرکت  این  می دهد. 

توانسته بود درآمد 61 هزار و 941 میلیارد و 13۵ 

میلیون ریالی از محل فروش شمش در بازارهای 

داخلی کسب کند.

گفتنی است که »کچاد« در 10 ماه سال 1401، 

ریال  میلیون   813 و  میلیارد   1۵0 است  توانسته 

درآمد از فروش نرمه گندله در بازارهای داخلی 

کسب کند.

مجموع درآمد چادرملو از فروش محصوالت در 

بازار داخلی در 10 ماه سال 1401، به 30۵ هزار و 214 

میلیارد و 4۵7 میلیون ریال رسید. این شرکت در 10 

ماه سال 1400، توانسته بود 331 هزار و ۵79 میلیارد 

و 323 میلیون ریال درآمد از فروش محصوالت خود 

در بازار داخلی به دست آورد.

چادرملو در 10 ماه امسال، توانست به درآمد 31 

هزار و 224 میلیارد و 694 میلیون ریالی از فروش 

شمش فوالدی در بازارهای صادراتی دست یابد. این 

شرکت در 10 ماه سال گذشته توانسته بود از محل 

صادرات شمش، درآمد 38 هزار و ۵40 میلیارد و 489 

میلیون ریالی داشته باشد.

جمع درآمد »کچاد« در 10 ماه سال جاری بابت 

فروش شمش در بازارهای داخلی و صادراتی، به 139 

هزار و 97 میلیارد و 972 میلیون ریال رسید که این 

با مدت مشابه سال پیش، 38  میزان در مقایسه 

درصد رشد یافته است. این شرکت در 10 ماه سال 

گذشته، توانسته بود درآمد 100 هزار و 481 میلیارد و 

بازارهای  در  شمش  فروش  از  ریالی  میلیون   624

داخلی و صادراتی کسب کند.

مجموع درآمد چادرملو در 10 ماه سال 1401، به 

339 هزار و 11۵ میلیارد و 447 میلیون ریال رسید. 

این شرکت در 10 ماه سال 1400، توانسته بود 372 

هزار و 707 میلیارد و 464 میلیون ریال درآمد به 

دست آورد.

این شرکت طی همین مدت در سال قبل، یک هزار و 

محل  از  درآمد  ریال  میلیون  و 174  میلیارد   332

فروش آپاتیت به دست آورده بود.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 10 ماه 

سال 1401 از فروش گندله، 38 هزار و 343 میلیارد و 

223 میلیون ریال درآمد حاصل شد. این شرکت در 

10 ماه سال قبل از فروش گندله، ۵8 هزار و 320 

میلیارد و 7۵2 میلیون ریال درآمد کسب کرده بود.

»کچاد« در 10 ماه سال جاری، موفق شد 10 هزار 

و 4۵3 میلیارد و 273 میلیون ریال آهن اسفنجی به 

فروش رساند. این شرکت در 10 ماه پارسال، 14 هزار 

و 178 میلیارد و 802 میلیون ریال آهن اسفنجی 

فروخته بود.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 10 ماه 

سال 1401، موفق به کسب درآمد 107 هزار و 873 

میلیارد و 278 میلیون ریالی از محل فروش شمش 

فوالدی در بازار داخلی شد که این میزان در مقایسه 
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مجمـوع تولیـد شـرکت آهن و فـوالد ارفع در ۱۰ ماه سـال جاری، بـه یک میلیـون و ۵۴۲ هزار و 
۵۶۷ تـن محصـول رسـید که این میزان در هم سـنجی با مدت زمان مشـابه سـال پیش، رشـد ۲۴ 
درصـدی را نشـان می دهـد. این شـرکت در ۱۰ ماه سـال ۱۴۰۰، توانسـته بود یک میلیـون و ۲۴۱ 

هزار و ۷۳۸ تن محصول تولید کند.

تحلیلی  و  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 

»فلزات آنالین«، شرکت آهن و فوالد ارفع تا پایان 

تولید،  در  توجهی  قابل  رشد  به   ،1401 ماه  دی 

شمش  ویژه  به  خود  محصوالت  درآمد  و  فروش 

فوالدی دست یافت و همین مسئله در ارتباط با 

آهن اسفنجی نیز صادق بود. ضمن اینکه درآمد 

»ارفع« طی این مدت، با رشد ۵7 درصدی نسبت 

به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است.

رشد ۸ درصدی تولید شمش فوالدی   
»ارفع«

نمودار 1 حاکی از آن است که شرکت آهن و فوالد 

ارفع در 10 ماه سال 1401، توانسته است 682 هزار و 

623 تن شمش فوالدی تولید کند که این میزان نسبت 

به مدت زمان مشابه سال گذشته، 8 درصد رشد را 

نشان می دهد. این شرکت در 9 ماه سال قبل، 631 

هزار و 622 تن شمش فوالدی تولید کرده بود.

»ارفع« در 10 ماه امسال، موفق به تولید 8۵9 

این  هزار و 944 تن آهن اسفنجی شده است که 

میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال 1400، از 

رشد 41 درصد برخوردار بود. این شرکت در 10 ماه 

آهن  تن   116 و  هزار   610 بود  توانسته  پیش،  سال 

اسفنجی تولید کند.

مجموع تولید شرکت آهن و فوالد ارفع در 10 ماه 

سال جاری، به یک میلیون و ۵42 هزار و ۵67 تن 

محصول رسید که این میزان در هم سنجی با مدت 

زمان مشابه سال پیش، رشد 24 درصدی را نشان 

می دهد. این شرکت در 10 ماه سال 1400، توانسته بود 

یک میلیون و 241 هزار و 738 تن محصول تولید کند.

فروش صادراتی شمش »ارفع« ۳۶   
درصد رشد پیدا کرد

نمودار 2 نشان می دهد که شرکت آهن و فوالد 

ارفع در 10 ماه سال 1401، توانسته است ۵3۵ هزار و 

448 تن شمش فوالدی را در بازار داخلی بفروشد که 

این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، رشد 

37 درصدی را نشان می دهد. این شرکت توانسته بود 

در 10 ماه سال گذشته، 391 هزار و 401 تن شمش 

فوالدی را در بازار داخلی به فروش برساند.

افزایش 24 درصدی تولید »ارفع«

شرکت آهن و فوالد ارفع در 10 ماه امسال توانسته 

است 90 هزار و 441 تن آهن اسفنجی را در بازار داخلی 

به فروش برساند. ضمن اینکه فروش صادراتی آهن 

اسفنجی ارفع طی این مدت، پنج هزار و 248 تن بوده 

است و این شرکت موفق به فروش مجموع 9۵ هزار و 

689 تن آهن اسفنجی در بازارهای داخلی و صادراتی 

شده است.

»ارفع« موفق شد طی 10 ماه سال جاری، 193 هزار 

و 4۵3 شمش فوالدی را روانه بازارهای صادراتی کند 

که این میزان حاکی از رشد 36 درصدی نسبت به 

مدت زمان مشابه سال 1400 است. این شرکت در 10 

ماه سال پیش، 142 هزار و 347 تن شمش فوالدی را 

صادر کرده بود.

شرکت آهن و فوالد ارفع در 9 ماه امسال ، توانسته 

است 728 هزار و 901 تن شمش فوالدی را در بازارهای 

تا پایان آذر ماه امسال رخ داد؛
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داخلی و صادراتی بفروشد که این میزان در مقایسه با 

مدت مشابه سال پیش، رشد 36 درصدی را نشان 

ماه سال  در 10  بود  توانسته  این شرکت  می دهد. 

گذشته، ۵33 هزار و 748 تن شمش فوالدی را در 

بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند.

مجموع فروش شرکت آهن و فوالد ارفع در 10 

ماه سال 1401، به 824 هزار و ۵90 تن محصول رسید 

که این میزان در هم سنجی با مدت مشابه سال 

قبل، رشد ۵4 درصدی را نشان می دهد. این شرکت 

در 10 ماه پارسال توانسته بود در مجموع ۵33 هزار 

و 748 تن محصول در بازارهای داخلی و صادراتی 

به فروش برساند.

 

افزایش ۵۷ درصدی درآمد »ارفع«  
در نمودار 3 مشاهده می شود شرکت آهن و فوالد 

بازار  در  خود  فوالدی  شمش  فروش  محل  از  ارفع 

داخلی طی 10 ماه سال 1401، توانسته است 7۵ هزار و 

پنج میلیارد و 432 میلیون ریال درآمد کسب کند که 

این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال، رشد 46 

درصدی را نشان می دهد. این شرکت در 10 ماه سال 

1400، موفق شده بود ۵1 هزار و 182 میلیارد و 932 

میلیون ریال درآمد از فروش شمش فوالدی در بازار 

داخلی به دست آورد.

»ارفع« در 10 ماه امسال، توانسته است درآمد 6 

هزار و 90۵ میلیارد و 849 میلیون ریال از فروش آهن 

اینکه  بازار داخلی کسب کند. ضمن  اسفنجی در 

درآمد صادراتی حاصل از فروش آهن اسفنجی ارفع طی 

این مدت، 404 میلیارد و 922 میلیون ریال بوده است و 

این شرکت موفق به کسب درآمد مجموع هفت هزار و 

310 میلیارد و 771 میلیون ریال از فروش آهن اسفنجی 

در بازارهای داخلی و صادراتی شده است.

شرکت آهن و فوالد ارفع در 10 ماه سال جاری، 

28 هـزار و 46۵ میلیـارد و 678 میلیـون ریال درآمد 

بازارهـای صادراتـی  در  فـوالدی  فـروش شـمش  از 

کسـب کـرد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

رشـد 48 درصـدی  از  حاکـی  پیـش،  سـال  مشـابه 

است. این شرکت در 10 ماه سال 1400، توانست 19 

هـزار و 1۵7 میلیـارد و ۵74 میلیـون ریـال درآمـد از 

صادرات شمش فوالدی خود کسب کند.
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شمش  صادراتی  و  داخلی  فروش  درآمد  کل 

فوالدی شرکت آهن و فوالد ارفع در 10 ماه امسال، به 

103 هزار و 471 میلیارد و 110 میلیون ریال رسید که این 

میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از رشد 47 

درصدی برخوردار بوده است. این شرکت در 10 ماه 

سال قبل، درآمد 70 هزار و 340 میلیارد و ۵06 میلیون 

و  داخلی  بازارهای  در  خود  شمش  فروش  از  ریال 

صادراتی کسب کرده بود.

درآمد »ارفع« در پایان 10 ماه سال جاری، به 110 

هزار و 781 میلیارد و 881 میلیون ریال رسیده است که 

این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال پیش، 

حاکی از رشد ۵7 درصدی است. این شرکت موفق به 

کسب درآمد 70 هزار و 340 میلیارد و ۵06 میلیون 

ریال در پایان 10 ماه سال 1400 شده بود.
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خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  افتخــاری  کاظــم 

پایــگاه خبــری و تحلیلــی »فلــزات آنالیــن« بیــان 

کــرد: ریخته گــری چــدن بــا هــدف تولیــد قطعــات 

ماشــین آالت صنعتــی، کشــاورزی و تراکتــور ماننــد 

توپــی، خودروهــای ســنگین،  دوشــاخ، فالیــول و 

در  نیــاز  مــورد  قطعــات  و  آسانســور  جرثقیــل، 

پمپ ســازی همچــون انــواع پروانه، درپــوش و فلنج 

ایــن  انجــام می شــود.  آذر کاســت  در مجموعــه 

شــرکت در شــهرک صنعتــی شــهید رجایــی تبریــز 

واقع شــده اســت و قطعات فوق بر اســاس ســفارش 

مشتری در داخل مجموعه تولید می شود.

مــورد  اولیــه  مــواد  تامیــن  وی در خصــوص 

اســتفاده در ایــن واحــد تولیــدی، عنــوان کــرد: 

شــمش چــدن، مــاده اولیــه اصلــی مــورد نیــاز تولید 

انــواع قطعــات چدنــی در مجموعــه اســت و از 

فروآلیاژهایــی ماننــد فروســیلیس و فرومنگنــز و 

می کنیــم.  اســتفاده  نســوز  خاک هــای 

در  قیمتــی  بــا  چدنــی  ضایعــات  عالوه برایــن، 

هــر  ازای  بــه  تومــان   ۵00 و  هــزار   1۵ حــدود 

و  می شــود  خریــداری  آزاد  بــازار  از  کیلوگــرم 

اســتفاده از آن بــه جــای شــمش چدنــی مقــرون بــه 

صرفه تر است.

افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت   
ضایعات چدنی

با  ارتباط  در  کاست  آذر  شرکت  مدیرعامل 

چالش های تولید در 10 ماهه سال جاری، مطرح کرد: 

نوسان قیمت مواد اولیه، مهم ترین چالشی است که 

در این مدت با آن مواجه بوده ایم. قیمت ضایعات 

چدنی در ابتدای سال 1401، حدود 10 هزار تومان به 

ازای هر کیلوگرم بود و ما قراردادهای مختلف 

رونق تولید در گرو به روزرسانی تجهیزات و ماشین آالت است

همکاری با شرکت های تراکتورسازی و پمپ سازی 

در آن زمان  منعقد کردیم. در حال حاضر قیمت 

ضایعات به حدود 1۵ هزار و ۵00 تومان به ازای هر 

کیلوگرم افزایش یافته است اما مجبوریم سفارش را 

بر اساس قیمت روز قرارداد تحویل دهیم. با وجود 

اینکه در قراردادهای خود قید می کنیم که قیمت 

نهایی محصول بر اساس قیمت روز زمان تحویل 

محاسبه خواهد شد اما متاسفانه مشتریان زیر بار 

این امر نمی روند و در چنین شرایطی نه تنها سود 

چندانی عاید تولیدکننده نخواهد شد بلکه ممکن 

است با زیان مالی نیز مواجه شود.

افتخــاری در ادامــه بــه معضــل کمبــود نیــروی 

انســانی در واحدهــای ریخته گــری اشــاره کــرد و 

آگهــی  انتشــار  بــه  نســبت  ســری  چنــد  گفــت: 

اســتخدام در مجموعــه اقــدام کرده ایــم امــا همچنا  

جدیــد  انســانی  نیــروی  جــذب  بــه  موفــق  ن 

در  فعالیــت  زمینــه  اینکــه  وجــود  بــا  نشــده ایم. 

و  اســت  فراهــم  ریخته گــری  کارگاه هــای 

موقعیت هــای مختلــف شــغلی در بخــش تولیــد 

افــراد  چــرا  کــه  نیســت  مشــخص  دارد،  وجــود 

تمایلــی بــه فعالیــت در این عرصه ندارند. از ســوی 

نیــز  انــرژی  حامل هــای  قیمــت  افزایــش  دیگــر، 

مدیرعامل شرکت آذر کاست، تولیدکننده قطعات چدنی گفت: دانش و تجربه و مواد اولیه کافی 
جهت ریخته گری و تولید انواع قطعات چدنی مورد نیاز صنایع مختلف در داخل کشور وجود دارد اما 
تحریم همچون دژی مستحکم در مقابل واردات ماشین آالت و دستگاه های به روز ایستاده و امکان 

تولید محصوالت جدید از تولیدکنندگان داخلی را سلب کرده است.

مدیرعامل شرکت آذر کاست:

با وجود اینکه زمینه 
فعالیت در کارگاه های 

ریخته گری فراهم است 
و موقعیت های مختلف 
شغلی در بخش تولید 
وجود دارد، مشخص 
نیست که چرا افراد 

تمایلی به فعالیت در این 
عرصه ندارند
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ریخته گــری  واحدهــای  فعالیــت  ادامــه 

کــرده  پیــش دشــوار  از  بیــش  را  کوچک مقیــاس 

اســت. از کوره هــای القایــی در مجموعــه اســتفاده 

می کنیــم کــه اســاس کار ایــن کوره هــا بــرق اســت 

امــا هزینــه بــرق نســبت بــه قبــل بــه شــدت افزایــش 

یافتــه اســت. اگــر مــا موفــق بــه پرداخــت بــه موقــع 

بــرق  قطعــی  و  بــا جریمــه  نشــویم،  بــرق  هزینــه 

کارخانــه مواجــه خواهیــم شــد کــه ایــن مســئله 

مصادف با تعطیلی خط تولید است.

محکوم به ادامه تولید هستیم  
وی تاکید کرد: از آنجایی که سرمایه هنگفتی را 

علی رغم  کرده ایم،  تولید  خط  راه اندازی  صرف 

مشکالت فوق الذکر چاره ای جز ادامه فعالیت خود 

در  نفر   ۵0 تا   40 حدود  حاضر  حال  در  نداریم. 

مجموعه مشغول به کار هستند و همین که بتوانیم 

به  پرداخت کنیم،  را در زمان مقرر  آن ها  حقوق 

وظیفه خود در حوزه تولید عمل کرده ایم.

اینکه  بیان  با  کاست  آذر  شرکت  مدیرعامل 

تمهیدات الزم جهت تولید محصوالت باکیفیت در 

مجموعه را اندیشیده ایم، خاطرنشان کرد: به منظور 

تولیدی،  محصوالت  کیفیت  ارتقای  و  کنترل 

شرکت  داخل  در  را  متالوگرافی  آزمایشگاه 

راه اندازی کرده ایم. همچنین از دستگاه کوانتومتر 

به منظور بررسی میزان عناصر موجود در قطعات 

تولیدی استفاده می کنیم و تمام تالش خود جهت 

رونق کیفیت محصوالت را به کار گرفته ایم.

خبــرنگار ســـوال  بــه  پاســخ  در   افــتخــــاری 

از  شما  ارزیابی  اینکه  بر  مبنی  آنالین«  »فلزات 

شرایط صنعت ریخته گری در ایران در مقایسه با 

سایر کشورهای همسایه مانند ترکیه و حوزه خلیج 

فارس چیست، گفت: دولت های مختلف در این 

کشورها به منظور رونق و توسعه تولید، امتیازاتی 

را برای تولیدکنندگان در نظر می گیرند که از 

جمله آن ها می توان به یارانه انرژی اشاره کرد؛ این 

در  مالیات ها  انواع  دریافت  که  است  حالی  در 

کشور ما مانند مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش 

افزوده و… تولیدکنندگان داخلی را در تنگنای 

شاهد  عالوه براین  و  است  داده  قرار  اقتصادی 

واحدهای  گاز  و  برق  قیمت  چشمگیر  افزایش 

تولیدی هستیم. اگرچه هزینه نیروی انسانی در 

ایران مقرون به صرفه تر از این کشورهاست اما 

فعالیت  ادامه  تولید،  هزینه های  سایر  افزایش 

تولیدکنندگان را دشوار ساخته است.

قطعات  از  برخی  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 

تولیدی در مجموعه آذر کاست تا چند سال پیش به 

کشور ترکیه صادر می شد، اظهار داشت: با توجه به 

اینکه میزان تولید ما محدود بوده و افزایش تولید نیز 

تولید  خط  به روزرسانی  و  سرمایه گذاری  مستلزم 

است، موفق به ادامه صادرات تولیدات خود نشدیم. 

ضمن اینکه میزان تولید خود را به 6 تا هفت تن در 

روز کاهش داده ایم و در صورتی که شرایط تولید 

بهبود پیدا نکند، ناچار به توقف تولید خواهیم شد.

ایـن تولیدکننـده قطعـات چدنـی بـا تاکیـد بر 

اهمیـت به روزرسـانی ماشـین آالت و تجهیـزات 

تولیـد، اظهـار داشـت: تـا زمانـی کـه تکنولـوژی 

کارگاه هـای  تولیـد  خطـوط  در  اسـتفاده  مـورد 

ریخته گـری بـه روز نشـود و سـرمایه گذاری های 

نپذیـرد،  صـورت  زمینـه  ایـن  در  نیـز  کافـی 

صنـــــعت  بـــــرای  روشـــــنی  آیــــنده  نـــــمی توان 

ریخته گری کشـور متصور شـد. تحریم، همچون 

و  تکنولـوژی  برابـر واردات  دژی مسـتحکم در 

و  می کنـد  ایسـتادگی  جدیـد  ماشـین آالت 

امیدواریم هرچه سـریع تر، شـاهد رفع تحریم ها و 

برقـراری روابـط تجـاری بـا کشـورهای مختلـف 

باشیم. در حال حاضر هزینه واردات ماشین آالت 

و تجهیزات کامل یک خط تولید به روز از کشـور 

مـا  و  اسـت  تومـان  میلیـارد   30 حـدود  ترکیـه، 

توانایی پرداخت چنین هزینه ای را نداریم.

افتخاری در همین راستا ادامه داد: متخصصان 

و نیروهای انسانی باتجربه ای در داخل مشغول 

به کار هستند که از دانش الزم برای تولید انواع 

قطعات چدنی برخوردارند. تحقق رونق تولید و 

به روزرسانی  مستلزم  چدنی،  قطعات  صادرات 

با  متاسفانه  که  است  تولید  خطوط  و  تجهیزات 

توجه به مشکالت مذکور، امکان آن وجود ندارد. 

از سوی دیگر، دولت حمایت های الزم از واحدهای 

تولیدی را به عمل نمی آورد و دریافت تسهیالت 

بانکی هم دشوار شده است.

وی در پایان یادآور شد: اگر با تامین سرمایه 

کافی موفق به واردات تجهیزات و ماشین آالت 

روز  در  تن   30 به  تولید مجموعه  شویم،  به روز 

انواع  فروش  برای  و  یافت  خواهد  افزایش 

قطعات تولیدی مجموعه، هم مشتریان داخلی 

و هم خارجی وجود دارد.
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تقویت برند سازی در کشور  با اعتماد به تولیدکنندگان داخلی

شیشه عمر صنعت ریخته گری، در آستانه شکستن است 

کاهش مقدار تقاضای داخلی آلومینیوم در چین

آلومینیوم
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آلومینیوم
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 تقویت برند سازی در کشور 
با اعتماد به تولیدکنندگان داخلی

مدیرعامل شـرکت گداز افشـان آذر تولیدکننـده قطعات آلومینیومی گفـت: صنعتگران فعال در 
حـوزه ریخته گـری بـا تخصـص و تجربه ای کـه در ایـن زمینـه دارند، اگـر از حمایت هـای الزم 
برخـوردار شـوند و مصرف کننـدگان هـم به آن ها اعتمـاد کنند، بی شـک آینده درخشـانی را برای 
ایـن صنعـت رقـم خواهنـد زد. محدودیت هایـی کـه در مسـیر واردات به وجـود آمد، زمینه سـاز 
فرصتـی شـد تا تولیدکننـدگان داخلـی بتواننـد توانایی هایی خود را نشـان داده و ثابـت کنند که 

قابلیت رقابت با رقبای خارجی را دارند.

علـــی بــــهرامی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

این  کرد:  بیان  آنالین«  »فلزات  تحلیلی  و  خبری 

مجموعه در یک برهه زمانی در زمینه تولید بیلت 

آلومینیومی فعالیت داشت اما پس از اینکه بسیاری 

از واحد های تولیدی واقع در شهرک صنعتی البرز 

کوره های ذوب آلومینیوم نصب کرده و به تولید 

بیلت آلومینیومی مورد نیاز خود پرداختند، در حوزه 

ریخته گری  آلومینیوم و سایر فلزات همچون چدن، 

به  به صورت سفارش محور مشغول  برنج  و  مس 

فعالیت شدیم. به دلیل موقعیت مکانی کارگاه در 

این شهرک صنعتی، سفارشات زیادی مبنی بر تولید 

قطعات ماشین آالت صنعتی و یا جایگزینی قطعاتی 

که به دلیل آسیب های وارد شده دیگر امکان استفاده 

از آن ها وجود ندارد را داریم. در حال حاضر به دلیل 

سابقه  طوالنی و تجربه بیش از 22 سال فعالیت در این 

صنعت، به دنبال گسترش فعالیت های مجموعه و 

به  روزرسانی فرایند تولید و تبدیل آن از روش سنتی به 

صنعتی هستیم. اگر در کنار تمام  تالش هایی که در 

این رابطه انجام می د هیم از مساعدت و یاری دولت 

برخوردار  پایین  بهره  با  وام هایی  اعطای  طریق  از 

شویم، این پتانسیل را داریم که کارگاه  ریخته گری 

آلومینیوم را به طور مستقل راه اندازی کنیم و به 

رشد  در  داریم،  حوزه  این  به  که  عالقه ای  دلیل 

صنعت کشور سهیم باشیم.  

