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قابـل  قیمـت  کاهـش  بـا  آلومینیـوم  فلـز  اینکـه  علی رغـم 

مالحظه ای طی ماه های اخیر در بازارهای جهانی مواجه شده 

و مدتـی بـا شـیب تنـد و سـپس بـا شـیب کندتـر نوسـان قیمتی 

داشـته اسـت امـا ایـن تفـاوت قیمـت در بـازار داخلـی، چنـدان 

برای فعاالن این صنعت محسـوس نبوده اسـت؛ چراکه کاهش 

قیمـت جهانـی آلومینیـوم، بـا افزایـش نـرخ ارز در داخل مواجه 

شـد و از آنجایـی کـه قیمـت آلومینیـوم بـر اسـاس دالر نیمایـی 

محاسبه می شود، بنابراین کاهش قیمت جهانی آلومینیوم در 

قیمـت  ثبـات  بـا  نشـد. همزمـان  احسـاس  داخلـی  بازارهـای 

آلومینیوم در محدوده دو هزار و 300 دالر تا دو هزار و 500 دالر 

به ازای هر تن در بورس فلزات لندن و همچنین کاهش عرضه 

آلومینیوم در بازارهای داخلی به دالیل مختلف اعم از کاهش 

بـرق مصرفـی واحدهـای صنعتی در فصل تابسـتان و در نتیجه 

کاهش تولید، عرضه آلومینیوم در بورس کاالی ایران به شـکل 

قابل توجهی افت پیدا کرد و منجر به ایجاد رقابت و در نهایت 

مسـئله،  ایـن  دنبـال  بـه  شـد.  آلومینیـوم  قیمـت  افزایـش 

تولیدکنندگان شمش آلومینیوم در داخل، نسبت به افزایش 5 

اقـدام  بـورس  در  شـده  عرضـه  آلومینیـوم  قیمـت  درصـدی 

کرده انـد و ضمـن کاهـش عرضـه شـمش در این تاالر صنعتی، با 

رقابت پذیری و افزایش قیمت این فلز، علی رغم کاهش قیمت 

در بازارهای جهانی مواجه هستیم. 

نحوه قیمت گذاری آلومینیوم در بورس، به آخرین جلسـه 

کمیتـه آلومینیـوم در سـتاد تنظیـم بـازار بـه چهـار سـال قبـل 

برمی گـردد. اختـالف نـرخ ارز دولتـی و آزاد در سـال 1397، 

باعث شـکل گیری فضای نامناسـبی در بازار آلومینیوم کشـور 

در آن سـال شـد و بـر همیـن اسـاس، جلسـه فـوق بـه صـورت 

اضطـراری جهـت کنتـرل و مدیریـت بازار شـکل گرفـت. در این 

جلسـه، فرمـول قیمت گـذاری پایه عرضـه آلومینیـوم در بورس 

کاالی ایـران بـه صـورت متوسـط قیمـت جهانـی آلومینیـوم در 

هفتـه قبـل حاصـل در ارز چهـار هزار و 200 تومانی حاصـل در 1.1 

تعریـف شـد. ایـن رونـد تـا مدتـی ادامـه پیـدا کـرد و سـپس، 

متوسط قیمت ارز نیمایی در هفته قبل جایگزین ارز چهار هزار 

و 200 تومانی در فرمول فوق شـد. این مسـئله منجر به کاهش 

چشمگیر تقاضای آلومینیوم و عدم معامله در بورس شد و در 

نتیجه آن، تولیدکنندگان آلومینیوم و همچنین مسئوالن بورس، 

5 درصد از ضریب در نظر گرفته شده در فرمول قیمت گذاری 

) همـان 1.1( را جهـت رونق بخشـی بـه بازار کاهـش دادند که در 

نهایت، بازار با رونق همراه شد.

در یـک نـگاه کلـی، می تـوان گفـت که فرمول تعربف شـده 

اصولی و از کارایی الزم برخوردار نیست؛ چراکه پریمیوم نباید 

به صورت ضریب در نظر گرفته شود و همواره برعکس قیمت 

جهانی در حرکت است. یعنی زمانی که قیمت جهانی آلومینیوم 

افزایـش پیـدا می کنـد، پریمیـوم کاهـش و هنگامـی کـه قیمت 

جهانی کاهش می یابد، پریمیوم افزایش خواهد یافت. در واقع 

پریمیـوم، جبران کننـده هرگونـه نوسـانات قیمتـی اسـت که به 

دالیـل مختلـف در بازارهـای جهانـی رخ می دهـد و در جهـت 

حفظ حداقل منافع تولیدکنندگان به دنبال این مسئله در نظر 

گرفتـه می شـود. مسـافت، یکـی از عوامـل موثـر در تعیین عدد 

پریمیوم است و هزینه حمل نیز می تواند در این زمینه اثرگذار 

باشد و بر همین اساس، این عدد در کشورهای مختلف، کامال 

بـا یکدیگـر متفاوت اسـت.از سـوی دیگـر، رعایـت حداقل کف 

عرضـه در بـورس کاال، مسـئله مهمـی اسـت کـه همزمـان بـا 

سـه  یعنـی  بـود.  شـده  گرفتـه  نظـر  در  فرمـول،  ایـن  تعریـف 

تولیدکننـده بـزرگ آلومینیـوم کشـور موظـف به عرضـه حداقل 

ضرورت بازنگری
در قیمت آلومینیوم

آریا صادق نیت حقیقی
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چهـار هـزار و 200 تن شـمش آلومینیومی با خلـوص 99.7 درصد 

بـه بـاال در بـورس جهت تامین نیاز بازار داخلی بودنـد. در حال 

و  بازارهـای جهانـی  آلومینیـوم در  افزایـش قیمـت  بـا  حاضـر 

همچنیـن رشـد ارزش دالر، ضریـب پریمیـوم نیـز افزایـش یافتـه 

اسـت کـه 5 درصـد آن، معـادل بـا دو برابـر رقمـی اسـت کـه 

تولیدکنندگان آلومینیوم، شمش خود را به خارج از کشور و به 

رقبای خارجی صادر می کنند و حاال که به 10 درصد رشد پیدا 

کرده، این ضریب به بیش از  چهار برابر افزایش یافته است.

با توجه به اینکه میزان تولید یکی از چهار تولیدکننده برتر 

آلومینیوم کشور معادل مجموع تولید سه شرکت دیگر است 

و حداقـل عرضـه شـمش آلومینیـوم بایـد بـه میـزان 6 هـزار تـن 

افزایـش پیـدا می کـرد امـا بـا ایـن وجود، همچنان شـاهد کاهش 

عرضـه شـمش و عـدم رعایـت حداقـل کف عرضه طـی ماه های 

اخیـر در بـورس کاالی ایـران هسـتیم کـه ایـن مسـئله منجـر بـه 

رقابت پذیری و افزایش قیمت آلومینیوم در بورس شده است. 

افزایش قیمت شـمش در بورس کاالی ایران در حالی رخ داده 

اسـت که متاسـفانه هیچ مشـورتی با مسـئوالن وزارت صمت و 

همچنین اعضای سندیکای صنایع آلومینیوم ایران نشده است 

و بدون شک عواقب خطرناکی را برای صنایع آلومینیوم کشور 

بـه همـراه خواهـد داشـت. قیمـت جهانـی آلومینیوم بـه دنبال 

مسائل مختلف اعم از بحران های سیاسی، موجودی انبارهای 

بورس فلزات لندن، قیمت نفت و ... همواره در نوسـان اسـت 

و باید بپذیریم که تولیدکنندگان داخلی نیز باید همپای رقبای 

خارجی خود در مسیر کاهش و یا افزایش قیمت حرکت کنند 

امـا مشـکلی کـه در حـال حاضر در بازار داخلی آلومینیـوم با آن 

مواجـه هسـتیم، افزایـش قیمـت در داخـل بـر خـالف قیمـت 

جهانی آلومینیوم اسـت. صادرات شـمش آلومینیومی توسـط 

تولیدکنندگان برجسته داخلی در حالی به ترکیه انجام می شود 

که این کشـور، بزرگ ترین رقیب محصوالت آلومینیومی ایران 

در مهم ترین بازارهای صادراتی هدف کشـور یعنی کشـورهای 

عراق و افغانستان است. باید در نظر داشت که تولیدکنندگان 

دسـت  در  بلندمـدت  بـرای  را  کشـور  دو  ایـن  بـازار  داخلـی، 

نخواهنـد داشـت و زمانـی کـه تولیدکننـدگان ایـن کشـورها بـه 

توانمندی کافی در تولید محصوالت آلومینیومی دست پیدا 

از واردات محصـوالت  ادامـه بی نیـاز  بـدون شـک در  کننـد، 

ایرانی اعم از سیم و کابل، پروفیل، در و پنجره، قطعات و ظروف 

آلومینیومی خواهند شد. بنابراین تولیدکنندگان داخلی باید از 

ایـن فرصـت، نهایـت بهـره را داشـته باشـند امـا متاسـفانه بـا 

خام فروشـی ارزان، ایـن بـازار را تقدیـم رقیـب اصلـی خـود یعنی 

ترکیه خواهیم کرد.

تولیـــد محصـــوالت آلومینیـــومی در داخـــل کشــور، بــا 

اشـتغال زایی، ایجـاد ارزش افـزوده و همچنیـن ارزآوری بیشـتر 

حاصل از صادرات همراه خواهد بود اما از آنجایی که به دنبال 

حفظ اشـتغال 10 تا 15 هزار نیروی انسـانی در صنایع باالدسـتی 

با صادرات مواد خام به کشـورهای مختلف هسـتیم، اشـتغال 

مستقیم بیش از 300 هزار نیروی انسانی در صنایع پایین دستی 

را بـه خطـر می اندازیـم. ایـن معضـل بزرگـی اسـت که مسـئوالن 

ذی ربط باید توجه ویژه ای به آن داشـته باشـند. همچنین باید 

توجـه داشـت زمانـی کـه قیمت آلومینیوم به شـکل نامتعادلی 

افزایـش پیـدا می کنـد، کل بـازار مصـرف را بـه خطـر خواهـد 

انداخت. برای مثال، زمانی که قیمت آلومینیوم افزایش پیدا 

می کند، رینگ آلومینیومی به منظور کاهش هزینه تولید یک 

خـودرو از سـبد ایـن محصـول حـذف می شـود و جای خـود را به 

رینـگ فـوالدی می دهـد. در حالـی کـه بـه هیـچ وجـه کیفیـت 

رینـگ آلومینیومـی بـا نمونه مشـابه فوالدی خود قابل مقایسـه 

بـازار مهـم خـودرو  نیسـت و در نتیجـه سـهم آلومینیـوم در 

همزمـان بـا کیفیـت رینـگ مـورد اسـتفاده کاهش پیـدا خواهد 

کرد. این مسئله در خصوص پروفیل و در و پنجره مورد استفاده 

در صنعـت ساختمان سـازی نیـز صـدق می کنـد و در نتیجـه 

می تـوان گفـت افزایـش نامتعـارف قیمـت آلومینیـوم در بـازار 

داخلی، کل زنجیره این صنعت از باالدست تا پایین دست را با 

تهدیـد مواجـه کـرده اسـت. متاسـفانه نـگاه ملـی در بعضـی از 

مدیـران داخلـی شـکل نگرفتـه اسـت و ایـن انتظـار از دولـت و 

مسئوالن ذی ربط وجود دارد که اقدامات و سیاست گذاری های 

بخش هـای  در  و صنعتگـر  الیـق  مدیـران  جهـت حضـور  الزم 

مختلـف را در دسـتور کار خـود قـرار دهنـد تـا عرضـه کاالهـای 

مـورد نیـاز صنعـت کشـور بـه ویـژه آلومینیـوم به میـزان کافی 

صورت پذیرد و مادامی که نیاز داخلی تامین نشده است، از 

صادرات آن جلوگیری به عمل آید و رونق تولید و ایجاد ارزش 

افزوده در کل زنجیره صنعت آلومینیوم کشور در نظر گرفته 

شـود تا شـاهد افزایش اشـتغال زایی و ارزآوری هرچه بیشتر در 

داخل کشور باشیم.
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فلزات آلیاژی و آلیاژها
فلزات گران بها
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به دنبال حضور موفق در بازارهای منطقه ای هستیم
پروانه حدادیان، مدیرعامل شرکت شهاب کاال خاورمیانه در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

توسعه برون سپاری در صنعت سیم و کابل   

صنعـت سـیم و کابـل در داخل کشـور، در حالی از قدمت بیش از 50 سـاله برخوردار اسـت و نیاز کشـور به انواع 
سـیم و کابل توسـط تولیدکنندگان داخلی تامین می شـود که همزمان با رشـد و شـکوفایی این صنعت، معضالت و 
چالش هـای مختلـف همچـون تولید و توزیع سـیم و کابل هـای غیر اسـتاندارد، اختالف قیمـت نـرخ آزاد و نیمایی و 
نوسـان قیـت مـواد اولیـه، عملکـرد فعاالن صنعت سـیم و کابـل را تحـت تاثیر قـرار داده اسـت. در همین راسـتا، 
خبرنـگار پایـگاه خبری و تحلیلی »فلـزات آنالین« گفت وگویی را با پروانه حدادیان، مدیرعامل شـرکت شـهاب کاال 

خاورمیانه تدارک دیده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:
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توضیحاتی در خصوص پیشـینه شرکت   
آن  فعالیت هـای  و  خاورمیانـه  کاال  شـهاب 

بفرمایید.
با عنایت به شـناخت 20 سـاله از صنعت سـیم و 

کابـل، بـه ایـن نتیجه دسـت پیـدا کردیـم که ظرفیت 

خالی در کشور، بیش از چندین برابر مصرف کشور 

اسـت. بنابرایـن تصمیـم گرفتیـم تـا بـا تولیـد مـدرن 

کارخانه و استفاده از ظرفیت های خالی، در بازارهای 

ناشناخته منطقه ای نفوذ کنیم؛  چناچه نیم نگاهی 

بـه بازارهـای داخلـی داریـم. ایـن در حالـی اسـت کـه 

متاسفانه در داخل کشور، هیچ شرکتی وجود ندارد 

که بتواند با صنایع مشـابه خارجی خود رقابت کند 

کـه از دالیـل ایـن امـر، می تـوان به تفـاوت در ظرفیت 

تولیـد و سـرمایه گذاری در شـرکت های خارجـی، 

تحریـم و قوانیـن دولتـی اشـاره کـرد. بر همین اسـاس 

تصمیـم گرفتیم تا ضمن به حرکـت درآوردن سـرمایه 

ملـی، تـوان رقابتـی خـود را در سـطح منطقـه افزایـش 

اهـداف مجموعـه، شـرکت در  از دیگـر  دهیـم. 

مناقصات مختلف دولتی مانند مناقصات شـرکت 

توزیع نیروی برق تبیین شـده اسـت. ارائه کابل های 

چـه  و  نقـدی  صـورت  بـه  )چـه  شـده  خریـداری 

کارمزدی( در بازار با برندی به غیر از شهاب جم، از 

دیگر اهداف تاسیس شرکت شهاب کاال خاورمیانه 

به شـمار می آید. چشـم انداز شـرکت، رقابت با یکی 

از شـرکت ها در سـطح منطقـه ای اسـت و امیـدوار 

هسـتیم روزی نقشـه ای از جهـان را بـر دیوارهـای 

شـرکت نصـب کنیـم و بـه بیـش از 100 نقطـه جهـان 

صادرات داشته باشیم.

آیـا تـا بـه امـروز اقـدام مشـابهی بـا   
تاسـیس شـرکت شـهاب کاال خاورمیانه در 

صنعت سیم و کابل کشور رخ داده است؟
کابـل  و  سـیم  صنعـت  در  فعـال  شـرکت های 

کشـور، بـه طـور متوسـط موفـق بـه تولیـد ماهیانـه 

300تـن سـیم و کابـل مسـی و 200 تـن سـیم و کابـل 

آلومینیومـی می شـوند کـه در واقـع به دنبال تامین 

بـه  ظرفیـت داخلـی خـود هسـتند و اگـر تصمیـم 

برون سپاری نیز داشته باشند، بخش کوچکی را به 

ایـن مسـئله اختصـاص می دهنـد امـا مـا ذهنیـت 

چراکـه  کرده ایـم؛  متمرکـز  زمینـه  ایـن  در  را  خـود 

برون سپاری طی سالیان اخیر در سطح جهان مورد 

توجـه قـرار گرفتـه اسـت امـا در بازارهـای داخلـی 

خیلـی در کانـون توجـه نبـوده اسـت و در صـورت 

امـکان نیـز مـا نسـبت بـه آن مطلـع نیسـتیم. اگرچه 

ممکـن اسـت شـرکت هایی در زمینـه ارائـه خدمات 

در سایر  بخش ها تاسیس شده باشد اما در صنعت 

سیم و کابل هنوز چنین اتفاقی در داخل کشور رخ 

نداده است.

شـرایط کنونـی صنعت سـیم و کابل را   
چگونـه ارزیابـی می کنید و در حـال حاضر 
ایـن صنعـت بـا چـه چالش هایـی مواجـه 

شده است؟ 
عـدم تثبیـت نـرخ ارز، تاثیـر روانـی تحریم هـا، 

نبود سرمایه گذاری، تورم افسار گسیخته، کاالهای 

غیر استاندارد و تغییرات در عرضه و تقاضای مواد 

اولیـه، در حـال حاضـر مهم ترین چالش های صنعت 

سیم و کابل کشور هستند. نبود روابط بین بانکی، 

عقب ماندگـی  باعـث  کـه  اسـت  دیگـری  معضـل 

تولیدکنندگان سیم و کابل در عرصه صادرات شده 

اسـت. نـگاه داخـل، نمی  توانـد رمـز موفقیـت یـک 

عدم تثبیت نرخ ارز، 
تاثیر روانی تحریم ها، نبود 
سرمایه گذاری، تورم افسار 

گسیخته، کاالهای غیر 
استاندارد و تغییرات در 

عرضه و تقاضای مواد اولیه، 
در حال حاضر مهم ترین 
چالش های صنعت سیم و 

کابل کشور هستند

مجموعه باشـد و هر شـرکتی که افق خود را بر پایه 

توسـعه صـادرات و روابـط سـازنده خارجـی ترسـیم 

خواهـد  دسـت  فراوانـی  موفقیت هـای  بـه  کنـد، 

یافت. شرکت های معتبر خارجی، به دنبال رونق و 

توسـعه صـادرات محصـوالت خـود بـه کشـورهای 

مختلـف جهـان هسـتند و متاسـفانه ایـن مهـم در 

داخل کشور مهجور باقی مانده است. نگاه داخل، 

عرضـه  نهایـت  در  و  تولیـد  در  ضعـف  بـه  منجـر 

محصـوالت غیـر اسـتاندارد در بازار خواهد شـد که 

متاسفانه در داخل کشور ما رواج یافته است.

 از سوی دیگر، نوسان قیمت شمش آلومینیوم 

عرضـه شـده در بـورس کاالی ایـران، یکـی دیگـر از 

محصـوالت  تولیدکننـدگان  کـه  اسـت  مشـکالتی 

آلومینیومـی بـا آن دسـت و پنجـه نـرم می کننـد. 

قیمـت شـمش آلومینیـوم در بـورس فلـزات لنـدن 

کاهش یافته و  این در حالی اسـت که پریمیوم در 

نظـر گرفتـه شـده بـرای آلومینیـوم، از 5 درصـد بـه 

10درصـد در داخـل افزایـش یافتـه اسـت. اختـالف 

قیمـت ارز آزاد و نیمایـی و افزایـش قیمـت شـمش 

آلومینیـوم، ایـن صنعـت را بـا چالـش مواجه کـرده و 

رقابـت ایجـاد شـده در بـورس کاالی ایران، منجر به 

ایجـاد مشـکالتی شـده اسـت. درحالـی کـه شـما 

می توانیـد نسـبت بـه خرید کاال با قیمـت ثابت در 

یک بازه زمانی معین در سایر کشورها اقدام کنید 

امـا امکانـات الزم در ایـن زمینـه در داخـل وجـود 

کاال، منسـجم  بـورس  در  نـدارد. عرضـه محصـول 

صـورت نمی پذیـرد و یـک محصـول مشـخص، یـک 

هفتـه در ایـن تـاالر صنعتـی عرضه می شـود و هفته 

دیگر از عرضه آن خبری نیسـت که همین مسـئله، 

منجر به ایجاد رقابت در سطح بازار می شود. برای 

مثال، چهار تولیدکننده آلومینیوم کشور اقدام به 

عرضـه متفـاوت نقـدی و یـا اعتبـاری آلومینیـوم در 

نقدینگـی  دلیـل کمبـود  بـه  کـه  بـورس می کننـد 

بعضی تولیدکنندگان، هیچ رقابتی در بخش نقدی 

شکل نمی گیرد و از سوی دیگر، شاهد رقابت 10 تا 

بـورس  هسـتیم.  اعتبـاری  بخـش  در  درصـدی   12

بـه  نسـبت  بایـد  شـرایطی  چنیـن  در  ایـران  کاالی 

مدیریـت عرضـه آلومینیـوم در ایـن تـاالر صنعتـی 
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اقـدام کنـد و همچنیـن سـتاد تنظیم بـازار می تواند 

قانون مشخصی را برای عرضه آلومینیوم در بورس 

تعریف کند. این در حالی اسـت که طی یک تا دو 

مـاه اخیـر، بـا نوسـان عرضـه آلومینیـوم در بـورس 

مواجـه هسـتیم و بـاز هـم بایـد نسـبت بـه اختـالف 

قیمـت ارز آزاد و نیمایـی هشـدار دهیـم کـه عامـل 

تاثیرگذاری در رقابت ایجاد شده در سطح بازار بوده 

که البته در حال حاضر روند کاهشی گرفته است.

نقش دولت در حمایـت از تولیدکنندگان   
بخـش خصوصـی و به ویژه فعـاالن صنعت 

سیم و کابل چیست؟
واقعیـت امـر ایـن اسـت کـه اگـر بخواهیـم بـه 

حمایـت دولـت از تولیدکننـدگان بخـش خصوصـی 

اشــــاره کنیــــم، شایـــد بتــــوان نسبـــت بـــه اعطای 

تسـهیالت و در نظـر گرفتـن اعتبـار اسـنادی آن هم 

بر اسـاس کارکرد یک شـرکت اشـاره کرد. باید توجه 

داشـت کـه مفهـوم واقعـی حمایـت چیسـت و اگـر 

بخـش  تولیدکننـدگان  از  می خواهـد  دولـت 

خصوصـی حمایـت کند، باید سیاسـت گذاری های 

درسـت حمایتـی در بخش هـای مختلـف اعـم از 

صـادرات، واردات، مالیـات و... داشـته باشـد. از 

سـوی دیگـر، شـاهد صـدور بخشـنامه های متعـدد 

در ایـن زمینه هـا هسـتیم و بایـد دیـد کـه آیـا ایـن 

اقـدام در راسـتای رفـع مشـکالت موجـود اسـت یـا 

منجـر بـه دشـواری شـرایط خواهـد شـد. سیاسـت 

حمایتـی، زمانـی معنـا پیـدا خواهـد کـرد که شـاهد 

تثبیـت در زمینه هـای گوناگـون اعـم از نـرخ ارز و 

همچنیـن امنیـت در سـرمایه گذاری شـود. بـرای 

یـک سـرمایه گذار در صنعـت  مثـال، دارایـی کل 

میلیـارد  هـزار  ساختمان سـازی کشـور، حـدود 30 

تومـان بـوده و ایـن در حالـی اسـت کـه در سراسـر 

جهـــان، ایـن صنعــــت بـه عنـــوان سرمایـــه گذاری 

یـک  ایـران،  در  متاسـفانه  و   نمی شـود  محسـوب 

کاالی سـرمایه ای اسـت. زمانی که تورم به شـدت 

در داخـل در حـال افزایـش اسـت، به طور مشـخص 

سـرمایه گذاری بـه سـمت صنعـت سـاخت و سـاز 

فلــــزی،  و  معـــدنی  صنایـــع  از  و  رفـــت  خواهـــد 

اسـتارت آپ ها، بـورس و ... دور خواهـد شـد. ایـن 

در حالـی اسـت کـه جوامـع پیشـرفته همچـون 

ایـاالت متحـده آمریـکا بـه شـدت بـه دنبـال کنتـرل 

تـورم و بـه دنبـــال آن حمایـت از تولیـد هسـتند و  

فدرال رزرو با افزایش نرخ بهره بانکی، برنامه ریزی 

مشخصی برای کنترل تورم دارد. مادامی که نرخ 

تورم در داخل کشور دو رقمی است، سرمایه گذاری 

در بخـش صنعـت انجـام نخواهـد شـد و زمانـی که 

طـی  سـرمایه گذاری  میـزان  ارقـام،  و  آمـار  طبـق 

از عـدم  یافتـه اسـت، خبـر  سـالیان اخیـر کاهـش 

حمایـت کافـی از تولیدکننـدگان می دهـد. قطعـی 

بـرق، یکـی از مشـکالتی اسـت کـه صنعتگـران در 

فصـل تابسـتان بـا آن مواجـه هسـتند که برگرفتـه از 

نبود سرمایه گذاری کافی در این زمینه است. در 

مـدت  بـه  واحدهـای صنعتـی  بـرق  حاضـر،  حـال 

12سـاعت در یـک روز قطـع می شـــود کـــه همیـــن 

بــــرای  فراوانـــی  مشـکالت  بــــه  منجـــر  مسئلـــه، 

تولیدکنندگان خواهد شد.

چشـم انداز شرکت شـرکت شهاب کاال   
خاورمیانـه بـرای آینـده چیسـت و آیـا در 
صنعـت سـیم و کابـل بـه سـودآوری کافی 

دست پیدا خواهد کرد؟ 
صـادرات و رقابـت منطقـه ای، محـور و اهـداف 

اساسی شرکت شهاب کاال خاورمیانه است و ما این 

مجموعه را خدمتگزار صنعت می دانیم. باید توجه 

داشـت که بازارهای صادراتی مناسـبی اعم از عراق، 

افغانستان، پاکستان، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، 

ازبکسـتان و قرقیزسـتان، برای کشور ما تعریف شده 

اسـت کـه می توانیم با بهره گیـری از مزایای مختلف 

تولید همچون برق ارزان قیمت، به سودآوری مطلوبی 

دست پیدا کنیم. دولت، باید محرک تقاضا در سطح 

بـازار باشـد تـا بتوانیـم بـه شـرایط پایـداری در سـتون 

و  خودروسـازی  یعنـی  صنعـت  اصلـی  فقـرات 

ساختمان سازی دست پیدا کنیم و حضور موفقی در 

بازارهـای بین المللـی داشـته باشـیم. در حـال حاضـر 

تمام ذهنیت خود را معطوف به صنعت سیم و کابل 

کرده ایم و در آینده می توانیم در زمینه  های مختلف 

اعم از برق و الکترونیک نیز فعالیت داشته باشیم. با 

توجه به شرایط موجود و همچنین تجربه ای که طی 

سـال های فعالیـت در صنعـت سـیم و کابـل کسـب 

کرده ایـم، اگـر تـورم بیـش از ایـن افزایـش پیـدا نکنـد، 

بدون شـک به سـوددهی در این صنعت دسـت پیدا 

خواهیم کرد. امیدوار هستیم با کنترل تورم و ثبات 

تمـام  مطلـوب  و  دلخـواه  نتیجـه  بـازار،  در  نسـبی 

تالشـگران و صنعتگـران حاصـل شـود و بتوانیـم نقش 

بسزایی در توسعه و پیشرفت کشور داشته باشیم. 
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صنایعتامینکننده
هفتهنامهالکترونیکیخبریوتحلیلی

فــوالدفــوالد

زمین گیر شدن تولیدکنندگان فوالد خام

آموزش و ایجاد فرصت  های یادگیری، مهم ترین کلید توسـعه نیروی انسانی

آینده کشـور به تخصص گرایی، تعهد و مهارت آموزی نیازمند است
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مدیرعامل شـرکت آروم شـمش سـبالن گفت: متاسـفانه اکنون وضعیت بازار فوالد در رکود به 
سـر می بـرد و تمامی تولیدکننـدگان در بالتکیلفی مانده انـد، طوری که غیر واقعـی بودن قیمت های 

فوالد در بورس، عامل تاخیر و بالتکلیفی عرضه و تقاضا است.

زمین گیر شدن تولیدکنندگان فوالد خام
مدیرعامل شرکت آروم شمش سبالن مطرح کرد:

مسـعود افشـاری در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خصـوص  در  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

فعالیـت شـرکت، بیـان کـرد: شـرکت آروم شـمش 

سـبالن از سـال 1395 فعالیـت خـود را بـا دو کـوره بـا 

ظرفیت 12 و 7 تنی در زمینه بیلت فوالدی در ابعاد 

125*125 در گریـد 5SP در طـول 6 متـر آغـاز کـرد. 

متاسـفانه طـی سـالیان گذشـته، قطعـی بـرق و گاز 

تاثیر بسزایی بر میزان تولید شرکت ما گذاشت، به 

طوری که در برخی از موارد نیز بدون هماهنگی با 

محدودیـت مصـرف بـرق مواجـه می شـویم کـه در 

نتیجـه تاکنون نتوانسـتیم با تمـام ظرفیت به تولید 

محصـوالت بپردازیـم و اکنـون بـا یـک روز خاموشـی 

در هفتـه مواجـه هسـتیم و تنهـا بـا کـوره 12 تنـی بـه 

فعالیـت می پردازیـم. در حـال حاضـر، روزانـه 70 تـا 

80تن تولید داریم.

وی در ادامه با بیان اینکه تولیدکننده موظف به 

رعایـت بی چـون و چـرای قوانین دولت اسـت، افزود: 

بـا محدودیـت  یـک روز  اسـت زمانـی کـه  گفتنـی 

مصـرف بـرق مواجـه شـویم، بـه دلیـل خامـوش بـودن 

کـوره القایـی خود عمال فـردای آن روز را هم از دسـت 

خواهیـم داد. متاسـفانه سـال گذشـته بـه دلیـل نبود 

برنامه زمان بندی قطع برق با افت 70 درصدی تولید 

روبـه رو شـده بودیـم. البتـه عملکـرد صنعـت بـرق در 

سال  جاری برای مدیریت بار شبکه بهتر از سال های 

قبل بود. شرکت ما با حدود 80 نفر نیروی انسانی در 

سه شیفت کاری به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی، 

اقدام به خاموش کردن یک کوره خود کرده است.  

مدیرعامل شرکت آروم شمش سبالن، گریزی به 

تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز شـرکت زد و گفـت: در 

حـال حاضـر، قیمـت ضایعـات فـوالد و آهـن قراضـه 

دارای رشـد قیمتـی بـوده اسـت، بـه طـوری کـه طـی 

هفته گذشته با 11 هزار و 500 تومان این مواد اولیه در 

بـازار بـه فـروش رسـیده اسـت کـه بـا کرایـه حمـل و 

ارزش افـزوده آن بـا قیمـت 12 هـزار و 300 تومـان بـرای 

تولیدکنندگان تمام می شـود. از سـوی دیگر، شـمش 

فـوالدی بـا قیمـت 13 هـزار و 800 یـا 14 هـزار تومـان بـه 

فـروش می رسـد کـه بـا احتسـاب بـرآورد هزینه هـای 

تولید، به هیچ  عنوان صرفه اقتصادی ندارد، به همین 

دلیل مجبور خواهیم شد تولید خود را کاهش دهیم 

تا بازار فوالد به یک ثبات نسبی دست یابد. 

اوج گیری قیمت  قراضه آهنی  
افشـاری بیـان کـرد: افزایـش قیمـت قراضه آهنی 

موجب کاهش تقاضای تولیدکنندگان شمش  فوالدی 

برای استفاده از قراضه آهنی در فرایند تولید شده و 

بـه دلیـل اینکـه اسـتفاده از قراضـه بـرای آنـان صرفـه 

اقتصادی ندارد، به اسـتفاده بیشـتر از آهن اسفنجی 

روی آورده انـد. در حـال حاضـر به دلیل کمبود قراضه 

آهنـی در کشـور بـه اسـتفاده از آهـن اسـفنجی روی 

آورده ایـم. الزم بـه ذکـر اسـت که شـرکت آروم شـمش 

سبالن 40 درصد از آهن اسفجی در فرایند تولید خود 

اسـتفاده می کند. در حال حاضر کمبود آهن قراضه 

در کشور به شدت محسوس است؛ در حالی که در 

گذشته ایران قابلیت صادرات قراضه را به کشورهای 

همسـایه داشـت اما پس از راه اندازی واحدهای نورد 

در صنعـت فـوالد، رشـد سـرمایه گذاری ها در نـورد 

افزایـش یافـت و بـه جای محصول نهایی شـمش وارد 

کشور شد.

بـرای  مـوارد،  ایـن  بـر  عـالوه  کـرد:  اظهـار  وی 

و  فـوالدی  شـمش  میـان  قیمتـی  اختـالف  جبـران 

قراضـه آهنـی بایـد اسـتفاده از آهـن اسـفنجی در 

فراینـد تولیـد را افزایـش داد کـه متاسـفانه در ایـن 

زمینـه نیـز بـا مشـکالت متعـددی مواجـه خواهیـم 

شـد، بـه طـوری کـه بـه دلیـل اینکـه مجموعـه مـا بـا 

اسـتفاده از کوره هـای القایـی بـا ظرفیـت پاییـن بـه 

مـواد  نمی توانیـم  می پردازنـد،  محصـوالت  تولیـد 
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اولیه خود را افزایش دهیم و در این میان با مشکل 

سـبالن  شـمش  آروم  شـرکت  می شـویم.  مواجـه 

تمامی مواد اولیه مورد نیاز خود را از بورس کاالی 

تامین می کند. 

مدیرعامـل شـرکت آروم شـمش سـبالن ادامـه 

داد: متاسفانه هیچ گونه پیش بینی از صنعت فوالد 

به دلیل نواسانات و نبود پایداری ثابتی نمی توانیم 

داشته باشیم، چراکه بسیاری از کارخانه های فوالد 

را زمین گیـر کـرده  اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه تمامـی 

شـرکت های فوالدی مواد اولیه مورد نیاز خود را در 

بـورس کاالی ایـران عرضـه می کنـد، در حـال حاضـر 

خوشـبختانه بـا کمبـود مـواد اولیـه روبه رو نیسـتم و 

فقـط بـه دلیـل نبـود تقاضـا و عرضـه بـه مشـکالت 

متعـددی دچـار شـده ایم. همچنیـن بـا وجود قطعی 

مشـکالت  بـا  مصـرف  محدودیـت  اعمـال  و  بـرق 

متعـددی مواجـه هسـتیم کـه اگـر وضعیـت در ایـن 

بـرای  می توانیـم  آسـانی  بـه  شـود،  ایجـاد  زمینـه 

طوالنی مدت قیمت ها را تثبیت کرد. 

بزرگ ترین مشکل واحدهای تولیدی  
سـبالن،  شـمش  آروم  شـرکت  مدیرعامـل 

افزایـش  را  تولیـدی  واحدهـای  مشـکل  بزرگ تریـن 

حامل هـای انـرژی بـرق و گاز عنـوان کـرد و گفـت: 

افزایـش حامل هـای انـرژی بـه ویـژه بـرق مشـکالت 

جـدی بـرای فعـاالن صنعتـی کشـور ایجـاد می کنـد، 

قطعی برق و اعمال محدودیت مصرف برق، کمبود 

و رشـد سرسـام آور قیمـت ضایعـات آهنـی ازجملـه 

مشکالت تولیدکنندگان است. در واقع عدم تناسب 

قیمت محصول نیمه نهایی مثل شمش و تختال در 

قیـاس بـا قیمـت قراضـه آهـن در بـازار آزاد اسـت کـه 

گفته می شود در حال حاضر نرخ قراضه آهن باالتر از 

نرخ تعزیراتی شمش ایستاده است اما مسئله ای که 

در ایـن میـان مغفـول مانـده عدم توجـه به رابطه بین 

علت و معلول در این رخداد است. 

وی با انتقاد به نبود متوالی مشـخص برای بازار 

قراضـه، گفـت: شـفافیت و رقابـت سـالم دو هـدف 

اصلـی یـک بـازار متمرکـز و سـالمت اسـت، بـر همیـن 

بایـد هماننـد  نیـز  آهنـی  قراضـه  فراینـد  اسـاس در 

سـال های 1389 تـا 1393 در بـورس کاالی ایـران عرضـه 

شود. در حقیقت در صورت عرضه، معامالت قراضه 

شـفافیت  و  اسـت  راضی کننـده  کاال  بـورس  در 

معامالتـی ایـن بـازار مالی موجب شـده تـا دیگر جای 

هیچ ابهامی در معامالت قراضه آهن باقی نماند که 

ایـن حرکـت گامـی مثبـت در راسـتای شـفافیت و 

سـالمت اقتصـادی اسـت. دولـت بایـد طـی فرایندی 

ضایعـات آهنـی در بـورس کاالی ایـران عرضـه کنـد، 

چراکه با این راهکار هم کمبود و هم قیمت سرسام آور 

قراضه آهنی تا حدودی برطرف خواهد شد. 

اهداف شرکت آروم شمش سبالن  
اولویت هـای  مهم تریـن  خصـوص  در  افشـاری 

شـرکت آروم شـمش سـبالن اظهـار کـرد: در حـال 

حاضر، طرح تغییر کوره ها جزو اهداف و طراح های 

توسـعه شـرکت اسـت که در دستور کار قرار گرفته، 

بـه طـوری بـا توجـه بـه اینکـه بـا کوره هـای القایـی بـا 

قابـل  میـزان  بـود،  نخواهیـم  قـادر  پاییـن  ظرفیـت 

توجهـی را تولیـد کنیـم، اقـدام بـه تغییـر و افزایـش 

ظرفیـت کوره هـا کرده ایـم کـه در صورتـی کـه بـازار 

مناسـب باشـد تا 9 مـاه آینده به بهره بـرداری خواهد 

رسـید. همچنین در صورتی که بازار داخلی به یک 

بـود  خواهیـم  قـادر  یایـد،  دسـت  نسـبی  ثبـات 

محصوالت نهایی خود را صادر کنیم.

مدیرعامل شـرکت آروم شـمش سبالن در پایان 

فـروش خوبـی نداریـم،  بـازار  اکنـون  اضافـه کـرد: 

قیمـت  کاهـش  خصـوص  در  غلـط  سیاسـت های 

محصـوالت فـوالدی در بـازار، تعییـن قیمت  هـای 

افزایـش چندیـن  و  فـوالدی  دسـتوری محصـوالت 

فوالدسـازان  بـرای  انـرژی  حامل هـای  نـرخ  برابـری 

سـبب شـده توجیه اقتصادی برای سـرمایه گذاران 

بخـش خصوصـی در ایـن صنعـت کمرنـگ شـوده و 

هـر روزه تولیدکننـدگان را بـا مشـکالت متعـددی 

مواجـه سـازد و تولیدکننـدگان در بالتکلیفـی مطلع 

به سر می برند.



شماره  231          شهریور ماه  1401 16

فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

یادگیـری اثربخـش منجر به توسـعه و ارتقای عملکرد کارکنان در سـازمان می شـود. کارکنان، 
مهم تریـن عامـل کلیدی برای توسـعه و موفقیت سـازمان هسـتند کـه در عصر حاضـر، به عنوان 
یـک مزیـت رقابتـی در صنایـع از آن یاد می شـود. در این زمینـه، خبرنگار پایگاه خبـری و تحلیلی 
»فلـزات آنالیـن« با شـیما صادقی زاده، رئیس آموزش و توسـعه سـرمایه انسـانی شـرکت فوالد 

بوتیای ایرانیان به گفت وگو نشسته است که متن کامل آن را در ادامه می خوانید:

آموزش و ایجاد فرصت  های یادگیری، 
مهم ترین کلید توسعه نیروی انسانی

شیما صادقی زاده، رئیس آموزش و توسعه سرمایه انسانی شرکت فوالد بوتیای ایرانیان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

در    آمـوزش  اهمیـت  و  جایـگاه 
را  ایـران  فلـزی  و  معدنـی  شـرکت های 

چگونه ارزیابی می کنید؟
بـا توجـه بـه اینکـه در عصـر نیم عمـر اطالعـات و 

اقتصـاد دانـش بـه سـر می بریـم، کارکنـان مهم تریـن 

عامـل کلیـدی بـرای توسـعه و موفقیـت سـازمان اند. 

بنابرایـن سـازمان ها بایـد بـه صـورت پیوسـته بـرای 

خـود  انسـانی  نیروهـای  توسـعه  و  توانمندسـازی 

سـرمایه گذاری کننـد. آمـوزش، مهم تریـن عامـل در 

تقویـت و توسـعه نیـروی انسـانی بـه شـمار مـی رود و 

مزیـت رقابتـی صنایـع پیشـرو ایـن اسـت کـه بتوانند 

نیروهـای انسـانی خـود را بـه یـک سـرمایه سـازمانی 

تبدیل کنند. در واقع به دلیل اهمیت مهم و توجه به 

جایگاه و حفظ نگهداشـت نیروی انسـانی، این واحد 

انسـانی«  »سـرمایه   واحـد  عنـوان  بـا  شـرکت  در 
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نام گـذاری شـده اسـت. بنابرایـن صنایـع معدنـی و 

فلـزی، بـه منظـور ارتقـای سـطح کیفـی محصـول و 

افزایـش بهـره وری سـازمان بـه عنـوان مزیـت رقابتـی 

خود، باید بر تقویت نیروهای انسانی متمرکز باشند. 

یکی از مهم ترین راهکارها برای رشـد نیروی انسـانی، 

آمـوزش و یادگیـری اسـت. در ایـن زمینـه، بـا داشـتن 

برنامه توسعه فردی، می توان شایستگی های مرتبط با 

هـر فـرد را متناسـب بـا شـغل مربوطـه و در راسـتای 

اهـداف سـازمانی ارتقـا داد و بـه رشـد فـردی، تیمی و 

سـازمانی آن هـا کمـک می کنـد. همچنیـن ایـن امـر 

موجـب می شـود کـه همـکاران بـا انگیـزه و توانمندی 

بیشتری کارراهه شغلی خود را در سازمان طی کنند.

در    ایرانیـان  بوتیـای  فـوالد  شـرکت 
خصـوص بهـره وری نیـروی انسـانی چـه 

عملکردی داشته است؟
بهـره وری سـازمان ارتبـاط مسـتقیم بـا بهـره وری 

نیـروی انسـانی دارد. هـر قـدر نیـروی انسـانی مـا 

کارایـی  باشـد،  بیشـتری  شایسـتگی های  دارای 

بیشـتری در مجموعـه خواهـد داشـت و هـر قـدر 

بهـره وری  قطعـا  باشـد،  کارآمدتـر  انسـانی  نیـروی 

سازمان افزایش پیدا می کند. برای ارتقای بهره وری 

ایرانیـان  بوتیـای  فـوالد  شـرکت  انسـانی،  نیـروی 

برنامه هـای متفاوتـی را عملیاتـی کـرده اسـت. در 

واقع این شرکت، با شناسایی نیازهای آموزشی بدو 

برنامه هـای  تدویـن  خدمـت،  ضمـن  اسـتخدام، 

توسـعه و اجـرای آن بـا شـیوه های نویـن آموزشـی 

انسـانی  نیروهـای  توسـعه  و  رشـد  بـرای  را  مسـیر 

فـردی،  رشـد  بـه  مهـم  ایـن  اسـت.  کـرده  همـوار 

تیمـی، سـازمانی آن هـا کمـک می کنـد. همچنیـن 

ایـن امـر موجـب می شـود کـه همکاران بـا انگیزه و 

در  را  خـود  شـغلی  کارراهـه  بیشـتری  توانمنـدی 

سـازمان طـی کننـد. عـالوه بـر این مـوارد، مباحث 

بـه  کـه  دارد  وجـود  میـان  ایـن  در  نیـز  انگیزشـی 

صـورت مسـتقیم در افزایـش انگیـزه و بهـره وری 

نیـروی انسـانی در شـرکت مـا تاثیرگذارنـد. بـرای 

سیسـتم  از  روشـی  کارانـه  پرداخـت  مثـال، 

ارتقـای  بـرای  سـازمان ها  کـه  اسـت  پاداش دهـی 

سـطح انگیـزه در بیـن کارکنـان خود از آن اسـتفاده 

در کنار افراد خبره گامی موثر در رشد این صنعت 

در استان کرمان برداشته است. این شرکت در این 

راسـتا، بـا جـذب نیروهـای انسـانی بومـی و توسـعه 

آن هـا در کنـار افـراد خبـره، گامـی موثـر در رشـد این 

صنعت در استان کرمان برداشته است.

گفتنی است که فقط 2 درصد از نیروهای سازمان 

غیربومی اند که از مدیران مجرب و متخصص صنایع 

فوالدسازی کشور محسوب می شوند.

تفاوت ها و مزیت هـای دوره های آکادمیک   
در مقایسـه بـا دوره های کاربـردی و حین کار 

چیست؟
 )learning( آمـوزش یکـی از راه هـای یادگیـری

اسـت و یادگیـری در محیـط کار بایـد یـک فراینـد 

باشـد، نـه یـک فـرآورده. همان طـور کـه مسـتحضر 

یـک   »ISO10015:1999« گواهینامـه   هسـتید، 

بـرای  ـ راهنمایی هـا  اسـتاندارد مدیریـت کیفیـت 

و  اسـت  کارکنـان  توسـعه  و  شایسـتگی  مدیریـت 

شـرکت فـوالد بوتیـا 6 سـال پیـش موفـق بـه اخـذ این 

و  آمـوزش  برنامه هـای  تمامـی  و  گواهینامـه شـده 

توسعه کارکنان خود را بر مبنای آن اجرا می کند.

نگاه ما، مطابق با استاندارد نامبرده، مبتنی بر 

ارتقـای سـطح شایسـتگی ها در سـه حیطـه دانـش، 

مهـارت و نگـرش اسـت. پیکـره دانـش، مجموعـه 

مفاهیم، اصول و محتواهایی است که یک حوزه را 

بیشـتر مشـمول همـان  واقـع  و در  شـکل می دهـد 

صنعـت  در  و  می شـود  آکادمیـک  آموزش هـای 

بـدو  برنامه هـای  تدویـن  در  را  کاربـرد  بیشـترین 

استخدام دارد. بنابراین، در ادامه، به منظور پرورش 

یک فرد متخصص و ماهر در یک حوزه تخصصی نیاز 

بـا  کاربـردی  صـورت  بـه  یادگیـری  برنامه هـای  بـه 

)on the job training( ،روش هـای نویـن آموزشـی

داریـم کـه می تـوان از شـیوه های یادگیـری همچـون 

آموزش حین کار کوچینیگ، منتورینگ، دانشـی، با 

مفاهیـم اولیـه آشـنا می شـویم امـا در آموزش هـای 

مهارتـی، ایـن دانـش بایـد بـه یـک مهـارت و توانایـی 

استفاده از آن تبدیل شود و فرد، با تدوین سرفصل ها 

و روش هـای یادگیـری در زمـان مناسـب، توانایـی و 

مهارت الزم در انجام کار را به دست آورد. 

می کننـد. در واقع کارکنان به این موضـوع آگاه اند 

کـه تالش بیشـتر و انگیـزه باالی آن ها برای افزایش 

و  نمی مانـد  بی پاسـخ  سـازمان  سـوی  از  تولیـد 

متناسـب بـا آن و منطبق بـا روش اجرایی مصوب، 

می کننـد.  دریافـت  کارانـه  عنـوان  بـا  پاداشـی 

تامیـن امکانـات رفاهـی و ورزشـی، اهـدای کمـک 

 هزینه سفر، اهمیت دادن وافر به سالمت و ایمنی 

همـکاران، تامیـن وسـایل حفاظـت فـردی و ایجـاد 

محیط کاری مطلوب و ایمن گام هایی موثر در این 

مسیر به شمار می آیند.