وی در رابطه با فرایند تولید قطعات آلومینیومی 

در ایــن مجموعــه، ابــراز کــرد: ریخته گــری در ایــن 

مجموعــه بــه روش ســنتی یــا همــان ماســه ای صــورت 

می گیرد. ماسه مورد استفاده در این مجموعه ماسه 

»CO2« اســت امــا اگــر موفــق بــه اجــرای  طرح هــای 

ــش مســاحت کارگاه شــویم، امــکان  توســعه ای و افزای

بــه روز  ماشــین آالت  و  ســیاه  ماســه  از  اســتفاده 

ریخته گری را خواهیم داشت. این مجموعه در زمینه 

کار و طراحــی قالــب ریــژه هــم تجربــه کافــی دارد؛ بــا 

توجــه بــه تنــاژ پاییــن سفارشــات برخــی از شــرکت ها، 

ساخت قالب مخصوص برای دستگاه دایکست برای 

تولیــد ایــن نوع سفارشــات، مقرون به صرفه نبــوده و از 

روش قالــب ریــژه اســتفاده می کنیــم. بــه عنــوان مثــال 

بــرای تولیــد 10 هــزار قطعــه، ســاخت قالــب مخصــوص 

دســتگاه دایکســت حــدود 100 تــا 1۵0 میلیــون تومــان 

هزینه دارد اما ساخت قالب ریژه به طور کلی و با در 

نظــر گرفتــن وزن و ابعــاد قطعــه، در حــدود 1۵ میلیــون 

تومــان هزینــه دارد. البتــه اگر مشــتری ســفارش قطعه 

در تنــاژ بــاال و بــه صــورت دائمی را داشــته باشــد امکان 

استفاده از این روش وجود ندارد.  

توفیق اجباری  
مدیرعامل شرکت گداز افشان آذر در رابطه با 

شرایط بازار مصرف، مطرح کرد: در حال حاضر بازار 

مصرف در شرایط مناسبی به سر می برد و وجود 

تحریم ها و کاهش واردات محصوالت بی کیفیت 

تولیدکنندگان داخلی  برای  را  به کشور، فرصتی 

مدیرعامل شرکت گداز افشان آذر مطرح کرد: 
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آن ها سفارش داشته ایم اما اکنون به دلیل اینکه برخی 

توانایی  خود  و  شده  صنعتی  استان ها،  این  از 

تا حدودی،  دارند،  را  پیچیده  قطعات  ریخته گری 

دیگر  استان های  از  سفارشات  درخواست  میزان 

کاهش یافته است. 

 بقای برند سازمانی با اصل   
مشتری مداری 

وی با اشاره به اقدامات مجموعه برای حفظ بازار 

مصرف، اظهار کرد: این مجموعه در این موقعیت 

برای حفظ و جلب بیش از بیش رضایت مشتریان، 

سیاست هایی در پیش گرفت از جمله حفظ روند 

تولید محصوالت باکیفیت و مرغوب برای جلب 

اعتماد مصرف کنندگان و تبدیل آن ها به مشتری های 

ثابت. این مجموعه به اصل مشتری مداری و رفتار 

با مشتریان حتی زمانی که حساب های  حرفه ای 

خود را تسویه نکرده و به مجموعه بدهکار هستند، 

همواره پایبند بوده است. همیشه قیمت منصفانه 

به مشتری پیشنهاد داده و سعی کرده ایم با راهنمایی 

آن ها بتوانیم بهترین خدمات و محصوالت را ارائه 

دهیم. مواد اولیه مورد استفاده در این واحد تولیدی 

به صورت عمده، شمش آلیاژی و ضایعات خشک 

آلومینیومی است اما با توجه به کاربرد قطعه ای که 

مشتریان به ما سفارش می دهند، از شمش خالص 

بازار های  در  ریخته گری  زمینه  در  تا  کرد  فراهم 

داخلی عرض اندام کنند. واردات این محصوالت 

به  شخصی  منفعت  ترجیح  از  ناشی  بی کیفیت 

منافع کشور توسط برخی از افراد سودجو بود که 

محدودیت های واردات این فرصت را از این افراد 

گرفت. در گذشته تولیدکنندگان داخلی به دلیل 

وجـــــود اجـنـاس نـامـرغـوب خــارجــی، فـضایـی بـرای 

حضور و رقابت در بازار مصرف نداشتد اما اکنون 

افزایش کیفیت و کارایی  را به شرط  این فرصت 

محصـــوالت دارند. تولیدکـــنـندگــــان داخــــلی خواه 

ناخواه با رشد علم و تکنولوژی محکوم به پیشرفت 

و توسعه هستند؛ پس باید این فرصت را غنیمت 

بشماریم و از این فرصتی که به وجود آمده است به 

نحوه احسن برای رشد و تعالی صنعت کشور بهره 

ببریم. صنعتگران کشور با تخصص و تجربه ای که 

الزم  حمایت های  از  اگر  دارند،  زمینه  این  در 

برخوردار شوند و مصرف کنندگان به استفاده از 

محصوالت داخلی روی بیاورند، چشم انداز روشنی 

برای این صنعت می توان متصور شد. 

بهرامی در رابطه با اینکه این شرکت توانایی تامین 

نیاز بازار های داخلی را دارد، عنوان کرد: این واحد 

تولید طیف  توانایی  و  بوده  تولیدی سفارش محور 

گسترده ای از محصوالت همچون قطعات مصرفی در 

صنایع خودرو سازی و ساخت ماشین آالت صنعتی، را 

دارد. به دلیل وجود مهارت کافی در ذوب آلومینیوم 

و ریخته گری، در شهرک صنعتی البرز حرف اول را 

یا  و  اشخاص  تا  شده  سبب  امر  همین  و  می زنیم 

واحد های تولیدکننده دیگر، زمانی که با شرکت های 

بزرگ برای تولید یک قطعه و یا ساخت دستگاه و 

ریخته گری  برای  می رسند  توافق  به  ماشین آالت، 

قطعات مورد نیاز خود به این مجموعه مراجعه  کنند. 

نیاز های  تامین  توانایی  آذر  افشان  گداز  شرکت 

مثال  عنوان  به  دارد؛  را  داخلی  بازار های  مختلف 

برخی از قطعات به کار رفته در یکی از ماشین آالت 

حفاری تونل که در استان خوزستان مورد استفاده قرار 

می گیرد، توسط این مجموعه ریخته گری و تولید 

شده است. از استان های دیگر مانند اصفهان، تبریز، 

خـــــراســــتان رضـــوی و هـمـچـنـیـن شـرکـت   هـا ی بـزرگ 

خودروسازی داخلی، برای تولید محصوالت مورد نیاز 

هم برای تولید قطعات استفاده می کنیم تا بتوانیم 

محصولی باکیفیت و مطابق با خواست مشتریان، 

ارائه دهیم. خوشبختانه به دلیل موقعیت کارگاه، 

برای تامین مواد اولیه با چالشی روبه رو نیستم و به 

دلیل همکاری خوبی که با تامین کنندگان و مشتریان 

نیاز ما را  از موارد خوراک مورد  داریم، در برخی 

تامین می کنند. 

مدیرعامــل شــرکت گــداز افشــان آذر در پایــان بــا 

اشــاره بــه آینــده صنعــت ریخته گــری در کشــور، 

خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه آینــده درخشــانی در 

انتظار این صنعت اســت به شــرط اینکه شــرکت های 

بــزرگ و مصرف کننــدگان بــه تولیدکننــدگان داخلــی 

اعتماد کنند؛ به عنوان مثال، یکی از تولیدکنندگان 

ورق گالوانیــزه در کشــور، قطعــات 70 تنــی مورد نیاز 

خــود را از کشــور چیــن وارد می کنــد کــه عالوه بــر 

هزینــه ای کــه بــرای خریــد قطعــات صــرف می شــود 

هزینه هــای هنگفتــی را هــم بابــت حمل و نقــل قطعــه 

بــه کشــور پرداخــت می کنــد. قیمت قطعــات چینی 

شــاید بســیار مناسب باشــد اما جای تاســف دارد که 

بــا وجــود متخصصــان و ریخته گــران ماهر در کشــور، 

نتوانیــم ایــن قطعــه را در داخــل تولیــد کنیــم؛ بــه 

همیــن دلیــل بایــد بــا همــت و حمایــت مســئوالن، 

دســت بــر روی زانــوی خــود گذاشــته و این صنعت را 

به قله موفقیت برسانیم.
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مدیر کارگاه ریخته گری شاه پسـندی، تولیدکننده قطعات آلومینیومی گفت: متاسـفانه سرنوشـت 
صنعـت ریخته گـری در کشـور بـا توجه به مشـکالتی کـه تولیدکنندگان بـا آن دسـت و پنجه نرم 
 می کننـد، روشـن نیسـت. همین موضوع باعث شـده تا شـرایط بازار مصـرف در داخـل ناامیدکننده 

باشد و صنعتگران داخلی امکان رقابت با رقبای خارجی را نداشته باشند. 

شیشه عمر صنعت ریخته گری، در آستانه شکستن است 

صورت نمی گیرد. مشکالت و معضالت بی پایان 

تولید دلیلی شد تا تصمیم بگیریم فعالیت کارگاه را 

در پایان سال جاری خاتمه داده و غیرفعال کنیم؛ 

این در حالی است که در گذشته حدود 7۵ نفر 

نیروی انسانی در این کارگاه مشغول به فعالیت 

بودند اما اکنون به شدت کاهش یافته  است. از 

چهار دستگاه فعال که در دو شیفت کاری در این 

یک  با  دستگاه  دو  اکنون  بودند،  فعال  مجموعه 

قرار  استفاده  مورد  تولید  روند  در  کاری  شیفت 

افزوده،  ارزش  بر  مالیات  با  رابطه  در  می گیرند. 

مهدی شاه پسـندی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: این کارگار 

در حـوزه ریخته گـری قطعاتـی همچون دسـتگیره در و 

قطعات لوازم خانگی به روش ریخته گری تحت فشار 

)دایکست( فعالیت دارد. مواد اولیه مورد استفاده در 

ایـن کارگاه، شـمش آلیـاژی آلومینیـوم 413 و شـمش 

زامـاک سـه اسـت. ماشـین آالت مـورد اسـتفاده در ایـن 

مجموعـه، توانایـی تولیـد قطعـات کوچـک را دارنـد و 

امکان تولید قطعاتی همچون، کارتل در این مجموعه 

بـه دلیـل مشـکالت  اکنـون  نـدارد. متاسـفانه  وجـود 

ایـن مجموعـه در آسـتانه  عدیـده ای کـه وجـود دارد 

غیرفعال شدن قرار گرفته است. 

وی در خصوص موانع موجود در مسیر تولید، 

عنوان کرد: متاسفانه این موانع همچون حلقه  های 

به هم پیوسته یک زنجیر، در روند تولید اخالل 

ایجاد کرده اند. از این موانع می توان به مالیات بر 

غیرمجاز،  ریخته گری  کارگا ه های  افزوده،  ارزش 

واردات بی رویه محصوالت، محدودیت های تامین 

انرژی، قطعی برق واحد های صنعتی و نوسانات 

قیمت مواد اولیه اشاره کرد. این عوامل سبب شده 

تا تعادل در میزان عرضه و تقاضا در بازار مصرف 

برقرار نشود؛ زمانی که صنعتگران محصول تولید 

می کنند تقاضا برای خرید وجود ندارد و زمانی که 

تقاضا برای محصول وجود دارد، عرضه محصوالت 

تولیدکنندگان سردرگم مانده اند؛ اگر بخواهند این 

مبلغ را از مشتریان دریافت کنند آن ها نمی پذیرند، 

به  ملزم  خود  ندهند  انجام  را  کار  این  هم  اگر 

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند.  

نفس های تولید به شماره افتاده  
به  با اشاره  مدیر کارگاه ریخته گری شاه پسندی 

چالش های دیگری که گریبان گیر تولیدکنندگان شده 

است، تصریح کرد: متاسفانه کاهش قدرت خرید مردم 

هم بی تاثیر بر شرایط بازار مصرف نبوده است. به عنوان 

مثال، قیمت دستگیره در که باید 110 هزار تومان باشد با 

قیمت 380 هزار تومان به فروش می رسد. در این میان 

کارگاه   های ریخته گری غیر مجاز با فعالیت خود باری 

مضاعف بر دوش واحد های تولیدی مجاز شده اند؛ این 

که  مشکالتی  وجود  بدون  غیرمجاز،  واحد ها ی 

نرم  پنجه  و  دست  آن  با  مجاز  تولیدی  واحد های 

می کنند، به راحتی به فعالیت خود ادامه می هند. 

واحد های تولیدی مجاز علی رغم اینکه فعالیت شفاف و 

قانونی دارند، باید مشکالت بسیاری را متحمل شوند و 

در نهایت هم توانایی رقابت با کارگاه های غیرمجاز را 

نداشته باشند؛ به عنوان مثال به دلیل اینکه این کارگاه 

دلیل  به  است،  شده  واقع  صنعتی  شهرک  در 

محدودیت هایی که در تامین انرژی واحد های صنعتی 

قطع  هفته،  در  روز  یک  مجموعه  برق  دارد،  وجود 

 مدیر کارگاه ریخته گری شاه پسندی: 

تنها راهکاری که 
می تواند، باعث بهبود 

شرایط فعلی شود، این 
است که خود دولت 

دست به کار شود و با 
شناسایی کارگاه های 

غیرمجاز و ایجاد ثبات 
اقتصادی در کشور، از 
صنعتگران حمایت کند
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صـادرات  امـکان  عـراق،  کشـور  مصـرف  بـازار  کنـار 

محصوالت به افغانسـتان و سـوریه هم وجود دارد اما 

ما از این فرصت غفلت کرده و بهره نمی بریم. واردات 

محصوالت از کشور چین هم ضربه دیگری بود که بر 

بدنه صنعت ریخته گری فرود آمد.

لزوم حمایت از تولیدکنندگان  
مدیــر کارگاه ریخته گــری شاه پســندی بــا بیــان 

اینکه ماشــین آالت مورد اســتفاده در این مجموعه 

دســتگاه های  کــرد:  اظهــار  هســتند،  خارجــی 

دایکســتی کــه در ایــن مجموعــه فعــال هســتند 

هــم  داخــل  در  اســت؛  روســیه  کشــور  ســاخت 

تولیدکنندگانــی در زمینــه تولیــد ایــن ماشــین آالت 

فعالیــت دارنــد امــا تکنولــوژی تولیــد و کیفیــت این 

ماشــین آالت بــه حــدی نیســت کــه بــا ماشــین آالت 

باشــند.  داشــته  رقابــت  قابلیــت  خارجــی 

خوشــبختانه بــه دلیــل وجــود تعمیــرکاران ماهــر، در 

رابطــه بــا تعمیــر و نگهــداری ایــن دســتگاه ها بــا 

چالشی روبه رو نیستیم.  

اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  پایــان  در  شاه پســندی 

ایــران از لحــاظ منابــع معدنــی بســیار غنــی اســت، 

از  الزم  حمایــت  اگــر  خاطرنشــان کرد: 

تولیدکننــدگان بــه عمــل آیــد، بــه ســبب وجــود 

منابــع غنــی مــواد معدنــی و فلــزی در کشــور، بــه 

راحتــی می توانیــم مــواد اولیــه خــود را تهیــه کــرده 

امــا  باشــیم  نداشــته  مشــکلی  بــاره  ایــن  در  و 

اســتفاده  نمی توانیــم  مزیــت  ایــن  از  متاســفانه 

کنیــم. در خصــوص تامیــن مالــی هــم با مشــکالت 

بســیاری مواجــه هســتیم. در یــک برهــه زمانــی 

بــرای اخــذ وام جهــت به روزرســانی ماشــین آالت 

خــط تولیــد، بــه بانــک مراجــه کردیــم امــا بــه ســبب 

وجــود شــرایط دشــوار و ســخت گیرانه موفــق بــه 

از  یــک  هــر  خریــد  هزینــه  نشــدیم.  وام  اخــد 

ــان  ــارد توم ــار میلی ــه چه دســتگا های دایکســت ب

تــوان  تولیدکننــدگان  شــرایط  ایــن  بــا  می رســد؛ 

خریــد و به روزرســانی ماشــین آالت را نــدارد. اگــر 

از تولیدکننــدگان حمایــت شــود و موانعــی کــه در 

مســیر واردات وجــود دارنــد رفــع شــود، می تــوان 

به این مسیر ادامه داد. 

بـازار داخلـی نسـبت بـه کشـور های همسـایه بسـیار 

ضعیف است. تولیدکنندگان به دلیل آینده نامعلوم و 

نوسـانات قیمت هـا، نمی تواننـد محصـوالت خـود را 

بفروشند. با وجود اینکه انبار های تامین کنندگان مواد 

اولیـه پـر از محصـول اسـت امـا فـروش خـود را متوقف 

کرده انـد. در ایـن میـان زمانـی کـه مـا نتوانیـم خـوراک 

مـورد نیـاز خـود را تامیـن کنیـم، دیگـر قـادر بـه ادامـه 

تولیـد نیسـتیم. در حـال حاضـر رقیبـان مـا در منطقه، 

کشور های عراق و ترکیه هستند؛ ترکیه با حمایت های 

می شود و در کنار آن افت فشار گاز هم وجود دارد، 

در صورتی  کارگاه های غیرمجاز فارغ از این مشکالت 

هستند زیرا امتیاز گاز و برق آن ها،  غیرصنعتی بوده و 

محدودیت هایی که برای بخش صنعت در نظر گرفته 

می شود شامل حال آن ها نمی شود. 

هیـچ  دولـت  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  شاه پسـندی 

نمـی آورد عمـل  بـه  تولیدکننـدگان  از   حمایتـی 

ابراز کرد: تنها راهکاری که می تواند، باعث بهبود 

شرایط فعلی شود، این است که خود دولت دست 

فراوانی که در این زمینه از تولیدکنندگان خود به عمل 

آورده، عملکـرد خوبـی در صنعـت ریخته گری داشـته 

اسـت. اگـر میـزان مالیـات دریافتـی از تولیدکنندگان 

داخلـی کاهـش یابـد و زمینـه صـادرات محصـوالت به 

سـایر کشـور ها فراهـم شـود، تولیدکننـدگان داخلـی 

می تواننـد در ایـن حـوزه حرفـی بـرای گفتـن داشـته 

باشـند و بـازار مصـرف از ایـن حالـت رکود خارج شـود. 

ایـن مجموعـه توانایـی صـادرات محصوالت به کشـور 

عـراق را دارد، در مقابـل می تواند شـمش آلومینیـوم را 

وارد کشـور کنـد؛ امـا بـه دلیـل موانعـی کـه در مسـیر 

صـادرات وجـود دارد ایـن امـر امکان پذیـر نیسـت، در 

بـه کار شـود و بـا شناسـایی کارگاه هـای غیرمجـاز و 

از صنعتگـران  اقتصـادی در کشـور،  ثبـات  ایجـاد 

حمایـت کنـد. در مـاه گذشـته یـک نمایشـگاه در 

حـوزه ریخته گـری در کشـور عـراق برگـزار شـد، در 

ایرانـی حضـور  تنهـا چهـار شـرکت  نمایشـگاه  ایـن 

بـا  بـود  توانسـته  ترکیـه  کـه  در صورتـی  داشـتند؛ 

حمایـت از تولیدکننـدگان خـود نقـش پررنگـی را در 

این نمایشگاه ایفا کند. 

وی در همیـن راسـتا ادامـه داد: تولیدکننـدگان 

داخلـی بـا ایـن شـرایط، دیگر توان توسـعه فعالیت های 

خـود و جـذب نیروی هـای جدیـد را ندارنـد؛ وضعیـت 
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 کاهش مقدار تقاضای داخلی آلومینیوم در چین
 حجم واردات آلومینیوم اولیه چین در ماه نوامبر ۲۰۲۲ به باالترین حد یک سال اخیر خود یعنی 

۱۱۰ هزار و ۷۰۰ تن رسید که رقم تغییر قابل توجهی نسبت به روند صادرات اخیر این کشور بود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از خبرگزاری رویترز، کشور چین در نیمه اول 

سال 2022 به صادرکننده خالص تبدیل شد و فلزات 

اولیه را به قاره اروپا و ایاالت متحده آمریکا صادر کرد 

و آن هـا توانسـتند از پریمیـوم بـاال در بـازار فیزیکـی 

بیشترین بهره را ببرند.

میـزان پریمیـوم در حـال حاضـر بسـیار کاهـش 

گمرکـی  عـوراض  بـرای  رقـم  ایـن  اسـت.  یافتـه 

پرداخـت نشـده در اروپـا از بیـش از 600 دالر در هـر 

تـن در مـاه مـی 2022، بـه حـدود 2۵0 دالر در حـال 

حاضـر نسـبت به قیمت نقدی بـورس فلزات لندن 

»LME« کاهش یافت.

در حالـی کـه تولیـد واحد هـای ذوب اروپا به دلیل 

قیمت باالی انرژی تحت تاثیر قرار گرفته، روند تقاضا 

در این قاره در حال ورود به یک فاز رکودی است.
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خلـوص  حجـم  تعییـن  بـا  و  رفـع  لحظـه  آخریـن 

محدودتـر جایگزیـن شـد. حجـم واردات قراضـه از 

آن زمان به بعد تاکنون، بدون هیچ تاثیری بر روند 

واردات آلیاژ 60 درصد افزایش یافت.

 

شتاب کند روند صادرات  
آلومینیـوم  بـرای واردات  تمایـل مجـدد چیـن 

اولیـه بـا در نظـر گرفتـن کاهـش حجـم تقاضـا در 

ارتبـاط بـا قرنطینه هـای مرتبـط بـا ویـروس کرونـا و 

افزایش تولید داخلی چین در تضاد است.

آخرین برآوردهای موسسه بین المللی آلومینیوم 

»IAI« نشان داد که مقدار تولید مرجع چین در ماه 

نوامبــر 2022 حــدود 7٫2 درصــد نســبت بــه مــدت 

مشــابه ســال 2021 افزایــش داشــت و حجــم تولیــد 

انباشــته آن، 3٫1 درصــد در 11 ماهــه اول ســال 2022 

افزایش پیدا کرد.

بـا ایـن حـال، قیاس حجم سـاالنه با کاهش حجم 

به نظر می رسـد چین در حال تجربه بخشـی از 

اسـت؛ چراکـه شـتاب  تقاضـا  رونـد  در  رکـود  ایـن 

کـه  زمانـی  ایـن کشـور درسـت  در  تولیـد  فراینـد 

قرنطینـه ناشـی ازشـیوع ویـروس کرونـا در چین در 

حال برداشته شدن است، متوقف می شود.

 

تغییر روند در حجم صادرات  
رونـد افزایـش حجـم صـادرات آلومینیـوم اولیـه 

تغییـر اسـت. حجـم محموله هـای  چیـن در حـال 

صادراتی از طریق دریا در مجموع 190 هزار تن در 

هشت ماهه اول سال 2022 بوده که باالترین حجم 

صادرات از سال 2010 است.

حجم صادرات در بازه زمانی ماه های سپتامبر 

تا نوامبر 2022 به حدود پنج هزار تن کاهش یافت 

و محموله هـای صادراتـی بـا حجـم بـاال بـه مقاصـد 

بـه  را  آمریـکا، جـای خـود  ایـاالت متحـده  اروپـا و 

کشورهای آفریقایی داد.

واردات  حجـم   ،2022 سـال  دسـامبر  مـاه  تـا 

نسبت به چند سال گذشته کاهش یافت و شامل 

آغـاز جنـگ میـان  از  پـس  امـا  بـود  فلـزات روسـی 

روسـیه و اوکرایـن در مـاه فوریـه 2022، کشـورهای 

غربی از خرید فلزات روسیه امتناع ورزیدند.

بــه  حجــم واردات روســیه در نوامبــر 2022 

باالتریــن حــد خــود در ســال 2022 یعنــی ۵6 هــزار 

 8۵ از  روســیه  واردات  ســهم  امــا  رســید  تــن 

درصــد در مــاه ژوئــن 2022 بــه ۵1 درصــد کاهــش 

حجــم  از  برگرفتــه  نســبی  تعــادل  ایــن  یافــت. 

صــادرات از کشــورهای چیــن و روســیه بــه طیــف 

وســیعی از کشــورها اســت کــه نشــان از برتــری 

صــادرات  زمینــه  در  روســیه  بــه  نســبت  چیــن 

آلومینیوم اولیه دارد.