این شـرکت چه تعـداد از کارکنان بومی   
و غیربومی را به کار گرفته است؟

چندیـن  از  ایرانیـان  بوتیـای  فـوالد  مجتمـع 

کارخانـه تشـکیل شـده کـه کارخانـه گندله سـازی و 

اسـت.  رسـیده  بهره بـرداری  بـه  آن  فوالدسـازی 

کارخانـه  احـداث  همچـون  پروژه هایـی  همچنیـن 

کنسـانتره ، احیای مسـتقیم، نیروگاه سیکل ترکیبی 

450 مـگاوات، آب و فاضـالب شـهر کرمـان در حال 

اجـرا اسـت. تولیـد محصـول بـا کیفیـت و تبدیـل 

شـدن بـه سـازمان یادگیرنـده و یاددهنده بخشـی از 

خط مشـی شـرکت فوالد بوتیای ایرانیان اسـت و در 

ایـن راسـتا بـا جـذب نیروهـای بومـی و توسـعه آن هـا 

صنایع معدنی و فلزی، 
به منظور ارتقای سطح 

کیفی محصول و افزایش 
بهره وری سازمان به عنوان 
مزیت رقابتی خود، باید بر 
تقویت نیروهای انسانی 
متمرکز باشند، یکی از 

مهم ترین راهکارها برای 
رشد نیروی انسانی، آموزش 

و یادگیری است 
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هـر سـازمان برای نیـل به اهداف خود بـه کارکنانی فعـال و قابل انعطاف با شـرایط مختلف نیاز 
دارد. هنگامـی کـه سـازمان بـه اجـرای سیسـتم های پویای آمـوزش و بهسـازی نیروی انسـانی 
اهتمـام بـورزد، نیروی انسـانی عضـو قابلیـت انعطاف پذیری با شـرایط مختلـف سـازمان را پیدا 
خواهـد کـرد، بـه عبـارت دیگـر آمـوزش، اقدامـی کارآمـد در جهت باال بردن سـطح شایسـتگی 
اعضـای سـازمان اسـت. در ایـن رابطـه، خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« بـا محمد حسـین بصیری، 
مدیرعامل شـرکت گسـترش صنایـع و معادن ماهـان گفت وگویی را تـدارک دیده اسـت که متن 

کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

آینده کشور به تخصص گرایی، تعهد و 
مهارت آموزی نیازمند است

محمد حسین بصیری، مدیرعامل شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

وضعیت آموزش در کشـورهای توسـعه   
یافته را چگونه ارزیابی می کنید؟

بـرای  توجـه  قابـل  و  اهمیـت  حائـز  مسـئله 

کشورهای صنعتی یا همان کشورهای توسعه یافته 

ایـن اسـت کـه آن هـا بـه نتایـج بلندمـدت اقتصـادی 

توسعه آموزش و مهارت های انسانی نیروی کار پی 

و  آمـوزش  در  سـرمایه گذاری  نقـش  از  و  برده انـد 

توسـعه زیرسـاخت های مرتبط با آن برای نیروی کار 

قبـل و حیـن ورود بـه بـازار کار آگاهـی کامـل دارنـد. 

وضعیـت آمـوزش در کشـورهای صنعتـی بـه نحـوی 

اسـت کـه هـر سـاله روندهـای نوینـی را در توسـعه 

آموزش خلق و اجرا می کنند. به ویژه که چالش های 

عصر حاضر همانند مسئله کرونا و یا تغییرات سریع 

و پرشـتاب تکنولـوژی کـه اصطالحـا حرکـت بـر لبـه 

نامیـده می شـود،   )Edge of knowledge( دانـش 

فراگیـری  و  انسـانی  سـرمایه  توسـعه  نیازمنـد 

مهارت های علمی و کاربردی متناسب با آن است. 

بیان این مسئله از این منظر حائز اهمیت است که 

تربیـت  مقولـه  بـه  کشـورها  از  دسـته  ایـن  نگـرش 

سـرمایه انسـانی بسـیار اسـتراتژیک، بلندمـدت و 

متناسـب بـا نیازهـای تولیـد شـده در مسـیر توسـعه 

خـود اسـت. چراکـه بـدون در نظـر گرفتـن آمـوزش و 

توانمندسـازی عمال فعل توسـعه محقق نمی شود و 

ایـن مقولـه به شـکل اسـتراتژیکی با سـایر مقوله های 

توسـعه اعـم از فنـاوری، اقتصـاد، صنعـت و حتـی 

فرهنگ عجین و در هم تنیده شده است.

توضیحاتی درباره جایگاه و اهمیت آموزش   
در شرکت های معدنی و فلزی ایران بفرمایید

صنعـت معـدن و صنایـع فلـزی بـر پایـه دانـش و 

تکنولوژی اسـتوار اسـت. به نحوی که این وابسـتگی 

ارتبـاط مسـتقیمی با میـزان بهـره وری در این صنعت 

داشته و می تواند تغییر عظیمی را در میزان تولید و 

کیفیت محصوالت ایجاد کند. زمانی که صحبت از 

تکنولوژی و دانش به میان می آید، بدیهی است که 

مسئله آموزش جزو جدایی ناپذیر آن است چراکه در 
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نهایت این نیروی انسـانی اسـت که باید مهارت ها و 

توانایی الزم برای بهره مندی از آن را کسب کند. در 

ایران نیز اگرچه از لحاظ فناوری فاصله با کشورهای 

توسـعه یافته وجـود دارد امـا مقولـه توانمندسـازی و 

آموزش نیروی انسانی چه در سطح تربیت مدیران و 

کار  نیـروی  سـطح  در  چـه  و  عرصـه  ایـن  راهبـران 

متخصـص مغفـول نمانـده اسـت و صنایـع به ویـژه 

شرکت های بزرگ معدنی و صنعتی کشور در زمینه 

توسـعه سرمایه انسـانی و ایجاد زیرسـاخت های الزم 

بـرای آن قدم هـای موثـر و اثرگـذاری را برداشـته اند. 

به ویـژه کـه نیـاز راهبـردی بـه ایـن مقولـه بـا توجـه بـه 

توسـعه گام بـه گام ایـن شـرکت ها در نگـرش مدیـران 

کشور ایجاد شده است. در حال حاضر نیز ما شاهد 

این مسـئله هسـتیم که شـرکت ها با ورود فناوری ها، 

تجهیزات و ماشین آالت نسبتا بروز دنیا چه در حوزه 

معدن و چه در سایر حوزه های وابسته با برنامه ریزی 

صحیـح نیـروی انسـانی در جهـت توانمندسـازی و 

تربیـت آن هـا اقـدام می کننـد و حتـی با اعـزام نیروی 

کار متخصـص بـه خـارج از کشـور مقدمـات کسـب 

دانش الزم را برای خود ایجاد می کنند. نتیجه اینکه 

توسـعه پایـدار در آمـوزش و توانمندسـازی سـرمایه 

انسـانی نیاز امروز کشـور اسـت و ضرورت آن به ویژه 

برای بخش خصوصی کشور ایجاد شده است.

معـادن    و  صنایـع  گسـترش  شـرکت 
ماهـان چه رویکری در زمینـه آموزش نیروی 

انسانی اتخاذ کرده است؟
توسـعه آموزش هـای مهـارت محـور، بهره مندی 

از شـیوه های نویـن آموزشـی کـه در انتقـال دانـش و 

تجربـه بـه شـکلی اثربخـش عمـل کننـد، دو مقولـه 

)Upskilling( و )Reskilling( از رویکردهـای قابـل 

هلدینـگ  تخصصـی  بخش هـای  در  به ویـژه  توجـه 

اسـت که در نقشـه راه برنامه ریزی توسـعه سـرمایه 

انسـانی ترسـیم شـده اسـت. همچنیـن بـا توسـعه و 

گسـترش فعالیت هـای هلدینـگ ضـرورت داشـته تا 

مسـائل مرتبـط بـا توانمندسـازی نیـروی انسـانی در 

سـطح مدیـران و نیـروی متخصـص مـورد توجـه قـرار 

گیـرد و ایـن مسـئله بـه عنـوان ماموریـت واحدهـای 

متولی این امر در نظر گرفته شده است.

هلدینگ ماهان بـرای آموزش نیروی های   
بومی چه تمهیداتی اندیشیده است؟

هلدینـگ ماهـان در بخـش آموزش هـای مرتبط با 

نیروی انسانی بومی خود در اولویت نخست توسعه 

زیرساخت های الزم را در محل مجتمع ها مورد توجه 

قرار داده است؛ توسعه ابزارها و فضای آموزشی الزم 

خـود نقـش بسـزایی را در اثربخشـی فعالیت هـای 

آموزشـی ایفا کرده اسـت، چراکه معتقدیم توجه هر 

چه بیشتر به این مقوله به نحو قابل توجهی ما را در 

تحقـق برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه یـاری کـرده 

است. همچنین برنامه ریزی توسعه آموزش به نحوی 

و  مدیـران  تجربیـات  از  تـا  اسـت  گرفتـه  صـورت 

متخصصان با تجربه بومی استان ها در توانمندسازی 

نیـرو کار جـوان فعـال در مجتمع هـا بهـره الزم گرفتـه 

شود و همین امر باعث شده است تا ارتقا مهارت های 

کارکنان چه در زمینه مهارت های تخصصی و فنی و 

چـه مهارت هـای رفتـاری و متناسـب بـا فرهنـگ و 

ارزش های سازمانی صورت پذیرد.

هلدینگ صنایع و معادن ماهان در ترسیم نقشه راه 

توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی خود از تیم های 

کاری متخصـص در حـوزه خـود و همچنیـن صاحبـان 

تفکـر در شـیوه های نویـن آموزشـی بهـره می گیـرد. 

ماموریـت تیم هـای کاری انتقـال دانـش و تجربـه و 

همـکاری بـا گـروه آمـوزش و توانمندسـازی بـا هـدف 

طراحی برنامه های آموزشی مهارت محور است.

معـادن    و  صنایـع  گسـترش  شـرکت 
و  بومـی  کارکنـان  از  تعـداد  چـه  ماهـان 

غیربومی بهره گرفته است؟
بخش اعظمی از کارکنان مجتمع های معدنی و 

صنعتی ما را در شهرستان ها، کارکنان بومی تشکیل 

و  پیـش رو  اسـتراتژی های  بـه  توجـه  بـا  می دهنـد. 

تاکیـدات ریاسـت گـروه مالـی گردشـگری در سـال 

تولید و اشتغال آفرینی، در سایر حوزه های جغرافیایی 

از  بهره منـدی  و  اشـتغال  توسـعه  سـرمایه گذاری، 

نیـروی کار جـوان و بومـی آن جـا همـواره در اولویـت 

نخست استراتژی های هلدینگ است. البته در این 

مقوله تجارب ارزشمندی را در مجتمع احیا استیل 

زمینـه  در  داریـم، چراکـه  اختیـار  در  بافـت  فـوالد 

هلدینگ صنایع و معادن 
ماهان در ترسیم نقشه 

راه توسعه و توانمندسازی 
نیروی انسانی خود از 

تیم های کاری متخصص 
در حوزه خود و همچنین 

صاحبان تفکر در شیوه های 
نوین آموزشی بهره می گیرد
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جذب و به کارگیری نیروی انسانی متخصص بومی 

آن  از  پـس  و  اسـتخدامی  آزمون هـای  برگـزاری  بـا 

مهارت هـای  ارتقـا  بـرای  آموزشـی  برنامه ریـزی 

بدوخدمت آ ن ها عملکرد خوبی داشته ایم.

این شـرکت تـا چـه میـزان از نخبگان   
دانشـگاهی در بخش هـای مختلف مجموعه 

بهره گرفته است؟
از  تصمیم گیـری  بخش هـای  در  شـرکت  ایـن 

مدیـران جـوان بـا تحصیـالت دانشـگاه های معتبـر 

کشور و خارج از کشور بهره گرفته است و همچنین 

در بخش های تصمیم سـازی و کارشناسـی، نخبگان 

هـدف  بـا  را  داخلـی  معتبـر  دانشـگاه های  جـوان 

توانمندسازی و توسعه استراتژی های جانشین پروری 

خـود بـه کار گرفتـه اسـت. اگرچـه بـه نظـر می رسـد 

طی سال های اخیر دانشگاه های کرمان و یزد نیز با 

توجه به توسعه صنعت معدن و صنایع معدنی در 

اسـتان ها توانسـته اند، نقـش اثرگـذاری را در تربیـت 

نیروی انسانی مورد نیاز کشور ایفا کنند. 

اسـتراتژی این شرکت در خصوص تربیت   
و آموزش نیروی انسانی کارآمد چیست؟

بـر  همـواره هلدینـگ صنایـع و معـادن ماهـان 

برنامـه محـور بـودن فعالیت هـای توسـعه ای خـود 

تاکیـد کـرده اسـت، بنابرایـن سـعی شـده اسـت بـا 

بـا  و همسـو  بـه روز  اسـتراتژی های  ابـالغ  و  تدویـن 

توسعه سرمایه انسانی بستر الزم را فراهم کند. اهم 

اسـتراتژی های مورد نظر هلدینگ در زمینه توسـعه 

انسـانی  نیـروی  آمـوزش  فرایندهـای  و  اسـتعدادها 

کارآمد به شرح ذیل است:

منظـور  بـه  انسـانی  منابـع  مسـتمر  آمـوزش   •

دستیابی به مزیت رقابتی.

فرایندهـا  یکپارچگـی  و  همسـویی  تقویـت   •

فی مابین هلدینگ و مجتمع های معدنی و صنعتی 

در زمینـه برنامه ریـزی، اجـرا و ارزیابـی فعالیت هـای 

آموزشی و توانمندسازی.

• توسـعه فرهنـگ یادگیـری و بسترسـازی الزم با 

هدف تقویت ارزش های سازمان یادگیرنده.

• نظم دهـی و برنامـه محـور نمـودن فرایندهـای 

آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی هلدینگ.

• طرح ریزی، توسعه و استقرار سیستم ها، روش ها 

و ابزارهای نوین و به روز در مدیریت استعدادها.

و  محـور  مهـارت  آموزشـی  برنامه ریـزی   •

و   )Upskilling( تقویـت  بـرای  الزم  بسترسـازی 

)Reskilling( با توجه به تغییرات مستمر تکنولوژی 

مجتمع هـای  در  تخصصـی  و  کاری  فرایندهـای  و 

معدنی و صنعتی هلدینگ.

• تربیت نیروی انسانی جوان و انتقال دانش به 

منظور دستیابی به نظام اثربخش جانشین پروری.

• بهره منـدی از ابزارهـای نوین توسـعه آموزش، 

تقویـت آموزش هـــای مشـارکتی و شخصی ســازی 

 Personalized & Adaptive( آموزش اسـتعدادها

.)Learning

• توجه به تغییر ترجیحات نسل فعلی نیروی جوان 

.)Microlearning( کار در یادگیری و مهارت آموزی

سخن آخر  
مسـئله آمـوزش همـواره از موضوعـات اساسـی و 

محوری بسیاری از شرکت ها و سازمان ها بوده است. 

نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه مقولـه آمـوزش از 

برنامه ریـزی تـا اجـرا و ارزیابـی راه طوالنی را پیش روی 

خـود دارد و در ایـن مسـیر بسـیاری از سـازمان ها و 

شـرکت ها از طی این مسـیر باز می مانند. نیروی کار 

توسـعه  و  مهارت آمـوزی  بـه  نیـاز  کشـور  جـوان 

توانایی های فنی و حرفه ای خود بیش از پیش را دارد 

و  برعهـده شـرکت ها  ایـن مسـئولیت  از  بخشـی  و 

سازمان ها است تا استادانه و با در نظر داشتن آینده 

کشـور بخشـی از منابـع مالـی و سـرمایه خـود را بـه 

توسعه و توانمندسازی این نیروی کار تخصیص دهد. 

نیازمنـد  کشـور  آینـده  کـه  اسـت  ایـن  مـا  اعتقـاد 

تخصص گرایی، تعهد و مهارت آموزی است و در این 

راه تمامـی افـراد تصمیم گیـر در هـر جایگاهـی با نگاه 

ملی باید بخشی از این مسئولیت را برعهده گیرند. 

هلدینگ صنایع و معادن ماهان نیز سعی کرده است 

در راسـتای مسـیر پیـش روی خـود گام هایـی را بـرای 

تحقق این چشم انداز ایفا کند.

با توسعه و گسترش 
فعالیت های هلدینگ 

ضرورت داشته تا مسائل 
مرتبط با توانمندسازی 
نیروی انسانی در سطح 

مدیران و نیروی متخصص 
مورد توجه قرار گیرد و این 
مسئله به عنوان ماموریت 
واحدهای متولی این امر در 

نظر گرفته شده است
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تقاضـای کـم در میان کارخانه های فوالد چین و ژاپن، تسـویه حسـاب بـرای پرداخت پریمیوم 
سـه  ماهه سـوم گندله های سـنگ آهن کـوره بلنـد )BF( را به تاخیر انداخته اسـت و سـطح بحث 

و چانه زنی را پایین تر می آورد.

رکود در بازار، پریمیوم سه ماهه گندله را پایین می آورد

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از موسسـه »Argus Media«، در اوایـل 

ژوئـن، شـرکت معدنـی والـه در برزیـل تنهـا بـا تعـداد 

کمی از کارخانه های فوالدسـازی کره  جنوبی موفق 

بـه عقـد قـرارداد بـرای فـروش و تحویـل گندله گرید 

کـوره بلنـد بـا پریمیـوم 88 دالر بر تن برای سـه ماهه 

سـوم شـد. بیشـتر کارخانه های ژاپنی پریمیوم سـه 

ماهـه پیشـنهادی را تسـویه نپذیرفتنـد. یـک تاجـر 

بین المللـی اظهار داشـت که برخـی از کارخانه ها از 

آن زمـان پریمیـوم کمتـری بـرای گندله کـوره بلند را 

در قراردادهـای بلند مـدت در نظـر گرفته انـد که در 

بازه بین 70 تا 80 دالر در هر تن خشک متغیر است.

شـنیده ها حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت والـه با 

شـدت بیشـتری در بـازار فیزیکـی عرضـه می کـرده 

اسـت، در حالـی کـه گندله هـای بـه  غیـر از توبـاراو 

معـادل  پریمیومـی  بـا  آسـیا  بـازار  در   »Tubarao«

55دالر بر تن خشک برای خرید موجود بوده است 

امـا بـه گفتـه فعـاالن بـازار، ایـن پیشـنهادات فقـط 

مربـوط بـه گندله هایـی اسـت کـه از سـه ماهـه دوم 

باقـی مانـده اسـت. یـک تاجـر گفـت کـه ایـن سـطح 

هنـوز بسـیار باالتـر از انتظـارات قیمـت چین اسـت. 

در ایـن هفتـه، سـطح شـاخص قیمـت گندلـه قابـل 

مبادله اوکراینی در چین با پریمیوم )اختالفی( بین 

تـن باالتـر از شـاخص سـنگ آهن  بـر  تـا 23 دالر   21

65درصد بود. در پنجم آگوست، عرضه محموله ای 

از گندلـه آهـن 65 درصـدی خاورمیانـه در اواخـر 

آگوست و اوایل سپتامبر، با پریمیومی معادل 20دالر 

بر تن نسـبت به شـاخص 65 درصد پیشـنهاد شـد و 

در شـانزدهم آگوسـت، عرضـه یـک محمولـه 80هزار 

تنـی از گندلـه سـنگ آهن 65 درصـدی اسـترالیایی 

گرانج »Grange« برای تحویل در اوایل سـپتامبر با 

پریمیوم 18 دالر بر تن نسبت به شاخص 65درصدی 

پیشـنهاد داده شد.
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در مـاه ژوئـن تولیـد فـوالد خـام در ژاپـن کاهـش 

از  ناشـی  نتیجـه وقفه هـای  یافـت کـه احتمـاال در 

همه گیری کووید 19 و کاهش تقاضا در بخش خودرو 

ناشـی از کمبـود قطعـات بـوده اسـت. در نتیجـه، 

تقاضـای سـنگ آهن ژاپـن در ماه هـای اخیـر کاهـش 

یافته است، به  طوری  که از ماه آوریل کارخانجات یا 

بازرگانان، سنگ آهن را از طریق مناقصه به خریداران 

چینـی بازفروش می کننـد. یک کارخانه فـوالد ژاپنی 

محتـــوی  آهـــن  بـا   AF11 گندلـــه آوریــــل،  در 28 

65.6درصدی شرکت واله را در مناقصه ای به قیمت 

108.90 دالر بـر تـن خشـک بـه چیـن فروخــت. سـایر 

محصوالتـی کــــه مجــــددا بازفروختــــه می شونــــد 

عبارت انـــد از: گندله هـــا، سنگ آهـــن درشـت دانه 

نیومن بلند »Newman Blend Lump«، سنگ آهن 

ریزدانـه  »Carajas«، سـنگ آهن  کاراجـاس  ریزدانـه 

منطقـه معدنـی »Mining Area C C« ، سـنگ آهن 

ریزدانه یاندی »Yandi« و خوراک ورودی اسـتاندارد 

آگلومره توباراوی شرکت واله.

تقاضای گندله چین نیز بسـیار کم بوده اسـت، 

زیرا کارخانه هایی که در چند ماه گذشته با حاشیه 

سـود کمتـری مواجـه بودند، اسـتفاده از محصوالت 

معدنـی بـا عیـار باالتـر، از جملـه گندلـه را کاهـش 

داده اند. یک تاجر مستقر در شانگهای بیان کرد از 

سـود  حاشـیه  بهبـود  علی رغـم  آگوسـت،  اوایـل 

اصـال  بنـادر  در  گندلـه  بـرای  تقاضـا  کارخانه هـا، 

افزایشـی نیافته اسـت. اخیرا برخی از کارخانه های 

تعطیـل  پاییـن  تقاضـای  دلیـل  بـه  گندلـه  داخلـی 

گندلـه  بـرای  آرگـوس  مدیـا  شـاخص  شـده اند. 

آلومینـای  درصـد  بـا 3.5  درصـدی  سـنگ آهن 63 

محتـوی در ایـن هفتـه 116 دالر بـر تـن خشـک در 

چینگ دائو »Qingdao« ارزیابی شد که چهار دالر 

بـر تـن نسـبت به هفتـه قبل کاهـش یافت. شـاخص 

گندلـه سـنگ آهن 63 درصـد بـا  2 درصـد آلومینـا به 

122 دالر بـر تـن خشـک کاهـش یافـت. همچنیـن هر 

دو ایـن شـاخص ها بیـش از 40 درصـد از اوایـل مارس 

امسال کاهش یافته اند.

در مـاه ژوئـن بر اسـاس معامـالت واله، علی رغم 

پاییـن بـودن پریمیـوم گندلـه کـوره بلنـد، پریمیـوم 

گندلـه گریـد احیـای مسـتقیم )DR( بیش تـر بـود و 

پریمیـوم در حـال مذاکـره در حـدود 95 دالر بـر تـن 

خشـک بـوده اسـت. بـه گفتـه فعـاالن بـازار آسـیا و 

اقیانوسـیه، اروپا و خاورمیانه، کاهش و محدودیت 

عرضـه دلیـل اصلـی سـطح بـاالی پریمیـوم گندلـه 

احیای مسـتقیم DR بوده اسـت.

معضالت اروپا به  کندی برطرف می شود  
فضای کالن افزایش هزینه های انرژی و افزایش 

تورم بر تمایالت بازار اروپا تاثیر گذاشته است.

بـا خامـوش کـردن  اروپایـی قبـال  کارخانه هـای 

کوره هـای بلند، تاخیـر در راه انـدازی مجدد و انجام 

تعمیرات در تاسیسـات خود، تولید فوالد را کاهش 

داده اند و اکنون در توافق بر سـر پریمیوم سـه ماهه 

سوم به کندی عمل می کنند.

یکـی از تولیدکننـدگان منطقـه آتالنتیـک بیـان 

کـرد، معاملـه ای که واله برای گندله های کوره بلند 

خـود انجـام داد، بـا هـدف تامین و فـروش گندله در 

مصـرف  مـی رود  انتظـار  اسـت.  نبـوده  اروپـا  بـازار 

گندله هـا تـا حـد زیـادی ثابـت باشـد امـا بـه احتمـال 

زیاد معامالت کوتاه مدت حجم باال در بازار فیزیکی 

اولیـن تاثیـرات ایـن ضعف را احسـاس خواهد کرد. 

باعـث عالقـه  بـاال  نظـر می رسـد تخفیف هـای  بـه 

خریـداران آسـیای شـمالی در بـازار فیزیکـی شـده 

اسـت اما انتظارات کاهش پریمیوم برای سـه ماهه 

سوم در اروپا محافظه کارانه تر است.

بـر اسـاس آمـار والـه، پریمیـوم سـه ماهـه دوم 

گندلـه در یـک روز پـس از درگیـری روسـیه و اوکراین 

در اواخر فوریه آغاز به افت کرد و اکنون این دلیلی 

اسـت کـه والـه بـه دنبـال جبـران آن بـرای معامـالت 

سـامارکو  برزیلـی  معـدن  اسـت.  سـوم  ماهـه  سـه 

»Samarc« حاصـل سـرمایه گذاری مشـترک والـه- 

بـا  دوم  سـه ماهه  بـرای  را  خـود  گندلـه  بی اچ پـی، 

تـن خشـک  پریمیومـی در حـدود 67 دالر در هـر 

نسـبت بـه شـاخص 65 درصـد فروخـت. ایـن میـزان 

6.40 دالر بـر تـن باالتـر از پریمیـوم گندلـه کوره بلند 

بـرای سـه ماهـه دوم شـرکت والـه بـوده اسـت، در 

حالی که پریمیوم گندله احیای مسـتقیم بین 70 تا 

72 دالر بر تن بیش از شاخص 65 درصد و بین 4.20 

تا 6.20 دالر بر تن باالتر از پریمیوم واله بوده است.

کارخانه های اروپایی قبال 
با خاموش کردن کوره های 

بلند، تاخیر در راه اندازی 
مجدد و انجام تعمیرات در 
تاسیسات خود، تولید فوالد 
را کاهش داده اند و اکنون 
در توافق بر سر پریمیوم 
سه ماهه سوم به کندی 

عمل می کنند
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چیـن بـه عنـوان بزرگ تریـن تولیدکننده فـوالد در جهان، بیشـترین نقـش را در بـازار جهانی 
محصـوالت فـوالدی ایفا می کنـد. تولید ورق سـرد فوالدی چین از حـدود ۲5 میلیـون و ۶۲0 هزار 
تـن در سـال ۲0۱۲، بـه ۴5 میلیون و ۱۱0 هزار تن در سـال ۲0۲۱ افزایش یافته اسـت. صادرات 
ورق سـرد فـوالدی چین از چهـار میلیون و ۲۱0 هزار تن در سـال ۲0۱۲، به حدود هشـت میلیون 
و ۱50 هـزار تـن در سـال ۲0۲۱ افزایـش یافته اسـت. میانگیـن واردات ورق سـرد فوالدی چین 
طـی این سـال ها برابر سـه میلیـون و ۲00 هـزار تن بـود. واردات ورق سـرد فوالدی چین از سـه 
میلیـون و ۹50 هـزار تـن در سـال ۲0۱۲، به دو میلیـون و ۸۸0 هـزار تن در سـال ۲0۲۱ کاهش 

یافت. بازار ورق سرد فوالدی چین با توجه به رشد صنایع در این کشور روبه رشد است.

چین؛ پیشرو در تجارت و تولید ورق سرد فوالدی جهان

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومی شـرکت مشـاوره 

اقتصـادی آرمـان آتورپـات، ورق سـرد فوالدی حاصل 

نـورد مجـدد ورق گـرم فـوالدی اسـت؛ در واقـع ایـن 

نـورد در دمـای محیـط انجام می شـود. به  طوری که 

در فرایند تولید ابتدا ورق گرم فوالدی پوسته زدایی 

بـه  رسـیدن  بـرای  غلتـک  چنـد  کمـک  بـه  و  شـده 

ضخامـت مـورد نیـاز در دمـای اتـاق و یـا حداکثـر 

پیـدا  کاهـش  آن  ضخامـت  سـانتی گراد  200درجـه 

می کند. سپس برای افزایش مقاومت ورق در برابر 

اکسـید شـدن آن را بـه روان سـاز آغشـته می کننـد. 

آغشته کردن ورق سرد به روغن در کیفیت و شکل 

ظاهـری نیـز تاثیـر می گـذارد. پـس از ایـن عملیـات، 

ورق سـرد در فراینـد آنیـل قـرار می گیـرد. ورق سـرد 

فوالدی در جنس های مختلف ساده کربنی، آلیاژی 

و زنگ نـزن تولیـد می شـود. انـواع ورق سـرد فـوالدی 

در صنایـع مصرفـی بـادوام، حمل ونقـل، سـاختمان، 

زیرساخت، صنایع ماشین آالت و تجهیزات و صنایع 

نظامی کاربرد دارد. همچنین ورق سـرد ماده اولیه 

تولیـد ورق گالوانیـزه، ورق قلع انـدود، لوله و پروفیل 

فوالدی است.

عمده کاربردهای ورق سرد فوالدی در صنعت 

لوازم بادوام مصرفی و حمل و نقل اسـت. بسـیاری 

از صنایع مصرف کننده مانند لوازم بادوام مصرفی 

نیازمند ویژگی های منحصر به فرد و مجزا هستند. 

در  بـادوام  کاربـرد ورق سـرد در صنایـع مصرفـی 

برخـی از لـوازم خانگـی از جملـه یخچـال و فریـزر، 

مایکرویـو، اجـاق گاز، کمـد و کابینت هـای فلـزی 

ویژگی هـای  مهم تریـن  از  دیگـر  یکـی  اسـت. 

ورق  اسـتحکام  و  ضخامـت  تخـت،  محصـوالت 

اسـت؛ به طوری که حفظ خواص مکانیکی همزمان 

بـا کاهـش ضخامـت از جملـه عوامـل مهـم اسـت. 

قبیـل  از  ویژگی هایـی  بـا  شـده  نـورد  ورق هـای 

اسـتحکام در عیـن ضخامـت کـم و زیبایـی ظاهـری 

تقاضای بسیاری از صنایع را پاسخ می دهند.

فیلتـر  ورق سـرد در صنعـت حمل ونقـل در 

اتومبیل، بدنه اتومبیل  و قطعه های زیرین اتومبیل 

و کشتی سـازی کاربرد دارد. همچنین ورق سـرد 

فـوالدی در صنعـت سـاختمان در سـاخت برخـی 

سـازه های صنعتـی، مخـازن حمـل مـواد غذایـی و 

قـرار  اسـتفاده  مـورد  رادیاتورهـا  و  شـیمیایی  مـواد 

می گیـرد. در صنعـت زیرسـاخت نیز در سدسـازی، 

سـاخت پل ها و سـازه های فوالدی زیرساخت شهری 

به کار می رود.

نقش برجسته چین در بازار ورق سرد   
فوالدی

چیـن بـه عنوان بزرگ ترین تولیدکننده فـوالد در 

جهان بیشترین نقش را در بازار جهانی محصوالت 

فـوالدی ایفـا می کند. تولیـد ورق سـرد فوالدی چین 

از حـدود 25 میلیـون و 620 هـزار تن در سـال 2012 به 
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45 میلیون و 110 هزار تن در سال 2021 افزایش یافته 

اسـت. نمـودار 1، تولیـد ورق سـرد فـوالدی چیـن را 

نشان می دهد. تولید این محصول فوالدی در چین 

در سـال 2021 نسـبت به سـال 2020 حدود 15 درصد 

رشـــد داشـــت. همچنیـــن بـر اســاس محاسبـــات 

آتورپـات، میانگیـن رشـد سـالیانه تولیـد ورق سـرد 

فـوالدی چیـن طـی دوره زمانـی مـورد بررسـی حـدود 

6درصد برآورد شد.

میانگین مصرف فوالد خام چین طی سال های 

اخیـر حـدود 900 میلیـون تـن بـوده اسـت. مصـرف 

فـوالد خـام چین طی سـال های اخیـر روند صعودی 

طـی کـرده اسـت. میانگیـن سـهم تولیـد ورق سـرد 

فـوالدی چیـن از کل مصـرف فوالد خام چین حدود 

4 درصـد برآورد شـد. به  عبـارت دیگر، جایگاه ورق 

سـرد فـوالدی در صنعـت فـوالد چیـن، سـهم حـدود 

4درصدی را به خود اختصاص داده است.

تجارت ورق سرد فوالدی چین  
روند صادرات ورق سـرد فوالدی چین طی دوره 

مـورد بررسـی نوسـانی و در نهایـت صعـودی بـوده 

اسـت. گفتنـی اسـت میانگیـن صـادرات ورق سـرد 

فـوالدی چیـن طـی سـال های 2012 تـا 2021، برابـر پنج 

میلیـون و 300 هـزار تـن ارزیابـی شـد. صـادرات ورق 

سـرد فوالدی چین از چهار میلیون و 210 هزار تن در 

سـال 2012، بـه حـدود هشـت میلیـون و 150 هـزار تن 

در سـال 2021 افزایـش یافتـه اسـت. بررسـی رونـد 

صـادرات ورق سـرد چیـن نشـان می دهـد صـادرات 

ایـن محصـول فـوالدی در سـال 2021 نسـبت به سـال 

2020 حدود 100 درصد رشد داشته است. همچنین 

میانگیـن رشـد سـالیانه صـادرات ورق سـرد فـوالدی 

چین طی دوره زمانی مورد بررسی، حدود 8 درصد 

برآورد شد.

ورق  بـرای صـادرات  مقاصـد چیـن  بزرگ تریـن 

سـرد فوالدی طی سـال های 2012 تا 2020، کشـورهای 

کره جنوبـی، هنـد و ویتنـام بودنـد. بـه طور میانگین 

سـهم کره جنوبـی، هنـد و ویتنـام از صـادرات ورق 

سـرد فوالدی چین برابر 11، 6 و 3درصد بوده اسـت. 

گفتنـی اسـت کره جنوبـی، بزرگ تریـن صادرکننـده 

ورق سـرد فـوالدی طـی سـال های اخیـر بـوده اسـت. 

سهم چین از صادرات ورق فوالدی در جهان به طور 

میانگین 13 درصد برآورد شـد. در بررسـی داده های 

صـادرات ورق سـرد فـوالدی چیـن مشـخص شـد این 

کشور در انتخاب مقاصد صادراتی خود به صورت 

محـدود عمـل نکـرده و بـه اکثـر کشـورهای جهـان 

صـادرات داشـته اسـت. همچنیـن سـهم ویتنـام از 

صـادرات ورق سـرد فـوالدی چیـن طـی دوره زمانـی 

مـورد بررسـی بـه مـرور افزایـش یافتـه و سـهم هنـد 

کاهش یافته اسـت.

طـی  چیـن  فـوالدی  سـرد  ورق  واردات  میـزان 

دوره مـورد بررسـی بـا افـت همـراه بـوده اسـت. بـه  

طـوری  کـه از سـه میلیـون و 950 هـزار تـن در سـال 

2012، بـه دو میلیـون و 880 هـزار تـن در سـال 2021 

فـوالدی  سـرد  ورق  واردات  اسـت.  یافتـه  کاهـش 

چیـن در سـال 2021 نسـبت بـه سـال 2020، حـدود 

13درصد افت داشـت. میانگین واردات ورق سـرد 

فـوالدی چیـن طـی دوره زمانـی مـورد بررسـی برابـر 

سـه میلیـون و 200 هـزار تـن بـود. بیشـترین میـزان 

واردات ورق سـرد فـوالدی چیـن در سـال 2013 رقـم 

خورد که برابر چهار میلیون تن بود. گفتنی است 

چین در واردات ورق سـرد فوالدی در سـطح جهان 

رتبـه اول را در اختیـار دارد. رشـد صنایـع در چیـن 

سبب شده این کشور آسیایی بزرگ ترین متقاضی 

ورق سرد فوالدی جهان باشد.

ورق سـرد  فوالدی در آلیاژهای سـاده کربنی، 

آلیاژی و زنگ نزن کاربردهای وسیعی دارند. سرانه 

مصـرف ورق سـرد فـوالدی در چیـن بـه ازای هـر نفـر 

حـدود 27 کیلوگـرم بـرآورد شـد. افزایـش تقاضـای 

ورق سـرد فـوالدی در سـطح جهـان در پـی رشـد و 

سـرد  ورق  بـازار  اسـت.  مختلـف  صنایـع  توسـعه 

فـوالدی چیـن نیـز بـا توجـه بـه رشـد صنایـع در ایـن 

کشور روبه رشد است.
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آلومینیومآلومینیوم

افزایش سهم چین در بازار جهانی فویل آلومینیومی

نوسان قیمت آلومینا ناشی از احداث پروژه های جدید و کاهش تولید

چشم انداز »SMM« برای بازار آلومینیوم در فصل سوم سال جاری
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بـا رشـد بـازار جهانی فویـل آلومینیومی، صـادرات این محصـول در جهان افزایش چشـمگیری 
داشـت. از سـال ۲0۱۱ تـا ۲0۲0، صـادرات فویل با نرخ رشـد مرکـب سـاالنه ۳،۲ افزایش یافت. 
یکـی از دالیل رشـد بـازار صادرات این محصـول، افزایش مصـرف فویل با رشـد صنایعی همچون 
بسـته بندی بود. کشـور چین با صادرات حجم یک میلیون و 50 هزار تن، بیشـترین میـزان صادرات 
فویـل آلومینیومـی را در سـال ۲0۲0 بـه خود اختصاص داد. سـهم چین در صـادرات این محصول از 
سـال ۲0۱۱ تـا ۲0۲0 بـه میزان ۳۹،۱ درصـد بود. پس از چین، کشـورهای آلمان، ایتالیـا، آمریکا و 
ترکیـه بزرگتریـن صادرکننـدگان این محصول بودند. از سـال ۲0۱۱ تا سـال ۲0۲0، سـهم چین از 
۲۸،۷ بـه ۴۳،۹ درصـد افزایـش یافـت. یکـی از دالیل رشـد سـهم چیـن، ارایه محصـول با قیمت 

پایین نسبت به سایر رقبا بود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، فویل آلومینیوم به صفحه های نازک 

از جنـس آلومینیـوم گفتـه می شـود کـه در اثـر نـورد 

آلومینیـوم بـا ضخامـت بـاال طـی فراینـد نـورد گـرم و 

سرد به ضخامت کمتر از 0،2 میلی متر و بیشتر از 6 

میکـرون تبدیـل شـده اسـت. از جملـه کاربردهـای 

فویل، عایق بندی حرارتی در صنعت ساختمان سازی، 

مـاده  خـام پره هـا در مبدل هـای حرارتـی، کویل هـای 

الکتریکی تراسفورماتورها، خازن های رادیو و تلویزیون، 

پوشش عایق ، محصوالت تزیینی، ظروف و مصارف 

بسته بندی است.

نمودار 1، تجارت جهانی فویل آلومینیومی را به 

ایـن  تجـارت  زمینـه  در  برتـر  کشـور  پنـج  تفکیـک 

محصـول نشـان می دهـد. همـان  طـور کـه در ایـن 

نمـودار مشـاهده می شـود، بـه  صـورت کلـی رونـد 

تجارت فویل آلومینیوم در دنیا از سال 2011 تا سال 

2020 صعودی بوده است. در سال 2020 در مقایسه 

بـا سـال گذشـته، حـدود 1،7 درصـد از تجـارت فویـل 

کاسته شد. یکی از دالیل این کاهش شیوع بیماری 

ویـروس کرونـا بـود کـه باعـث کاهش تقاضـای فویل 

حجـم   ،2011 سـال  در  شـد.  دنیـا  در  آلومینیومـی 

تجـارت فویـل بالـغ بر یک میلیـون و 800 هزار تن بود 

و در سال 2020، میزان تجارت فویل آلومینیومی به 

حـدود دو میلیـون و 390 هـزار تـن در دنیـا رسـید. 

ارزیابی هـای آتورپـات نشـان می دهـد کـه تجـارت 

فویل با تغییر اندازه بازار این محصول در دنیا تغییر 

کرده است.

بسته بندی های مدرن، عامل افزایش   
تقاضای فویل آلومینیوم

آلومینیومـی،  فویـل  بـازار  رشـد  اصلـی  عامـل 

افزایـش تقاضـا بـرای مـواد بـا بسـته بندی مناسـب 

اسـت. همچنیـن انتظار مـی رود افزایـش این تقاضا، 

رشد بازار تجارت جهانی را هدایت کند. رشد قابل 

توجه در صنعت بسته بندی و تقاضای فزاینده برای 

بسـته بندی های نوآورانـه از محرک هـای اصلـی بازار 

اسـت.  آلومینیومـی  فویـل  بسـته بندی  جهانـی 

عالوه براین، با گذشت زمان آگاهی مصرف کنندگان 

از ایمنی مواد غذایی افزایش یافته است و از سوی 

مـواد غذایـی  ایمنـی  مقـررات سـختگیرانه  دیگـر، 

توسـط دولت هـا، عواملـی هسـتند کـه باعـث رشـد 

بـازار فویـل می شـوند. ناگفتـه نمانـد آلومینیـوم بـه 

دلیـل خاصیـت بازیافـت مـاده ای پایـدار اسـت و بـه 

حفاظـت از محیـط  زیسـت کمک می کنـد. این امر 

دنیـا  در  را  آلومینیومـی  محصـوالت  محبوبیـت 

افزایش داده است.

افزایش سهم چین در بازار جهانی فویل آلومینیومی
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چین، بزرگ ترین صادرکننده فویل   
آلومینیوم

چین بیشترین حجم صادرات فویل آلومینیوم را 

در سـال های 2011 تـا 2020 بـه خـود اختصـاص داد و 

بزرگ ترین صادرکننده این محصول طی این دوره در 

جهان بوده است. در سال 2020، چین به تنهایی یک 

میلیون و 50 هزار تن فویل آلومینیوم صادر کرد. نرخ 

رشد مرکب ساالنه صادرات این محصول از چین بین 

سـال های 2011 تا 2020، حدود 8.2 درصد بوده اسـت. 

پس از کشور چین، کشورهای آلمان، ایتالیا، آمریکا و 

ترکیـه، به ترتیـب جزو برترین کشـورهای صادرکننده 

فویل طی سال های 2011 تا 2020 بودند. روند صادرات 

فویل در کشورهای آمریکا و آلمان نزولی و در کشور 

ترکیـه صعـودی بوده اسـت. نرخ رشـد مرکب سـاالنه 

صادرات فویل ترکیه از سـال 2011 تا 2020، حدود 12.1 

درصد بود و صادرات این کشـور از 38 هزار و 800 تن 

در سال 2011 به 109 هزار تن در سال2020 رسید. یکی 

از دالیل افت صادرات کشورهای آمریکا و آلمان، ارائه 

فویل آلومینیوم چین با قیمت پایین تر بود که با این 

کار، چین توانسـت بخشـی از سهم این کشـورها را از 

آن خود کند. کشور ترکیه نیز با کاهش قیمت فوب 

توانست حجم صادرات خود را افزایش دهد.

رشد سهم فویل های صادراتی چین  
سهم پنج کشور برتر در تجارت فویل آلومینیوم 

در سال 2011، حدود 56.4 درصد بود که این سهم در 

سـال 2020 با 8.8 واحد درصد رشـد در سـال 2020، به 

65.2 درصد افزایش یافت. بیشترین سهم از تجارت 

فویـل را کشـور چیـن به خود اختصـاص داد. در سـال 

2011 سـهم چیـن حـدود 28.7 درصـد بـود و در سـال 

2020 بـه 43.9 درصـد رسـید. یکـی از دالیـل افزایـش 

سـهم چیـن بـه میـزان 15.2 واحـد درصـد، رشـد بـازار 

جهانی فویل آلومینیومی در دنیا بود. ناگفته نماند 

که ارزش افزوده باالی این محصول نیز باعث افزایش 

تمایـل بـه تولیـد و صـادرات می شـود. سـهم کشـور 

آلمان در سال 2011 حدود 14 درصد بود که با کاهش 

4.9 واحد درصد در سال 2020 به 9.1 درصد رسید.

بیشـترین سـهم در  رتبـه سـوم  آمریـکا،  کشـور 

صـادرات را بـه خـود اختصـاص داد و در سـال 2011، 

سهم 6.9 درصدی از تجارت این محصول را داشت. 

بـه  فویـل  تجـارت  آمریـکا در  سـال 2020، سـهم  در 

3.2درصـد کاهـش یافت. سـهم کشـور ترکیـه در این 

بازار در سال 2011، از 2.2 درصد به 4.5 درصد افزایش 

یافت. کشور چین با افزایش مراودات تجاری خود با 

بسـیاری از کشـورها در دنیـا توانسـت از رشـد بـازار 

فویل آلومینیوم در دنیا استفاده کند و سهم خود را 

افزایـش دهـد. متوسـط قیمـت فـوب فویـل چیـن در 

سـال 2020 کـه حـدود سـه هـزار و 90 دالر بـر تـن بـود. 

متوسـط قیمت فـوب آلمـان و آمریکا به  ترتیب چهار 

هزار و 990 دالر بر تن و پنج هزار و 190 دالر بر تن بود. 

بـه صـورت متوسـط، در هـر تن قیمت فویل چیـن در 

سـال 2020 نسـبت بـه آلمـان یـک هـزار و 900 دالر و 

نسبت به آمریکا دو هزار و 100 دالر کمتر بود که این 

امر به افزایش سهم چین کمک کرد.

هند، بزرگ ترین مشتری فویل چین  
کشـور هنـد از سـال 2011 تـا 2020، سـاالنه سـهمی 

حـدود 15.9 درصـد از صـادرات فویـل آلومینیومـی 

چیـن را در اختیـار داشـت. پـس از هنـد، کشـورهای 

تایلنـد و کـره جنوبـی مشـتری های دیگـر فویـل چیـن 

بودند و به طور میانگین سهم هر کدام به ترتیب9.2 

بـود. یکـی از مصـارف فویـل آلومینیـوم در  و 7.4 

بسـته بندی مـواد غذایـی و دارویـی اسـت کـه بـا 

افزایـش جمعیـت میـزان مصـرف فویـل نیـز افزایـش 

می یابـد. نـرخ رشـد مرکـب سـاالنه جمعیـت هنـد از 

سـال 2011 تـا 2020، حـدود 1.1 درصـد بـود که این رشـد 

جمعیت نشان از رشد مصرف آلومینیوم دارد. انتظار 

می رود در آینده نزدیک، مصرف  کنندگان به  صورت 

فزاینده ای تمایل به مواد بسته بندی های فشرده تر و 

سـبک تر افزایش یابد که این امر از رشـد بازار جهانی 

حمایت خواهد کرد.
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طبـق آمـار »SMM« در بـازه زمانی ۱۲ جوالی تا ۱0 آگوسـت، میانگین قیمت ماهانه آلومینا حدود 
دو هزار و ۹۶۷ یوان بر تن بود که نسبت به ماه گذشته ۱0 یوان بر تن افزایش داشت.