شــایان ذکــر اســت کــه حجــم واردات آلیــاژ 

تغییــر  زمــان  از  چیــن  کارنشــده  آلومینیــوم 

ســاختاری افزایــش حجــم صــادرات در ســال 2019، 

بــه طــور مــداوم در حــدود 100 هــزار تــن در مــاه 

باقی مانده است.

ایـن تغییـر گام بـا کاهـش حجـم واردات قراضه 

آلومینیوم در آسـتانه ممنوعیت برنامه ریزی شـده 

ایـن ممنوعیـت در  در سـال 2020 هم زمـان شـد. 

پایه در ماه های پایانی سال 2021، زمانی که چندین 

تولیدکننـده مجبـور بـه کاهـش پیش بینـی مجموع 

عملکـرد سـاالنه بـر اسـاس آمـار دوره چنـد ماهـه در 

طول بحران انرژی شدند، تشدید پیدا کرد.

برحسب حجم تولید ساالنه، میزان پیش بینی 

مجموع عملکرد ساالنه بر اساس آمار دوره چند 

ماهه چین از ماه آگوست 2022، حدود یک میلیون 

و 200 هزار تن کاهش یافت.  هرچند این رقم به 

اندازه کاهش حجم دو میلیون تنی در اواخر سال 

2021 نیست اما همچنان یک کاهش قابل توجه با در 

نظر گرفتن افزایش حجم تولید در اوایل سال 2023 

است. یکی از عوامل تاثیرگذار در این روند کاهشی 

قیمت انرژی است.

 2023 زمســتان  کم بــارش  فصــل  در  اگرچــه 

هیــچ ســهمیه بندی بــرای قطــع بــرق سراســری در 

چیــن وجــود نــدارد امــا بــه اســتان های ایــن کشــور 

بــرق محلــی  تــوازن  بــرای مدیریــت  اختیاراتــی 
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بــر  توانســتند  تفویــض شــد و واحدهــای ذوب 

حجم تولید خود بیفزایند.

مــاه  در  ســیچوان  اســتان  حــال  عیــن  در 

ــی مــدت  ــل خشک ســالی طوالن ــه دلی آگوســت ب

کاربــران  بــرای  را  بــرق  پــرآب،  اســتان  ایــن  در 

آلومینیــوم  از جملــه واحدهــای ذوب  صنعتــی 

سهمیه بندی کرد.

در چندیــن مــاه گذشــته، مقامــات در اســتان 

یون نــان بــه واحد هــای ذوب اعــالم کردنــد کــه 

درصــد   10 تــا  را  خــود  بهره بــرداری  نــرخ  بایــد 

نــرخ بهره بــرداری در مــاه  ایــن  کاهــش دهنــد. 

اکتبر 2022 به 20 درصد افزایش یافت. 

بــه گفتــه موسســه »AZ Global«، در مــاه 

دســامبر 2022 چندیــن واحــد ذوب در اســتان 

بــازار و  بــه دلیــل شــرایط ضعیــف  هنــان چیــن 

شــده  اعمــال  محدودیت هــای  از  ناشــی  فشــار 

بــرق محلــی بــه دلیــل زمســتان کــم بــارش، مقــدار 

تولید خود را 10 درصد کاهش دادند.

 ،»AZ Global« موسســـه  گـــزارش  بـــه 

ســـهمیه بندی فصلـــی بـــرق در مـــاه ژانویـــه 2023 

بـــه اســـتان گوئیـــژو ســـرایت کـــرد و واحد هـــای 

را  تـــا 31 درصـــد ظرفیـــت خـــود  ذوب محلـــی 

کاهش دادند.

در همیــن رابطــه اســتان گوئیــژو چیــن یــک 

بــا قابلیــت تولیــد  بــه نســبت کوچــک  اســتان 

آلومینیــوم  تــن  میلیــون  یــک  حــدود  ســاالنه 

ــک مرکــز روبه رشــد  ــان ی اســت امــا اســتان یون ن

انرژی هــای  بــر  مبتنــی  آلومینیــوم  تولیــد 

تجدیدپذیر است.

چیــن  در  بــرق  ایجادشــده  محدودیت هــای 

 ،»Hongqiao« هم نتوانســت بر تصمیم شــرکت

تولیدکننــده  خصوصــی  شــرکت  بزرگ تریــن 

آلومینیــوم چیــن مبنــی بــر انتقــال ظرفیــت تولیــد 

بیشتری به استان یون نان تاثیر بگذارد.

در  ذوب  واحد هــای  تمرکــز  حــال،  ایــن  بــا 

اســتان های یون نــان و ســیچوان، زنجیــره تامیــن 

داخلــی چیــن را بــا منبــع جدیــدی از بی ثباتــی در 

قالب بارندگی های فصلی مواجه کرد. 

تمایل چین در رسیدن به وضعیت   
مازاد تولید

تاثیر مقیاس تولید انباشـته در چین با در نظر 

گرفتـن قرنطینه هـای اعمـال شـده ناشـی از شـیوع 

ویـروس کرونـا و ضعـف در بخـش امـالک بـر حجـم 

تقاضای داخلی این کشور پنهان ماند.

محدودیت های  از  بخشی  شدن  برداشته  با 

اعمال شده ناشی از شیوع ویروس کرونا و با در نظر 

ویروس  جدید  گونه  شیوع  افزایش  خطر  گرفتن 

کرونا به نام اومیکرون، انتظار می رود رشد تولید 

در چین در سال 2023 دوباره احیا شود.

ذخیره سـازی مجـدد در انبارهـا الزمـه فراینـد 

احیـا اسـت. موجـودی قابـل رصـد در بـورس آتـی 

 71 کنـون  تـا   2023 ژانویـه  ابتـدای  از  شـانگهای 

درصـد کاهـش یافته و در حـال حاضر به حدود 92 

هـزار و 373 تـن رسـید کـه پایین تریـن میـزان از 

سال 2016 است.

هنوز خیلی زود است که اعالم شود افزایش 

حجم واردات در ماه دسامبر 2022 نشانه ای از اولیه 

بهبود وضعیت بخش آلومینیوم داخلی چین است 

اما می توان تغییر در روند بازار را از آن استنباط کرد.

کشـورهای  انبـار  موجـودی  ذخایـر  کسـری 

غربـی در اوایـل سـال 2023 باعـث جذب حجم قابل 

ایـن  بـر  از جملـه چیـن شـد.  آسـیا  از  فلـز  توجهـی 

و  یافـت  کاهـش  تامیـن  زنجیـره  در  تنـش  اسـاس، 

و  تقاضـا  رونـد  تضعیـف  سـمت  بـه  بـازار  تمرکـز 

بـه  آلومینیـوم  زیـادی  مقادیـر  انتقـال  پتانسـیل 

انبارهای بورس فلزات لندن معطوف شد.

بـر همیـن اسـاس شـکل گیری عـدم تعـادل در 

روند عرضه و تقاضا بین کشـورهای شـرقی و غربی 

دوبـاره در حـال ایجـاد شـدن بوده و این چین اسـت 

کـه بـه نظـر مـی رسـد ذخیـره انبارهـای ایـن کشـور 

کاهش یافته و نیازمند تامین فلزات بیشتر از بازار 

فیزیکی است.

ایجاد  به  بستگی  نیاز چین  مورد  فلز  مقدار 

مقامات  توسط  برق رسانی  سیستم  در  توازن 

در  چین  در  برق  سهمیه بندی  درگیر  استانی 

ماه های باقی مانده از زمستان سال 2023 است. 

آخرین برآوردهای 
موسسه بین المللی 

آلومینیوم »IAI« نشان 
داد که مقدار تولید مرجع 
چین در ماه نوامبر ۲۰۲۲ 
حدود ۷٫۲ درصد نسبت 

به مدت مشابه سال 
۲۰۲۱ افزایش داشت و 
حجم تولید انباشته آن، 
۳٫۱ درصد در ۱۱ ماهه 

اول سال ۲۰۲۲ افزایش 
پیدا کرد
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 حفاری حجم قابل  توجه سولفید
 در کانسار اکسید »Marimaca« در شیلی

شرکت »Marimaca Copper« روز پنج شنبه ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ از پتانسیل باالی استخراج سولفید 
از ذخایر کانسار اکسید »Marimaca« خود را در شیلی پرده برداشت.

 به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین«

کــد   ،»Mining.com« ســایت  از  نقــل  بــه   و   

شناســایی »MAD-22« نشــان دهنده یــک حفــره 

زمین شناســی و ژئوتکنیکــی حــاوی المــاس اســت 

 »Marimaca« که در شــرق ذخایر کانســار اکســید

قــرار دارد و از طریــق بــرآورد منابــع معدنــی دیــواره 

انجــام شــد.  آن  کاواکــی در ســال 2022 حفــاری 

اکســید  کانســار  شــرق  قســمت  در  همچنیــن 

»Marimaca« کــه کانی ســازی بــا عیــار بــاال داشــته 

و حــاوی ســنگ معــدن کالکوپیریــت اســت، ایــن دو 

حفاری با یکدیگر تالقی پیدا می کنند.

حفــاری بــا کد شناســایی »MAD-22« با ســرحد 

پذیرفتــاری مغناطیســی بــاال شناســایی شــده در 

کمپین ژئوفیزیکی 2020 مرتبط بود. این ناهنجاری 

مغناطیســی قابــل  توجــه در زیــر کانســار اکســید 

»Marimaca« فعلــی بــه ســمت شــرق بــا همــان 

ــرار  ــی ق ــر روی الیه های شــکل هندســی گســترده و ب

ــان کانی ســازی رگــه اکســید مــس  ــه کــه میزب گرفت

اســت. عــرض واقعــی ایــن رگــه کانــی در ایــن مرحلــه 

ناشناخته است.

از  انجام شــده  نمونه برداری هــای  امتــداد  در 

حفــاری بــا کــد شناســایی MAD-22 از اکســیدها بــا 

معــدن،  ایــن  خــاک  از  نمونه بــرداری  متــر   240

مجمــوع عیــار کل 1٫01 درصــد مــس در ســطح دو 

منطقــه جداگانــه دارای اکســید و ســولفید اولیــه را 

نشان داد.

شــرکت  اکتشــاف  معــاون  ریــورا،  ســرجیو 

»Marimaca Copper« در بیانیــه ای مطــرح کــرد 

کــه اگرچــه حفاری هــای قبلی با اهــداف ژئوفیزیکی 

فروشــیب شناســایی شــده در ســال های 2020 و 2021 

بــا رگه هــای حــاوی ســولفیدهای مخلــوط و ضایعــات 

اضافــی در عمــق خــاک تالقــی پیــدا کردنــد امــا 

حفــاری بــا کد شناســایی »MAD-22« نشــان دهنده 

اولیــن تالقــی ســولفید اولیــه مهــم تــا بــه امــروز اســت 

و می توانــد یــک ســاختار تغذیه کننــده پرعیــار اولیــه 

همان طــور کــه تفســیرهای مــدل زمین شناســی برای 

این کانسار ارائه شده است را نشان دهد.

وی در ادامــه افــزود کــه بــا تکمیل برنامه حفاری 

ایــن شــرکت در ســال 2022، نتایــج حفــاری بــا کــد 

شناســایی »MAD-22« در برنامه ریــزی اکتشــافی 

نظــر  در   »Marimaca Copper« شــرکت  آینــده 

گرفته خواهد شد.

 Marimaca« شــرکت  حفــاری 2022  کمپیــن 

متــر   ۵00 و  هــزار   41 از  بیــش  شــامل   »Copper

و  معکــوس  جریــان  روش  بــا  اکتشــافی  حفــاری 

در  حفــاری  روش  بــا  اکتشــافی  المــاس  حفــاری 

حفره هــای پیش تــر حفاری شــده در کانســار اکســید 

»Marimaca« در منطقــه »MAMIX« بــه منظــور 

تهیــه یــک الگــوی فضایــی دقیق تــر بــرای تعییــن 

طبــق  بــود.  کانســار  ایــن  صحیح تــر  پارامترهــای 

ــر  ــی اعــالم شــده در اکتب ــع معدن برآوردهــای مناب

2022 در ایــن کانســار 19 هــزار و ۵80 متــر از حــدود 

28 هــزار و 374 متــر حفــاری برنامه ریــزی شــده در 

ــه اتمــام رســیده اســت و در مجمــوع  ســال 2022 ب

بیــش از 110 هــزار متــر حفــاری از ســال 2016 در 

کانسار اکسید »Marimaca« تکمیل شده است.

برنامــه ایجــاد تعــادل بــا اســتفاده از روش حفــاری 

در حفره هــای پیش تــر حفاری شــده بــه منظــور تهیــه 

یــک الگــوی فضایــی دقیق تر بــرای تعییــن پارامترهای 

صحیح تــر ایــن کانســار در برآوردهــای منابــع معدنــی 

در اوایــل ســال 2023 گنجانــده شــده اســت کــه هدف 

از آن، ارتقای منابع اکتشــافی باقی مانده برای انجام 

یک مطالعه امکان سنجی تعیین کننده است.

 S&P Global Market« طبق اطالعات شرکت

از  یکــی   »Marimaca« کانســار   ،»Intelligence

معــدود اکتشــافات بــزرگ مــس بــه شــمار می آیــد که 

در دهه گذشــته در ســطح جهان انجام شــده است. 

ایــن پــروژه در شــمال شــیلی و در نزدیکــی بنــدر 

آنتوفاگاستا واقع شده است.

از زمان کشــف اولیه این کانســار در ســال 2016، 

شــرکت »Marimaca Copper« مجموع اســتخراج 

منابــع اکســید ایــن کانســار را تقریبــادو برابــر افزایش 

ــا در نظــر داشــتن 140  ــن کانســار ب ــون از ای داد. اکن

میلیــون تــن خــاک حفاری شــده بــرای مجمــوع عیــار 

کل 0٫48 درصــد مــس حــدود 66۵ هــزار و ۵00 تــن 

ــا در نظــر  ــه عــالوه ب مــس اســتخراج شــده اســت. ب

ــرای  داشــتن 83 میلیــون تــن خــاک حفــاری شــده ب

مــس بــا عیــار 0٫39 درصــد، حدود 322 هــزار و 900 تن 

مس از این کانسار استخراج شده است.

ســـهام شـــرکت »Marimaca Copper« بعـــد از 

ارائـــه نتایـــج حفـــاری در روز 1۵ دســـامبر 2022 حـــدود 

0٫2 درصـــد افزایـــش یافـــت. ارزش روز ســـهام بـــازار 

ــادا  ــزار دالر کانـ ــون و 800 هـ ــرکت 263 میلیـ ــن شـ ایـ

)193 میلیون و 300 هزار دالر آمریکا( است.
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تحلیلی  و  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 

»فلزات آنالین«، عملکرد 10 ماه سال جاری شرکت 

صنایع مس شهید باهنر نشان می دهد این شرکت 

توانسته است به رشد یک درصدی در تولید، 2 

درصدی در فروش و 24 درصدی در درآمد حاصل 

از تولید و فروش محصوالت مسی و آلیاژی خود تا 

»فباهنر«،  کند.  پیدا  دست   1401 ماه  دی  پایان 

همواره یکی از شرکت های موفق کشور در حوزه 

در  ویژه  به  را  خوبی  عملکرد  و  بوده  صادرات 

صادرات لوله مسی به ثبت رسانده است.

رشد ۲۶ درصدی تولید لوله مسی  
نمودار 1 نشان می دهد که شرکت صنایع مس 

شهید باهنر در 10 ماه سال 1401، توانسته است 

چهار هزار و 818 تن لوله مسی تولید کند که این 

میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 26 

درصد افزایش داشته است. این شرکت در مدت 

مشابه سال 1400، موفق به تولید سه هزار و 816 تن 

لوله مسی شده بود.

»فباهنر« طی 10 ماه سال جاری، توانست یک 

هزار و 947 تن مقاطع مسی تولید کند. این شرکت 

در 10 ماه سال پیش، دو هزار و 260 تن مقاطع مسی 

تولید کرده بود.

شرکت مس شهید باهنر در 10 ماه امسال، موفق 

شد 6 هزار و 73۵ تن تسمه و ورق مسی تولیدکند. 

این شرکت در 10 ماه سال 1400، 6 هزار و 8۵9 تن 

تسمه و ورق مسی تولید کرده بود.

همچنین »فباهنر« در 10 ماه سال جاری، 61۵ تن 

میزان در  این  است که  تولید کرده  برنجی  لوله 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل، یک درصد رشد 

داشته است. این شرکت در 10 ماه سال 1400، موفق 

به تولید 607 تن لوله برنجی شده بود.

ماه  طی 10  باهنر  شهید  مس  صنایع  شرکت 

امسال، هفت هزار و 22 تن مقاطع برنجی تولید کرده 

است. این شرکت در 10 ماه سال گذشته، توانسته 

بود هفت هزار و 282 تن مقاطع برنجی تولید کند.

شرکت مس شهید باهنر در 10 ماه سال جاری، 

توانست 9 هزار و ۵9 تن تسمه و ورق برنجی تولید 

کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 

پیش، 9 درصد رشد داشته است. این شرکت در 10 

ماه سال قبل، هشت هزار و 286 تن تسمه و ورق 

برنجی تولید کرده بود.

مجموع تولید »فباهنر« در 10 ماه سال 1401، به 29 

در  میزان  این  که  رسید  محصول  تن  و ۵66  هزار 

هم سنجی با مدت مشابه سال پیش، یک درصد رشد را 

نشان می دهد. این شرکت در 10 ماه سال پیش، توانسته 

بود در مجموع 29 هزار و 110 تن محصول تولید کند.

رشد ۱۱۰ درصدی فروش داخلی   
تسمه و ورق مسی

نمودار 2 حاکی از آن است که شرکت صنایع 

مس شهید باهنر در 10 ماه سال 1401، توانسته است 

دو هزار و 4۵ تن لوله مسی را در بازار داخلی به 

فروش برساند که این میزان در مقایسه با مدت 

مشابه سال پیش، 108 درصد افزایش داشته است. 

این شرکت در 10 ماه سال قبل، 982 تن لوله مسی در 

بازار داخلی فروخته بود.

شرکت مس شهید باهنر طی 10 ماه سال جاری، 

موفق به فروش یک هزار و 38۵ تن مقاطع مسی در 

بازار داخلی شد. این شرکت در 10 ماه سال گذشته، 

یک هزار و ۵81 تن مقاطع مسی در بازار داخلی به 

فروش رسانده بود.

درآمد »فباهنر« 24 درصد رشد پیدا کرد
مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی و صادراتی و همچنین ارائه خدمات شرکت مس شهید 
باهنر در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۱، به ۵۴ هزار و ۸۶۵ میلیارد و ۹۰۲ میلیون ریال رسیده است که این 
میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۴ درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت در ۱۰ ماه 

سال ۱۴۰۰، توانسته بود ۴۴ هزار و ۳۳۰ میلیارد و ۳۱۲ میلیون ریال درآمد کسب کند.

در پایان 10 ماه امسال؛
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»فباهنر« در 10 ماه امسال، توانسته است پنج 

هزار و 3۵2 تن تسمه و ورق مسی را در بازار داخلی 

به فروش برساند که این میزان در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته، 17 درصد افزایش داشته است. 

این شرکت در 10 ماه سال پیش، چهار هزار و ۵۵2 

تن تسمه و ورق مسی در بازار داخلی فروخته بود.

باهنر  شهید  مس  صنایع  شرکت  همچنین 

موفق شد طی 10 ماه امسال، 299 تن لوله برنجی را 

در بازار داخلی بفروشد. این شرکت در 10 ماه سال 

قبل، موفق به فروش 434 تن لوله برنجی در بازار 

داخلی شده بود.

شرکت مس شهید باهنر در 10 ماه سال جاری، 

چهار هزار و 478 تن مقاطع برنجی را در بازار داخلی 

فروخته است. این شرکت در 10 ماه سال پیش، چهار 

هزار و 623 تن مقاطع برنجی را در بازار داخلی 

معامله کرده بود.

»فباهنر« طی 10 ماه امسال، موفق به فروش سه 

هزار و ۵۵3 تن تسمه و ورق برنجی در بازار داخلی 

شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 

سال پیش، 39 درصد رشد را نشان می دهد. این 

شرکت در 10 ماه سال گذشته، توانسته بود دو هزار 

و ۵46 تن تسمه و ورق برنجی را در بازار داخلی به 

فروش برساند.

شرکت صنایع مس شهید باهنر در 10 ماه سال 

جاری، 17 هزار و 112 تن محصول را در بازار داخلی به 

فروش رسانده است که این میزان، حاکی از رشد 16 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. 

این شرکت طی 10 ماه سال گذشته، 14 هزار و 718 تن 

محصول در بازار داخلی فروخته بود.

شرکت مس شهید باهنر در 10 ماه سال جاری، 

بازارهای  روانه  را  لوله مسی  تن  و 242  یک هزار 

صادراتی کرد که این میزان در هم سنجی با مدت 

مشابه سال 1400، رشد 2۵ درصدی داشته است. این 

شرکت در 10 ماه سال گذشته، 993 تن لوله مسی در 

بازارهای صادراتی معامله کرده بود.

»فباهنر« در 10 ماه امسال، توانست 216 تن مقاطع 

مسی را در بازارهای صادراتی به فروش برساند. این 

شرکت در 10 ماه سال 1400، موفق به فروش 367 تن 

مقاطع مسی در بازارهای صادراتی شده بود.

شرکت صنایع مس شهید باهنر طی 10 ماه سال 

1401، موفق شد 793 تن تسمه و ورق مسی را در 

بازارهای صادراتی به فروش برساند. این شرکت 

طی 10 ماه سال گذشته، یک هزار و 673 تن تسمه و 

ورق مسی در بازارهای صادراتی فروخته بود.

مجموع فروش صادراتی شرکت صنایع مس 

شهید باهنر در 10 ماه امسال، به دو هزار و 4۵7 تن 

محصول رسید. این شرکت در 10 ماه سال 1400، 

توانسته بود چهار هزار و 32 تن محصول را روانه 

بازارهای صادراتی کند.

همچنین »فباهنر« طی 10 ماه سال 1401، توانسته 

است 9 هزار و 71 تن محصول خدماتی در زمینه 

انواع محصوالت مسی و آلیاژی عرضه کند. این 

شرکت در 10 ماه سال گذشته، 9 هزار و 309 تن 

محصول خدماتی عرضه کرده بود.

مجموع فروش شرکت مس شهید باهنر در 10 

محصول  تن  و 640  هزار  به 28  جاری،  سال  ماه 

رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 

قبل، 2 درصد رشد داشته است. این شرکت در 10 

تن   ۵9 و  هزار   28 بود  توانسته   ،1400 سال  ماه 

محصول را به فروش رساند.

 

رشد ۳۷ درصدی درآمد فروش داخلی   
»فباهنر«

همان طور که در نمودار 3 مشاهده می شود، 

شرکت صنایع مس شهید باهنر در 10 ماه سال 

1401، توانسته است درآمد پنج هزار و ۵37 میلیارد 

و 811 میلیون ریال از فروش لوله مسی در بازار 

داخلی به دست آورد که این میزان در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل، 143 درصد افزایش داشته 

است. این شرکت در 10 ماه سال گذشته، دو هزار 

و 274 میلیارد و 283 میلیون ریال درآمد از فروش 

لوله مسی در بازار داخلی کسب کرده بود.

شرکت مس شهید باهنر در 10 ماه سال جاری، 
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موفق به کسب درآمد سه هزار و ۵88 میلیارد و 

409 میلیون ریال از فروش مقاطع مسی در بازار 

سال  ماه   10 در  شرکت  این  است.  شده  داخلی 

پیش، سه هزار و 720 میلیارد و ۵۵7 میلیون ریال 

درآمد از فروش مقاطع مسی در بازار داخلی به 

دست آورده بود.

»فباهنر« طی 10 ماه امسال، توانسته است 16 

هزار و 97 میلیارد و 826 میلیون ریال درآمد از 

فروش تسمه و ورق مسی در بازار داخلی کسب 

کند که این میزان در هم سنجی با مدت مشابه 

این  است.  داشته  افزایش  درصد   32 قبل،  سال 

شرکت در 10 ماه سال پیش، 12 هزار و 149 میلیارد 

و 406 میلیون ریال درآمد از فروش تسمه و ورق 

مسی در بازار داخلی کسب کرده بود.

باهنر طی 10 ماه  شرکت صنایع مس شهید 

سال 1401، موفق به کسب درآمد یک هزار و 1۵ 

میلیارد و 1۵0 میلیون ریالی از فروش لوله برنجی 

در بازار داخلی شده است. این شرکت در 10 ماه 

سال گذشته، توانسته بود درآمد یک هزار و 33۵ 

میلیارد و ۵9۵ میلیون ریال از فروش لوله برنجی 

در بازار داخلی به دست آورد.