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات  بـه گـزارش 

 آنالیـن« و بـه  نقـل از موسسـه »SMM«، در روز 10 

آگوسـت، شـاخص قیمت آلومینا در منطقه حدود 

دو هزار و 964 یوان بر تن بود. این شـاخص قیمت 

بیـن دو هـزار و 950 تـا سـه هـزار و 50 یـوان بـر تن در 

اسـتان شـاندانگ، دو هـزار و 980 تـا سـه هـزار و 50 

یـوان بـر تـن در اسـتان هنـان، دو هـزار و 880 تـا دو 

هزار و 930 یوان بر تن در اسـتان شـانژی، دو هزار و 

940 تا سه هزار و 10 یوان بر تن در استان گوانگژی، 

دو هـزار و 880 تـا دو هـزار و 940 یـوان بـر تـن در 

استان گوئیژو و بین سه هزار و 50 تا سه هزار و 150 

یوان بر تن در منطقه »Bayuquan« ارزیابی شد.

قیمـت فـوب آلومینـا در اسـترالیای غربـی بـه 

330 دالر بر تن رسید که نسبت به 367 دالر بر تن 

در ابتـدای مـاه جـوالی، 10.1 درصـد کاهـش یافـت. 

بنـادر  آلومینـا در   CIF بـه عبـارت دیگـر، قیمـت

اصلی چین دو هزار و 953 یوان بر تن )با احتساب 

هزینـه 46 دالر بـر تنـی حمـل  و نقـل دریایی( اسـت 

کـه نسـبت بـه قیمت هـای داخلـی 11 یـوان بـر تـن 

کمتر است. در روز هشتم ماه جوالی، یک معامله 

در خـارج از چیـن بـا حجـم 30 هـزار تـن د بـا قیمـت 

فـوب حـدود 332 دالر بـر تـن در اسـترالیا شـرقی به 

فـروش رسـید. ارسـال محموله هـا بـرای اوایـل مـاه 

آن  مقصـد  و  اسـت  شـده  برنامه ریـزی  آگوسـت 

مشـخص نیسـت. پنجـره واردات از روز 18 فوریـه 

سـال جـاری، نزدیـک بـه 6 مـاه بسـته بـود کـه در 

نهایت در ماه جوالی بازگشـایی شـد. با این وجود، 

پیـش از اینکـه نسـبت قیمـت بـورس شـانگهای بـه 

بـورس فلـزات لندن افزایش چشـمگیری پیدا کند، 

فرصت هـای اندکـی بـرای تاجرانـی کـه بـر اسـاس 

آربیتـراژ کار می کننـد، وجـود خواهـد داشـت. از 

ایـن رو مجمـوع معامـالت به جز معامـالت مربوط 

به سفارش های بلندمدت، اندک بود.

در چیـن، قیمـت آلومینـا در مناطـق مختلـف 

نوسـان داشـت و عملکرد بازارهای شـمال و جنوب 

نوسان قیمت آلومینا ناشی از احداث 
پروژه های جدید و کاهش تولید
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چین متفاوت از یکدیگر بود.

در  آلومینـا  قیمـت  هزینه هـا،  رشـد  دلیـل  بـه  

اواسـط مـاه جـوالی در شـمال چیـن اندکـی افزایـش 

پیدا کرد. برخی از پاالیشگاه های آلومینا در شمال 

چیـن بـا ظرفیت تولید سـاالنه حدود سـه میلیون و 

تولیـد  بـه کاهـش  تـن، مجبـور  300 هـزار میلیـون 

معدنـی  سـنگ های  نمی توانسـتند  زیـرا  شـدند 

وارداتـی بـا قیمـت بـاال را بپذیرنـد و همچنیـن قادر 

بـه تامیـن سـنگ معـدن کافـی نبودنـد. بنابرایـن، 

فیزیکـی در منطقـه  بازارهـای  آلومینـا در  فـروش 

شـمالی چیـن محدودتـر شـد. قیمـت آلومینـا در 

امـا  انـدک  چنـد  هـر  هنـان  و  شـانژی  اسـتان های 

افزایـش یافـت. زمانـی که قیمـت آلومینیوم تقریبا 

بـه مقـدار یـک هـزار و 600 یـوان بـر تـن از اوایـل مـاه 

جـوالی کاهـش یافـت و بـه یـک هـزار و 200 یـوان بـر 

تن رسـید که این امر منجر به افت شـدید حاشـیه 

ذوب  واحدهـای  شـد،  ذوب  واحدهـای  سـود 

آلومینیوم بر قیمت های آلومینا فشار وارد کردند. 

با این وجود، پاالیشـگاه های آلومینا در شـمال چین 

ایـن افـت قیمت هـا را بـه  دلیـل وجـود حاشـیه زیـان 

نپذیرفتند و اختالف بین فروشـندگان و خریداران 

تشـدید شـد. بازرگانان نیز پیش از مشـخص شـدن 

رونـد قیمت هـا، نظاره گـر بـازار بودنـد و تمایل خود 

را جهـت افزایـش موجـودی انبـار کامـال از دسـت 

احـداث  بـا  چیـن،  غربـی  جنـوب  در  دادنـد. 

در  را  تولیـد  کـه  آلومینـا  جدیـد  ظرفیت هـای 

اسـتان های گوانگـژی و چونگ کینـگ افزایـش داد، 

قیمـت واحدهـای محلـی آلومینـا تحـت فشـار قرار 

گرفت و این امر منجر به اصالح قیمتی شد.

در اواخـر مـاه جـوالی، معامالت بـازار راکد بود 

و قیمت ها در سطح ثابتی باقی ماند. پس از اینکه 

فعـاالن بـازار بـه تدریـج بـا کاهـش تولیـد در شـمال 

چیـن کنـار آمدنـد، جـو بـازار نیـز آرام شـد. بـه  دلیل 

رشـد هزینه هـا در منطقـه شـمالی چیـن، کاهـش 

سـود و افزایـش حاشـیه زیـان، پاالیشـگاه ها تمایـل 

تحویـل  بـرای  تنهـا  و  داشـتند  تولیـد  بـه  کمتـری 

سـفارش های قراردادهـای بلندمـدت و همچنیـن 

عرضـه اندکـی در بـازار فیزیکـی در دسـترس اقـدام 

آلومینـا  قیمت هـای  بنابرایـن،  کردنـد.  تولیـد  بـه 

معموال بین دو هزار و 950 تا سه هزار و 50 یوان بر 

تـن بـود و قیمت هـای معامالتـی عمدتـا در بـازه دو 

هـزار و 900 تـا سـه هـزار یـوان بـر تـن ارزیابـی شـد. 

معامـالت در بازارهـای فیزیکـی در منطقـه جنوب 

تثبیـت  موجـب  و  بـود  انـدک  نیـز  چیـن  غربـی 

قیمت ها شد.

آگوسـت،  مـاه  اوایـل  و  جـوالی  مـاه  اواخـر  در 

یـک  تولیـد  توقـف  یـا  کاهـش  بـر  مبنـی  شـایعاتی 

سـه  تولیـد  بـا ظرفیـت  شـمال چیـن  در  پاالیشـگاه 

میلیون تن، به  دلیل مسـائل زیسـت محیطی وجود 

قیمـت  افزایـش  بـه  منجـر  امـر  ایـن  کـه  داشـت 

استعالمی در بازارهای محلی چین شد. این امر در 

حالی اسـت که تا لحظه تنظیم خبر، این پاالیشـگاه 

هنوز تولید خود را متوقف نکرده و جانب عرضه نیز 

تغییـر چندانـی نکـرده اسـت و در نتیجـه، از تالطـم 

بـه  ایـن صـورت، معامـالت  بـازار کاسـته شـد. در 

تدریـج بـه حالـت عـادی خـود بـاز خواهـد گشـت و 

امـکان خریـد آلومینـا با قیمت باال توسـط واحدهای 

پایین دست تر )واحدهای ذوب( بسیار اندک است. 

عرضـه در بـازار فیزیکـی جنـوب غربـی چیـن شـرایط 

مطلوبی دارد. عالوه براین، پاالیشگاه های محلی در 

مقایسـه بـا آنچـه در شـمال چیـن بـود، تـا حـدودی 

بـه  نسـبت  و  کردنـد  حفـظ  را  خـود  سـود  حاشـیه 

قیمت های پیشـنهادی منعطف تر بودند و امکانی 

برای چانه زنی باقی گذاشتند.

در  چشـمگیری  عرضـه  کمبـود  مجمـوع،  در 

شـمال چیـن وجـود نداشـت و قیمت ها تـا حدودی 

کاهـش یافـت زیـرا خریـداران عجلـه ای بـرای شـارژ 

موجـودی انبارهـا نداشـتند. بـا ایـن حـال، اختـالف 

افزایـش  بـه  دلیـل  خریـداران  و  فروشـندگان  بیـن 

هزینه توسـط فروشـندگان، ادامه پیدا خواهد کرد. 

در جنـوب غربـی چیـن، بـا راه انـدازی ظرفیت هـای 

جدیـد آلومینـا، عرضـه محلـی بـه طـور پیوسـته در 

حال افزایش است و منابع موجود در بازار فیزیکی 

نیـز افزایـش یافتـه اسـت. بنابرایـن، انتظـار مـی رود 

که معامالت با قیمت های پایین تری انجام شـود. 

پیش بینی می شـود که در ماه آگوسـت، با تثبیت 

قیمت ها در شمال چین و کاهش اندک در جنوب 

چین، معامالت آلومینای داخلی بهبود یابد.

عرضه در بازار فیزیکی 
جنوب غربی چین شرایط 
مطلوبی دارد. عالوه براین، 
پاالیشگاه های محلی در 
مقایسه با آنچه در شمال 

چین بود، تا حدودی حاشیه 
سود خود را حفظ کردند
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در جدیدتریـن پخـش زنـده ویدئویـی آنالیـن »SMM«، مدیر بخـش کالن آمار این موسسـه، 
منطـق عملکـرد بـازار فعلی آلومینیوم و همچنین سـود فعلـی واحدهـای ذوب آلومینیـوم و اینکه آیا 

کاهش تولید در آینده شدیدتر خواهد شد را تجزیه و تحلیل کرد.

»فلـزات   تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

آنالیـن« و بـه  نقـل از موسسـه »SMM«، دو عامـل 

تاثیـر  آلومینیـوم  قیمـت  رونـد  بـر  اخیـرا  اصلـی 

متمرکـز  احـداث  نخسـت،  جایـگاه  در   گذاشـت. 

ظرفیت جدید تولید داخلی و بازگشایی ظرفیت های 

غیرفعـال، فشـار بـر جانـب عرضـه را افزایـش داده 

اسـت. دومـا، تغییـرات عوامـل کالن و افزایـش نـرخ 

بهره در خارج از چین منجر به تشـدید بروز نگرانی 

در مورد مصرف آتی شده است. تاثیر این دو عامل 

مقاومـت زیـادی در برابـر افزایـش قیمت آلومینیوم 

ایجاد کرده است.

در حـال حاضـر، بـازار بیشـتر نگـران ایـن اسـت 

کـه آیـا افزایـش مجـدد قیمـت آلومینیـوم متوقـف 

خواهـد شـد و آیـا فرصتـی بـرای فـروش در آینـده 

وجـود خواهـد داشـت. موسسـه »SMM« معتقـد 

اسـت کـه احتمـال زیـادی بـرای کاهـش یـا افزایـش 

قیمت فعلی وجود ندارد.

در حـال حاضـر، تاثیـر حمایتـی هزینـه تولیـد در 

واحدهای ذوب آلومینیوم نسـبتا ثابت اسـت. طبق 

تحقیقات »SMM«، مجموع هزینه فعلی واحدهای 

ذوب آلومینیـوم حـدود 17 هـزار و 500 یـوان بـر تـن و 

هزینـه نقـدی آن حـدود 16 هـزار و 500 یـوان بـر تـن 

اسـت. زمانـی کـه قیمـت آلومینیـوم بـه ایـن قیمـت 

تمـام شـده کاهـش یابـد، حـدود هفـت میلیون تـن از 

ظرفیـت تولیـد بـا زیـان مواجه خواهد شـد که ممکن 

است این امر منجر به تعطیلی نسبی برای تعمیر و 

نگهداری شود.

در همین حین، آلومینا و برق که بخش بزرگی از 

هزینه هـای آلومینیـوم را تشـکیل می دهنـد، اخیـرا 

نوسانات قیمت قابل توجهی را تجربه نکرده اند. در 

خصوص آلومینا، قیمت فعلی آن بین دو هزار و 900 تا 

سه هزار یوان بر تن است. شایعه شده بود که برخی 

از پاالیشگاه های آلومینا در استان شانژی برای تعمیر 

و نگهداری در ماه آگوست تعطیل خواهند شد و این 

امـر قیمـت آلومینـا را افزایش داد. قیمت آلومینـا در 

حال حاضر نزدیک به هزینه های پاالیشگاه است و 

قیمـت  می کنـد.  جلوگیـری  آن  شـدید  کاهـش  از 

زغال سـنگ نسـبتا در سـطوح باال باقی مانده است و 

قیمت زغال سـنگ حرارتی بین 800 تا 900 یوان بر تن 

ثابت باقی مانده است، بنابراین هزینه برق واحدهای 

ذوب آلومینیـوم در سـطح باالیـی حفظ شـده اسـت. 

طبـق آمـار »SMM«، در حـال حاضر میانگین قیمت 

برق چین در واحدهای ذوب آلومینیوم بیشتر از 0.4 

یوان در کیلووات ساعت است.

حاشیه سود واحدهای ذوب آلومینیوم اکنون در 

حال کاهش است. ذوب آلومینیوم بیشترین سود را 

در کل زنجیره صنعت دارد، بنابراین سود آن نسبت 

به کاهش آسیب پذیرتر است.

موجـودی  گذشـته،  سـال   10 بـا  مقایسـه  در 

آلومینیـوم فعلـی در سـطح پایینـی قـرار دارد. بـر 

اساس تغییرات سال جاری نسبت به مدت مشابه 

سـال گذشـته و تعـداد روزهایـی کـه موجودی فعلی 

می توانـد حجـم مصـرف را پوشـش دهـد، موجـودی 

فعلی هنوز در سطح پایینی قرار دارد. با این وجود، 

در بررسـی کوتاه مـدت بـازار، موجـودی شـمش 

آلومینیوم و بیلت هر دو به مدت دو هفته یا بیشتر 

افزایش پیدا کرد.

موجودی آلومینیوم ممکن است از اوایل تا اواخر 

مـاه آگوسـت بـه افزایش خـود ادامه دهد کـه این امر 

مقاومـت در برابـر رشـد قیمـت آلومینیـوم را تشـدید 

خواهد کرد.

در خصـوص چشـم انداز قیمـت در فصـل سـوم 

سـال جاری، موسسـه »SMM« بر این باور اسـت که 

قیمت آلومینیوم از حدود 17 هزار یوان بر تن حمایت 

خواهـد شـد و بـا مقاومـت زیـادی نسـبت بـه سـطح 

19هزار یوان بر تن برخورد خواهد کرد.

چشم انداز »SMM« برای بازار آلومینیوم در 
فصل سوم سال جاری
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در مجمـوع، میـزان عرضه آلومینا در شـمال چین کافی بـود. خریداران مایل به انباشـت موجودی 
بودنـد و قیمت هـای خریـد کاهـش یافت. بـا این وجـود به  دلیـل افزایـش هزینه ها، فروشـندگان 

قیمت ها را در سطوح ثابتی حفظ کردند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از موسسه »SMM«، در حال حاضر قیمت 

در  همچنیـن  و  مختلـف  اسـتان های  در  آلومینـا 

بازارهـای شـمالی و جنوبـی چیـن متفـاوت اسـت و 

نیـز  بازرگانـان  و  فروشـندگان  خریـداران،  ذهنیـت 

اخیـر  بـازار  از   »SMM« بررسـی  اسـت.  متفـاوت 

آلومینـا بـه دنبـال ترتیـب زمانـی بـه شـرح زیر نشـان 

داده شده است.

بـا افزایـش هزینه هـا در اواسـط ماه جـوالی، تولید 

آلومینـا در شـمال چیـن کاهـش یافـت و منجـر بـه 

افزایش اندک قیمت ها شد.

برخـی از شـرکت ها در شـمال چیـن بـا ظرفیـت 

سـاالنه حـدود سـه میلیـون و 300 هـزار تـن مجبـور بـه 

کاهـش تولیـد شـدند زیـرا آن هـا قـادر بـه خرید سـنگ 

معدن وارداتی با قیمت باال و همچنین خرید سنگ 

معدن کافی داخلی نبودند. بنابراین، عرضه آلومینا 

در بازار فیزیکی در منطقه شمال چین محدود شد. 

قیمـت آلومینـا در اسـتان های شـانژی و هنـان هـر دو 

اندکی افزایش یافت اما این رشد عمدتا به  دلیل افت 

شـدید قیمت آلومینیوم بود که در حدود 17 هزار و 

200 یـوان بـر تـن در نوسـان بـود که نسـبت بـه ابتدای 

مـاه جـوالی نزدیـک بـه یـک هـزار و 600 یـوان بـر تـن 

کاهـش یافـت. بنابرایـن، بـه  دلیل افت حاشـیه سـود، 

واحدهـای ذوب آلومینـا شـروع بـه چانه زنـی بـرای 

کاهـش قیمت هـای خریـد کردنـد. بـا ایـن وجـود، از 

آنجایی که زیان پاالیشگاه های آلومینا در شمال چین 

بـه تدریـج افزایـش یافـت، مصالحـه در تعیین قیمت 

بیـن  نتیجـه، اختـالف  بـود. در  آن هـا دشـوار  بـرای 

خریداران و فروشندگان در مورد قیمت های پیشنهادی 

بـه عـدم اطمینـان در مـورد  بـا توجـه  شـروع شـد. 

بـازار  چشـم انداز قیمت هـا، بازرگانـان نیـز نظاره گـر 

بودنـد و تمایـل آن هـا برای خرید و انباشـت موجودی 

بسـیار کـم بـود. در جنـوب غربـی چیـن، بـا احـداث 

و  گوانگـژی  اسـتان های  در  جدیـد  تولیـد  ظرفیـت 

چونگ کینگ، قیمت آلومینا افزایش پیدا کرد.

در اواخـر مـاه جـوالی، معامـالت بازار راکـد بود و 

قیمت های پیشنهادی اساسا تثبیت شدند.

بـازار بـه تدریـج افـت تولیـد در منطقه شـمالی را 

پذیرفـت و در مجمـوع تمایـل بازار کاهش یافـت. در 

شـمال چیـن، به دلیـل افـت حاشـیه سـود و رشـد زیان 

ناشـی از هزینه هـای بـاال، واحدهـای ذوب در تولیـد 

کنـد بودنـد. از آنجایـی کـه بیشـتر واحدهـای ذوب 

سـفارش های  تحویـل  بـرای  را  پایـه  تولیـد  عمدتـا 

بلندمدت حفظ کردند، عرضه در بازار فیزیکی اندک 

بـود. عـالوه بـر این، واحدهای ذوب تمایلی به فروش 

محصوالت خود نداشتند و قیمت های پیشنهادی را 

بیـن دو هـزار و 950 تـا سـه هـزار و 50 یـوان بر تن اعالم 

کردنـد و قیمت های معامالتی اساسـا بین دو هـزار و 

900 تا سه هزار یوان بر تن بود. معامالت فیزیکی در 

جنـوب غربـی چین انـدک بود و قیمت ها در سـطوح 

ثابتی باقی ماند.

از اواخـر مـاه جوالی تا ابتدای ماه آگوسـت، خبر 

کاهـش تولیـد قیمت هـا را افزایـش داد امـا کاهـش 

واقعـی تولیـد کمتر از حد انتظار بـازار بود و منجر به 

کاهش مجدد قیمت شد.

بـا توجـه بـه شـایعاتی کـه در بـازار وجـود داشـت، 

انتظـار مـی رود کـه یـک واحد ذوب در شـمال چین با 

ظرفیـت تولیـد سـه میلیـون تـن، بـه  دلیـل مسـائل 

زیسـت محیطی، تولید را کاهش دهد یا تعلیق کند 

کـه ایـن امـر منجـر بـه افزایـش قیمـت اسـتعالمی در 

بـازار شـمال چیـن شـد. ایـن در حالی اسـت کـه از روز 

11آگوست، هیچ گونه توقف تولید در این واحد ذوب 

اعالم نشد. بنابراین عرضه نسبتا پایدار، نگرانی بازار 

را کاهـش داد. معامـالت بـه تدریـج بـه سـطح عـادی 

بازگشت و خریداران پایین دست تر )واحدهای ذوب( 

بـه سـختی افزایـش قیمـت آلومینـا را پذیرفتنـد. در 

جنوب غربی چین، با عرضه فراوان در بازار فیزیکی و 

کسـب سود بیشـتر نسـبت به بازارهای شمال چین، 

واحدهـای ذوب تمایـل کمتـری برای حفظ قیمت ها 

در سطوح ثابت داشتند، بنابراین امکان برای مذاکره 

بر سر قیمت وجود داشت.

مجمـوع عرضـه آلومینـا در شـمال چیـن کافـی 

بود، خریداران مایل به انباشـت موجودی بودند و 

قیمت هـای خریـد کاهـش پیـدا کـرد. با ایـن وجود، 

به  دلیل رشد هزینه ها، فروشندگان قیمت ها را در 

سـطوح ثابت حفظ کردند. پیش بینی می شـود که 

قیمت آلومینا در شمال چین به نوسان خود ادامه 

دهـد. در جنـوب غربـی چیـن، ظرفیت هـای جدید 

همچنان در حال افزایش تولید هستند و به تداوم 

رشــد عرضه در منطقــــه کمک می کنـــد. عرضــه 

آلومینا در بازار فیزیکی موجود برای فروش نیز در 

حـال افزایـش اسـت امـا این احتمال نیز وجـود دارد 

کـه در آینـده معامـالت بـا قیمت های پاییـن انجام 

آگوسـت  مـاه  در  کـه  می شـود  پیش بینـی  شـود. 

قیمـت آلومینا در شـمال چین به ثبات خـود ادامه 

دهـد امـا قیمـت آن در جنوب چیـن اندکی کاهش 

پیدا خواهد کرد.

اختالف قیمت آلومینا بین شمال و جنوب چین
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طی یک ماه اخیر، قیمت آلومینیوم در بورس شانگهای در کل منحنی V شکل را تشکیل داد.

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

 آنالیـن« و بـه  نقـل از موسسـه »SMM«، بـا توجـه بـه 

افت مصرف و کاهش غیر منتظره حجم تولید به  

بیـن  اختـالف  ذوب،  واحـد  یـک  تعطیلـی  دلیـل 

موقعیت هـای خریـد و فـروش شـدید بـود. قیمـت 

کـه  قـراردادی  در  شـانگهای  بـورس  آلومینیـوم 

بیشترین حجم معامله را داشت، در روز 10 آگوست 

بـا  17 هـزار و 18 هـزار و 820 یـوان بـر تـن پایین تریـن و 

باالتریـن سـطح قیمتـی را ثبت کرد. ایـن قـرارداد در 

روز 10 آگوسـت بـا رقـم 18 هـزار و 685 یـوان بـر تـن 

بسته شد که نسبت به روز گذشته 775 یوان بر تن 

یـا 4.33 درصـد افزایـش داشـت. قیمـت سـه ماهـه 

آلومینیوم بورس فلزات لندن در همان روز، بین دو 

هـزار و 310 تـا دو هـزار و 510 دالر بـر تـن نوسـان کرد و 

روز 10 آگوست به دو هزار و 473 دالر و 50 سنت بر 

تن رسید و رشد ماهانه 2.72 درصدی را نشان داد.