شرکت مس شهید باهنر در 10 ماه سال جاری، 

9 هزار و 19۵ میلیارد و ۵۵ میلیون ریال درآمد از 

فروش مقاطع برنجی در بازار داخلی کسب کرد 

که این میزان، حاکی از رشد 23 درصدی نسبت 

این  است.  گذشته  سال  مشابه  زمان  مدت  به 

و 438  قبل، هفت هزار  ماه سال  شرکت در 10 

فروش  از  درآمد  ریال  میلیون   366 و  میلیارد 

مقاطع برنجی در بازار داخلی کسب کرده بود.

به کسب  موفق  امسال،  ماه  در 10  »فباهنر« 

درآمد 9 هزار و ۵26 میلیارد و 8۵9 میلیون ریال از 

فروش تسمه و ورق برنجی در بازار داخلی شد که 

این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 66 

درصد افزایش داشته است. این شرکت در 10 ماه 

سال گذشته، توانسته بود پنج هزار و 730 میلیارد و 

ورق  و  تسمه  فروش  از  درآمد  ریال  میلیون   129

برنجی در بازار داخلی به دست آورد.

شرکت صنایع مس شهید باهنر توانست طی 

10 مـاه سـال جـاری، 44 هـزار و 961 میلیـارد و 110 

میلیـون ریـال درآمـد از فروش محصوالت خود در 

بـازار داخلـی بـه دسـت آورد کـه ایـن میـزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 37 درصد رشد 

را نشان می دهد. این شرکت در 10 ماه سال قبل، 

ریـال  میلیـون   336 و  میلیـارد   648 و  هـزار   32

درآمـد از فـروش محصوالت خـود در بازار داخلی 

کسب کرده بود.

سال  ماه    10 در  باهنر  شهید  مس  شرکت 

 412 و  میلیارد   20 و  هزار  سه  توانست  جاری، 

در  مسی  لوله  فروش  از  درآمد  ریال  میلیون 

بازارهای صادراتی کسب کند که این میزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 33 درصد 

رشد را نشان می دهد. این شرکت در 10 ماه سال 

پیش، دو هزار و 271 میلیارد و 91 میلیون ریال 

درآمد از فروش لوله مسی در بازارهای صادراتی 

کسب کرده بود.

»فباهنر« طی 10 ماه امسال، ۵18 میلیارد و 8۵0 

در  مسی  مقاطع  فروش  از  درآمد  ریال  میلیون 

بازارهای صادراتی به دست آورد. این شرکت در 10 

ماه سال 1400، موفق به کسب درآمد 830 میلیارد و 

127 میلیون ریالی از فروش مقاطع مسی در بازارهای 

صادراتی شده بود.

شرکت صنایع مس شهید باهنر در 10 ماه سال 

1401، درآمد یک هزار و 927 میلیارد و 973 میلیون 

بازارهای  در  مسی  ورق  و  تسمه  فروش  از  ریال 

صادراتی کسب کرد. این شرکت در 10 ماه سال 

گذشته، سه هزار و 83۵ میلیارد و 890 میلیون ریال 

بازارهای  درآمد از فروش تسمه و ورق مسی در 

صادراتی به دست آورده بود.

مجموع درآمد صادراتی »فباهنر« در 10 ماه 

امسال، به پنج هزار و 873 میلیارد و 283 میلیون 

ریال رسیده است. این شرکت در 10 ماه سال 1400، 

 804 و  میلیارد   321 و  هزار  هشت  بود  توانسته 

میلیون ریال درآمد از فروش صادراتی محصوالت 

خود کسب کند.

همچنین شرکت صنایع مس شهید باهنر طی 10 

ماه سال جاری، چهار هزار و 31 میلیارد و ۵09 میلیون 

ریال درآمد از ارائه خدمات در زمینه محصوالت 

در  میزان  این  که  کرد  کسب  آلیاژی  و  مسی 

هم سنجی با مدت مشابه سال 1400، نشان از رشد 21 

درصدی دارد. این شرکت در 10 ماه سال قبل، سه 

هزار و 360 میلیارد و 172 میلیون ریال درآمد از ارائه 

خدمات به دست آورده بود.

مجمـوع درآمـد حاصـل از فـروش داخلـی و 

شـرکت  خدمـات  ارائـه  همچنیـن  و  صادراتـی 

مـس شـهید باهنـر در 10 مـاه سـال 1401، بـه ۵4 

هزار و 86۵ میلیارد و 902 میلیون ریال رسـیده 

بـه مـدت مشـابه  ایـن میـزان نسـبت  اسـت کـه 

سـال گذشـته، 24 درصد رشد را نشان می دهد. 

ایـن شـرکت در 10 مـاه سـال 1400، توانسـته بـود 

ریـال  میلیـون   312 و  میلیـارد   330 و  هـزار   44

درآمد کسب کند. 
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افزایش 42 درصدی فروش »فملی«
در پایان 10 ماه 1401 رخ داد؛

مجمـوع فـروش داخلی و صادراتی »فملی« طی ۱۰ ماه سـال ۱۴۰۱، به سـه میلیـون و ۳۹۵ هزار 
و ۷۴۷ تن محصول رسـید که این میزان حاکی از رشـد ۴۲ درصدی نسـبت به مدت مشـابه سـال 
قبـل اسـت. ایـن شـرکت در ۱۰ ماه سـال پیـش، توانسـته بـود دو میلیـون و ۳۷۹ هـزار و ۵۳ تن 

محصول را در بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

تحلیلی  و  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 

ایران  ملی صنایع مس  آنالین«، شرکت  »فلزات 

در پایان 10 ماه امسال، عمکرد مناسبی در فروش 

کاتد  ویژه  به  انواع محصوالت خود  و صادرات 

پایان 10 ماه سال  تا  این شرکت  داشته و درآمد 

جاری، با رشد 2 درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال پیش همراه بوده است.

رشد ۵ درصدی تولید کنسانتره   
مولیبدن »فملی«

ملی  شرکت  که  می دهد  نشان   1 نمودار 

صنایع مس ایران در 10 ماه امسال، توانسته است 

246 هزار و 620 تن کاتد مس تولید کند که این 

میزان با رشد 3 درصدی نسبت به مدت مشابه 

این شرکت طی 10  سال قبل همراه بوده است. 

ماه سال 1400، موفق به تولید 239 هزار و 43 تن 

کاتد مس شده بود.

توانسته  ماه سال جاری،   10 شرکت مس در 

سولفور  سنگ  تن  هزار   ۵7 و  میلیون   46 است 

مدت  با  مقایسه  در  میزان  این  که  کند  تولید 

زمان مشابه سال 1400، یک درصد افزایش داشته 

سال  مشابه  زمان  مدت  در  شرکت  این  است. 

گذشته، 4۵ میلیون و 40۵ هزار تن سنگ سولفور 

تولید کرده بود.

است  توانسته  امسال،  ماه   10 طی  »فملی« 

766 هزار و 492 تن اسید سولفوریک تولید کند 

با مدت مشابه سال  مقایسه  در  میزان  این  که 

این شرکت  10 درصد رشد داشته است.  پیش، 

در 10 ماه سال قبل، 694 هزار و 863 تن اسید 

سولفوریک تولید کرده بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران در 10 ماه سال 

جاری، 881 هزار و ۵28 تن کنسانتره مس تولید 

کرد. این شرکت در 10 ماه سال پیش، موفق به 

تولید یک میلون و 29 هزار و ۵68 تن کنسانتره 

مس شده بود.

شرکت مس در 10 ماه سال جاری، هفت هزار 

و 12۵ تن کنسانتره مولیبدن تولید کرد که این 

میزان از رشد ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه 

در  شرکت  این  است.  بوده  برخوردار  قبل  سال 

مدت زمان مشابه سال 1400، توانسته بود 6 هزار 

و 7۵6 تن کنسانتره مولیبدن تولید کند.

»فملی« طی 10 ماه امسال، توانست 773 تن 

کنسانتره طال و نقره تولید کند که این میزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 8 درصد رشد 

سال  ماه   10 در  شرکت  این  می دهد.  نشان  را 

گذشته، 716 تن کنسانتره طال و نقره تولید کرده 

بود.

شرکت مس طی 10 ماه سال 1401، موفق به 

تولید 408 تن اکسید مولیبدن صادراتی شد. این 

شرکت در 10 ماه نخست سال گذشته، 920 تن 

اکسید مولیبدن صادراتی تولید کرده بود.

مجموع تولید شرکت ملی صنایع مس ایران 

در 10 ماه سال جاری، به 48 میلیون و 618 هزار و 

۵3۵ تن محصول رسید که این میزان نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته، 2 درصد افزایش یافته 

است. این شرکت در 10 ماه سال 1400، توانسته 

بود در مجموع 47 میلیون و ۵06 هزار و 796 تن 

محصول تولید کند.

 

فروش سنگ سولفور »فملی« ۳۳   
درصد رشد پیدا کرد

نمودار 2 حاکی از آن است که شرکت ملی 

صنایع مس ایران در 10 ماه سال جاری، توانسته 

است 1۵2 هزار و 49 تن کاتد مس را در بازارهای 

در  میزان  این  که  برساند  فروش  به  داخلی 

درصد   21 پیش،  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه 

سال  ماه   10 در  شرکت  این  است.  داشته  رشد 

بازارهای  در  کاتد  تن   98 و  هزار   12۵ گذشته، 

داخلی فروخته بود.

است  توانسته  امسال،  ماه   10 در  »فملی« 

در  را  سولفوریک  اسید  تن   ۵8۵ و  هزار   640

بازارهای داخلی به فروش برساند که این میزان 

به مدت مشابه سال گذشته، 8 درصد  نسبت 

افزایش یافته است. این شرکت در 10 ماه سال 

پیش، ۵92 هزار و 34۵ تن اسید سولفوریک در 
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بازارهای داخلی فروخته بود.

شرکت مس در 10 ماه سال جاری، 6 هزار و 

بازارهای  در  را  مولیبدن  کنسانتره  تن   3۵4

داخلی به فروش رسانده است که این میزان در 

 28 رشد  پیش،  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه 

درصدی را نشان می دهد. این شرکت در 10 ماه 

کنسانتره  تن   942 و  هزار  چهار  گذشته،  سال 

مولیبدن را در بازارهای داخلی فروخته بود.

به  موفق  جاری،  سال  ماه   10 طی  »فملی« 

فروش 610 تن کنسانتره طال و نقره در بازارهای 

سال  ماه   10 در  شرکت  این  است.  شده  داخلی 

پیش، 733 تن کنسانتره طال و نقره در بازارهای 

داخلی فروخته بود.

شرکت مس در 10 ماه امسال، توانست یک 

میلیون و 8۵6 هزار و 706 تن سنگ سولفور را 

این  که  برساند  فروش  به  داخلی  بازارهای  در 

به  نسبت  درصدی   33 رشد  از  حاکی  میزان 

این  است.  بوده  قبل  سال  مشابه  زمان  مدت 

شرکت طی 10 ماه سال گذشته، یک میلیون و 

در  را  سولفور  سنگ  تن   782 و  هزار   387

بازارهای داخلی فروخته بود.

شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران طــی 10 مــاه 

ســال 1401، موفــق شــد ســه میلیــون و 318 هــزار و 

بــه  داخلــی  بازارهــای  در  را  محصــول  تــن   610

فــروش برســاند کــه ایــن میــزان در مقایســه بــا 

مــدت مشــابه ســال 1400، بــا رشــد 47 درصــدی 

همــراه بــوده اســت. ایــن شــرکت در 10 مــاه ســال 

پیــش، دو میلیــون و 2۵2 هــزار و 227 تــن محصول 

را در بازارهای داخلی فروخته بود.

شــرکت مــس در 10 مــاه ســال جــاری، 7۵ هــزار 

و 9۵2 تــن کاتــد مــس را روانــه بازارهــای صادراتــی 

کــرد. ایــن شــرکت در 10 مــاه ســال پیــش، 124 هزار 

بازارهــای صادراتــی  در  مــس  کاتــد  تــن   746 و 

فروخته بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران در 10 ماه سال 

1401، توانسته است 228 هزار و یک تن کاتد را در 

برساند.  فروش  به  صادراتی  و  داخلی  بازارهای 

این شرکت در 10 ماه سال گذشته، 249 هزار و 

844 تن کاتد را در بازارهای داخلی و صادراتی به 
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فروش رسانده بود.

مجموع فروش داخلی و صادراتی »فملی« 

طی 10 ماه سال 1401، به سه میلیون و 39۵ هزار 

و 747 تن محصول رسید که این میزان حاکی از 

سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصدی   42 رشد 

پیش،  سال  ماه   10 در  شرکت  این  است.  قبل 

تن   ۵3 و  هزار   379 و  میلیون  دو  بود  توانسته 

صادراتی  و  داخلی  بازارهای  در  را  محصول 

بفروشد.

رشد ۳۰ درصدی درآمد حاصل از   
فروش داخلی »فملی«

در نمودار 3 مشاهده می شود شرکت ملی 

صنایع مس ایران در 10 ماه سال جاری، توانسته 

است 371 هزار و 48 میلیارد و 31 میلیون ریال 

بازارهای داخلی  از فروش کاتد مس در  درآمد 

با مدت  مقایسه  در  میزان  این  که  کسب کند 

مشابه سال قبل، 31 درصد افزایش داشته است. 

این شرکت در 10 ماه سال گذشته، 282 هزار و 

908 میلیارد و 14 میلیون ریال درآمد از فروش 

کاتد در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

توانسته  جاری،  سال  ماه   10 طی  »فملی« 

است هفت هزار و 879 میلیارد و ۵06 میلیون 

در  سولفوریک  اسید  فروش  از  درآمد  ریال 

میزان  این  که  کند  کسب  داخلی  بازارهای 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 189 درصد 

افزایش داشته است. این شرکت در 10 ماه سال 

پیش، دو هزار و 72۵ میلیارد و 764 میلیون ریال 

بازارهای  در  سولفوریک  اسید  فروش  از  درآمد 

داخلی کسب کرده بود.

بــه  موفــق  امســال،  مــاه   10 طــی  »فملــی« 

کســب چهــار هــزار و ۵96 میلیــارد و یــک میلیــون 

در  ســولفور  ســنگ  فــروش  از  درآمــد  ریــال 

بازارهــای داخلــی شــده اســت کــه ایــن میــزان، 

نشــان از رشــد 69 درصــدی نســبت بــه مــدت 

مشــابه ســال 1400 دارد. ایــن شــرکت در 10 مــاه 

 626 و  میلیــارد   822 و  هــزار  دو  پیــش،  ســال 

میلیــون ریــال درآمــد از فــروش ســنگ ســولفور در 

بازارهای داخلی کسب کرده بود.
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شرکت مس در 10 ماه امسال، 26 هزار و 764 

فروش  از  درآمد  ریال  میلیون   970 و  میلیارد 

کسب  داخلی  بازارهای  در  مولیبدن  کنسانتره 

کرد که این میزان در هم سنجی با مدت مشابه 

سال قبل، 37 درصد رشد را نشان می دهد. این 

 474 و  هزار   19 پیش،  سال  ماه   10 در  شرکت 

فروش  از  درآمد  ریال  میلیون   ۵84 و  میلیارد 

کسب  داخلی  بازارهای  در  مولیبدن  کنسانتره 

کرده بود.

به  موفق   ،1401 سال  ماه   10 طی  »فملی« 

کسب 23 هزار و 7۵1 میلیارد و 406 میلیون ریال 

درآمد از فروش کنسانتره طال و نقره در بازارهای 

سال  ماه   10 در  شرکت  این  است.  شده  داخلی 

پیش، 2۵ هزار و 782 میلیارد و 662 میلیون ریال 

درآمد از فروش کنسانتره طال و نقره در بازارهای 

داخلی کسب کرده بود.

توانســته  ایــران  مــس  صنایــع  ملــی  شــرکت 

اســت در 10 مــاه ســال جــاری، 442 هــزار و 463 

فــروش  از  ریــال درآمــد  میلیــارد و 8۵ میلیــون 

بازارهــای داخلــی کســب  محصــوالت خــود در 

کنــد کــه ایــن میــزان در مقایســه بــا مــدت مشــابه 

ســال پیــش، 30 درصــد رشــد را نشــان می دهــد. 

ایــن شــرکت در 10 مــاه ســال قبــل، 339 هــزار و 

از  درآمــد  ریــال  میلیــون   84۵ و  میلیــارد   660

فــروش محصــوالت خــود در بازارهــای داخلــی بــه 

دست آورده بود.

توانسته   ،1401 ماه سال   10 شرکت مس طی 

است 201 هزار و 81۵ میلیارد و 741 میلیون ریال 

صادراتی  بازارهای  در  کاتد  فروش  از  درآمد 

کسب کند. این شرکت در 10 ماه سال گذشته، 

ریال  میلیون   769 و  میلیارد   12۵ و  هزار   284

درآمد از فروش کاتد مس در بازارهای صادراتی 

کسب کرده بود.

شرکت مس در 10 ماه امسال، توانسته است 

ریال  میلیون   772 و  میلیارد   863 و  هزار   ۵72

درآمد از فروش کاتد مس در بازارهای داخلی و 

صادراتی کسب کند که این میزان در مقایسه با 

یک  رشد  از  حاکی  قبل،  سال  مشابه  مدت 

درصدی است. این شرکت در 10 ماه سال پیش، 

ریال  میلیون   783 و  میلیارد   33 و  هزار   ۵67

درآمد از فروش کاتد مس در بازارهای داخلی و 

صادراتی کسب کرده بود.

و  داخلی  فروش  از  حاصل  درآمد  مجموع 

صادراتی »فملی« در 10 ماه سال جاری، به 64۵ 

رسیده  ریال  میلیون   61 و  میلیارد   299 و  هزار 

است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 

پیش، 2 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت 

در 10 ماه سال 1400، توانسته بود 628 هزار و 467 

فروش  از  درآمد  ریال  میلیون   933 و  میلیارد 

محصوالت خود در بازارهای داخلی و صادراتی 

کسب کند. 
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حسن نفیسی پور در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: شرکت 

نفیس گستر نقش جهان در سال 1393 با نام تجاری 

نونام پایپ، در شهرک صنعتی منتظریه که قطب 

صنعتی شمال استان اصفهان است، تاسیس شد و 

فعالیت خود را در زمینه تولید لوله های پنج الیه و 

اتصاالت برنجی آن ها و نیز شیرآالت و کلکتورها آغاز 

کرد. همچنین مجموعه نونام پایپ در زمینه سیستم 

گرمایش از کف در منازل و ساختمان های اداری و 

تجاری نیز فعالیت دارد.

ظرفیــت اســمی شــرکت نفیــس گســتر نقــش 

جهــان، طبــق پروانــه بهره بــرداری 100 تــن در ســال 

اســت ولــی هم اکنــون قــادر بــه تولیــد یــک هــزار تــن 

انــواع لوله هــای پنــج الیــه و اتصــاالت برنجــی آن هــا و 

همچنیــن شــیرآالت و کلکتورهــا در ســال اســت. در 

ضمــن مشــتریان عمــده مجموعــه مــا، شــرکت های 

معتبر ساختمانی هستند.

وی در ادامــه مطــرح کــرد: در مجموعــه نفیــس 

گســتر نقــش جهــان، از تجهیــزات و ماشــین آالت 

صنعتــی مختلفــی اســتفاده می شــود کــه برخــی از 

ایــن ادوات را از کشــور ایتالیــا وارد کرده ایــم و برخــی 

دیگر نیز ساخت شرکت های ایرانی است.

ارزشمند همچون قراضه مسی و برنجی

 مدیرعامل شرکت نفیس گستر نقش جهان، تولید کننده انواع لوله های پنج الیه و اتصاالت 
برنجی گفت: مواد اولیه از جمله ضایعات مسی و برنجی یکی از مواد اصلی مورد استفاده در تولید 
لوله های مسی و اتصاالت آن است و کمبود آن موجب آسیب جدی به واحدهای تولیدی می شود 
و اگر فکری برای تامین این گونه مواد نشود، در آینده نه چندان دور تولید بسیاری از فعاالن این 

حوزه دچار مشکالت اساسی می شوند.

 تامین مواد اولیه اساسی ترین مشکل   
تولید است

مدیرعامــل شــرکت نفیــس گســتر نقــش جهــان 

ــه اشــاره کــرد و گفــت:  ــن مــواد اولی ــه نحــوه تامی ب

مــا،  مجموعــه  نیــاز  مــورد  اولیــه  مــواد  از  یکــی 

ضایعــات برنجــی اســت کــه ایــن مــواد را از بــازار آزاد 

ــن مشــکل تولیــد، عــدم  تهیــه می کنیــم. اصلی تری

ثبــات در قیمــت مــواد اولیــه اســت. در حــال حاضــر 

تولیدکننــدگان بــرای تامیــن مــواد اولیــه، هــر روز بــا 

یــک قیمــت جدیــد روبه رو می شــوند. این نوســانات 

در حالــی وجــود دارد کــه برخــی مــواد اولیــه مــورد 

 مدیرعامل شرکت نفیس گستر نقش جهان عنوان کرد:



49         بهمن ماه  1401        شماره  254 

مــس
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

نیــاز بــرای تولید محصول، در بازار یافت نمی شــود؛ 

بنابرایــن نوســانات قیمــت مــواد اولیــه روی تولیــد 

تاثیر منفی می گذارد.

شــایان ذکــر اســت ایــن شــرکت اقــدام بــه وارد 

کــردن مســتقیم بعضی مواد اولیــه  مورد نیاز خــود از 

شــرکت های معتبــر کــره جنوبــی کــرده اســت کــه 

البتــه از ایــن لحــاظ نیــز با انبوهی از مشــکالت مانند 

مشکالت گمرکی و ارزی مواجه شده است.

نفیسـی پور بـه اهمیـت نیـروی انسـانی اشـاره 

کـرد و عنـوان کـرد: تاکنـون بـرای تامین نیـروی کار 

مشـکلی نداشـته ایم زیـرا مجموعـه نفیـس گسـتر 

و  متخصـص  افـرادی  به کارگیـری  بـا  جهـان  نقـش 

داشـته  سـعی  همـواره  تولیـد،  زمینـه  در  ماهـر 

محصولـی بـا کیفیـت بـه مشـتری ارائـه دهـد و در 

این زمینه به نتیجه مطلوب خود دست یافته ایم.

وی در خصــوص چالش هــای مربــوط بــه تامیــن 

انــرژی واحدهــای تولیــدی، اظهــار داشــت: بــه طــور 

کلــی مشــکلی بــرای تامیــن آب، بــرق و گاز نداریــم. 

البتــه گاهــی مواقــع بــا قطعــی بــرق یــا گاز مواجــه 

می شــویم کــه ایــن اتفــاق واحدهــای تولیــدی را بــا 

مشــکل رو بــه رو می کنــد و در واقــع ایــن امــر مشــکل 

تکراری تمام فصول سال شده است.

 سرگردانی بازار در سایه قوانین مبهم  
ایــن تولیدکننــده بــا بیــان اینکه نوســانات قیمت 

مواد اولیه کمر ما را شکســته اســت، گفت: در حال 

حاضــر وضعیــت اکثــر واحدهــای تولیــدی مطلــوب 

نیســت و دلیــل اصلــی آن نوســانات قیمت هــا بــوده 

کــه بــر تولیــد، تاثیــر ســو گذاشــته اســت. نبــود ثبــات 

اقتصــادی، عــدم حمایــت از تولید کننــده و کیفیــت 

پاییــن ماشــین آالت تولیــد در ایــران تنهــا گوشــه ای از 

مشــکالت یــک تولیدکننــده اســت. در واقــع کمبــود 

مــواد اولیــه و بی ثباتــی اقتصــادی می توانــد خــط 

تولید مجموعه ما را با مشکل مواجه کند.

مدیرعامــل شــرکت نفیــس گســتر نقــش جهــان 

در همیــن راســتا افــزود: بــرای حــل ایــن مشــکل 

دولــت بایــد بــرای تامیــن مــواد اولیــه واحدهــای 

ــا مدیریــت منابــع  ــا واردات و چــه ب تولیــدی، چــه ب

داخلی، شــرایط مناســبی برای تولیدکنندگان فراهم 

کنــد تــا چــرخ تولیــد در کشــور از حرکــت نایســتد. 