در خصـوص عوامـل کالن، فـدرال رزرو مطابق با 

انتظـارات بـازار، نـرخ بهـره مبنـای خـود را در روز 28 

جـوالی 0.75 درصـد افزایـش داد و بـا ایـن امـر نـرخ 

بهره مبنا به بازه 2.25 تا 2.50 درصد رسید. تشدید 

بحران انرژی در اروپا نیز به رشـد قیمت آلومینیوم 

در بـورس فلـزات لنـدن شـتاب داد. بـا نگاهـی بـه 

مـاه  بـرای   »PMI« خریـد  مدیـران  شـاخص  چیـن، 

جـوالی در بخـش سـاخت و تولیـد 49واحـد گـزارش 

شـد کـه 1.2 واحـد نسـبت بـه مـاه گذشـته کاهـش 

داشـت. عالوه برایـن، وزارت صنعـت و فنـاوری 

اطالعـات، کمیسـیون توسـعه و اصالحـات ملـی و 

وزارت اکولـوژی و محیـط زیسـت بـه طـور مشـترک 

برنامـه عملیاتـی را بـرای کاهـش انتشـار کربـن در 

بخش صنعت صادر کردند.

در بررسـی عوامـل بنیـادی، ظرفیت هـای فعـال 

ایـن  بـا  کردنـد.  رشـد  جـوالی  مـاه  در  آلومینیـوم 

رونـد  بـر  آلومینیـوم  قیمـت  شـدید  افـت  وجـود، 

بازیابـی تولیـد در اسـتان گوانگـژی به  دلیل کاهش 

حاشـیه سـود تاثیـر گذاشـت و تولیـد در اسـتان 

سـیچوان نیـز ناشـی از سـهمیه بندی بـرق محـدود 

شـد و افزایش هزینه های عملیاتی، مقدار ظرفیت 

فعـال آلومینیـوم را کاهـش داد. تولیـد آلومینیـوم 

چیـن در مـاه جـوالی حدود سـه میلیـون و 500 هزار 

تن بود که رشـد 6.74 درصدی را نسـبت به مدت 

مشـابه سـال گذشته ثبت کرد. تولید این محصول 

در هفت ماه نخست سال 2022 در مجموع به 23 

میلیـون و 59 هـزار تـن رسـید کـه نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال گذشـته 1.4 درصد افزایش داشـت. با 

ورود به ماه آگوست، ظرفیت عملیاتی آلومینیوم 

در چین 41 میلیون و 220 هزار تن تخمین زده شـد 

نوسان احتمالی قیمت آلومینیوم ناشی از عرضه بی ثبات 
و رکود فصلی در بازار مصرف
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زیـرا حادثـه ای رخ داد کـه یک واحد ذوب آلومینیوم 

در سـیچوان مجبور به کاهش 190 هزار تنی ظرفیت 

عملیاتی شد. بنابراین، انتظار می رود که حجم تولید 

بـه مـاه  آلومینیـوم چیـن در مـاه آگوسـت نسـبت 

گذشـته ثابـت باقـی بمانـد. فشـار وارده بـر جانـب 

عرضه چین در کوتاه مدت کاهش پیدا خواهد کرد. 

در جانـب تقاضـا، مصرف واحدهای پایین دسـتی در 

نـرخ  و  کـم شـد  رکـود  فصـل  مـاه جـوالی در  طـول 

بهره برداری در واحدهای پایین دستی کاهش یافت و 

بـا تـداوم رکـود در بخـش امـالک و مسـتغالت چین و 

سایر محصوالت نهایی، تقاضای آلومینیوم چین فاقد 

تقاضـای  رشـد  بـود.  مصـرف  رشـد  جهـت  محـرک 

صنعت فتوولتاییک و انرژی جدید هنوز تایید نشده 

اسـت. بـه ایـن ترتیـب، میـزان تخفیـف در بازارهـای 

فیزیکی افزایش یافت زیرا بازرگانان شمش آلومینیوم 

و بیلـت چیـن قـادر به فـروش موجودی انبـار نبودند. 

حجم صادرات آلومینیوم و محصوالت آلومینیومی 

کارنشده در ماه جوالی، 652 هزار و 200 تن و مجموع 

صـادرات آن از ژانویـه تـا جـوالی، بـه چهـار میلیـون و 

160هـزار و 600 تـن رسـید کـه در مجمـوع نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال گذشـته، 34.9 درصـد افزایـش 

داشت. کمبود آلومینیوم اولیه در بازار اروپا باعث 

شـده اسـت که چین بیشـتر به صادرات آلومینیوم 

روی بیاورد و بازار صادرات عمده تمرکز این صنعت 

را از آن خود کند.

به طور خالصه در ماه آگوسـت، به  دلیل کاهش 

غیـر منتظـره تولیـد، تاخیـر در از سـرگیری تولیـد در 

مناطقی مانند گوانگژی ناشی از افت حاشیه سود، 

افزایـش نـرخ بهره بـرداری از ظرفیت هـای آلومینیـوم 

کنـد خواهـد بـود و پیش بینـی می شـود کـه تولیـد 

آلومینیـوم در مـاه آگوسـت نسـبت بـه مـاه گذشـته 

ثابت باقی بماند. در بازار خارج از چین، ظرفیت های 

فعال در اروپا به طور مداوم تحت تاثیر بحران انرژی 

قرار خواهند گرفت و از این رو افت تولید آلومینیوم 

در چین و خارج از کشـور محتمل اسـت که این امر 

منجر به کاهش فشار بر جانب عرضه در کوتاه مدت 

خواهد شـد. در خصوص مصرف، افزایش چشـمگیر 

نرخ بهره برداری واحدهای پایین دسـتی چین در ماه 

آگوسـت بعیـد بـه نظر می رسـد؛ در حالـی که انتظار 

مـی رود کـه رونـد کاهشـی تقاضـای خـارج از کشـور 

برای نیمه ساخته های آلومینیومی متوقف شود. در 

مجموع، پیش بینی می شود که موجودی آلومینیوم 

رونـد صعـودی خـود را حفـظ کنـد. بـه طـور خالصـه، 

صنعت آلومینیوم چین در ماه آگوست تحت تاثیر 

عوامـل صعـودی و نزولی قـرار خواهد گرفت و انتظار 

فـروش،  و  خریـد  بازی هـای  دلیـل  بـه   کـه  مـی رود 

کاهـش نوسـانات در جانـب عرضـه و افـت مصـرف، 

و  شـدید  نوسـانات  شـانگهای  بـورس  قراردادهـای 

گسـترده ای را تجربه کند. بدین ترتیب، پیش بینی 

می شـود کـه قیمت آلومینیـوم بورس شـانگهای در 

هفتـه آینـده بیـن  17 هزار و 800 تا 19هـزار و 300 یوان 

بر تن در نوسان باشد.

در خصوص عوامل 
کالن، فدرال رزرو مطابق 

با انتظارات بازار، نرخ 
بهره مبنای خود را در روز 
۲۸ جوالی 0.۷5 درصد 
افزایش داد و با این امر 

نرخ بهره مبنا به بازه ۲.۲5 
تا ۲.50 درصد رسید
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در ۱5 مـاه آگوسـت ۲0۲۲، اداره اقتصاد و فناوری اطالعات و شـرکت برق شـبکه دولتی اسـتان 
سـیچوان به طور مشـترک اطالعیه اضطـراری در مورد تشـدید قطعی برق در شـرکت های صنعتی 

به نفع شهروندان ساکن این استان صادر کردند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از موسسـه » SMM «، در اطالعیـه صـادره 

توسط اداره اقتصاد و فناوری اطالعات و شرکت برق 

شبکه دولتی استان سیچوان اشاره شد که با توجه به 

گرمای طوالنی  مدت و در مقیاس گسترده اخیر که 

مشابه آن در سال های گذشته مشاهده نشده است، 

خشکسـالی مـداوم منجـر بـه کاهش شـدید ظرفیت 

تولیـد بـرق نیروگاه هـای آبـی شـده و وضعیت کمبود 

برق فعلی را تشدید کرده است.

برنامـه  از  اسـتفاده   ،2022 آگوسـت  مـاه   15 از 

خاموشی متناوب لغو شد و دامنه اجرایی این برنامه 

در شـرکت های صنعتی به نفع شـهروندان سـاکن در 

19 شـهر اسـتان سـیچوان چین به جز شـهر پنژیهوا و 

منطقه لیانگشان گسترش یافت. در این اطالعیه اشاره 

شـد کـه تمـام مصرف کننـدگان بـرق صنعتـی شـامل 

شـرکت های امنیتـی کلیـدی در لیسـت سـفید بـه 

اسـتثنای مصـرف الزامـی برخی بخش های شـرکت ها 

که در استفاده از برنامه خاموشی متناوب شبکه برق 

سـیچوان گنجانـده شـده اند، تولیـد خـود را متوقـف 

کنند. این برنامه از ساعت 24 در 15 آگوست 2022 

تا ساعت 24 در 20 آگوست 2022 اجرایی شد. با این 

حال بیشتر شرکت ها ممکن است یک هفته یا بیشتر 

برنامه مربوط به سهمیه بندی برق را اجرا کنند.

عنـوان  بـه  آلومینیـوم  ذوب  واحد هـای 

مصرف کننـدگان بـزرگ انـرژی بـرق، در میـان کمبـود 

مداوم برق در استان سیچوان و موج گرمای مداوم 

بـا فشـار زیـادی مواجـه هسـتند. واحد هـای ذوب 

آلومینیوم در استان سیچوان از قبل شروع به کاهش 

تولیـد خـود مطابـق بـا سیاسـت سـهمیه بندی بـرق 

محلـی کردنـد و میـزان تولیـد خـود را بـه سـرعت بـه 

حجم 395 هزار تن رساندند. در همین راستا برخی از 

واحد های ذوب هنوز هم خاموش است یا با ظرفیت 

پایین کار می کند.

بهره بـرداری جـاری واحد هـای ذوب  میـزان 

آلومینیوم در اسـتان سـیچوان چین مطابق با جدول 

ارائه شده است.

تاثیر کاهش تولید آلومینیوم در استان   
سیچوان

بهره برداری از ظرفیت آلومینیوم در چین کندتر 

از حد انتظار افزایش خواهد یافت. همچنین زمان از 

دلیـل  بـه  اسـت  ممکـن  تولیـد  فراینـد  سـرگیری 

رویکردهـای مختلـف کاهـش تولیـد متفاوت باشـد. 

بـه  اسـتان سـیچوان  تولیـد در  آخریـن دور کاهـش 

روش هـای مختلـف انجـام شـد. اولیـن مـورد برنامـه 

خاموشی اضطراری ناشی از یک اتفاق بود که آسیب 

شـدیدی به سـلول های الکترولیتی مورد استفاده در 

واحدهـای ذوب وارد کـرد. بـه همین دلیل واحدهای 

ذوب بایـد قبـل از شـروع مجـدد تولیـد، سـلول های 

الکترولیتی  را تعمیر کنند. اگر سلول های الکترولیتی 

آسـیب جدی ببینند، فرایند تعمیر به زمان و هزینه 

بیشتری نیاز دارد.

دومین مورد برنامه خاموشی اضطراری مربوط به 

خامـوش شـدن سـلول های الکترولیتـی بـه روش 

معمولی است. در حال حاضر، اکثر واحدهای ذوب 

آلومینیوم در شهر مایشان استان سیچوان این رویکرد 

را اتخاذ می کنند که بر اساس آن، آلومینیوم مذاب 

در سـلول های الکترولیتـی تخلیـه شـده اسـت و بـه 

منظـم  طـور  بـه  الکترولیتـی  سـلول های  آن  دنبـال 

خاموش می شوند. برای از سرگیری فرایند تولید، این 

واحدهـای ذوب فقـط کافـی اسـت کـه سـلول های 

الکترولیتـی خـود را گـرم کننـد و در این روش روشـن 

کـردن سـلول ها تـا شـروع فراینـد تولیـد عـادی، مدتی 

طول می کشد.

سومین مورد برنامه خاموشی اضطراری مربوط به 

محدودیت فرایند تولید است که در آن کنترل فرایند 

خاموشی چین، آلومینیوم را به یغما برد
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تولید با استفاده از کاهش بار مصرفی به جای توقف 

کامل روند تولید در صنعت آلومینیوم انجام می شود. 

در ایـن فراینـد دمـای کـوره ذوب حفـظ می شـود و در 

طـول رونـد کاهـش بـار مصرفـی، آلومینیومـی تولیـد 

نمی شـود. هنگامـی کـه جریـان مصرفی بـه انـدازه مد 

نظر رسید، فرایند تولید آلومینیوم آغاز می شود. این 

روش کاهش تولید عموما برای تولید روزانه در ساعاتی 

خارج از ساعات پیک مصرف به  کار می  رود.

واحد های ذوب آلومینیوم با تنظیم زمان تولید 

پیـک  سـاعات  در  بـرق  مصرفـی  بـار  و  آلومینیـوم 

مصـرف، ایـن تاثیـرات را بـه حداقـل می رسـانند امـا 

مـدت  بـرای  نمی توانـد  رویکـرد  ایـن  از  اسـتفاده 

طوالنـی در حالـت بهره بـرداری کاهـش بـار مصرفـی 

استفاده شود؛ چراکه مخاطرات ایمنی خاصی را به 

همـراه دارد. در حـال حاضـر، برخـی از واحد هـای 

ذوب آلومینیـوم در شـهر گوانگیـوان از ایـن روش 

اسـتفاده می کننـد. بـا ایـن حـال، هیـچ راهـی بـرای 

تعییـن زمـان بازگشـت منبـع انـرژی بـرق بـه حالـت 

عـادی وجـود نـدارد. اگـر رونـد کاهـش بـار مصرفـی 

بیشـتر از حـد انتظـار طـول بکشـد، واحد هـای ذوب 

باید سلول های الکترولیتی خود را خاموش کنند.

احتمال کاهش ظرفیت آلومینیوم در آینده  
فارغ از اینکه واحد های ذوب در استان سیچوان 

چه رویکردی برای کاهش تولید خود اتخاذ می کنند، 

موسسه »SMM« پیش بینی می کند که حداقل دو 

ماه طول می کشد تا ظرفیت عملیاتی به سطح میزان 

مشـاهده شـده در پایـان مـاه ژوئـن امسـال برسـد. بـا 

ذوب  واحدهـای  مـداوم  تعطیلی هـای  بـه  توجـه 

آلومینیوم و عدم اطمینان در مورد زمان از سرگیری 

تولیـد نرمـال آن ها، بهبود میزان تولید آلومینیـوم در 

استان سیچوان ممکن است بیش از حد انتظار طول 

بکشـد. بـر همیـن اسـاس، موسسـه »SMM« یـک بار 

دیگـر پیش بینـی خـود را بـرای ظرفیـت آلومینیـوم 

عملیاتـی آینـده اصـالح کـرد. در حـال حاظر موسسـه 

»SMM« تخمیـن می زنـد کـه ظرفیـت آلومینیـوم 

عملیاتـی تولید چین در پایـان ماه آگوسـت 270 هزار 

تن نسبت به مدت مشابه ماه گذشته کاهش یابد و 

به 41 میلیون و 130 هزار تن برسد و تولید آلومینیوم 

داخلـی چیـن نیـز در ایـن ماه به حدود سـه میلیـون و 

470 هزار تن کاهش یابد. با توجه به ازسرگیری روند 

تولیـد در آینـده در اسـتان های گانسـو و گوانگشـی و 

همچنین افزایش ظرفیت جدید در اسـتان گانسـو و 

منطقه مغولسـتان داخلـی چین، ظرفیت فعـال برای 

تولیـد آلومینیـوم در چیـن ممکـن اسـت تا پایان سـال 

جاری به 42 میلیون تن برسد.

تاثیر تدریجی بر قیمت آلومینیوم  
موسسه »SMM« دالیل اصلی عدم ثبات اخیر 

در قیمت آلومینیوم را به شرح زیر بیان می کند:

بـه عنوان دلیـل اول، آخرین داده های دریافتی 

نشان می دهد ارزش افزوده صنعتی و کل صنعت 

خرده فروشـی کاالهای مصرفی چین در ماه جوالی 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل کاهـش یافتـه 

و  امـالک  توسـعه  در  سـرمایه گذاری  و  اسـت 

مسـتغالت ملی از ماه ژانویه تا ماه جوالی امسـال، 

6.4 درصد کاهش داشته که باعث بروز رفتارهای 

مرتبط با شرایط احساسی نابسامان در سطح کالن 

شده است. 

بیـان کـرد کـه  بـه عنـوان دلیـل دوم، می تـوان 

مصرف صنایع پایین دسـت آلومینیوم چین هنوز به 

فصـل پیـک خریـد نرسـیده اسـت. به عـالوه تقاضـای 

نهایـی کـه امـالک و مسـتغالت در صـدر آن هـا قـرار 

همچنیـن  مـی رود.  پیـش  کنـد  همچنـان  داشـت، 

موجودی شـمش آلومینیوم تولید چین همچنان در 

حال رشد است.

دلیـل سـوم ایـن اسـت کـه واحد هـای ذوب 

آلومینیوم در استان سیچوان عمدتا مذاب آلومینیوم 

پایین دسـتی در مناطـق  بـه شـرکت های صنایـع  را 

محلـی عرضـه می کننـد. کاهـش تولیـد واحد هـای 

ذوب در استان سیچوان با کاهش تولید شرکت های 

صنایـع پایین دسـتی همـراه و بـر همیـن اسـاس تعادل 

عرضـه و تقاضـا در کوتاه مـدت بـه نـدرت تحت تاثیر 

قرار گرفته است.

هنگامی که مشکل قطعی برق در آینده کاهش 

یابـد، شـرکت های صنایـع پایین دسـتی می تواننـد به 

سـرعت رونـد تولیـد را از سـر بگیرنـد و ایـن در حالـی 

اسـت کـه واحد هـای ذوب در حـال حاضـر، توانایـی 

همراهی و حفظ این روند را ندارند. در نهایت با ادامه 

این روند ممکن است در آینده استان سیچوان چین 

با شکاف عرضه مواجه شود.
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طبـق نظرسـنجی »SMM«، میانگین نـرخ بهره برداری تولیدکننـدگان بیلت آلومینیـوم در چین، 
بـرای دو مـاه متوالـی کاهـش یافـت و بـه ۷۱.۳ درصـد در ماه جوالی رسـید کـه افـت 0.۹۹ واحد 

درصدی را نسبت به ماه گذشته ثبت کرد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از موسسه »SMM«، میانگین نرخ  بهره برداری 

تولیدکنندگان بیلت آلومینیوم در چین، برای دو ماه 

متوالی کاهش یافت و به 71.3 درصد در ماه جوالی 

رسـید کـه افـت 0.99 واحـد درصدی را نسـبت به ماه 

گذشـته ثبـت کـرد. نـرخ بهره بـرداری در شـمال چین 

افزایش پیدا کرد و در مرکز و جنوب چین در مجموع 

بدون تغییر باقی ماند. با این وجود، نرخ بهره برداری 

در شـرق، شـمال غـرب و جنـوب غـرب چیـن همگـی 

نسبت به ماه گذشته کاهش داشت.

نظرسـنجی »SMM« نشـان می دهـد کـه تولید 

بیلت هـای آلومینیومـی در مغولسـتان داخلـی بـه 

تولیـد  زیـرا خطـوط  بازگشـته اسـت  حالـت عـادی 

برخی از واحدهای بیلت آلومینیوم که برای تعمیر 

و نگهـداری در مـاه ژوئـن تعلیق شـده بودنـد، در ماه 

جـوالی تولیـد را از سـر گرفتنـد. همچنیـن بـه  دلیـل 

همـکاری بـا واحدهـای ذوب آلومینیـوم، برخـی از 

واحدهـای بیلـت آلومینیـوم در ماه های مـی و ژوئن 

آلومینیـوم مـذاب را بـه صـورت محـدود خریـداری 

کردنـد. بـا ایـن وجـود، عرضـه ایـن محصـول در مـاه 

جـوالی بهبـود پیـدا کـرد کـه ایـن امـر باعـث افزایش 

نـرخ بهره بـــرداری تولیدکننـــدگان محلـی بیلـــت 

آلومینیـوم شـد. در مـاه جـوالی، نـرخ بهره بـرداری 

افـت  بـا  پایین دسـتی  واحدهـای  در  اکسـترودرها 

5.6درصـدی نسـبت بـه مـاه گذشـته کمتـر بـود. 

برخـی از واحدهـای بیلـت آلومینیـوم در جنـوب 

غرب و شمال غرب چین تولید را کاهش دادند. به  

سـیچوان،  اسـتان  در  بـرق  سـهمیه بندی  دلیـل 

واحدهای ذوب آلومینیوم محلی و واحدهای بیلت 

آلومینیـوم تولیـد را بـه میـزان قابـل توجهـی کاهـش 

دادنـد و میانگیـن نرخ بهره برداری روند نزولـی را در 

پیـش گرفـت. در اوایـل مـاه آگوسـت، حادثـه ای در 

یـک واحـد ذوب آلومینیـوم در اسـتان سـیچوان رخ 

داد کـه بـر ظرفیـت تولیـد 190 هزار تنی آلومینیوم و 

نـرخ  گذاشـت.  تاثیـر  آن  بیلـت  تنـی  40هـزار 

بهره بـرداری تولیدکنندگان بیلت آلومینیـوم در ماه 

آگوسـت کاهـــش بیشتـــری پیـــدا کرد. موسســه 

»SMM« سیاســـت سهمیه بنـــدی بـرق محلـــی و 

نظـر  زیـر  را  مرتبـط  تولیـد شـرکت های  ازسـرگیری 

خواهد داشت.

از آنجایـی کـه مـذاب آلومینیـوم بـا میانگیـن 

قیمـت ماهانـه قیمت گـذاری و معاملـه می شـود، 

فـروش مـذاب آلومینیـوم سـودآورتر از مصـرف آن 

بـرای تولیـد شـمش بـه  دلیـل افـت قیمـت در مـاه 

جـوالی بـود. بنابرایـن سـهم مـذاب آلومینیـوم در 

تولید و عرضه محصوالت واحدهای ذوب آلومینیوم 

در مـاه جـوالی بـه همیـن نسـبت افزایـش یافـت. 

مجموع عرضه بیلت های آلومینیومی برای پوشش 

تقاضـا کافـی بـود. از آنجایـی کـه نـرخ بهره بـرداری 

رونـد  پایین دسـتی  واحدهـای  در  اکسـترودرها 

کاهشی خود را حفظ کرده است، موجودی داخلی 

واحدهـای تولیـد چیـن و موجـودی انبـار بازرگانـان 

چیـن ممکـن اسـت همچنـان افزایـش یابـد. اخیـرا 

حاشـیه سـود تبدیل بیلت های آلومینیومی در بازار 

حجـم  کاهـش  دلیـل  بـه   کـه  اسـت  شـده  انـدک 

بـا رشـد همـراه نشـد.  معامـالت در سراسـر چیـن 

بسـیاری از شـرکت ها اعـالم کردنـد کـه در صـورت 

عـدم بهبـود چشـمگیر در سـفارش های واحدهـای 

پایین دسـتی در مـاه آگوسـت، آن هـا کاهـش تولیـد 

بیلت آلومینیوم را در نظر خواهند گرفت. بنابراین، 

شـرکت های  بهره بـرداری  نـرخ  کـه  مـی رود  انتظـار 

رونـد  اندکـی  آگوسـت  مـاه  در  آلومینیـوم  بیلـت 

کاهشـی را ادامـه دهـد امـا مجمـوع عرضـه فـراوان 

باشد. موسسه »SMM« نرخ بهره برداری اکسترودرها 

در واحدهای پایین دستی و همچنین توسعه بخش 

امالک و مسـتغالت، زیرسـاخت ها و سـایر زمینه ها 

در نیمه دوم سال جاری را زیر نظر خواهد داشت.

تداوم کاهش نرخ بهره برداری تولیدکنندگان بیلت آلومینیوم 
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مـــسمـــس

بحران کمبود خاک معدنی، دامن گیر تولیدکنندگان شده است

سوختن بازار مس جهانی در شعله های آتش جنگ روسیه و اوکراین

موجودی کاتد مس چین به پایین ترین حد خود در 6 سال گذشته رسید
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مدیرعامل شـرکت اکسیدسـازان روی ایرانیان گفت: در حالی که کشـور ما غنی از معادن مس 
اسـت و بـه راحتـی می توانیم خاک مـورد نیاز خـود را فراهم کنیم اما ناچـار به واردات مـواد اولیه از 
کشـورهای همسـایه مانند ترکیه و آذربایجان هسـتیم و مشـخص نیسـت که تکلیف خاک معدنی 

در داخل کشور چه می شود.