همچنیــن بــا بازگردانــدن ثبــات قیمتــی بــه بازارهــا 

می توانــد مســیر فعالیــت تولیدکننــدگان را همــوار 

ــراوان، مســیر  ــدون ســختی های ف ــا آن هــا ب کــرده ت

موفقیت و ترقی را طی کنند.

وی در خصوص صادرات گفت: با تمام مشکالت 

و معضالتی که گریبان گیر تولید است، توانسته ایم 

کیفیت محصوالت تولیدی خود را در سطح بسیار 

خوبی حفظ کرده و همواره ارتقا دهیم؛ به طوری که 

هم اکنون محصوالت خود را به کشورهای اروپایی 

نظیر ترکیه و آلمان صادر می کنیم. هرچند در این 

مسیر صادرات نیز با مشکالت زیادی رو به رو هستیم.

بــا  صنعــت  ایــن  مقایســه  بــه  نفیســی پور 

کشــورهای همســایه پرداخــت و خاطرنشــان کــرد: 

ایــران دارای مزیت هــای زیــادی ماننــد در اختیــار 

بــه  ارزشــمند مــس، دسترســی  داشــتن معــادن 

نیــروی کار و انــرژی ارزان اســت و بــه راحتــی 

می توانیــم بــازار منطقــه را بــه دســت بگیریــم امــا 

متاســفانه ایــن اتفــاق رقم نخورده اســت. به عنوان 

مثــال ترکیــه بــا وجــود اینکــه منابــع معدنــی مــس 

زیــادی در اختیــار نــدارد، یکــی از تولیدکننــدگان 

از  بســیاری  بــه  و  اســت  محصــول  ایــن  عمــده 

دارد.  آســیایی صــادرات  و  اروپایــی  کشــورهای 

دلیــل ایــن امــر ایــن اســت کــه تولیدکننــدگان ایــن 

کشــور بــه راحتــی می تواننــد از طریــق واردات 

مــواد اولیــه کافــی خــود را تامیــن کننــد. همچنیــن 

دسترســی آن ها به تجهیزات و ماشــین آالت بسیار 

پیشــرفته راحــت بــوده و می تواننــد خطــوط تولیــد 

خــود را از لحــاظ تکنولوژیکــی ارتقــا دهنــد؛ از ایــن 

بــا  رقابــت  در  کشــور  ایــن  تولیدکننــدگان  رو 

تولیدکنندگان ایرانی پیش افتاده اند.

در پایــان وی در خصــوص دورنمــای تولیــد 

لوله هــای مســی، یــادآور شــد: آینــده مــا تنهــا بــه 

شــرایط اقتصــادی کشــور بســتگی دارد و اگــر 

ــن شــرایط  ــه حــال ای ــط فکــری ب مســئوالن ذی رب

ــا ادامــه  ــم ب ــا مــا نمی توانی ــد، طبیعت ــی نکنن فعل

ایــن وضعیــت نگران کننــده، بــه فعالیــت خــود 

امــرار  بــرای  ناچــار می شــویم  و  دهیــم  ادامــه 

معاش تغییر شغل دهیم.

 در حال حاضر 
تولیدکنندگان برای تامین 

مواد اولیه، هر روز با 
یک قیمت جدید روبه رو 
می شوند. این نوسانات 
در حالی وجود دارد که 
برخی مواد اولیه مورد 

نیاز برای تولید محصول، 
در بازار یافت نمی شود؛ 
بنابراین نوسانات قیمت 

مواد اولیه روی تولید 
تاثیر منفی می گذارد
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علــی محمودیــان در گفت وگــو بــا خبرنــگار 

پایــگاه خبــری و تحلیلــی »فلــزات آنالیــن« بیــان 

کــرد: ایــن مجموعــه صنعتــی در ابتــدا بــا نــام 

»کارخانه کرمان مس« در ســال 1361 در شــهرک 

صنعتــی شــماره یــک اســتان کرمــان تاســیس شــد و 

»شــرکت  فعلــی  نــام  بــا   1371 ســال  در  ســپس 

صنایــع آذریــن کار« در دو مجتمــع صنعتــی، یکــی 

واحــد ســاخت کاتــد و دیگــری واحــد تولیــد آنــد و 

ورق مســی، بــه فعالیــت خــود ادامــه داد. الزم بــه 

ذکــر اســت مجموعــه مــا با بیش از 40 ســال ســابقه 

ــا بیــش از ســه  ــز ب در تولیــد ورق هــای مســی و نی

دهــه تجربــه در تولیــد انــواع آندهــای ســربی و 

صنایــع  در  اســتفاده  مــورد  اســتیل  کاتد هــای 

باالدســتی مــس یعنــی ذوب و پاالیــش، مشــغول به 

فعالیــت اســت. در واقــع محصــول اصلی مجموعه 

آذریــن کار، یــک نــوع آنــد ســربی مــورد اســتفاده در 

واحدهــای لیچینــگ و الکترووینینــگ مــس اســت. 

بنابرایــن مــا بــا معادنــی کــه فرایند اســتحصال مس 

مــواد  انجــام می دهنــد، همــکاری می کنیــم.  را 

اولیــه بالنــک آنــد ســربی، از آلیاژهــای مــس دار 

ســرب بــوده و مــواد اولیــه بالنــک کاتــد، اســتنلس 

ــا مــس اســت. مــس و ســرب را از بــازار  اســتیل و ی

 مدیرعامل شرکت صنایع آذرین کار، تولید کننده انواع آندهای سربی و کاتد های استیل گفت: هر 
روز شاهد افزایش قیمت ها هستیم و این امر بالطبع سبب افزایش هزینه ها و کاهش میزان تولید شده 
است. در چنین شرایطی امنیت شغلی نداریم و تعطیلی، واحدهای ما را تهدید می کند. در واقع، شرایط 
برای تولیدکننده به هیچ وجه مناسب نیست و بسیاری از همکاران ما، ناچار شده اند واحدهای تولیدی 

خود را تعطیل کنند که این امر به هیچ عنوان به نفع اقتصاد کشور نیست.

اســتیل  ورق هــای  ولــی  تهیــه می کنیــم  داخلــی 

همگی وارداتی هستند.

جــزو  ایــران،  مــس  صنایــع  ملــی  شــرکت 

مشــتریان اصلــی مجموعــه آذریــن کار اســت و 

قطعــات مــورد نیــاز بــرای اســتحصال و تولیــد مس 

را از طریــق واحــد تولیــدی مــا تامیــن می کنــد. 

کارخانجــات  برخــی  نیــاز  تامیــن  همچنیــن 

لیچینگ مس در سطح کشور بر عهده ماست.

در حــال حاضــر شــرکت صنایــع آذریــن کار، بــا 

ظرفيــت اســمی توليــد ســاليانه 100 تــن طبــق پروانــه 

بهره بــرداری امــا بــا کمتــر از 40 درصــد ظرفیــت، 

مشــغول تولیــد انــواع آندهــای ســربی و بالنک هــای 

ادامــه  تولیدکننــده در  ایــن  کاتــد  اســتیل اســت. 

مــورد  ماشــین آالت  و  تجهیــزات  کــرد:  تصریــح 

ــا  ــورد ی ــی، دســتگاه ن اســتفاده مــا کــوره ذوب القای

همــان رولینــگ، دســتگاه تــراش، دســتگاه پــرس، 

و  دســتگاه ها  از  بخشــی  اســت.  و…  اره  قیچــی، 

تجهیــزات مورد اســتفاده در شــرکت صنایــع آذرین 

کار، ســاخت شــرکت های ایرانــی بــوده و بخشــی 

دیگــر وارداتــی هســتند کــه اکثــر قطعــات آن هــا 

ســاخت کشــور آلمــان اســت. همچنیــن این مجموعه 

خود موفق به ساخت دستگاه پرس شده است.

جسم بیمار تولید در انتظار درمان
 مدیرعامل شرکت صنایع آذرین کار عنوان کرد:

 تامین مواد اولیه، بزرگ ترین دغدغه   
تولیدکنندگان

محمودیــان در خصــوص نحــوه تامیــن مــواد 

اولیــه و چالش هــای موجــود در ایــن زمینــه، اظهــار 

داشــت: بزرگ تریــن معضــل شــرکت آذریــن کار 

تامیــن مــواد اولیــه اســت زیــرا هزینــه خریــد مــواد 

اولیــه را ناچاریــم بــه دالر پرداخــت کنیم که همین 

مــا  دوش  روی  را  گزافــی  بســیار  هزینــه  امــر 

قیمت گــذاری  کــه  آنجایــی  از  می گــذارد. 

محصــوالت بــر اســاس نــرخ روز مــواد اولیــه اســت، 

بنابرایــن بــر قیمــت نهایــی محصــوالت مــا تاثیــر 

بســزایی دارد. شــایان ذکــر اســت کــه اکثــر مــواد 

اولیه ما وارداتی هســتند و نرخ آن ها مســتقیما به 

قیمــت دالر بســتگی دارد ولــی متاســفانه حتــی 

ســرب و مــس هــم کــه تامیــن آن هــا از طریــق بــازار 

آزاد  دالر  نــرخ  بــا  می گیــرد،  صــورت  داخــل 

قیمت گذاری می شوند.

از  یکی  داد:  ادامه  راستا  همین  در  وی 

مهم ترین معضالتی که تولیدکنندگان این حوزه را 

آزار می دهد، عدم وجود ثبات در قیمت ها است 

زیرا ممکن است، قیمت هایی که در قرارداد بین 

فروشنده و خریدار توافق شده است، در کمتر از 
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یک روز به شدت افزایش یافته و تولیدکننده با 

به  این رو می توان  از  رو به رو شود.  زیان  و  ضرر 

صراحت گفت که یک تولیدکننده در ایران به 

صورت  در  ندارد؛  شغلی  امنیت  عنوان  هیچ 

رسیدن  تعادل  به  و  اقتصادی  ثبات  برقراری 

در  رونق  و  پیشرفت  قیمت ها، می توانیم شاهد 

کسب و کار خود باشیم زیرا با ثابت شدن نرخ ها، 

میزان تقاضا افزایش یافته و در نتیجه آن، تولید 

نیز افزایش می یابد.

مدیرعامــل شــرکت صنایع آذریــن کار افزود: 

اســتفاده در  مــورد  اولیــه  مــواد  از  یکــی دیگــر 

 

دیـده بـرای مـا بسـیار اهمیـت دارد زیـرا آمـوزش 

یک امر بسیار زمان بر است.

بـــه  مربـــوط  مشـــکالت  خصـــوص  در  وی 

ــار  ــی، اظهـ ــای صنعتـ ــرق و گاز واحدهـ ــن بـ تامیـ

مشـــکل  انـــرژی  حامل هـــای  بحـــث  در  کـــرد: 

بـــا  مواقـــع  اهـــی  گ  البتـــه  نداریـــم.  خاصـــی 

ــا گاز مواجـــه می شـــویم کـــه ایـــن  قطعـــی بـــرق یـ

و  داد  رخ  گذشـــته  ســـال  در  بیشـــتر  اتفـــاق 

ــه  ــادی مواجـ ــای زیـ ــا چالش هـ ــا را بـ ــه مـ مجموعـ

کـــرد ولـــی در ســـال جـــاری، تاکنـــون قطعـــی بـــرق 

یا گاز نداشته ایم.

ــا ورشکســتگی مواجــه شــده و در  ممکــن اســت ب

نهایت تن به تعطیلی دهد.

به عنوان یک تولیدکننده از دولت یک انتظار 

مهار  و  کنترل  و  صحیح  مدیریت  با  که  داریم 

قیمت ها، در بازار تعادل ایجاد کند تا قیمت ها به 

ثبات برسد؛ در این صورت است که می توانیم 

کسب و کار  مختلف  حوزه های  در  رونق  شاهد 

باشیم. طرف حرف همه تولیدکنندگان تنها دولت 

است ولی متاسفانه دولت در جهت حمایت از 

کوچک  واحدهای  خصوص  به  تولیدکنندگان 

مقیاس، هیچ اقدام موثری انجام نمی دهد.

تولیــد محصــول، ضایعــات  بــرای  مــا  مجموعــه 

اســت امــا بــه دلیــل اینکــه واحــد تولیــدی آذریــن 

کار، کوچک مقیــاس اســت خریــداری ۵ تــا 10 تــن 

ضایعات به هیچ عنوان به صرفه نیست.

محمودیـان بـا اشـاره بـه اینکـه سـرمایه اصلـی 

اسـت،  آن  انسـانی  نیـروی  صنعتـی  واحـد  هـر 

مطـرح کـرد: در مجموعـه آذریـن کار، همیشـه 

جوانـان  جـذب  بـا  کـه  بـوده  ایـن  بـر  مـا  سـعی 

بااسـتعداد و بـا آمـوزش صفـر تـا صـد در شـروع 

کار، آن هـا را بـرای فعالیـت در ایـن حرفـه آمـاده 

آمـوزش  انسـانی  نیـروی  حفـظ  بنابرایـن  کنیـم؛ 

 حمایت از تولیدکنندگان در حد حرف  
ــه وضعیــت بی ثبــات اقتصــادی  ــان ب محمودی

در کشــور اشــاره کرد و بیان داشــت: به صراحت 

می تــوان گفــت اقتصــاد ایــران بیمــار اســت و بــا 

ایــن وضعیــت رکود که در جامعه حکم فرماســت، 

هیــچ تولیدکننــده ای نمی توانــد بــا خاطــر آســوده 

ــن شــرایط نابســامان  ــردازد. ضــرر ای ــد بپ ــه تولی ب

کــه بــر اقتصــاد مــا ســایه افکنــده، بیشــتر متوجــه 

ــا کارگــر بــه دلیــل  تولیدکننــده اســت؛ کارمنــد ی

یــا روزمــزد دارنــد، کمتــر  اینکــه حقــوق ثابــت 

دچــار آســیب می شــوند ولــی یــک تولیدکننــده، 

در پایان مدیرعامل شــرکت صنایع آذرین کار 

بــه آینــده تولیــد آنــد و کاتــد مســی اشــاره کــرد و 

یــادآور شــد: از آنجایــی کــه اقتصــاد ایــران شــرایط 

با ثباتــی را در ســال های اخیــر ســپری نکــرده اســت 

بنابرایــن نمی تــوان چشــم انداز مناســبی را بــرای 

ایــن حــوزه و یــا حتــی دیگــر صنایــع پیش بینــی 

و  شــده  باثبــات  اقتصــادی  شــرایط  اگــر  کــرد. 

بتوانــد  دولــت  و  بگیرنــد  رونــق  کســب و کارها 

آن  در  بگیــرد،  دســت  بــه  را  قیمت هــا  افســار 

انتظــار  در  روشــنی  آینــده  کــه  اســت  صــورت 

تولیدکنندگان خواهد بود.
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موجودی ذخایر انبارهای روی به پایین ترین سطح تاریخی خود  رسید

نفس های پایانی یک صنعت 
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 موجودی ذخایر انبارهای روی 
به پایین ترین سطح تاریخی خود  رسید

موجودی ذخایر انبار فلز گالوانیزه روی در بورس فلزات لندن »LME«، در مجموع ۳۶ هزار و 
۵۲۶ تن برآورد می شود که کمترین میزان در قرن حاضر است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از خبرگزاری رویترز، حدود 60 درصد از رقم 

بازار فیزیکی  بارگیری در  به  فلز روی  به  مربوط 

اختصاص دارد و تنها 1۵ هزار و 17۵ تن مربوط به تناژ 

فعلی موجود است که معادل بیش از چند ساعت 

مصرف جهانی برآورد می شود. موجودی ذخایر انبار 

بورس آتی شانگهای نیز کاهش یافت و به حدود 22 

هزار و 642 تن رسید.

بــر اســاس گــزارش گــروه بین المللــی مطالعــه 

ــزات ســرب و روی »ILZSG«، کاهــش موجــودی  فل

انبــار قابــل رصــد روی در ســالی کــه بــا کاهــش حجــم 

تقاضــا روبــه رو شــد و میزان مصــرف آن در 10 مــاه اول 

ســال 2022 حدود 3٫2 درصد کاهش یافت، همچنان 

ادامــه دارد امــا ایــن کاهــش در حجــم عرضــه بــه ویــژه 

بی ســابقه  مشــکالت  منعکس کننــده  اروپــا،  در 

واحدهای ذوب در یک سال گذشته است.

قیمــت فلــز روی بــورس فلــزات لنــدن در مــاه 

دســامبر 2022 تحــت فشــار بــود و از حــدود ســه 

هــزار و 339 دالر در هــر تــن، بــه ســه هــزار و 60 

دالر در هــر تــن کاهــش یافــت؛ چراکه چشــم انداز 

رکــود اقتصــادی اروپــا پیش بینــی رونــد تقاضــا را 

در هاله ای از ابهام قرار داده بود.

مشــکالتی چــون حجــم ذخایــر بســیار پاییــن فلــز 

روی و وضعیت بالتکلیف فعالیت واحدهای ذوب 

اروپــا در حــال کم رنگ تــر شــدن اســت امــا همچنــان 

تاثیر کاهش عملکرد نسبی روند عرضه و تقاضا در 

بازار ادامه دارد.

 

اختالل در روند فعالیت واحدهای ذوب  
بـــر اســـاس گـــزارش گـــروه بین المللـــی مطالعـــه 

فلزات ســـرب و روی، مقدار تولید روی تصفیه شـــده 

جهانـــی در ماه هـــای ژانویـــه تـــا اکتبـــر 2022، حـــدود 3٫2 

درصـــد کاهـــش یافـــت کـــه بـــا کاهـــش میـــزان مصـــرف 

آن مطابقت دارد.

ــادا و  مقـــدار تولیـــد در چیـــن، قزاقســـتان، کانـ

مکزیـــک نیـــز کاهـــش یافـــت کـــه همگـــی از جملـــه 

فلـــزات  تولیدکننـــده  اصلـــی،  کشـــورهای 

ــه  ــواردی کـ ــه مـ ــا از جملـ ــتند امـ ــده هسـ تصفیه شـ

بزرگ تریـــن ضربـــه را بـــه فراینـــد تولیـــد در اروپـــا در 

ســـال 2022 وارد کـــرد، می تـــوان بـــه مواجـــه شـــدن 

بـــا کاهـــش شـــدید  قـــاره  ایـــن  واحدهـــای ذوب 

حاشیه سود به دلیل بحران انرژی اشاره کرد.

 »Glencore« شــرکت  رابطــه  همیــن  در 

ــا ظرفیــت تولیــد 100  فعالیــت واحــد ذوب خــود ب

هــزار تــن در ســال در پورتووســم ایتالیــا را بــه طــور 

موقــت در ســال 2021 متوقــف کــرد. همچنیــن ایــن 

شــرکت در مــاه نوامبــر 2022 فعالیــت واحــد ذوب 

ــا ظرفیــت تولیــد 16۵  خــود در نوردنهــام آلمــان ب

فرآینــد  انجــام  دلیــل  بــه  را  ســال  در  تــن  هــزار 

تعمیرات و نگهداری متوقف کرد.

شــرکت  بــه  متعلــق   »Nyrstar« شــرکت 

ترافیگــورا، همیــن کار را بــا واحــد ذوب خــود در 

هلنــد بــا ظرفیــت تولیــد 31۵ هــزار تــن در مــاه 

ایــن  کــه  هرچنــد  داد.  انجــام   2022 ســپتامبر 

واحــد ذوب از آن زمــان رونــد تولیــد خــود را بــه 

صورت محدود از سر گرفت.

در مقابــل، واحــد ذوب »Auby« ایــن شــرکت 

فراینــد  انجــام  دنبــال  بــه  فرانســه،  در  مســتقر 

ــا  ــا ت ــزی شــده خــود اســت ام ــرات برنامه ری تعمی

اطــالع ثانــوی تحــت برنامــه مراقبــت و نگهــداری 

قرار دارد.

ســایر واحدهــای ذوب بــه متعــادل ســاختن 

ــه تغییــرات در  ظرفیــت تولیــد خــود در پاســخ ب

رونــد قیمت گــذاری بــرق محلــی کــه در قــاره 

اروپــا دورنمایــی از هــم گســیخته و بســیار متغیــر 

دارد، ادامه می دهند.

پس از یک سال رویارویی با مشکالت واحدهای ذوب؛
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از ســوی دیگــر، رونــد نزولــی حجــم جریــان 

ــا موجــب کاهــش  ــق دری ــزات واردشــده از طری فل

ثبــت  موجــودی  و  رصــد  قابــل  انبــار  موجــودی 

  »SMM« نشــده در انبارهــای چیــن شــد. موسســه

روی  شــمش  انبــار  موجودی هــای  کل  حجــم 

بازرگانــان در هفــت بــازار داخلــی چیــن را کمتر از 

۵6 هزار تن برآورد کرد.

 بازیابی نرخ اقتصادی در چین  
رونــد قیمت گــذاری فلــز روی در ســال 2022 

بــه دلیــل رونــد نزولــی حجــم تقاضــا در چیــن کــه 

بخــش  در  مشــکالت  وجــود  دلیــل  بــه  بیشــتر 

تامیــن  زنجیــره  در  محدودیــت  و  امــالک 

هم زمــان در دیگــر کشــورهای جهــان ایجــاد شــد، 

کاهش یافت.

ســال  در  قیمت گــذاری  رونــد  چشــم انداز 

2023 بســتگی زیــادی بــه بازیابــی هرچــه ســریع تر 

روند عرضه، تقاضا و یا هر دوی آن ها دارد.

تغییر روند معامالت در بازار فیزیکی  
ــد عرضــه منطقــه ای، موجــب  اختــالل در رون

بــاال نگــه داشــته شــدن پریمیوم های بــازار فیزیکی 

در اروپا علی رغم کاهش حجم تقاضا شد.

موسســه »Fastmarkets« پریمیــوم منطقــه 

اروپــای شــمالی را حــدود ۵20 دالر در هــر تــن و 

بیــش از قیمــت نقــدی بــورس فلــزات لنــدن و 

پریمیــوم منطقــه اروپــای جنوبــی را حــدود ۵8۵ 

دالر در هــر تــن ارزیابــی می کنــد کــه یــک رکــورد 

جدید محسوب می شود.

بــازار فیزیکــی در ایــاالت متحــده آمریــکا بــه 

انــدازه قــاره اروپــا گســترده اســت. در عیــن حــال، 

توقــف فعالیــت دائمــی برنامه ریــزی شــده واحــد 

ذوب »Flin Flon« در کانــادا، تاثیــری در رونــد 

عرضه و دسترسی پذیری آن نداشته است.

در  باالیی  تاریخی  پریمیوم های  چنین  تعیین 

زنجیره تامین بازار فیزیکی، هم موجب انحراف در 

روند عرضه نهایی فلز در بازار و هم موجب منعکس 

شدن روند عادی معامالت در چین شده است.

چیــن از لحــاظ تاریخــی، واردکننــده حجــم 

میــزان  بــه  تصفیه شــده  روی  از  توجهــی  قابــل 

دهــه  در  تــن  هــزار   700 تــا  هــزار   400 ســاالنه 

گذشته بوده است.

چین در سال 2022 برای اولین بار از سال 2007 به 

بعد به یک صادرکننده خالص تبدیل شد. در عین حال 

حجم واردات به این کشور کاهش یافت و حجم 

صادرات به 78 هزار و ۵00 تن در ماه های ژانویه تا 

اکتبر 2022 افزایش یافت.

تقریبا نیمی از این تناژ به تایوان ارسال شد که به 

طور قابل  توجهی یکی از معدود انبار تحویل بورس 

فلزات لندن است که سال 2022 شاهد ورود حجم 

زیادی از این فلز بود.

در عین حال صادرات فلز روی چین به مقاصد 

دوردستی مانند ترکیه، ایتالیا، مکزیک و ایاالت 

متحده آمریکا نیز انجام شد تا شکاف موجود در 

دیگر جریان های عرضه جهان برطرف شود.
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بــه گفتــه تحلیلگــران شــرکت خدمــات مالــی 

و بانکــداری »Citi«، رکــود اقتصــادی در اروپــا 

قبــل از بازیابــی اقتصــاد در چیــن رخ خواهــد داد. 

بانکــداری  و  مالــی  خدمــات  شــرکت  ایــن 

پیش بینــی می کنــد کــه قیمــت فلــز روی بــه طــور 

پیوســته کاهــش یابــد و بــه دو هــزار و 600 دالر در 

ــا  هــر تــن در ســه ماهــه ســوم ســال 2023 برســد ت

را  غربــی  کشــورهای  تقاضــای  حجــم  بتوانــد 

برطرف کند.

بانــک »Macquari« بــا ایــن پیش بینــی موافــق 

اســت و انتظــار دارد کــه قیمت هــا در ســه ماهــه 

دوم ســال 2023 بــه حــدود دو هــزار و ۵00 دالر 

برســد و در وضعیــت ثبــات قیمــت قــرار بگیــرد و 

دوبــاره بــازار بــه ســمت وضعیــت مــازاد در رونــد 

عرضه پیش برود.

بــا ایــن حــال، بازگشــت بــه وضعیــت مــازاد در 

رونــد عرضــه، نشــان دهنده بازیابــی عملکرد کمتر 

از حد انتظار روند عرضه در سال 2022 بود.

لغــو محدودیت هــا و افزایــش حجــم تقاضــا از 

ســوی چیــن بایــد انگیــزه واحد هــای ذوب ایــن 

کشــور جهــت آغــاز مجــدد فعالیــت خــود پــس از 

بــر  مبنــی   »SMM« موسســه  گــزارش  اعــالم 

کاهــش 2 درصــدی مقــدار تولیــد ملــی در ســال 

2022 را بیشتر کند.

حاضــر  حــال  در  کــه  بــاال  ذوب  تعرفه هــای 

حــدود 270 تــا 290 دالر در هــر تــن در چیــن اســت، 

واحدهــای  ســود  حاشــیه  افزایــش  بــه  می توانــد 

ذوب کمک کند.

بــرای  را  راه  می توانــد  تئــوری  در  امــر  ایــن 

واحد هــای ذوب در اروپــا همــوار کنــد تــا پــس از 

کاهــش بحــران بــرق که به احتمال زیاد در ســه ماهه 

دوم ســال 2023 و پــس از پایــان فصــل زمســتان اتفــاق 

می افتد، ظرفیت تولید خود را دوباره فعال کنند.

فلــزات  ذوب  واحدهــای  رابطــه،  همیــن  در 

ســابقه توقــف فراینــد تولیــد پــس از یــک دوره 

آغــاز  چراکــه  دارنــد؛  فعالیــت  عــدم  طوالنــی 

صرفــه  اوقــات  گاهــی  آن هــا  مجــدد  فعالیــت 

اقتصادی ندارد.

عالوه برایــن، در حالــی کــه قیمــت بــرق اروپــا 

توجهــی  قابــل   طــور  بــه  اخیــر  هفته هــای  در 

کاهــش یافتــه اســت امــا همچنــان بســیار باالتــر از 

ــگ روســیه  ــاز جن ــل از آغ ســطحی معمــول آن قب

در اوکراین است.

هنــوز هــم مشــکالت واحدهــای ذوب اروپــا 

کــه بیشــتر بــا انــرژی بــرق فعالیــت می کننــد، از 

می توانــد  موضــوع  ایــن  و  اســت  نرفتــه  بیــن 

موجب تغییر در وضعیت بازار روی شود.

روی  بــازار  کوتاه مــدت،  دوره  یــک  در 

همچنــان وابســته بــه بــازار بــرق اروپــا خواهــد 

ــه تعلیــق بیشــتر فعالیــت واحدهــای  ــود. هرگون ب

ذوب یــا هــر گونــه تغییــر دیگــری کــه منجــر بــه 

ــد  ــم فعالیــت آن هــا می شــود، می توان توقــف دائ

بازار را به سمت روند نزولی سوق دهد.
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نفس های پایانی یک صنعت 
یک تولیدکننده شمش سرب گفت: با توجه به توانمندی تولیدکنندگان شمش سرب در کشور، 
می توانیم مازاد شمش تولید شده را در بازار های جهانی عرضه کنیم اما به دلیل تهیه دشوار مواد اولیه 
همچون باتری فرسوده و در کنار آن خام فروشی کنسانتره، صنعت سرب در کشور نفس های پایانی 

خود را می کشد؛ در صورتی که سرب فلزی استراتژیک و حیاتی است. 

این فعال صنعت سرب در گفت وگو با خبرنگار 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: 

قرار  در مسیر صنعت سرب  بسیاری  چالش های 

دارد. سخت گیری برخی از سازمان های مربوطه در 

باتری فرسوده  اولیه، همچون  تهیه مواد  با  رابطه 

این چالش هاست. زمانی که قصد  از  خودرو یکی 

واردات باتری فرسوده را داشتیم، این اجازه به ما 

داده نشد؛ در صورتی که این کارگاه به طور مرتب و 

هر سه ما یک بار، از سوی این نهاد ها پایش می شود. 

افزایش قیمت حامل های انرژی، مشکل دیگری است 

این  برای رفع  به گریبان هستیم؛  آن دست  با  که 

مشکل به نهاد  های ذی ربط مراجعه کردیم اما گره ای 

از کار ما باز نشد و ملزم به پرداخت بهای گاز تعیین 

هر  بهای  گذشته  سال های  در  هستیم.  شده 

مترمکعب گاز 110 تومان بود اما بعد از اینکه مصوبه ای 

در مجلس جهت افزایش بهای انرژی به تصویب 

رسید بهای هر مترمکعب گاز به دو هزار و 480 تومان 

افزایش یافت. این مصوبه تا شهریور ماه سال گذشته 

به مرحله اجرا گذاشته نشده بود اما در شهریور ماه 

به یک باره مابه التفاوت این افزایش بهای گاز مربوط 

به سال قبل از آن بر روی قبض های صادره اعمال شد 

در صورتی که شرکت ها صورت های مالی سال قبل 

خود را تا آخر تیر ماه جمع بندی کرده بودند. 

یکی به نعل یکی به میخ   
وی با بیان اینکه عدم حمایت از تولیدکنندگان 

چه پیامد هایی دارد، افزود: علی رغم اینکه طی 

چند سال اخیر نامگذاری سال، حول محور حمایت 

از تولید و تولیدکنندگان است اما در عمل هیچ 

حمایتی از تولیدکنندگان را شاهد نیستیم. اگر 

واحد های تولیدکننده شمش سرب تعطیل شوند، 

افراد بسیاری شغل خود را از دست داده و در پی 

می آید.  پدید  اجتماع  در  دیگری  معضالت  آن 

شرایط تولید در کشور ها همسایه به صورتی است 

خرید  بابت  تولیدکننده  که  سرمایه ای  که 

تولید هزینه کرده  تجهیز خطوط  و  ماشین آالت 

است، در زمان کوتاهی باز  می گردد اما در ایران، 

سرنوشت روشنی در انتظار واحد های تولیدکننده 

شمش سرب نیست. حمایت هایی همچون اعطای 

زمین با اجاره ۵0 ساله به تولیدکنندگان با بهای 

پایین، عدم محدودیت در تامین انرژی و اعطای 

وام های بلند مدت با بهره 3٫۵ درصد و تنفس دو 

تا  شده  سبب  اقساط،  بازپرداخت  برای  ساله 

به  تولید  مسیر  ادامه  برای  تولیدکنندگان 

فارس  خلیج  حاشیه  یا  و  همسایه  کشور های 

مهاجرت   کنند. سیاست هایی که این کشور ها و یا 

کشور چین که اقتصاد جهان را دست دارد، اتخاذ 

تا  تولیدکنندگان  که  بوده  اساس  این  بر  کرده 

حداکثر توان خود تولید داشته و مازاد نیاز داخل 

ارزآوری  کشور  برای  بتوانند  تا  کنند  صادر  را 

واردات مواد  تولید حداکثری،  این  برای  کنند. 

اولیه آزاد و صادرات آن ممنوع است اما صادرات 

محصول نهایی با ارزش افزوده کامال آزاد است. 

این تولیدکننده شـمش سـرب در همین راسـتا 

ادامه داد: افرادی که هیچ تخصصی در این زمینه 

ندارنـد و بـه عنـوان واسـطه گر فعالیـت می کننـد، 

یک فعال صنعت سرب عنوان کرد:
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بیشتر از تولیدکنندگانی که با مشکالت مختلف 

دسـت و پنجـه نـرم می کننـد، سـود می برنـد. ایـن 

افـراد بـدون وجـود مشـکالتی همچـون هزینه هـای 

ثابـت و متغیـر یـک واحـد تولیـدی و با فـروش مواد 

اولیه بی کیفیت، به راحتی سـودی را نصیب خود 

می کنند. به عنوان مثال برای خرید باتری خشک 

بـا ایـن افـراد توافـق می کنیـم امـا زمـان ارسـال کاال 

متوجه می شویم که وزن اسید موجود در باتری را 

هـم از مـا دریافـت کرده انـد و زمانـی کـه معتـرض 

می شـویم، هیـچ اعتنایـی نمی کننـد. در آخـر ایـن 

افراد تعیین کننده قیمت محصول و مواد اولیه در 

بازار هستند. در سال 139۵ برای تهیه یک دستگاه 

کراشـر به کشـور هند مراجعه کردیم، در آن زمان 

سامانه نیما وجود نداشت و با نرخ دالر سه هزار و 

۵00 تومانـی و بـا پیش پرداخـت 136 هـزار دالر، ایـن 

دسـتگاه 430 هـزار دالری را پیش خریـد کردیـم. 

زمانی که سامانه نیما راه ا ندازی شد و نرخ دالر به 

ایـن  یافـت، دیگـر خریـد  افزایـش  تومـان  20 هـزار 

دسـتگاه مقـرون بـه صرفـه نبـود بـه همیـن دلیـل از 

خریـد منصـرف شـدیم و بـه ناچـار هزینـه ای را هـم 

بابت خسـارت پرداخت کردیم. دسـتگاهی که در 

یک برهه زمانی یک میلیارد و ۵00 تومان به فروش 

می رفـت هم اکنـون بـا قیمت 22 میلیارد تومـان در 

بازار عرضه می شـود. تمام این عوامل سـبب شـده 

داشـتن  بـدون  بتواننـد  غیرمجـاز  کارگاه هـای  تـا 

کوچک ترین مشکالتی از واحد های تولیدی مجاز، 

پیشی بگیرند.  

بــا  رابطــه  در  ســرب  صنعــت  فعــال  ایــن 

ــد  ــح کــرد: در چن ــه، تصری ــواد اولی خام فروشــی م

انجــام  اولیــه  مــواد  موقــت  ورود  گذشــته  مــاه 

می شــد و ۵0 درصــد مــواد اولیــه ورودی بــه کشــور 

بــه صــورت شــمش ســرب صــادر می شــد امــا اکنون 

بــه دلیــل اخــذ عــوارض صادراتــی، تهیــه مــواد اولیه 

ــا اســتفاده از ایــن روش، دیگــر توجیــه اقتصــادی  ب

نــدارد. بــه همیــن دلیــل در صــدد جایگزینــی باتری 

فرســوده بــا کنســانتره ســرب برآمدیــم؛ زمانــی کــه 

بــه معــادن ســرب بــرای تهیــه کنســانتره مراجعــه 

کردیــم، بــدون در نظــر گرفتــن جوانب کارشناســی 

بــه مــا اعــالم کردنــد کــه میــزان نقــره موجــود در 

کنســانتره باالســت و خریــد آن بــرای شــما مقــرون 

بــه صرفــه نیســت. در صورتــی که این کنســانتره با 

قیمتــی پایین تــر بــه کشــور چیــن صــادر شــده و ایــن 

کشــور بــا فــرآوری آن، محصوالتــی بــا ارزش افــزوده 

تولیــد می کنــد. متاســفانه شــعار های  بیشــتری 

بســیاری مبنــی بــر جلوگیــری از خام فروشــی داده 

می شــود امــا گامــی در جهــت تحقــق ایــن شــعار ها 

برداشته نمی شود.

صادرات روزنه امیدی برای صنعت سرب  
وی در رابطـه بـا شـرایط بـازار مصـرف شـمش 

سـرب و صـادرات آن، ابـراز کـرد: در گذشـته مـا 

بـرای تولیـد بـا 100 درصـد ظرفیـت خـود 800 تـن 

مـواد اولیـه تهیـم می کردیـم، اکنـون بـا 20 درصـد 

ظرفیـت خـود مشـغول به فعالیت هسـتیم و برای 

ایـن میـزان تولیـد، به 1۵0 تـا 200 تن مواد اولیه نیاز 

بـه  بـازار  در  سـرب  شـمش  بـرای  تقاضـا  داریـم. 

میـزان 20 تـا 2۵ درصـد ظرفیت تولید وجـود دارد 

یعنـی اگـر واحد هـای تولیدکننـده سـرب بـا تمـام 

در  شـوند،  فعالیـت  بـه  مشـغول  خـود  ظرفیـت 

بازار هـای داخلـی بـرای ایـن میـزان شـمش سـرب، 

تقاضـا وجود ندارد. این مسـئله اهمیـت صادرات 

نشـان می دهـد.  پیـش  از  بیـش  را  شـمش سـرب 

درگذشـته اکثر شمش سرب تولید شـده در ایران 

به کشـور امارات متحده عربی صادر می شـد؛ در 

صورتـی کـه در حـال حاضـر امـکان صـادرات ایـن 

محصـول بـه دلیـل ممنوعیـت صادراتـی بـه بهانـه 

کارخانـه  نـدارد. ۵2  وجـود  نیـاز  داخلـی،  تامیـن 

تولید شـمش سـرب در ایران به راحتی می توانند 

نیـاز داخلـی بـه ایـن محصـول را در کشـور مرتفـع 

کننـد. عمـده مصرف کننـدگان شـمش سـرب در 

داخـل، کارخانه هـای باتری سـازی و صنایع دفاعی 

هسـتند اما موضوعی که هم اکنون سـبب شـده تا 

تولیدکننـدگان  بـرای  مصـرف  بـازار  وضعیـت 

شـمش سـرب نامناسب باشد، تولید شمش سرب 

در کارخانه های باتری سازی است.  

ایــن تولیدکننــده شــمش ســرب با بیان اینکــه از 

چــه کوره هایــی در فراینــد تولیــد شــمش ســرب 

بــا  رابطــه  کــرد: در  اســتفاده می کننــد، مطــرح 

فراینــد تولیــد شــمش ســرب دو نــوع کــوره مــورد 

اســتفاده قــرار می گیــرد. کوره هــای ثابــت کــه بــه 

اصطــالح بــه کوره هــای زمینــی شــهرت یافته اند اما 

در اصــل نــام صحیــح آن هــا کوره هــای ثابــت اســت. 

کوره هــای دوار نــوع دیگــری از کوره هــای مــورد 

اســتفاده در ایــن صنعــت هســتند کــه از یــک قالــب 

اســتوانه ای فلــزی نســوز کاری شــده تشــکیل شــده 

اســت. در مجموعــه مــا از هــر دو نــوع کــوره، بــرای 

تولید شمش سرب استفاده می شود. 

ایــن فعــال صنعــت ســرب در پایــان بــا اشــاره به 

دورنمــای صنعــت ســرب در ایــران، خاطرنشــان 

کــرد: در ســال 1387، از یــک تــن باتــری فرســوده 

خــودرو، ۵00 کیلوگــرم بــه صــورت شــمش ســرب 

بــه مشــتری تحویــل داده شــده و 1۵0 کیلوگــرم 

هــم بــرای تولیدکننــده باقــی می مانــد. اکنــون بــه 

ــه، 670 کیلوگــرم شــمش  ــن مــواد اولی ازای هــر ت

ســرب بــه مشــتری بایــد تحویــل داده شــود یعنــی 

ســود تولیدکننــده صرفــا محــدود بــه پالســتیک 

بازیافتــی باتــری و یــا غبــار جمــع شــده در بــگ 

فیلتر هــا اســت. در حــال حاضــر، قیمــت تمام شــده 

مــواد اولیــه و قیمــت فــروش محصــول بــا یکدیگــر 

همخوانــی نــدارد. بــا وجــود چنیــن وضعیتــی، ایــن 

مجموعــه توانســته اســت در پنــج ســال گذشــته، 

صرفــا ســرمایه خــود را حفــظ کنــد و نتوانــد هیــچ 

داشــته  خــود  فعالیــت  در  پیشــرفتی  و  توســعه 

باشــد؛ بــا ایــن تفاســیر صنعــت ســرب در ایــران 

هیچ آینده ای ندارد. 

علی رغم اینکه طی چند 
سال اخیر نامگذاری 

سال، حول محور حمایت 
از تولید و تولیدکنندگان 
است اما در عمل هیچ 

حمایتی از تولیدگنندگان 
را شاهد نیستیم
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فلزات  آلیاژی و آلیاژها

میزان تاثیرگذاری ارزان مواد فعال کاتد بر قیمت های کربنات لیتیوم

قیمت چدن نیکل تحت فشار  کاهش قیمت فوالد زنگ نزن قرار گرفت

چشم انداز سال 2۰23 نیکل پس از کاهش حجم معامالت »LME« در 2۰22
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از موسسـه »SMM«، قیمت هـای کربنات 

لیتیـوم طـی روزهـای اخیـر بـه طـور مـداوم در حـال 

کاهـش بـوده اسـت و بعیـد بـه نظـر می رسـد کـه در 

میان کاهش حجم تقاضای داخلی چین و انتظارات 

غیرمحرز همچنان باال بماند.

در سـمت عرضه، مقدار تولید کربنات لیتیوم 

چین احتماال در انتهای ماه دسامبر 2022 به میزان 

7 درصـد کاهـش خواهـد یافـت که ایـن امر به دلیل 

مجموعـه ای از عوامـل تاثیرگـذار از جملـه کاهـش 

تولیـد فصلـی پروژه هـای دریاچـه آب شـور در فصـل 

زمسـتان، اجرای طرح حفاظت از محیط زیسـت در 

و   2022 دسـامبر  اوایـل  در  جیانگشـی  اسـتان 

برنامه هـای تعمیـر و نگهـداری پیشـرفته برخـی از 

تولیدکنندگان اتفاق خواهد افتاد. در سمت تقاضا، 

حجـم سـفارش های مـواد فعـال کاتـد »CAMs« در 

وسـایل  بـازار  در  تقاضـا  حجـم  کاهـش  بحبوحـه 

باتری خـور و انتظـارات غیرمحـرز در مـورد عملکـرد 

رونـد تقاضـا در سـه  ماهـه اول سـال آینده میـالدی به 

از  برخـی  حتـی  یافـت.  کاهـش  محسوسـی  طـور 

کارخانه های تولیدکننده مواد فعال کاتد کاهش ۵0 

تـا 60 درصـدی حجـم سـفارش های دریافتـی خـود را 

گـزارش کردنـد. بـر اسـاس برآوردهـای انجـام شـده، 

مقدار تولید مواد کاتد سه  تایی در ماه دسامبر 2022 

حـدود 11 درصـد و مقدار تولید لیتیوم آهن فسـفات 

حدود 9 درصد کاهش می یابد. اولویت کارخانه های 

تولیدکننـده ایـن مـواد اکنـون در اسـتفاده از ذخایـر 

نمـک لیتیـوم خـود در انبـار ایـن کارخانه هـا اسـت و 

آن هـا در خریـد مـواد اولیه محتاط تر عمل می کنند. 

بـا توجـه بـا اینکـه حجـم زیـادی از نمـک لیتیـوم در 

صنایع باالدستی مصرف می شود، فقط مقدار کمی 

از آن جهـت خریـد در بـازار فیزیکـی وجـود دارد. در 

بررسـی عملکـرد قیمت هـا نیـز کارخانه هـای بـزرگ 

تولیدکننده نمک لیتیوم معامالت خود را در قالب 

سـفارش های بلندمـدت انجـام می دهنـد و قیمـت 

 »SMM« معامله بر مبنای میانگین قیمت موسسه

بـرای کربنـات لیتیـوم مـورد اسـتفاده در باتری هـا در 

اکثـر  کـه  آنجایـی  از  تعییـن می شـود.  نوامبـر  مـاه 

کارخانه هـای تولیدکننده نمک لیتیوم سـفارش ها با 

زمـان تحویـل طوالنی مـدت را در سـال 2022 انجـام 

دیگـر  ارسـال  بـرای  عجلـه ای  بنابرایـن  داده انـد، 

محموله هـای خـود ندارند. به همیـن دلیل با توجه با 

افزایـش هزینه هـا ایـن کارخانه هـا تمایـل بـه افزایـش 

قیمت هـا دارنـد. بـا ایـن حـال، برخـی از کارخانه هـای 

تولیدکننـده بـزرگ نمـک لیتیـوم قیمت هـای خـود را 

اندکی کاهش دادند و برخی دیگر نیز حجم کوچکی 

از نمـک لیتیـوم خـود را در بـازار فیزیکـی بـه فـروش 

رساندند. از سوی دیگر، برخی تجار در زمینه فروش 

یکجـا و ارزان مـوادی چـون کربنـات لیتیـوم مـورد 

اسـتفاده در باتری هـا فعالیـت دارند کـه به طور کلی 

بـر قیمت هـای بـازار تاثیـر می گـذارد. کارخانه هـای 

تولیدکننـده مـواد فعـال کاتـد در حـال حاضـر تمایـل 

کمتـری بـه خریـد دارنـد و بیشـتر تمرکـز آن ها بـر آغاز 

مجـدد انبـارش اسـت. در عیـن حـال هیـچ معاملـه 

بزرگی در بازار فیزیکی انجام نشده است.

توسـط  شـده  انجـام  بررسـی های  اسـاس  بـر 

کارخانه هـای  از  بسـیاری   ،»SMM« موسسـه 

بـا  مذاکـره  حـال  در  لیتیـوم  نمـک  تولیدکننـده 

عقـد  جهـت  پایین دسـتی  صنایـع  شـرکت های 

قراردادهـای بلندمـدت در سـال 2023 هسـتند. از 

و  باتری هـا  فـروش  حجـم  عملکـرد  کـه  آنجایـی 

خودروهـا کاهـش یافته اسـت، قیمـت نمک لیتیوم 

به روند نزولی خود ادامه می دهد و به همین دلیل 

در  کاتـد  فعـال  مـواد  تولیدکننـده  کارخانه هـای 

بـا  حاشـیه قـرار می گیرنـد. بنابرایـن، سـفارش های 

زمـان تحویـل بلندمـدت تابـع قوانین متفاوتـی برای 

تسویه حسـاب طبـق قـرارداد هسـتند. برخـی تمایـل 

دارند که از شـاخص قیمت موسسـه »SMM« برای 

لیتیوم کربنات مورد اسـتفاده در باتری ها اسـتفاده 

کنند، این در حالی است که ترجیح  برخی دیگر به 

اسـتفاده از قیمـت میانگیـن در دامنـه بـاال و پاییـن 

قیمت ها است. از 16 دسامبر 2022، شاخص قیمت 

مـورد  کربنـات  لیتیـوم  بـرای   »SMM« موسسـه 

اسـتفاده در باتری ها به حدود ۵۵7 هزار و ۵00 یوان 

در هـر تـن رسـید کـه 800 یوان در هر تن کمتـر از روز 

معامالتـی قبـل از آن بـود. در عیـن حـال، میانگیـن 

قیمـت ایـن موسسـه و دامنـه بـاال و پاییـن قیمت ها 

بـه ۵۵۵ هـزار یـوان در هـر تـن رسـید که نسـبت به 

روز 1۵ دسـامبر 2022، حـدود یـک هـزار و ۵00 یـوان 

در هـر تـن کاهـش را نشـان می دهـد. بسـیاری از 

از  قیمـت  شـاخص  کـه  کردنـد  اعـالم  شـرکت ها 

بهتـر  و  اسـت  برخـوردار  بیشـتری  حساسـیت 

می توانـد پویایـی کلـی بـازار را منعکـس کنـد. به 

همیـن دلیل می توان شـاخص قیمت را 

قیمـت  مبنـای  عنـوان  بـه 

معامــــالتی مـــعرفی 

کنـــــــــد.

 میزان تاثیرگذاری ارزان مواد فعال 
کاتد  بر قیمت های کربنات لیتیوم

گزارش شده است که یک کارخانه تولیدکننده مواد درجه دو لیتیوم آهن فسفات، چند ۱۰۰ تن کربنات 
لیتیوم صنعتی را برای کاهش دپوی بیش از حد باالی خود، فروخت و برخی از کارخانه های تولیدکننده مواد 
کاتد سه تایی نیز قصد داشتند موجودی انبار لیتیوم کربنات خود را از انواع گرید باتری ها به  فروش برسانند.
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از موسسه »SMM«، در سمت عرضه، 

حجم نیکل خالص وارداتی چین همچنان در حال 

انبار  خالص  نیکل  موجودی  و  است  کاهش 

بازرگانان داخلی چین تا روز جمعه 17 دسامبر 

2022 به حدود دو هزار و 700 تن کاهش یافت که 

نشان از ادامه روند محدود حجم عرضه دارد. بر 

این اساس پریمیوم بازار فیزیکی افزایش یافت.