بحران کمبود خاک معدنی، دامن گیر 
تولیدکنندگان شده است

زین العابدیـن مـرادی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین« بیـان کرد: 

شـرایط تولیـد در پنـج ماهه ابتدایی سـال جـاری، به 

مراتب دشـوارتر از سـال گذشـته شده اسـت. افزایش 

قیمت گاز بر مبنای 40 درصد واحدهای پتروشیمی، 

ناخـودآگاه منجـر بـه افزایـش چشـمگیر  هزینه هـای 

قیمت گـذاری  همچنیـن  شـد.  مجموعـه  تولیـد 

دسـتوری مـس در بـورس کاالی ایـران و اختـالف 

انـواع  تولیدکننـدگان  نیمایـی،  و  آزاد  دالر  قیمـت 

محصـوالت مسـی را بـا چالش هایـی مواجـه سـاخته 

اسـت. قیمت مس در روزهای پایانی سـال گذشـته 

در بـورس فلـزات لنـدن، بـه مرز 10 هـزار دالر به ازای 

هر تن رسـید و کمتر کسـی فکر می کرد که قیمت 

آن بـه یـک بـاره بـه هفـت هـزار دالر بـه ازای هـر تـن 

معامـالت  مسـئله  همیـن  کنـد.  پیـدا  کاهـش 

تولیدکننـدگان داخلـی را طـی یـک تـا دو مـاه اخیـر 

برهم زد و بسیاری از فعاالن صنعت مس، در تامین 

ماده اولیه خود با ضرر مالی فراوانی مواجه شدند.

امیدوار به ثبات قیمت فلزات هستیم  
وی افـزود: بـه دنبـال افت ناگهانی قیمت مس 

در بازارهـای جهانـی، عرضـه کاتـد در بورس کاهش 

پیـدا کـرد و همیـن مسـئله منجـر بـه ایجـاد رقابـت 

بیشتر و افزایش قیمت کاذب مس شد. خوشبختانه 

از آنجایـی کـه عـالوه بـر شـمش مـس، اکسـید روی 

نیـز در شـرکت اکسیدسـازان روی ایرانیـان تولیـد 

می شـود، بنابرایـن مـا متحمـل ضـرر مالـی چندانـی 

نشـدیم و با توجه به افزایش چشـمگیر قیمت روی 

در بازارهـای جهانـی تـا مرز چهار هـزار و 500 دالر به 

ازای هر تن، تا حدودی توانستیم شرایط را مدیریت 

کنیـم امـا در حالت کلـی، افزایش هزینه های تولید 

فلـزات در  قیمـت  کاهـش  بـا  داخـل همزمـان  در 

بازارهـای جهانـی، بـه تولیـد اکثـر شـرکت های فعال 
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مجموعـه خود نشـده اند. بر همین اسـاس ضـرورت 

و  مدیریــــت  جهـــت  الزم  برنامه ریزی هـــای  دارد 

بهینه ســـازی مصـرف بــــرق و گاز واحدهــــای هــــم 

صنعتـی و هـم خانگـی صورت پذیرد تا کمتر شـاهد 

چنین اتفاقاتی در بخش تولید باشیم.

وی در ادامـــه بـه عـــدم همـکاری سازمان هـــای 

دولتـی بـا بخـش خصوصی جهـت مدیریـت مصرف 

برق اشاره کرد و گفت: پیش از اینکه قطعی برق در 

تابسـتان سـال جـاری آغـاز شـود، مـا طـی نامـه ای بـه 

شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اعـالم کردیـم کـه 

طبق ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، 

در حالـی بـرق یـک مجموعـه صنعتـی، آن هـم در 

و...  جنـگ  سـیل،  همچـون  اضطـراری  زمان هـای 

می توانـد قطـع شـود کـه هزینه هـای مرتبـط بـا آن بـه 

تولیدکننده پرداخت شـود. بر اسـاس قرارداد معینی 

کـه بین شـرکت شـهرک های صنعتـی و توزیـع نیروی 

برق منعقد شده است، شرکت برق موظف به تامین 

بـرق واحدهـای صنعتـی اسـت و اگـر مشـکل قطعـی 

برق اتفاق بیفتد، مرتبط با زیرساخت های این شرکت 

اسـت. متاسـفانه ایـن مسـئله بـا دلخـوری مسـئوالن 

ذی ربـط همـراه شـد و ایـن در حالـی اسـت کـه مـا، 

موظف به پرداخت حقوق نیروهای انسانی حتی در 

روزهـای تعطیـل هسـتیم و زمانـی کـه بـرق مجموعـه 

قطـع می شـود، بـا کاهـش تولیـد و درآمدزایـی مواجه 

خواهیـم شـد. در نهایـت نیـز نتیجـه مطلوبـی از ایـن 

مسئله حاصل نشد و علی رغم اینکه ما خواسته خود 

را طبق قانون مطرح کرده بودیم اما به دلیل اینکه 

سـایر  بـا  نشـویم،  مواجـه  آینـده  در  مشـکلی  بـا 

همکاران همراه شدیم.

بحران کاهش نیروی انسانی  
خصـوص  در  مسـی  شـمش  تولیدکننـده  ایـن 

اهمیت نیروی انسانی در بخش تولید، تاکید کرد: 

دولـت بـه منظـور تامیـن کمبـود بودجـه، اقـدام بـه 

اخذ مالیات از حق بیمه کارفرمایان کرده است. از 

سـوی دیگر، حقوق نیروی انسـانی در سال جاری با 

افزایـش 57 درصـدی همـراه شـده و ایـن در حالـی 

نیروهـای  و  کارمنـدان  حقـوق  دولـت،  کـه  اسـت 

رسمی را به این میزان افزایش نداده است. به طور 

در این حوزه طی چند ماه اخیر آسیب زده است. 

مدیرعامـل شـرکت اکسیدسـازان روی ایرانیـان 

عنـوان کـرد: اکثـر واحدهـای صنعتـی در سـه ماهـه 

اخیـر، بـا معضل قطعی برق مواجه شـده اند. شـرکت 

توزیـع نیـروی بـرق در اسـتان های مختلف حـدود دو 

مـاه پیـش اعـالم کـرد کـه 15 تـا 21 روز طـی سـه مـاه 

تابسـتان، برق واحدهای صنعتی باید قطع شـود تا با 

کمبـود و قطعـی گسـترده بـرق در ایـن فصـل مواجـه 

نشـویم. از آنجایی که ریخته گری مس در کوره باید 

و  شـود  انجـام  سـاعته  و 24  مسـتمر  صـورت  بـه 

نمی توانیـم بـرق مجموعـه را حتی به مـدت یک روز 

قطع کنیم، بنابراین از شرکت توزیع نیروی برق استان 

خواستیم طی هر ماه، پنج تا 6 روز متوالی برق را قطع 

کند تا متحمل ضرر و زیان کمتری شویم. اگرچه برق 

مجموعه طی این روزها به طور کامل قطع نشد و ما 

تنها مجوز تولید در این مدت را نداشتیم و به سایر 

امور شـرکت همچون تعمیرات رسـیدگی کردیم. در 

صورتی که اگر طی این روزها به هر دلیل مشغول تولید 

می شدیم، برق واحد اداری را هم قطع می کردند.

قطعی گاز به تولید ضربه زد   
مرادی در همین راسـتا تصریح کرد: آجر و مواد 

تولیـد،  اسـتفاده در داخـل کوره هـای  نسـوز مـورد 

حـدود پنـج میلیـارد تومـان بـرای مجموعـه هزینـه 

داشـته اسـت و قطعی برق، آسـیب جدی به دیواره 

کوره و این مواد وارد خواهد کرد. به همین علت ما 

تصمیـم گرفتیـم تولیـد خـود را طـی سـه ماهـه فصل 

تابسـتان متوقـف کنیـم تا بـا زیـان مالی هنگفت به 

دنبال تخریب این آجرها مواجه نشویم اما متاسفانه 

روز گذشـته خبـری مبنـی بـر قطعی همزمان بـرق و 

از  یکـی  از سـوی  رو  پیـش  گاز در فصـل زمسـتان 

مسـئوالن مطـرح شـد کـه نگرانی هایـی را بـرای مـا 

ایجاد کرد. دی ماه سـال گذشـته، زمانی که اسـتان 

زنجان با افت شدید فشار گاز مواجه شد، گاز تمام 

بـدون  و  نیمـه شـب  شـهرک های صنعتـی حوالـی 

اطالع رسـانی قبلـی قطـع شـد و واحدهـای ذوب و 

ریخته گری مس و روی به دلیل سرد شدن کوره، به 

شدت آسیب دیدند و این در حالی است که برخی 

از ایـن واحدهـا، هنـوز موفق بـه راه  اندازی مجدد 

به دنبال افت ناگهانی قیمت 
مس در بازارهای جهانی، 

عرضه کاتد در بورس 
کاهش پیدا کرد و همین 

مسئله منجر به ایجاد رقابت 
بیشتر و افزایش قیمت 

کاذب مس شد
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کارگـران،  دسـتمزد  رشـد  از  حجـم  ایـن  مشـخص، 

شـرایط را بـرای کارفرمایـان دشـوارتر از قبـل خواهـد 

کـرد و آن هـا را در تنگنـای سـخت اقتصـادی قـرار 

خواهد داد. با این وجود، دولت همچنین اقدام به 

اخـذ مالیـات از نیروهـای انسـانی کـرده اسـت و در 

حالـی کـه بایـد مسـیر تولیـد هموارتـر از قبـل شـود، 

متاسـفانه برعکـس ایـن اتفـاق رخ داده اسـت. از 

سوی دیگر، تورم به قدری طی دو تا سه سال اخیر 

حقـوق،  افزایـش  ایـن  کـه  اسـت  کـرده  پیـدا  رشـد 

تاثیری در شرایط مالی و اقتصادی نیروهای انسانی 

به ویژه کارگری نخواهد داشت.

بـر همیـن اسـاس، انگیـزه نیـروی انسـانی بـرای 

فعالیـت در واحدهـای تولیدی و صنعتی به شـدت 

کاهش یافته اسـت و در عمل، ما با افت محسـوس 

نیروی انسانی مواجه هستیم. عالوه براین، بسیاری 

از کارگران نسبت به میزان حقوق و همچنین شرایط 

تولیـد گالیه منـد هسـتند و حتـی تمایلـی بـه ادامـه 

فعالیـت جهـت کسـب سـابقه و در پایـان، اخـذ حـق 

مسـتمری بازنشسـتگی از سـازمان تامین اجتماعی 

ندارنـد. تعـداد مشـاغل غیـر مولـد در اسـتان های 

مختلـف کشـور، روزبـه روز در حـال افزایـش اسـت و 

بـه  چندانـی  تمایـل  نیـز  تولیدکننـدگان  حتـی 

سـرمایه گذاری در ایـن بخـش ندارنـد و بایـد هرچـه 

چشـمگیر  کاهـش  خصـوص  در  چـاره ای  سـریع تر 

نیـروی انسـانی در بخـش تولیـد از جانـب مسـئوالن 

ذی ربط اندیشیده شود.

مـرادی در ارتبـاط بـا آینـده صنعـت مس، تاکید 

کـرد: یکـی از اتفاقـات مهمـی کـه تـا سـال 2030 در 

جهـان رخ خواهـد داد، جایگزینی خودروهای برقی 

با بنزینی اسـت و همین مسـئله، اشـاره به اهمیت 

بـاالی صنعـت مـس دارد. بنابرایـن مصـرف مس در 

سـال های پیـش رو، بـه شـدت افزایـش خواهد یافت 

و بـدون شـک قیمـت ایـن فلـز سـرخ، دوبـاره بـه اوج 

برمی گـردد. بـر همیـن اسـاس بایـد از ذخایـر مـس 

موجود در کشور، بیشترین بهره را ببریم تا بتوانیم 

حرفی برای گفتن در این صنعت داشته باشیم.

ناچار به واردات خاک معدنی هستیم  
وی ضمن اشاره به تامین مواد اولیه، اظهار کرد: 

مـاده اولیـه مـورد اسـتفاده در ایـن مجموعـه، سـرباره  

برنجـی و خـاک  حـاوی مـس و روی اسـت. سـرباره  

انجـام  برنـج  ذوب  کـه  کارخانه هایـی  از  را  برنجـی 

می دهنـد، ماننـد تولیدکننـدگان مقاطـع برنجـی در 

اسـتان های تهـران و اصفهـان یـا واحدهایـی کـه بـه 

هسـتند،  مشـغول  برنجـی  قطعـات  ریخته گـری  

خریـداری می کنیـم. خـاک حـاوی مـس و روی نیـز از 

طریـق واردات از کشـورهای همسـایه نظیـر ترکیـه و 

آذربایجـان تامیـن می شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه 

کشـور مـا، غنـی از ذخایـر مـس و روی اسـت و بـا ایـن 

وجود، ما ناچار به واردات از کشور همسایه هستیم. 

بازار مواد اولیه در این حوزه، رقابتی و محدود است 

و متاسـفانه مـا در ایـن زمینـه با مشـکالت عدیـده ای 

مواجه هستیم. اگر بتوانیم خاک مورد نیاز شرکت را 

با وجود شرایط سخت اقتصادی و تحریم ها به کشور 

وارد کنیم، باز هم سازمان  محیط زیست از ارسال آن 

بـه کارخانه جلوگیری می کنـد. واردات این محصول 

بـه برخـی دالیـل همچـون بـاال بـودن غلظـت سـرب 

موجـود در خـاک، بـا مشـکالتی همـراه شـده اسـت و 

گاهـی بـه کشـور مبـدا بازگشـت داده  می شـود کـه 

این مسئله به هیچ وجه به نفع تولیدکننده نیست 

می رسـد  نظـر  بـه  بـود.  خواهـد  هزینه بـر  کامـال  و 

دسـت های پشـت پـرده، شـرایط تامیـن خـاک مـورد 

نیاز تولیدکنندگان شـمش مسـی را با بحران مواجه 

کـرده اسـت کـه متاسـفانه اقدامـی هـم نمی توانیـم 

انجام دهیم.

مدیرعامل شرکت اکسیدسازان روی ایرانیان در 

پایان یادآور شد: واقعیت امر این است که علی رغم 

وعده هـای دولـت مبنـی بـر حمایـت از تولیـد، مـا 

نیـازی بـه حمایـت مسـئوالن نداریـم و همیـن کـه 

دولـت در امـور مربـوط بـه تولیـد بخـش خصوصـی 

دخالـت نکنـد، می توانیـم بـه راه خـود ادامـه دهیم. 

حدود یک هفته اسـت که با مشـکل تامین سـوخت 

لیفتـراک مواجـه شـده ایم و در حالـی کـه سیسـتم 

بهین یـاب سـازمان صمـت قطـع شـده اسـت، بایـد 

سـوخت مورد نیاز خود را با قیمت هنگفت از بازار 

آینـده  در  امیـدوار هسـتیم  آزاد خریـداری کنیـم. 

مشـکالت کاهـش پیـدا کنـد تـا بتوانیـم بـا دغدغـه 

کمتری به تولید خود ادامه دهیم.

بر همین اساس، انگیزه 
نیروی انسانی برای فعالیت 

در واحدهای تولیدی و 
صنعتی به شدت کاهش 
یافته است و در عمل، ما 
با افت محسوس نیروی 

انسانی مواجه هستیم
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روسـیه بـه  عنـوان تامین  کننده بخشـی از موجودی انبارهـای مس بورس فلـزات لندن، نقش 
برجسـته ای در تامیـن مـس اروپـا ایفا می کنـد و تحریم های وضع شـده پس از حمله روسـیه به 
اکرایـن و عـدم خرید از تولیدکنندگان روسـی، اروپا را با بحران کسـری مـس مواجه کرد و قیمت 
مـس در ایـن بـازه از ۱0 هـزار دالر بـر تـن فراتـر رفـت. تنش هـای ژئوپلیتیـک بین روسـیه و 
اوکرایـن و بـه دنبـال آن، افزایش نـرخ بهره توسـط دولت آمریکا و سـایر بانک هـای مرکزی به 
دلیـل افزایـش تـورم جهانـی، در مقطعـی خـاص منجر بـه افزایش قیمـت مس شـد. افزایش 
قیمـت سـوخت منجر بـه افزایش هزینه حمـل  و  نقل و سـایر هزینه های تولید نیز شـد که همین 

امر نیز در افزایش بهای کامودیتی ها از جمله مس بی تاثیر نبود.

سوختن بازار مس جهانی در شعله های آتش جنگ 
روسیه و اوکراین

بـه گـزارش پایـگاه خبـری و تحلیلـی » فلـزات 

آنالیـن« و بـه نقـل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره 

اقتصادی آرمان آتورپات، تحوالت سیاسی به  ویژه 

در مـورد ابرقدرت هـای جهـان، اقتصـاد جهانـی و 

تحـوالت  دسـتخوش  را  کامودیتی هـا  بـازار 

چشـمگیری می سـازد. جنگ روسـیه و اوکراین یکی 

از مصادیق این امر است. موقعیت روسیه در اروپا 

و میـزان ذخایـر انـرژی روسـیه سـبب شـده اسـت تـا 

این کشور، به  عنوان شاهرگ تولید و توزیع سوخت 

و انـرژی در جهـان تلقـی شـود. اعمـال تحریم هـای 

همه جانبه اتحادیه اروپا علیه روسـیه پس از حمله 

نظامـی ایـن کشـور بـه اوکرایـن، موجـب ممنوعیـت 
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روسـیه وارد سـاخت بلکـه هزینه های تامیـن مس را 

در سطح منطقه و حتی کالن تر در مقیاس جهانی 

دچار تحول کرد.

جنگ روسیه و اوکراین و تحریم های وضع شده 

از سـوی آمریـکا و اتحادیـه اروپـا علیـه روسـیه، 

تحـوالت گسـترده ای را بـر بـازار معامـالت مـس در 

جهـان بـه وجـود آورد. اولیـن اثـر، کاهـش تقاضـای 

مـس تصفیـه شـده و محصـوالت مسـی روسـیه در 

جهـان و در پـی آن کاهـش صـادرات این محصوالت 

بـود؛ چراکـه روسـیه در ترخیـص کاالهـا در گمـرک و 

تشریفات مربوط به صادرات با مشکل مواجه شد. 

افـزون بـر ایـن، تولیـد کارخانه هـای ذوب مـس بـه  

دلیل مازاد عرضه بازار داخلی کاهش یافت.

همچنیـن نقـش تامیـن مالـی مـس روسـیه در 

خارج از کشور به شدت افت پیدا کرد. به گزارش 

بلومبـرگ، برخـی از بانک هـا خریـد اعتبـاری کاتـد 

مـس روسـیه را متوقـف کردند. ایـن اقدام منجر به 

کاهـش شـدید تقاضـای واردات برندهـای روسـی 

شـد. مقـداری از کاتـد مس روسـیه بـرای تحویل به 

انبارهـای بـورس فلـزات لنـدن منتقـل شـد. بـا ایـن 

حال، به دلیل کمتر بودن کانتینر و کشتی، تجارت 

مـس ایـن کشـور در بـازه زمانـی درگیـری روسـیه و 

اوکرایـن، بسـیار محـدود بـود. در نهایـت، درگیـری 

بـه  روسـیه و اوکرایـن بـه صـورت مسـتقیم منجـر 

اروپـا و  ایـن کشـور در  کاهـش عرضـه کاتـد مـس 

همیـن عامـل محرکـی جهـت افزایـش قیمـت مـس 

شد. مشکل جدی لجستیک در دریای سیاه ناشی 

از درگیـری روسـیه و اوکرایـن، مانـع از صادرات مس 

تصفیـه شـده از قزاقسـتان و ازبکسـتان بـه ترکیـه، 

فرانسه، بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی نیز شد.

کسری انبارهای مس در پی جنگ   
روسیه و اوکراین

یکـی از مهم تریـن تبعـات ایـن جنـگ را می توان 

کاهـش میـزان کاتـد ارسـالی از آسـیا و اروپا به  دلیل 

بسته بودن مسیرهای آبی، تحریم ها علیه روسیه و 

عـدم تامیـن مـس ارسـالی از ایـن مناطـق بـه انبـار 

بـورس فلـزات لنـدن برشـمرد که این مقـدار بیش از 

روسیه تامین  کننده اصلی 
انرژی به اروپا شناخته 

می شود و در پی ممنوعیت 
واردات انرژی از روسیه، 
اروپا دچار بحران انرژی 

شد و به موجب آن، قیمت 
سوخت و بالطبع قیمت 
کامودیتی ها افزایش یافت

خریـد انـرژی و کامودیتی ها از روسـیه شـد. روسـیه 

تامین  کننده اصلی انرژی به اروپا شناخته می شود 

و در پـی ممنوعیـت واردات انـرژی از روسـیه، اروپـا 

دچـار بحـران انـرژی شـد و بـه موجـب آن، قیمـت 

افزایـش  کامودیتی هـا  قیمـت  بالطبـع  و  سـوخت 

یافـت. ماهیـت بین المللی بحـران جدیـد در اروپا و 

روابـط  بـر  عمیقـی  پیامدهـای  آینـده  در  روسـیه 

بین الملـل در جهـان بـه خصـوص در اروپـا و آسـیا 

تحـوالت  ایـن  از  نیـز  معدنـی  صنایـع  و  داشـت 

بی نصیب نماند.

بازار مس روسیه و تاثیر آن در اروپا  
روسیــه عـالوه بـر انــرژی، یکـی از بزرگ تریــن 

تامین  کنندگـــان و صادرکننـدگان مـــس در سطــح 

جهان نیز به  شمار می رود. حدود 4 درصــد از مس 

ایـن کشـور تولیـد  تصفیـه  شـده در جهـان توسـط 

می شـود و بـا توجـه بـه اینکـه مصـرف مـس تصفیـه  

شـده در ایـن کشـور بـاال نیسـت، بنابرایـن  مـس 

تولیدی در این کشور به صورت کنسانتره و یا مس 

تصفیه  شده صادر می شود.

نمودار 1، نشان دهنده بازار مس تصفیه  شده در 

بـازه زمانـی سـال های 2018 تـا 2021 اسـت. همـان  طور 

که در نمودار نیز مشخص است، در بازه زمانی مورد 

نظر، به طور متوسط تنها 38 درصد مس تصفیه  شده 

تولیـدی روسـیه، در داخـل کشـور اسـتفاده شـده و 

باقی مانده آن صادر شده است. کاتد مس روسیه به 

صـورت عمـده بـه اروپـا صـادر می شـود و مـازاد آن بـه 

انبارهای بورس فلزات لندن منتقل می شـود. شـایان 

ذکـر اسـت بزرگ تریـن مبـادی صادراتـی کاتـد مـس 

بـرای روسـیه، هلنـد و چیـن هسـتند کـه سـهم چیـن 

همواره در حال افزایش است.