بـا وجـود کاهـش موجـودی چـدن نیـکل انبـار 

بازرگانـان، حجـم عرضـه در بـازار فیزیکـی همچنان 

کافی بود. در سمت تقاضا، قیمت فوالد زنگ نزن 

بـا  همـراه  چیـن  فوشـان  و  ووشـی  اسـتان های  در 

کاهـش قیمـت قراردادهـای آتـی رونـد نزولـی بـه 

همه گیـری  وضعیـت  شـدن  بدتـر  گرفـت.  خـود 

میـزان  رونـد  بـر  چیـن  سراسـر  در  کرونـا  بیمـاری 

مصرف کننـدگان نهایـی تاثیـر گذاشـت و نرخ های 

صنایـع  تولیدکننـدگان  ظرفیـت  از  اسـتفاده 

پایین دسـتی نیـز کاهـش یافت. در بخـش آلیاژ نیز 

میـزان مصـرف نیـکل خالـص بـا خـارج شـدن ایـن 

کاهـش  فـروش  و  خریـد  پیـک  فصـل  از  بخـش 

می یابـد. بـه طـور خالصـه، قیمت نیکل بـورس آتی 

شـانگهای در میـان کاهـش حجـم تقاضـا بـه رونـد 

شـیب نزولـی خـود ادامـه می دهد کـه این موضوع 

کاهش موجودی انبار نیکل را تایید می کند.

نیکل خالص:  
در بازار فیزیکی، نیکل شرکت »Jinchuan« با 

 19 از  تـن  هـر  در  یـوان   8,۵00 تـا   8,200 پریمیـوم 

دسـامبر 2022، با میانگین پریمیوم 8,3۵0 یوان در 

روز  بـه  نسـبت  تـن  هـر  در  یـوان   100 کـه  تـن  هـر 

معامالتـی قبـل از آن افزایـش داشـت، عرضـه شـد. 

نیـکل شـرکت »NORNICKEL« با پریمیـوم 6,400 

تا 6,۵00 یوان در هر تن، با میانگین 6,4۵0 یوان در 

هر تن که 200 یوان در هر تن افزایش به طور روزانه 

را نشـان می دهـد، عرضـه شـد. کاهـش قیمت هـای 

آتـی نیـکل خالـص بـه دلیل عرضـه محـدود، افزایش 

پریمیـوم در بـازار فیزیکـی را تایید کرد. در رابطه با 

بریکت نیکل نیز قیمت ها بین 218 هزار تا 218,۵00 

یـوان در هـر تـن نوسـان داشـت کـه 900 یـوان در هـر 

تن کاهش نسبت به روز معامالتی گذشته را نشان 

می دهد. همچنین حجم معامالت به دلیل ناچیز 

بودن بهره وری هزینه ها کاهش یافت.

چدن نیکل:  
از 19 دسـامبر، پریمیـوم چـدن نیـکل موسسـه 

»SMM« بـا خلـوص 8 تـا 12 درصـد نیکل حدود یک 

هـزار و 360 یـوان بـه ازای هـر 10 کیلوگـرم )بـا تحویل 

در انبار کارخانه و با احتساب مالیات( که 2٫۵ یوان 

بـه ازای هـر 10 کیلوگـرم نسـبت بـه روز معامالتـی 

گذشـته کاهـش داشـت، تعییـن شـد. قیمت هـای 

قیمـت  محسـوس  کاهـش  میـان  در  نیـکل  چـدن 

قراردادهـای آتـی فـوالد زنگ نـزن تحـت فشـار قـرار 

 قیمت چدن نیکل تحت فشار 
کاهش قیمت فوالد زنگ نزن قرار گرفت

به طور خالصه، قیمت نیکل بورس آتی شانگهای در میان کاهش حجم تقاضا به روند نزولی خود ادامه 
می دهد که این موضوع کاهش موجودی انبار نیکل را تایید می کند.

 قیمت نیکل بورس آتی 
شانگهای در میان کاهش 
حجم تقاضا به روند شیب 
نزولی خود ادامه می دهد 
که این موضوع کاهش 
موجودی انبار نیکل را 

تایید می کند
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گرفتنـد. بـر ایـن اسـاس کارخانه هـای تولیدکننـده 

چـدن نیکل پریمیوم های خـود را کاهـش دادند. در 

سـمت عرضـه، بـازار چـدن نیـکل هنـوز بـا کمبـود 

موجـودی  هرچنـد  اسـت،  نشـده  مواجـه  عرضـه 

انبارهـای آن بـه طـور مـداوم کاهـش می یابـد. در 

سـمت تقاضـا، بـه دلیـل کاهـش مصـرف فـوالد ضـد 

زنگ نزن، کارخانه های تولیدکننده فوالد زنگ نزن از 

خریـد چـدن نیـکل بـر اسـاس سـطح قیمـت فعلـی و 

کاهش حجم سفارش ها و تکمیل روند ذخیره سازی 

مـی رود  انتظـار  کردنـد.  خـودداری  انبارهـا  در 

بـا  نزدیـک  آینـده ای  در  نیـکل  چـدن  قیمت هـای 

وضعیـت نوسـانی و در برخـی مـوارد بـا رونـد نزولـی 

مواجه شود.

فوالد زنگ نزن:  
از 19 دسـامبر 2022، قیمـت فـوالد زنگ نـزن در 

بـازار فیزیکـی اسـتان های ووشـی و فوشـان چیـن 

کاهـش یافـت. بـر اسـاس تحقیقـات انجـام شـده 

اوضـاع  شـدن  وخیـم   ،»SMM« موسسـه  توسـط 

همه گیـری کرونـا در سراسـر چیـن و کاهـش رونـد 

نرخ هـای  بـر  نهایـی  مصرف کننـدگان  میـزان 

صنایـع  در  تولیدکننـدگان  ظرفیـت  از  اسـتفاده 

پایین دسـتی تاثیر گذاشـته اسـت. در همین راستا 

حجـم تقاضـا بـرای فـوالد زنگ نزن در بـازار فیزیکی 

حجـم  و  یافـت  کاهـش  توجهـی  قابـل   طـور  بـه 

معامـالت بـا وجـود تقاضـا در بـازار بـا رونـد نزولـی 

مواجه شد.

کارخانه هــای  هزینه هــا،  گرفتــن  نظــر  در  بــا 

تولیدکننــده چــدن نیکل در بحبوحه کاهش قیمت 

فــوالد زنگ نــزن در نتیجــه رونــد نزولــی معامــالت و 

همچنیــن تکمیــل فراینــد ذخیره ســازی مجــدد در 

زنگ نــزن،  فــوالد  کارخانه هــای  در  انبارهــا 

پریمیوم هــای خــود را اندکــی کاهــش دادنــد. انتظار 

مــی رود قیمــت چــدن نیــکل در آینــده ای نزدیــک 

روز  در  فروکــروم  قیمــت  یابــد.  کاهــش  اندکــی 

دوشــنبه 19 دســامبر 2022 بــه دلیــل موجــودی انبــار 

مــازاد و کاهــش ســفارش های فصلــی در صنعــت 

ثابــت باقــی مانــد. بــا ایــن حــال، بــا توجــه بــه اینکــه 

در  نســبی  ثبــات  بــه  کــروم  ســنگ  معامله گــران 

ــه اینکــه قیمــت  ــا توجــه ب ــد و ب قیمــت آن معتقدن

سنــــــــگ معــدن کـــــــروم در کوتـــــــاه مــدت رونــــــــد 

کــه  مــی رود  انتظــار  اســت،  داشــته  روبه رشــدی 

کاهــش  نزدیــک  آینــده ای  در  فروکــروم  قیمــت 

شدیدی را تجربه نکند.

فـوالد  کلـی  معامـالت  حجـم  مجمـوع،  در 

زنگ نـزن کاهـش یافتـه اسـت و انتظـار مـی رود که 

اندکـی  کوتاه مـدت  در  زنگ نـزن  فـوالد  قیمـت 

کاهـش یابـد. بـر همیـن اسـاس در روز دوشـنبه 19 

دسـامبر 2022، قیمـت کویـل نـورد سـرد 304 در 

اسـتان ووشـی چیـن بیـن 17,100 تـا 17,300 یوان در 

هـر تـن در مقابـل میانگیـن قیمـت 17,120 یـوان در 

هر تن در کل چین گزارش شد.

کویـل نـورد گـرم 304 در اسـتان ووشـی چیـن 

بیـن 16,600 تـا 17,000 یـوان در هـر تـن در مقابـل 

میانگیـن قیمـت 16,780 یـوان در هـر تـن در کل 

چین، قیمت گذاری شـد. قیمت کویل نورد سـرد 

تـن در  یـوان در هـر  تـا 30،300  316 بیـن 29،900 

اسـتان ووشـی چیـن، بـا میانگیـن 30،040 یـوان در 

هـر تـن در کل چیـن تعییـن شـد. همچنیـن قیمت 

 9,9۵0 تـا   9,7۵0 بیـن   201j1سـرد نـورد  کویـل 

یوان در هر تن در استان ووشی چین، با میانگین 

9,82۵ یوان در هر تن در کل چین تعیین شد.

به عالوه قیمت کویل نورد سـرد 430 در اسـتان 

ووشـی چیـن بیـن 7,800 تـا 8,000 یـوان در هـر تـن در 

مقابل میانگین قیمت 7,920 یوان در هر تن در کل 

چیـن گـزارش شـد. روز 20 دسـامبر 2022 ، قیمـت 

بـا  برابـر  شـانگهای  آتـی  بـورس   »SS2301« قـرارداد 

16,810 یوان در هر تن تعیین شد و پریمیوم در بازار 

نقدی استان ووشی چین بین 460 تا 660 یوان در هر 

تن گزارش شد )قیمت های بازار فیزیکی محصوالت 

پلیسـه دار برابـر اسـت بـا قیمت هـای بـازار فیزیکـی 

محصوالت لبه دار به عالوه 170 یوان در هر تن(. 
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از روزنامه رویترز، تعلیق 6 روزه معامالت 

موجـب   »LME« لنـدن  فلـزات  بـورس  در  نیـکل 

ایجـاد بالتکلیفـی در قیمت گـذاری زنجیـره تامیـن 

جهانی شد.

است  مبنایی  لندن  فلزات  بورس  معامالت 

 چشم انداز سال 2۰23 نیکل پس از کاهش حجم 
معامالت »LME« در 2۰22

محصوالت  از  طیفی  قیمت گذاری  فرایند  که 

و  فرونیکل  تا  گرفته  تصفیه شده  فلز  از  نیکل 

حجمی از سولفات برای باتری های خودروهای 

و  مصرف کنندگان  تولیدکنندگان،  بر  الکتریکی 

تاجران تاثیر می گذارد.

بازدهـی  لنـدن  فلـزات  بـورس  معامـالت 

مناسـبی داشـته امـا از حجـم آن ها بسـیار کاسـته 

شـده اسـت. در همین راسـتا، حجم معامالت از 

مـاه مـارس 2022 بـه حـدود نصف کاهـش یافته و 

کمبـود نقدینگـی باعـث تشـدید تـداوم افزایـش 

قیمت ها شده است.

بــورس آتــی شــانگهای نیــز وضعیــت متزلزلــی را 

ماه مارس ۲۰۲۲ به عنوان دوره تزلزل شدید بازار جهانی نیکل در کتاب تاریخ ثبت خواهد شد.
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پشــت ســر گذاشــته اســت. این بورس کاهش حجم 

معامالت شدیدتری را تجربه کرد و حجم معامالت 

اختــالف  نوســانات  بحبوحــه  در   2022 ســال  در 

قیمت هــا حــدود 70 درصــد کاهــش یافــت. الزم بــه 

ذکــر اســت کــه در ایــن خصــوص تالش هــا بــرای ایجاد 

یــک فراینــد جدیــد قیمت گــذاری نیــکل در حــال 

 Global Commodities« شــرکت  اســت.  انجــام 

Holdings« بر این باور است که فرایند پیشنهادی 

ایــن شــرکت کــه در گذشــته نــه چنــدان دور در 

معامــالت بــورس فلــزات لنــدن اســتفاده می شــد، 

می توانــد پیامدهــای گســترده ای بــرای مبــادالت 

فلزات صنعتی به همراه داشته باشد.

 

پلتفرم معامالت فلزات و بازیگران   
اصلی آن

 »Global Commodities Holdings« شرکت

دارای پلتفرمـی بـا نـام »GlobalCoal« اسـت کـه 

معامـالت زغال سـنگ حرارتـی و متالورژیکـی در آن 

انجام شده و سه هزار کاربر دارد.

شـرکت هایی  شـامل  بـازار  ایـن  مهـم  اعضـای 

 Anglo-American«، »BHP«، »Jindal« ماننـد

 »Stainless«  ، »ArcelorMittal«، »Glencore

و »Trafigura« بـوده کـه همگـی بازیگـران اصلـی 

زنجیره تامین نیکل هستند.

 »Global Commodities Holdings« شرکت

پیشـنهاد می کند که شـاخص های زغال سنگ بازار 

فیزیکی خود در بازار نیکل با شاخص فلزات تصفیه 

شـده ای کـه قـرار اسـت تـا پایـان سـه ماهـه اول 2023 

راه اندازی شود را همانندسازی کند.

تمـام اشـکال نیـکل بـا غلظـت 99٫8 درصـد یـا 

معاملـه  شـرکت  ایـن  پلتفـرم  روی  بـر  بیشـتر 

بـا  آن  فیزیکـی  بـازار  شـاخص  امـا  می شـود 

بـا  برش نخـورده  کاتدهـای  صفحـه  و  بریکت هـا 

شکل و شمایل مایع تعریف می شود.

همچنین قیمت تسویه روزانه از سفارش های 

برای  ماهه  دو  معامالت  حجم  و  فیزیکی  بازار 

تحویل به بندرهای بالتیمور، جبل علی، آمستردام، 

روتردام، آنتورپ، سنگاپور، کائوهسیونگ، جوهور، 

عالوه  به  می آید.  دست  به  شانگهای  و  بوسان 

حداقل حجم معامالت حدود 20 تن معادل حجم 

یک کانتینر حمل بار خواهد بود.

 »Global Commodities Holdings« شرکت 

 2013 تا   2006 سال  از  که  ابوت  مارتین  توسط 

مدیر اجرایی بورس فلزات لندن بود، مدیریت 

می شود و این انعکاس گذشته مدیران به همین 

جا ختم نمی شود.

قیمت گـذاری  مرجـع   »GlobalCoal« پلتفـرم 

محموله های بازار فیزیکی اسـت که تولیدکنندگان، 

اپراتورهـای بـرق، شـرکت های فـوالدی و شـرکت های 

بازرگانـی در آن مبـادالت خـود را انجام می دهند که 

می توانـد اشـاره بـه نقطه عطفـی در روزهای ابتدایی 

آغاز فعالیت بورس فلزات لندن داشته باشد.

ــزات  ــورس فل ــن رابطــه هنگامــی کــه ب در همی

لنــدن بــرای اولیــن بــار در ســال 1877 بــه طــور 

روی  بــر  ابتــدا  آن  در  شــد،  تاســیس  رســمی 

محموله هــای فلــزات در بــازار فیزیکــی در مکانــی 

که در آن زمان نیروگاه صنعتی نامیده می شــدند، 

قیمت گذاری ها انجام می شد.

البتـه هم اکنـون سیسـتم محرمانـه معامالتی 

بـورس فلـزات لنـدن هنـوز هـم اثراتـی از آن نـوع 

مبنـای  قیمـت  را در خـود دارد.  قیمت گـذاری 

سـه ماهه از زمان حمل بار مس به مقصد شـیلی 

و حمـل بـار قلـع بـه مقصـد مالـزی بـه وجـود آمـد. 

چنـد  اعالنـات  حیرت انگیـز  سیسـتم  همچنیـن 

واردات  حجـم  ناگهانـی  تغییـر  زمـان  از  روزه 

بندرها تکامل یافت.

شـاخص نیـکل جدید پیشـنهادی، از بسـیاری 

جهات بازگشـتی به آن اصول اولیه اسـت که در 

آن فراینـد بـر اسـاس تبـادل محموله  هـا در بـازار 

فیزیکـی کـه فعـاالن صنعـت بـه طور مسـتقیم در 

هسـتند،  تاثیرگـذار  آن  قیمت گـذاری  فراینـد 

انجام می شود.

تالش »LME« برای بازپس گیری اعتبار   
خود در بازار نیکل

 Global« شـــــــرکت  کــــسب  وکــــار  مــــــدل 

Commodities Holdings« به گونه ای است 

آتـی  بـورس  یـک  در  شـاخص ها  بـه  آن  در  کـه 

مجـوز داده می شـود و می توانـد یک شـاخص در 

قابـل  آتـی  منحنـی  یـک  بـه  را  فیزیکـی  بـازار 

معاملـه تبدیل کند.

شـرکت  ایـن   »NEWCIndex« شـاخص 

مبنایـی اسـت کـه بـرای زغـال سـنگ حرارتـی در 

قیمـت  عنـوان  بـه  اقیانوسـیه،  و  آسـیا  منطقـه 

تسـویه در معامـالت آتـی انجـام شـده بـا شـاخص 

طریـق  از  و  می شـود  اسـتفاده   »gC NEWC«

آن  کاالهـای  ترخیـص   »ICEEurope« بـورس 

صورت می گیرد.

بـا توجـه بـه اینکـه کل صنعـت فلـزات بـه دنبـال 

جایگزینـی بـرای روش قیمت گـذاری در معامـالت 

بورس فلزات لندن اسـت، اگر شـاخص نیکل شـرکت 

بتوانـد   »Global Commodities Holdings«

جایگاه خود را تثبیت کند، شرکای آتی مشکلی بابت 

روش این قیمت گذاری احساس نخواهند کرد.

بورس کاالی شیکاگو )CME( به سرعت در حال 
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توسـعه پورتفولیـوی فلـزات صنعتـی خـود اسـت امـا 

نکتـه قابـل  توجـه اینکه هرگز محصوالت نیـکل در آن 

ارائـه نشـده اسـت امـا بـورس فلـزات لنـدن در ایـن 

خصوص حرف هایی برای گفتن دارد.

بـا آسـیب دیـدن فعالیت هـای تجـاری و کاهـش 

تبادالت مالی، دشـوار خواهد بود که بورس فلزات 

لنـدن بتوانـد بـه زودی اعتبـار خـود را بـه عنـوان 

مبنـای قیمت گـذاری جهانـی نیکل بهبود بخشـد. 

هرچنـد ایجـاد ارتبـاط بـا شـرکت بـزرگ و قدیمـی 

تجارت فلزات به نام »Old King Coal« می تواند 

فلـزات  بـورس  بـه  اعتبـار  بازپس گیـری  در فراینـد 

لندن کمک کند.

نابسامانی در روش قیمت گذاری نیکل  
 Global« ابوت در بیانیه 22 دسامبر 2022 شرکت

رونـد  در  کـرد:  بیـان   »Commodities Holdings

قیمت  گـذاری بـرای نیـکل در بازار فیزیکی یکسـری از 

نابسامانی ها وجود دارد؛ چراکه تاثیر معامالت آتی بر 

فرایند تسویه موجود بسیار زیاد بوده است.

بـرای  قـوی  بسـیار  اسـتدالل  یـک  افـزود:  وی 

جداسـازی قیمت  گـذاری بـازار فیزیکـی از معامالت 

بـازار آتـی وجـود دارد کـه منجـر بـه موفقیـت هـر دو 

روش می شود.

ایـن موضـوع در مـورد معامـالت نیـکل بـورس 

فلـزات لنـدن که به سـادگی نمی تواند مقیاس حجم 

گـروه  توسـط  شـده  انبـار  فـروش  موقعیت هـای 

»Tsingshan« چین را به سمت خود جذب کند نیز 

صادق است.

از  زیـادی  حجـم  میـزان  کـه  واقعیـت  ایـن 

 »Tsingshan« موقعیت هـای فـروش نیـکل گـروه

از  کوچکـی  حجـم  مقابـل  در  تحویـل  شـرط  بـا 

معامـالت نیـکل در بـورس فلـزات لندن قـرار دارد، 

بـه سـادگی گواه از برتری گـروه »Tsingshan« در 

این رابطه دارد.

تاثیـر  کـرد،  اشـاره  آن  بـه  ابـوت  کـه  نکتـه ای 

معامـالت آتـی در سـاختار قیمت گـذاری طراحـی 

شـده بـرای دوره پیش پرداخـت اسـت کـه بیشـتر در 

بازار نیکل انعکاس می یابد.

از زمـان خرید محموله فلـزات در قالب معامالت 

 

 Hong Kong« فرکانس باال در سال 2012 توسط شرکت

شـرکت های  دیگـر  و   »Exchanges and Clearing

مالی، بورس فلزات لندن آن ها را پیگیری می کند.

مصرف کنندگان سنتی در صنعت از آنچه که به 

صنـدوق  نامناسـب  قیمت گـذاری  تاثیـر  عنـوان 

امتنـاع  می کننـد،  یـاد  مالـی  بـازار  سـرمایه گذاری 

می ورزند. این تنش ها منجر به ناسازگاری های مکرر 

بـر سـر تـالش  بورس هـا بـرای مدرن سـازی سیسـتم 

تجـاری خـود بـه منظـور انطبـاق بـا شـرکت های مالی 

تازه وارد در این عرصه است.

هر بازار کاالیی فعال مبتنی بر اثر متقابل پوشش 

ریسـک های مالـی صنعتـی و سـفته بازان اسـت امـا 

همـان طـور کـه ابـوت بـه آن اشـاره کـرد، لزومی نـدارد 

که در یک مکان این فعل و انفعاالت انجام شـود. به  

ویژه زمانی که آن مکان دارای اختالف قیمتی است 

کـه در هـر زمانـی بیـن پـول نقـد تـا قیمـت سـه ماهـه 

ردپایـی از آن وجـود دارد و کاهـش مقادیـر موجـودی 

انبارها این موضوع را تایید می کند.

اختــالف  افزایــش  شــاهد  گذشــته  ســال  دو 

قیمــت در مجموعــه بــورس فلــزات لنــدن بــوده 

اســت. در خصــوص فلــز مــس، در اکتبــر 2021 بــرای 

جلوگیــری از آنچــه کــه از آن بــه عنــوان خطــر تبدیــل 

شــدن بــه یــک بــازار بی نظــم نــام بــرده می شــد، 

اقدامــات ویــژه ای انجــام گرفــت. در همیــن رابطــه 

فلــز قلــع از قبــل متحمــل شــرایط مشــابهی بــه علــت 

اختالف قیمت ها شده بود.

ـــه طـــور  ـــرچه بـ ـــکل اگـ ـــذاری نیـ ـــد قیـمت گـ رونـــــ

منحصربـــه فـــردی گرایـــش بـــه افزایـــش قیمت هـــا دارد 

امـــا می توانـــد بـــه عنـــوان بخشـــی از یـــک الگـــوی 

گســـترده تر مرتبـــط بـــا کاهـــش موجـــودی انبارهـــا و 

خصـــوص  در  ســـفته بازان  فعالیت هـــای  افزایـــش 

ـــد بســـیاری از  ـــا تلقـــی شـــود. هرچن نوســـان قیمت ه

مصرف کننـــدگان فلـــزات در صنعـــت از خروجـــی ایـــن 

کار ناراضی خواهند بود.

نکتــه قابــل  توجــه دیگــر اینکه ممکن اســت فعــاالن 

بازار نیکل تنها کسانی نباشند که روش های پیشنهادی 

شرکت »Global Commodities Holdings« در 

خصــوص روش قیمت گــذاری فلــزات را مــورد بررســی 

قرار می دهند.

با آسیب دیدن 
فعالیت های تجاری و 
کاهش تبادالت مالی، 
دشوار خواهد بود که 

بورس فلزات لندن بتواند 
به زودی اعتبار خود را به 
عنوان مبنای قیمت گذاری 
جهانی نیکل بهبود بخشد
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 احداث کارخانه ذوب

 با ظرفیت تولید سه میلیون تن

احداث نیروگاه  500 

مگاوات بردسیر

پروژه انتقال خط ریلی  در سیرجان

پروژه بازیابی آب از سد باطله 

در سیرجان

سرمایه گذاری در منطقه 

گردشگری گل گهر

 پروژه احداث گندله سازی

 به میزان دو میلیون و 500 هزارتن

پروژه اکتشاف و توسعه معادن: 

پهنه های اکتشافی مس و طالی 

جانجا، جبال بارز، نهبندان

 احداث کارخانه نورد

با ظرفیت سه میلیون تن

پروژه IPCC حمل پیوسته 

مواد معدنی در سیرجان

مشارکت در احداث پایانه و اسکله مکانیزه تخلیه و 

بارگیری مواد معدنی در اسکله شهید رجایی

مشارکت در ساخت و بهره برداری کارخانه الستیک 

ماشین آالت فوق سنگین معدنی 

 مشارکت در احداث کارخانجات فوالد چابهار

 به میزان 10 میلیون تن

مشارکت در طرح انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به 

صنایع استان های کرمان، خراسان سیستان و بلوچستان

طـرح های توسعـه ای شــرکت سنگ آهن گـهرزمـینطـرح های توسعـه ای شــرکت سنگ آهن گـهرزمـین



 احداث کارخانه ذوب

 با ظرفیت تولید سه میلیون تن

احداث نیروگاه  500 

مگاوات بردسیر

پروژه انتقال خط ریلی  در سیرجان

پروژه بازیابی آب از سد باطله 

در سیرجان

سرمایه گذاری در منطقه 

گردشگری گل گهر

 پروژه احداث گندله سازی

 به میزان دو میلیون و 500 هزارتن

پروژه اکتشاف و توسعه معادن: 

پهنه های اکتشافی مس و طالی 

جانجا، جبال بارز، نهبندان

 احداث کارخانه نورد

با ظرفیت سه میلیون تن

پروژه IPCC حمل پیوسته 

مواد معدنی در سیرجان

مشارکت در احداث پایانه و اسکله مکانیزه تخلیه و 

بارگیری مواد معدنی در اسکله شهید رجایی

مشارکت در ساخت و بهره برداری کارخانه الستیک 

ماشین آالت فوق سنگین معدنی 

 مشارکت در احداث کارخانجات فوالد چابهار

 به میزان 10 میلیون تن

مشارکت در طرح انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به 

صنایع استان های کرمان، خراسان سیستان و بلوچستان

طـرح های توسعـه ای شــرکت سنگ آهن گـهرزمـینطـرح های توسعـه ای شــرکت سنگ آهن گـهرزمـین
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بورس و اقتصاد

 بررسی و چشم انداز بازار پلی سیلیکون  و  ویفر سیلیکونی در سال 2۰22

افزایش تقاضا و ایجاد ثبات در قیمت  کاالهای اساسی در چین
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از موسسه »SMM«، قیمت پلی سیلیکون و 

ویفر سیلیکونی در بازار صنایع باالدستی فتوولتائیک، 

فراتر از انتظارات اکثر مشارکت کنندگان در بازار، 

کرده  تجربه  سال 2022  در  را  نشیب هایی  و  فراز 

ویفر  و  پلی سیلیکون  قیمت  همچنین  است. 

سیلیکونی رکورد افزایش بیش از 20 هفته متوالی را 

به ثبت رساند. قیمت پلی سیلیکون از مرز 300 یوان 

در هر کیلوگرم عبور کرد. این در حالی است که 

قیمت ویفر سیلیکونی )182 میلی متری( نیز تحت 

روند افزایش هزینه ها به 7٫6 یوان در هر قطعه رسید.

در همیـن رابطـه در طـول سـه  ماهـه اول سـال 

صنعـت  زنجیـره  کل  در  قیمـت  افزایـش   ،2022

فتوولتائیک مشاهده شد. دلیل اصلی این موضوع 

ایـن اسـت کـه پلی سـیلیکون، بـه عنـوان محصـول 

بـا  همـواره  فتوولتائیـک  صنعـت  زنجیـره  اصلـی 

کمبـود مواجـه بـود و همیـن مسـئله باعـث افزایش 

صنایـع  محصـوالت  قیمـت  شـد.  آن  قیمـت 

پایین دسـتی آن نیـز در میـان افزایـش هزینه هـا و 

ظرفیت تولید ناکافی افزایش یافت.

ــر اســاس داده هــای موسســه »SMM«، در  ب

ســه ماهه اول ســال 2022، تولیــد پلی ســیلیکون 

پس از فرایند تعیین قیمت آتی ظرفیت پلی سیلیکون جدید و همچنین رشد ظرفیت تولید فتوولتائیک 
)تبدیل انرژی نور به الکتریسیته(، موسسه »SMM« پیش بینی می کند که قیمت پلی سیلیکون به حدود 
۱۲۰ تا ۱۵۰ یوان در هر کیلوگرم خواهد رسید. با در نظر گرفتن حاشیه سود ۱۵ درصدی و سایر 
هزینه ها، محدوده قیمت ویفر سیلیکونی )۱۸۲ میلی متری( حدود ۳٫۸ تا ۴٫۴ یوان در هر قطعه خواهد بود.

  بررسی و چشم انداز بازار پلی سیلیکون
 و  ویفر سیلیکونی در سال 2۰22

ــا  داخلــی چیــن در حــدود ۵36 هــزار و ۵00 تــن ی

ــزان  ــود. در همــان دوره، می ــگاوات ب 206٫3۵ گی

ویفرهــای  واســطه  بــه  پلی ســیلیکون  مصــرف 

ســیلیکونی بــه حــدود 232٫2 گیــگاوات رســید 

کــه بــه کمبــود آشــکار پلی ســیلیکون اشــاره دارد. 

 

ایــن اتفــاق بــه طــور مکــرر در ســه  ماهــه اول ســال 

آتش ســوزی  رابطــه  همیــن  در  داد.  رخ   2022

شــرکت های پلی ســیلیکونی اســتان ســین کیانــگ 

ــه  ــا ظرفیــت کامــل ب ــد ب باعــث شــد آن هــا نتوانن

تولید بپردازند.
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تولید  مرکز  عنوان  به  سیچوان،  استان 

پلی سیلیکون، با سهمیه بندی برق به مدت 1۵ روز 

مواجه شد که همین مسئله به  شدت مانع تولید 

زمان، سهمیه بندی  پلی سیلیکون شد. در همان 

برق در استان مغولستان داخلی و شیوع بیــــماری 

تولید  میزان  سیـــن کیانگ،  استــــان  در  کــــرونــا 

پلی سیلیکون را به درجات مختلف کاهـــــش داد. 

عالوه براین، وقوع رویدادهای غیرمنتظره نیز بر 

احساسات مشارکت کنندگان در بازار تاثــــیر منــفی 

گــذاشــت و به افـــزایش قیمت ها دامن زد.

بـا ایـن حـال، در سـه ماهـه چهـارم سـال جـاری 

به ویژه در ماه دسامبر، بازار دستخوش تغییرات 

از  توجهـی  قابـل  تعـداد  اسـت.  شـده  اساسـی 

ظرفیت هـای پلی سـیلیکونی تولیـد شـده در سـه 

ماهه دوم و سوم، در سه ماهه چهارم به حداکثر 

ظرفیـت در تولیـد رسـیدند و حجـم عرضـه کلـی 

بـازار افزایـش پیـدا کـرد. بـر اسـاس داده هـای بـه 

دسـت آمـده از موسسـه »SMM«، در سـه ماهـه 

پلی سـیلیکون  تولیـد  حجـم  جـاری،  سـال  چهـارم 

بـرآورد شـده  تـن  داخلـی چیـن حـدود 276 هـزار 

اسـت کـه نسـبت بـه سـه ماهـه سـوم سـال 2022، 

حدود 40٫۵ درصد افزایش را نشان می دهد.

رونــد  عرضــه،  حجــم  در  افزایــش  برخــالف 

تقاضــا در صنایــع پایین دســتی کاهــش یافــت. از 

آنجایــی کــه شــرکت ها در رونــد عرضــه نهایــی تــا 

حــدی برنامه هــای ذخیره ســازی مجــدد خــود را 

در اواســط مــاه نوامبــر 2022 بــه اتمــام رســاندند، 

بــه  را  ماژول هــا  خریــد  حجــم  دیگــر  ســوی  از 

میــزان قابــل توجهــی در میــان بدبینی هــا نســبت 

بــه بــازار در ســال 2023 کاهــش دادنــد. بنابرایــن 

ماژول هــا،  تولیــد  مقــدار  کــه  مــی رود  انتظــار 

ســلول های فتوولتائیــک و ویفرهــای ســیلیکونی 

مختلفــی  درجــات  بــه   2022 دســامبر  مــاه  در 

پیش بینــی  میــان  ایــن  در  کــه  یابــد  کاهــش 

بــه  ســیلیکونی  ویفــر  تولیــد  مقــدار  می شــود 

پلی ســیلیکون در  بخــش مســتقیم  زیــر  عنــوان 

 14 بــا   2022 دســامبر  در  پایین دســتی،  صنایــع 

درصد کاهش ماهانه به 31 گیگاوات برسد.

عالوه برایــن، کاهــش حجــم تقاضــا در پایــان 

ســال جــاری منجــر بــه مــازاد عرضــه در سراســر 

زنجیــره صنعــت فتوولتائیــک بــه درجــات مختلف 

ویفرهــای  مــازاد  حجــم  میــان  در  اســت.  شــده 

ســیلیکونی در برابــر ســلول های فتوولتائیکــی، پس 

از عرضــه حجــم کافــی پلی ســیلیکون، حجــم عرضه 

مــازاد ویفرهــای ســیلیکونی بیشــتر نمــود پیــدا 

تولیدکننــده  شــرکت  چندیــن  کــرد.  خواهــد 

ویفرهــای ســیلیکونی بــا انــدازه بــزرگ، ذخایــر قابــل 

انباشــت  خــود  شــرکت  انبارهــای  در  توجهــی 

کرده انــد. بــه عنــوان مثــال، یــک شــرکت نزدیــک بــه 

300 میلیــون قطعــه ویفــر ســیلیکونی را در ابتــدای 

تولیدکننــده ویفــر ســیلیکونی در تعییــن هزینــه 

پلی ســیلیکون تجدیدنظــر و بخــش پلی ســیلیکون را 

بــه بــازاری بــرای خریــداران تبدیــل کننــد کــه در آن 

شــرکت های تولیدکننــده ویفــر ســیلیکونی همــواره 

قیمت هــای خریــد پلی ســیلیکون خــود را کاهــش 

می دهنــد. بنابرایــن قیمــت پلی ســیلیکون بــه طــور 

رسمی مسیر روند نزولی خود را آغاز کرد.

 ،2023 سـال  چشـم انداز  داشـتن  نظـر  در  بـا 

موسسـه »SMM« بـر ایـن بـاور اسـت کـه بـازار 

فتوولتائیـک در صنایـع باالدسـتی شـاهد کاهـش 

قیمت هـا خواهـد بـود. دلیـل اصلـی ایـن موضـوع 

را می تـوان وجـود مـازاد ظرفیـت در کل زنجیـره 

صنعت فتوولتائیک عنوان کرد.

بـر اسـاس آمـار منتشـر شـده از سـوی موسسـه 

»SMM«، انتظار می رود در سال 2023 ظرفیت های 

راه اندازی شده صنعت فتوولتائیک در سطح جهانی 

به 3۵0 گیگاوات برسـد که نسـبت به سـال گذشته، 

در  می دهـد.  نشـان  را  افزایـش  درصـد   40 حـدود 

مقابـل، میـزان ظرفیت داخلی پلی سـیلیکون و ویفر 

سیلیکونی در چین به ترتیب به حدود دو میلیون و 

440 هـزار تـن و 780 گیـگاوات خواهـد رسـید کـه 

نسـبت بـه سـال گذشـته، حـدود 12۵ و 41 درصـد 

افزایش را نشان می دهد.

بــا در نظــر گرفتــن تعــادل در حجــم عرضــه و 

تقاضــا و بــا توجــه بــه نســبت ظرفیــت و از دســت 

رفتــن ســهم عرضــه و تقاضــا در هــر بخــش، حجــم 

تقاضــا بــرای ویفرهای ســیلیکونی و پلی ســیلیکون 

در ســال 2023 به ترتیب به حدود 437 گیگاوات 

و یــک میلیــون و 1۵0 هــزار تــن خواهــد رســید کــه 

نشان از مازاد ظرفیت در آن ها دارد.

در ظرفیـت  آتـی  قیمت هـای  تعییـن  از  پـس 

ظرفیـت  رشـد  همچنیـن  و  جدیـد  پلی سـیلیکون 

تولید فتوولتائیک، موسسـه »SMM« پیش بینی 

می کنـد کـه قیمـت پلی سـیلیکون بـه حـدود 120 

تـا 1۵0 یـوان در هـر کیلوگـرم برسـد. بـا در نظـر 

سـایر  و  درصـدی   1۵ سـود  حاشـیه  گرفتـن 

هزینه هـا، محـدوده قیمت ویفر سـیلیکونی )182 

میلی متـری( حـدود 3٫8 تـا 4٫4 یوان در هر قطعه 

خواهد بود.  

پس از تعیین قیمت های 
آتی در ظرفیت 

پلی سیلیکون جدید و 
همچنین رشد ظرفیت 

تولید فتوولتائیک، 
 »SMM« موسسه

پیش بینی می کند که 
قیمت پلی سیلیکون به 

حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ یوان 
در هر کیلوگرم برسد

مــاه دســامبر 2022 بــه انبارهــای خــود منتقــل 

ــر  ــه انباشــت ســریع ذخای کــرد. در واکنــش ب

کارخانه هــای  داخلــی  انبــار  در  موجــودی 

تولیــدی، شــرکت های درجــه اول تولیدکننــده 

ویفــر ســیلیکونی بــه منظــور کاهــش فشــار بــر 

موجــودی انبارهــا، قیمت هــا را کاهــش دادنــد 

و بــه دنبــال آن شــرکت های درجــه دوم و ســوم 

کــه  پیــش گرفتنــد  را در  اقداماتــی مشــابه 

موجب افزایش رقابت ها در بازار شد.

ویفــر  قیمــت  کاهــش  حــال،  عیــن  در 

شــرکت های  کــه  شــد  باعــث  ســیلیکونی 
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به دلیل شیوع ویروس کرونا در چین و تغییر سیاست های این کشور و تالش سرمایه گذاران 
برای سنجش انتظارات برای سال ۲۰۲۳، قیمت کاالها وضعیت پرنوسانی را در سال ۲۰۲۳ تجربه 

خواهند کرد.

افزایش تقاضا و ایجاد ثبات در قیمت  کاالهای اساسی در چین
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 به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از خبرگزاری بلومبرگ، به دنبال گزارش ها 

مبنی بر اینکه شی جین پینگ، رئیس جمهور چین 

ممکن است سیاست های نظارتی شدید بر صنعت 

امالک و مستغالت را کاهش دهد، قیمت نفت خام 

و مس روز جمعه 6 ژانویه 2023 افزایش یافت.

ــر  ــن مســئله، خســارات ســنگینی ب ــال ای ــه دنب ب

افزایــش  از  ناشــی  چیــن  کاالهــای  تقاضــای  رونــد 

مبتالیان به ویروس کرونا وارد شــد. مســیر نامطمئن 

چیــن بــرای بازیابــی اقتصــاد، پــس از ثبــت چهارمیــن 

افزایش ســاالنه قیمت ها در ســال 2022 ممکن اســت 

ثبات در قیمت کاالها را به ارمغان بیاورد.

ــا و سیاســت مالــی انقباضــی  بحــران انــرژی اروپ

جهانــی، از دیگــر موضوعــات مهــم تاثیرگــذار بــر روند 

اقتصــادی هســتند. در مــورد بحــران انــرژی اروپــا 

می تــوان بیــان کــرد اگرچــه قیمت گاز طبیعی ممکن 

اســت کاهــش یافتــه باشــد امــا این بدان معنا نیســت 

کــه بحــران انــرژی در اروپــا پایــان یافتــه اســت. در 

خصــوص سیاســت های مالــی انقباضــی جهانــی نیــز 

می توان به قیمت طال رجوع کرد.

پیــش از ارائــه گــزارش مشــاغل کــه اواخــر روز 

جمعــه 6 ژانویــه 2022 منتشــر شــد، قیمــت شــمش 

و  رســید  خــود  ماهــه   6 حــد  باالتریــن  بــه  طــال 

همچنــان نوســان قیمــت آن ادامــه دارد کــه ایــن 

موضــوع می توانــد بــر تصمیمــات بعــدی فــدرال 

رزرو تاثیر بگذارد.

فراز و نشیب روند تقاضا برای کاالها  
ــا و در پیــش  ــه ویــروس کرون ــان ب افزایــش مبتالی

بــودن تعطیــالت ســال نــو چینــی می توانــد وضعیــت 

بســیار نامطلوبــی را در ســه ماهــه اول ســال 2023 در 

چیــن بــرای رونــد تقاضــای کاالهــا ایجــاد کنــد. در 

ــا  ــن موضــوع اتفــاق می افتــد، ب مــورد آنچــه فــرای ای

اطمینــان کمتــری می شــود، صحبت کــرد. آن دســته 

از افــرادی کــه بــر روی بازیابــی رونــد تقاضــا در نیمــه 

دوم ســال 2023 حســاب بــاز می کننــد، روز جمعــه 6 

ژانویــه 2023 پــس از ارائــه گزارش خبرگزاری بلومبرگ 

نســبت بــه تقویــت برنامه هــای خــود در رابطــه بــا 

کاهــش محدودیت هــا جهــت کاهــش بدهــی در 

صنعــت امــالک کــه باعــث رکــود طوالنی مــدت در 

این بخش شده است، اقدام کردند.

بــه عنــوان نمونــه می تــوان بــه قیمــت ســنگ آهن 

کــه از آن بــا عنــوان معیــاری بــرای شــروع افزایــش 

مجــدد رونــد تقاضــای معامــالت در بــازار فلــزات نــام 

وضعیــت  پیش بینــی  منظــور  بــه  می شــود،  بــرده 

تقاضای کاالها در سال 2023 اشاره کرد.

در کوتاه مدت، سرمایه گذاران به  ویژه در حوزه 

شاخص های  بررسی  و  موشکافی  دنبال  به  نفت، 

یافتن  به جهت  ترافیک  تراکم  تا  هوایی  سفرهای 

سرنخ هایی به منظور بازگشت به روند عادی پس از 

ارقام  شیوع گسترده ویروس کرونا خواهند بود. 

مرتبط با معامالت تجاری و اعتباری بانک ها که 

هفته آینده منتشر می شود، تصویری از اختالالت 

ناشی از تغییر سیاست های کویید صفر در چین را 

ارائه می دهد. ارائه داده های اقتصادی سال 2022 

چین از جمله رشد تولید ناخالص داخلی و مقدار 

تولید فوالد، در روز 17 ژانویه 2023 منتشر شد.

افت و خیز حجم عرضه در بازار نفت  
نفــت خــام، ســال 2023 را بــا کاهــش شــدید 

تقاضــا آغــاز کــرد؛ چراکــه کاهــش حجــم تقاضــا و 

چیــن  در  کرونــا  ویــروس  بــه  مبتالیــان  افزایــش 

بــازار شــده بــود.  موجــب اشــباع تقاضــا در ایــن 

احساســات در بــازار در ژانویــه 2023 تحــت تاثیــر 

رویدادهــای بزرگ تریــن اقتصــاد آســیا یعنــی چیــن و 

در جبهــه عرضــه، سرنوشــت صــادرات روســیه پــس 

از اعمــال تحریم هــا خواهــد بــود. ســازمان نفتــی 

اوپــک پــالس قبــل از برگــزاری نشســت بعــدی خــود 

در اوایــل فوریــه 2023 زمــان زیــادی جهــت نظــارت 

بر تحوالت در این بازار دارد.

عربســتان ســعودی تعهــد قاطعانــه ای نســبت 

بــه کاهــش عرضــه بــزرگ نفــت اعــالم شــده توســط 

ســازمان اوپــک پــالس در ســال 2022 نشــان داد و 

تعــادل  ســازمان در حفــظ  ایــن  کــه  دارد  اصــرار 

حجــم عرضــه نفــت در بازارهــای جهانــی دســت 

بــه اقدامــات پیش دســتانه خواهــد زد. عملکــرد 

ســازمان  اعضــای  تاکنــون  خــام  نفــت  متزلــزل 

اوپــک پــالس را در حالــت آمــاده بــاش بــاال نگــه 

افزایش مبتالیان به 
ویروس کرونا و در پیش 
بودن تعطیالت سال نو 
چینی می تواند وضعیت 

بسیار نامطلوبی را در سه 
ماهه اول سال ۲۰۲۳ در 
چین برای روند تقاضای 

کاالها ایجاد کند
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مــی دارد. در همیــن رابطــه اداره اطالعــات انــرژی 

ماهانــه  گــزارش  اولیــن  آمریــکا  متحــده  ایــاالت 

خــود در ســال 2023 را در روز سه شــنبه 10 ژانویــه 

آژانــس  پیـــش بینـــــی های  گــــــزارش  داد.  ارائــــــه 

بین المللــی انــرژی و ســازمان اوپـــک در هفتــه پــس 

از آن منتشر شد.

کاهش قیمت گاز طبیعی در کشورهای   
اروپایی با شیب مالیم

معامــالت آتــی گاز طبیعــی در سراســر جهــان بــا 

شــروع فصــل زمســتان بــه شــدت کاهــش یافــت و بــه 

نظــر می رســد قیمت هــا بــه رونــد نزولــی خــود ادامــه 

دهنــد؛ چراکــه کاهــش حجــم تقاضــا موجــب کاهــش 

تــرس از کمبــود انــرژی خواهــد شــد. افزایــش تقاضــای 

گاز طبیعــی در چندیــن کشــور اروپایــی طــی هفتــه 

گذشــته بــه ثبــت رســید؛ ایــن در حالــی اســت کــه 

رونــد افزایــش تقاضــا بــا شــیب مالیــم برای کشــورهای 

ایــاالت متحــده آمریــکا و ژاپــن تــا اواســط مــاه ژانویــه 

2023 پیش بینی شد.

بــا ایــن حــال بحــران انــرژی همچنــان ادامــه 

دارد. ایــن در حالــی اســت کــه قیمــت گاز طبیعی 

ــن ســطح خــود از ســال 2021  ــا در پایین تری در اروپ

از  بیشــتر  برابــر  ســه  همچنــان  امــا  دارد  قــرار 

میانگین 10 ســاله از 2010 تا ســال 2020 اســت. قرار 

محــدود  ســال ها  بــرای  ســوخت  عرضــه  اســت 

بمانــد؛ چراکــه حجــم کمتــری بــه مرحلــه تولیــد 

رسیده و عرضه می شود.

اقدام فدرال رزرو در جهت کاهش قیمت   
فلزات گران بها

قیمــت طــال نیــز شــروعی چشــمگیری را در ســال 

2023 داشــت. قیمــت  طــال در روز پنجشــنبه پنجــم 

ژانویــه بــه دلیــل ارائــه گــزارش آمــاری فــدرال رزرو 

ایــاالت متحــده آمریــکا مبتنی بــر رویکــرد انقباضی، 

رونــد نزولــی بــه خــود گرفــت امــا قبــل از آن باالتریــن 

حــد خــود در بیــش از 6 مــاه گذشــته را بــه ثبــت 

ــی اســت  ــن موضــوع بخشــی از تنش های رســاند. ای

کــه فلــز طــال پــس از افزایــش قیمت هــا ناشــی از 

پیش بینی هــای فــدرال رزرو مبنــی بــر کاهــش شــیب 

قیمت هــا و بــه دنبــال آن کاهــش تــورم بــا آن مواجــه 

ــه  ــد منجــر ب ــی می توان شــد. رکــود اقتصــادی جهان

افزایــش قیمــت طــال شــود؛ چراکــه ســرمایه گذاران 

حفــظ  منظــور  بــه  امــن  دارایی هــای  دنبــال  بــه 

ســرمایه های خــود هســتند امــا هنــوز هــم ایــن خطــر 

وجــود دارد کــه ســرمایه گذاران اقــدام فــدرال رزرو 

ــا  ــا توجــه ب ــد. ب ــده بگیرن ــورم را نادی ــرای کاهــش ت ب

آمارهــای ارائه شــده از ســوی فــدرال رزرو آمریــکا، این 

قیمــت  بــر  پیش بینــی شــده می توانــد  اقدامــات 

فلــزات گران بهــا تاثیــر بگــذارد. بــا توجــه بــه ایــن 

مســئله، آمارهــای ارائــه شــده در روز جمعــه 6 ژانویــه 

2023 حاکــی از کاهــش ارقــام مرتبــط بــا افــراد شــاغل 

و افزایش بیکاری ها است. 
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