در سال 2021، روسیه بالغ بر 155 هزار تن کاتد 

تولیـد شـده خـود را بـه چین صـادر کرده اسـت. این 

را  روسـیه  مـس  کاتـد  صـادرات  درصـد   36 رقـم 

نشـان  وضـوح  بـه  نمـودار  ایـن  می دهـد.  تشـکیل 

می دهد با توجه به نقش برجسته روسیه در تامین 

مـس منطقـه، حـذف ایـن کشـور بـه عنـوان یکـی از 

تامیـن  کننـدگان مـس نـه  تنهـا ضـرر هنگفتـی بـه 
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کاتـد ارسـالی از سـایر مناطـق جهـان بـه ایـن انبارهـا 

بـود و ایـن بـه معنـی کسـری عرضـه در بازارهـای 

خارجـی و کاهـش موجـودی انبارهای بـورس فلزات 

لنـدن بـود. کاتـد صادراتـی روسـیه بـه اروپـا پـس از 

کسر میزان مصرف داخلی اروپا در انبارهای بورس 

فلـزات لنـدن ذخیـره می شـد. بنابرایـن بـا وضـع 

تحریم هـای امریـکا و اروپـا علیـه روسـیه، موجـودی 

مس انبارهای بورس فلزات لندن دچار کسری شد 

و ایـن امـر بـه افزایش قیمت مس انجامید. ذکر این 

نکتـه حائـز اهمیت اسـت کـه 3 درصـد از موجودی 

انبارهـای مـس بـورس فلـزات لندن از سـوی روسـیه 

تامین می شد.

نمـودار 2 منعکـس کننده تاثیر جنـگ اوکراین و 

روسـیه بـر قیمـت جهانی مـس پس از حمله روسـیه 

به اوکراین )24 فوریه( تا یک ماه پس از حمله روسیه 

اسـت. با توجه به نمودار 2، مشـخص اسـت که پس 

از حمله روسـیه به اوکراین در فصل اول سـال 2022، 

جهـش قیمتـی در بـازار مـس مشـاهده شـد و بـرای 

نخسـتین بـار قیمـت جهانـی مـس از 10 هـزار دالر بر 

تن فراتر رفت و تا پایان ماه آوریل)پیش از اوج گیری 

مجدد کرونا در چین( در همین کانال قیمتی باقی 

مانـد. مـس در مـاه مـی بـه رکـورد 10 هـزار و 747  در 

هـر تـن رسـید امـا از آن زمـان به دلیل رکود اقتصادی 

چین به سبب اوج گیری مجدد کرونا در این کشور، 

بزرگ تریـن مصـرف  کننـده فلـزات، قیمـت مس بین 

9هزار تا 10 هزار دالر کاهش یافت.

شـایان ذکـر اسـت جهـش قیمتـی کـه طـی دو 

هفتـه ایجـاد شـد، تنها ناشـی از کاهـش عرضه مس 

نبود بلکه دغدغه های مبنی بر کسری فلزات غیر 

آهنی در جهان پس از آغاز این جنگ وجود داشت 

که به این افزایش قیمت دامن زد.

تاثیر افزایش بهای سوخت بر قیمت   
مس

با توجه به اینکه روسیه یکی از تامین کنندگان 

اصلـی سـوخت و انـرژی اروپـا محسـوب می شـود، 

یکـی دیگـر از تاثیـرات عمیـق جنـگ ایـن کشـور بـا 

اوکراین که بر تولید تمامی صنایع تاثیر گذاشـته و 

حتی موجب تورم جهانی نیز شـده اسـت، افزایش 

قیمت سوخت و انرژی در جهان است که ناشی از 

پیامدهـای تحریم هـا علیـه روسـیه اسـت. افزایـش 

قیمـت انـرژی منجـر بـه افزایـش بهـای تمـام شـده 

محصـــوالت و در پـی آن کاهـش میـــزان تولیـــد 

کامودیتی ها در جهان شد.

در بین کشـورهای اروپایی، آلمان بیش از سـایر 

کشـورها از تبعـات ایـن جنـگ متضـرر شـد. آلمـان 

بیشتر انرژی مورد نیاز خود برای تولید برق را از گاز 

طبیعی روسیه، تامین می کرد که در پی تحریم های 

وضع شـده علیه روسـیه، این کشـور در تامین انرژی 

و سوخت دچار چالش های اساسی شد.

تنش هـای ژئوپلیتیـک بیـن روسـیه و اوکرایـن و 

بـه دنبـال آن افزایـش نرخ بهره توسـط دولت آمریکا 

و سایر بانک های مرکزی به دلیل مهار تورم جهانی، 

منجـر بـه افزایـش قیمـت مس شـد. افزایش قیمت 

سـوخت منجـر بـه افزایـش حمـل  و  نقـل و سـایر 

هزینه های تولید نیز شده است که همین امر نیز 

در افزایـش بهـای کامودیتی هـا از جملـه مـس بـی  

تاثیر نبوده است.

بـه  طـور کلـی می توان بیان کرد که تورم جهانی 

بی  سابقه که در اثر مناقشه روسیه و اکراین رخ داد 

و در پـی آن تحریم هـای وضـع شـده علیـه روسـیه نـه 

تنها باعث ایجاد اختالالتی در حمل  و  نقل و افزایش 

بهای کامودیتی ها شد، بلکه مسبب کاهش قدرت 

خریداران در سطح جهان شده است و در نهایت به 

تضعیـف صنایـع مختلـف و بـه تبـع آن صنعت مس 

جهانی انجامید.
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طبـق جدیدترین نظرسـنجی SMM در روز اول آگوسـت سـال جاری، موجـودی کاتد مس در 
مناطـق اصلـی در سراسـر چین تنهـا ۶۹ هـزار و ۴00 تن بود و نسـبت به موجـودی ۱55 هزار و 
۹00 تنـی در مدت مشـابه سـال گذشـته، افت شـدید ۸۶ هـزار و 500 تنی را ثبت کـرد که این 

مقدار رکورد کمینه جدیدی طی شش سال گذشته بود.

موجودی کاتد مس چین به پایین ترین حد خود 
در 6 سال گذشته رسید

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از موسسـه  »SMM«، موجـودی کاتـد مس 

در ابتدای سـال جاری در سـطوح پایینی قرار داشـت 

و موجـودی انبـار بازرگانـان چیـن بـه 94 هـزار و 900 تن 

رسـید کـه ایـن میـزان 108 هـزار و 900 تـن کمتـر از 

موجـودی انبـار 203 هـزار و 800 تنـی در ابتـدای سـال 

2021 بـود. انباشـت موجـودی کاتـد مـس پس از سـال 

نـوی چیـن چشـمگیر نبـود و تنهـا 129 هـزار و 800 تـن 

افزایش پیدا کرد که این رقم نسبت به رشد 138 هزار 

و 900 تنی در سال 2021 و افزایش 369 هزار و 300 تنی 

در سـال 2020 ناچیـز بـود. مجمـوع رشـد واردات و 

صادرات کاتد مس در ماه ژوئن، به ترتیب 58 هزار و 

500 و 35 هزار و 400 تن بود و رشد خالص آن 23 هزار 

و 100 تـن گـزارش شـد. عالوه برایـن، انتظـار می رود که 

رشد خالص واردات کاتد مس تا اوایل آگوست تنها 

10 هزار تن باشد که این حجم نسبت به مدت مشابه 

سال های گذشته کمتر است.

مـاه  واردات قراضـه مـس در  افزایـش  مجمـوع 

ژوئن، حدود 60 هزار تن بود. با این وجود، با توجه به 

افت شدید قیمت مس در دو ماه گذشته، بازرگانان 

قراضـه مـس وارداتـی و داخلـی در ماه هـای جـوالی و 

آگوست، تمایلی به فروش محموله های خود نداشتند 

و در نتیجـه حجـم واقعـی فـروش ایـن محصـوالت، 

کاهـش چشـمگیری پیـدا کـرد. ایـن امـر در تغییـرات 

نـرخ بهره بـرداری اخیـر مفتـول تولیـد شـده از کاتـد و 

قراضـه مشـهود اسـت. نـرخ بهره بـرداری مفتـول از 

از  بیـش  جـوالی،  مـاه  در  مواقـع  بیشـتر  در  کاتـد 

71درصد بود اما نرخ بهره برداری مفتول از قراضه در 

طـول ایـن مـاه همچنان کاهـش داشـت و در پایان ماه 

حـدود 36 درصـد بـود. الزم بـه ذکر اسـت کـه فعاالن 

بازار، کاتد مس را به قراضه ترجیح دادند.

تعمیر و نگهداری واحدهای ذوب چین در سال 

2022 در ماه هـای مـی تـا جـوالی انجـام شـد کـه ایـن 

عامل نیز یکی از دالیل کاهش اخیر عرضه کاتد مس 

افـت  توقـف  بنابرایـن  اسـت.  بـوده  ایـن کشـور  در 

موجـودی کاتـد مـس چیـن و بهبـود آن چـه زمانـی 

خواهـد بـود؟ موسسـه »SMM« بنابـر دالیلـی کـه بـه 

شـرح زیر اسـت، انتظار دارد که رشـد موجودی انبار 

در اواسط ماه آگوست رخ دهد. 

مجمـوع  )بـا  چیـن  ذوب  واحـد  چهـار  اگرچـه 

ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون و 150 هزار تن( تولید 

را از سـر گرفتنـد امـا بازگشـت نـرخ بهره بـرداری بـه 

سـطوح عـادی پیشـین خـود طـول خواهـد کشـید. 

پیش بینـی می شـود کـه این واحدهـای ذوب تـا روز 

10 آگوست با ظرفیت کامل تولید کنند.

مـاه  اواخـر  در  وارداتـی  مـس  ورود  آمـار،  طبـق 

جوالی در سطح به نسبت پایینی قرار داشت. با باز 

شـدن پنجـره واردات، تعـدادی از محموله هـای مـس 

وارداتـی از اوایـل مـاه آگوسـت ترخیـص و وارد بـازار 

چیـن می شـود. قراضـه مـس وارداتـی بـا قیمت پایین 

نیز در اواسـط تا اواخر ماه آگوسـت ترخیص می شود 

و عرضـه محـدود قراضـه وارداتـی بهبود پیـدا خواهد 

کـرد. بـا ایـن وجـود، بـازار انتظـار دارد کـه تقاضـای 
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واحدهای پایین دستی چین در ماه آگوست نسبت 

بـه مـاه جـوالی بهبـود پیـدا کنـد. بـه عبـارت دیگـر، 

عرضـه و تقاضـا افزایـش خواهـد کـرد و پیش بینـی 

می شود که رشد موجودی انبار از اواسط تا اواخر ماه 

آگوست کند شود.

تداوم افزایش قیمت مس به  دلیل   
کاهش عرضه در چین

به گفته جروم پائول، رئیس فدرال رزرو در یک 

آینـده  در  بهـره  نـرخ  رشـد  مطبوعاتـی،  کنفرانـس 

کاهـش پیـدا خواهـد کـرد. بنابرایـن، بـازار بـه ایـن 

نتیجـه رسـید که تـورم ایـاالت متحده در مـاه ژوئن 

کاهـش  آن  از  پـس  و  اسـت  رسـیده  خـود  اوج  بـه 

خواهـد یافـت. بنابرایـن ممکـن اسـت فـدرال رزرو با 

افت تورم، رشد نرخ بهره در ماه سپتامبر را کاهش 

دهـد. در نتیجـه ایـن امـر، شـاخص دالر آمریـکا بـه 

سـرعت کاهـش یافـت و بـازار سـهام آمریکا طی یک 

روز نزدیـک بـه 3 درصـد رشـد پیـدا کـرد. بـه طـور 

کلی، معامالت دارایی های پرریسـک انجام نشـد و 

بـازار رونـــد صعـــودی را در پیـــش گرفـــت. دفتـر 

سیاسـی کمیتـه مرکـزی حـزب کمونیسـت چیـن 

جلسـه ای برگـزار کـرد کـه در آن یـک رونـد توسـعه 

اقتصـادی پایـدار و ایمـن را در نیمـه دوم سـال 2022 

مالـــی  اتخـــاذ سیاست هـــای  پـــی  در  داد.  ارائـــه 

سـخت گیرانه و رکـود اقتصـادی در سـطح جهـان، 

دولـت چیـن تـالش زیـادی بـرای تضمیـن توسـعه 

صنعـت امـالک و مسـتغالت خـود انجـام خواهـد 

داد. زمانـی کـه جهـان در نخسـتین مراحـل رکـود 

اقتصـادی قـرار دارد، تالش هـای چیـن بسـیار حائـز 

اهمیـت اسـت. علی رغـم اتخـاذ رویکـرد انبسـاطی 

فـدرال رزرو در کوتاه مـدت، بـازار هنـوز نمی توانـد 

را  تـورم  کاهـش  بـرای  رزرو  فـدرال  سیاسـت های 

همزمان با پیامد توقف رشـد اقتصادی، دسـت کم 

بگیرد. پیش بینی می شـود که بازار به مجموعه ای 

از آمـار مهـم ماننـد شـاخص قیمـت مصرف کننـده 

»CPI« در اوایل ماه آگوسـت توجه داشـته باشـد و 

اینکه آیا فدرال رزرو سیاست های انبساطی خود را 

ادامه می دهد یا خیر.

در خصـوص عوامل بنیادی، موجودی انبارهای 

چیـن بـه سـرعت در حـال کاهـش بـود که ایـن امر به 

شـدت از افزایـش قیمـت مـس حمایـت کـرد. دلیـل 

اصلـی ایـن افـت موجـودی ایـن بـود کـه بـا بـاز شـدن 

پنجـره واردات، محموله های مـس وارداتی به آرامی 

بـه بـازار چین تزریق نشـد و واحدهـای ذوب داخلی 

در حـال تعمیـر و نگهداری بودنـد. این امر در حالی 

است که به  دلیل محدودیت عرضه مس بلیستر در 

کاهـش  اندکـی  تولیـد  واحدهـای ذوب،  از  برخـی 

یافـت. در مجمـوع، میـزان مصـرف در بـازار چیـن 

چشمگیر نبود اما کاهش اختالف قیمت بین کاتد 

و قراضه مس در کوتاه مدت، مصرف کاتد مس را تا 

حدی افزایش داد.

بـه طـور کلـی، بهبـود جزئـی برخـی از عوامـل در 

بخـش کالن )کـه رونـدی نزولـی داشـتند( و عرضـه 

بـرای رشـد  محـدود در چیـن، محرک هـای مهمـی 

قیمت مس هستند. پیش از برگزاری جلسه نرخ بهره 

فدرال رزرو آمریکا در ماه سپتامبر و بیستمین کنگره 

ملی حزب کومونیست چین در نیمه دوم سال 2022، 

قیمـت مـس تحـت حمایـت عوامـل بنیـادی افزایـش 

بیشتری پیدا خواهد کرد. انتظار می رود که قیمت 

مـس بـرای قـرارداد تحویـل سـپتامبر سـال 2022 در 

بورس شانگهای در هفته منتهی به 12 آگوست بین 

59 هـزار تـا 61 هـزار و 500 یـوان بـر تـن نوسـان داشـته 

باشـد و در بـورس فلـزات لنـدن نیـز بین هفت هـزار و 

700 تا هشت هزار دالر بر تن معامله خواهد شد.

در خصوص بازار فیزیکی، اگرچه نسبت قیمت 

مـس بـورس شـانگهای به بورس فلـزات لندن اندکی 

بهبـود پیـدا کـرد امـا موجـودی انبـار و قیمـت آن 

همچنـان پایین بـود. زمانی که موجـودی کاتد مس 

حوالـه ای در بـورس شـانگهای کمتـر از هشـت هـزار 

تـن بـود، بازرگانـان قیمت هـای خـود را در سـطوح 

ثابت حفظ کردند. پیش بینی می شود که خریداران 

و فروشـندگان بـر سـر قیمـت پیشـنهادی بـه تفاهـم 

نرسند و تمرکز بازار بر نوسانات اختالف قیمت بین 

قراردادهـای مـاه جـاری و یک  ماهه و تغییر پریمیوم 

بـر اسـاس نسـبت قیمت بورس شـانگهای بـه بورس 

فلـزات لنـدن باشـد. انتظـار مـی رود کـه در هفتـه 

جاری، پریمیوم در بازار فیزیکی بین 250 تا 400یوان 

بر تن باشد.

در پی اتخاذ سیاست های 
مالی سخت گیرانه و رکود 
اقتصادی در سطح جهان، 
دولت چین تالش زیادی 

برای تضمین توسعه 
صنعت امالک و مستغالت 

خود انجام خواهد داد
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بررسـی های موسسـه »SMM« نشـان می دهـد کـه واحدهـای ذوب مـس اولیـن بخش هایی 
بودنـد کـه بیشـترین تاثیـر منفی را متحمـل و مجبور بـه کاهش تولید شـدند. به طور مشـخص، 
واحدهـای ذوب در اسـتان های چجیانگ و آن هوئـی در حال حاضر تولید خود را کاهـش داده اند که 

این امر بر نرخ رشد مورد انتظار تولید کاتد مس در ماه آگوست امسال تاثیرگذار خواهد بود.

پیامدهای سهمیه بندی برق بر زنجیره صنعت مس 

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه نقـل از موسسـه »SMM«، اخیـرا بسـیاری از 

مناطق در شرق چین با افزایش دما مواجه شده اند 

کـه باعـث اعـالم وضعیت نارنجی بـه  دلیل گرمای 

هوا شـد. به همین دلیل بار مصرفی برق به شـدت 

افزایـش یافـت. در 6 آگوسـت امسـال، کمیسـیون 

توسعه و اصالح استان چجیانگ اطالعیه ای مبنی 

بـر میـزان مصرف 12.50میلیون کیلـووات بـرق صادر 

کرد که از هشـتم ماه آگوسـت الزم االجرا اسـت. این 

میـزان مصـرف بـرق مطابـق بـا آخریـن تکنولوژی هـا 

تنظیم و اعالم شده است. متعاقبا، شرکت های واقع 

در استان آن هویی، جیانگسو و سایر استان های دیگر 

چیـن نیـز یکی پـس از دیگری اطالعیه هـای قطع برق 

دریافت کردند. سوالی که در اینجا مطرح می شود 

این است که پیامدهای سیاست جدید سهمیه بندی 

برق بر زنجیره صنعت تولید مس چیست؟

بـا ایـن حـال تولیـد مـس بلیسـتر و مـس تصفیـه  

شـده یـک واحـد ذوب مـس در اسـتان چجیانـگ بـه 

شـدت تحـت تاثیـر قـرار گرفته اسـت و تخمیـن زده 

می شـود کـه بـه میـزان بیـش از 15 درصـد کاهـش 

یابد. نکته ای که در این میان باید به آن اشاره کرد 

این است که ظرفیت این واحد ذوب مس 300هزار 

تن در سال و ظرفیت پاالیش آن نیز 470 هزار تن در 

سـال اسـت. بـه عـالوه، ظرفیـت پاالیـش مـس ایـن 
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شـرکت ها  از  بسـیاری  دارد.  ادامـه  همچنـان 

اطالعیه هـای قطـع بـرق را در روز دوشـنبه هشـتم 

آگوست دریافت کردند اما فهرست میزان و مدت 

قطعی برق هنوز به طور کامل منتشر نشده است. 

با این تفاسیر هنوز زمان پایان این سهمیه بندی برق 

و حتـی احتمـال افزایـش یافتـن ایـن محدودیت هـا 

مشخص نیست. در نهایت ظرفیت تولید سیم های 

الکی و مفتول های مسی در استان های جیانگسو و 

چجیانـگ بـه ترتیـب حـدود 44 و 75 درصـد از کل 

ظرفیت تولید داخلی چین را تشکیل می دهد.

تانگلینـگ،  شـهرهای  در  بـرق  سـهمیه بندی 

ووهـو، شـوانچنگ و هوانگشـان در اسـتان آن هوئـی 

چرا کـه  گرفـت؛  قـرار  توجـه  مـورد  بسـیار  نیـز 

شـرکت های زیـادی در بخـش تولید مفتـول از کاتد 

مسـی،  فویل هـای  تسـمه ها،  و  صفحـات  مـس، 

سـیم های الکی و مفتول مسـی مشغول به فعالیت 

هسـتند. از میـان آن هـا، تولیدکننـدگان مفتـول از 

کاتـد مـس در شـهر تانگلینـگ از قبـل تولید خـود را 

متوقف کرده یا کاهش دادند. تولیدکنندگان ورق 

و تسـمه و همچنین فویل مس نیز طرح های تولید 

متناوب )خاموشی در طول روز و فعالیت در شب( 

را اتخـاذ کردنـد کـه میـزان تولیـد را بـه میـزان قابـل 

 توجهی کاهش داد. انتظار می رود که سهمیه بندی 

بـرق بیـش از یـک هفتـه ادامـه داشـته باشـد. بـه  

عالوه، افزایش بیشـتر محدودیت برق و زمان پایان 

آن نیز به کمبود میزان برق بستگی دارد.

عالوه برایـن، برخی از شـرکت های تولید مفتول 

مسـی در شـهر ییشـینگ نیـز اعـالم کردنـد کـه در 

ایـن هفتـه اطالعیه هایـی دربـاره سـهمیه  بندی برق 

دریافت کردند. اکثر تولیدکنندگان از طریق برنامه 

کردنـد.  کنتـرل  را  بـرق  مصـرف  متنـاوب،  تولیـد 

فراینـد تولیـد بدیـن صـورت بـود کـه دسـتگاه های 

هنـگام  شـب   و  بودنـد  خامـوش  روز  در  تولیـد 

فعالیت هـای خـود را بـرای تولید آغـاز می کردند. تا 

هنگام انتشار این گزارش، همچنان تولید مفتول از 

کاتـد مـس در اسـتان های چجیانـگ و جیانگسـو بـا 

محدودیـت روبـه رو بـود. الزم بـه توضیـح اسـت که 

ظرفیـت تولیـد مفتـول از کاتـد مـس در اسـتان های 

کل  از  درصـد   38 حـدود  جیانگسـو  و  چجیانـگ 

ظرفیت داخلی چین را تشـکیل می دهد؛ در حالی 

که ظرفیت تولید استان آن هوئی حدود 8 درصد از 

کل ظرفیت داخلی چین است.

با توجه به نتایج بررسی ها، سیاست سهمیه بندی 

بـرق بـا سیاسـت کنتـرل دوجانبه مصـرف انـرژی در 

اسـت.  متفـاوت  گذشـته  سـال  سـوم  ماهـه  سـه 

سهمیه بندی برای جلوگیری از افزایش بار اضافی بر 

شـبکه بـرق ناشـی از مصـرف بـاالی بـرق در دماهای 

باال مطرح شـد. عالوه براین، این سیاسـت نه تنها بر 

تضمیـن تامیـن بـرق خانگـی تمرکـز دارد بلکـه تالش 

می کنـد تـا حـد امـکان مصـرف بـرق تولیدی هـا نیـز 

فراهم شود. از آنجایی که از سیاست تولید متناوب 

شـده،  پیـروی  بـرق مصرفـی  تامیـن  تضمیـن  بـرای 

سـهمیه بندی برق در مقایسـه با سـال گذشـته تاثیر 

بسـیار کمتـری بـر تولیـد داشـته اسـت. پیش بینـی 

می شـود سیاسـت کاهـش مصـرف و تامیـن بـرق بـا 

بـرق  کمبـود  و  هوایـی  و  آب  تغییـرات  بـه  توجـه 

مطابقت داشته باشد. تا هنگام انتشار این گزارش، 

استان های سیچوآن، شاندونگ و شهر چونگ کینگ 

سیاسـت کاهـش مصـرف بـرق را مطـرح کردنـد امـا 

تاثیـر ایـن سیاسـت بـر صنعـت مـس بسـیار محـدود 

بود. در نهایت موسسه »SMM« همچنان به تاثیر 

مـس  بـر صنعـت  بـرق  سـهمیه بندی  از  دوره  ایـن 

داخلی چین توجه خواهد داشت.

را  چیـن  پاالیـش  ظرفیـت  کل  از  درصـد   4 واحـد 

تشکیل می دهد. در عین حال، واحدهای ذوب در 

شهر تانگلینگ نیز از 10 ماه آگوست، نرخ بهره برداری 

از ظرفیـت تولیـد کاتـد مـس را 25 تـا 40درصـد بـه 

صـورت روزانـه کاهـش و ایـن رونـد را بـه مـدت یـک 

هفتـه ادامـه دادنـد. حال اینکـه کاهش تولید تا چه 

مـدت ادامـه خواهد داشـت و میـزان کاهش چقدر 

خواهـد بـود، بـه کمبود برق بسـتگی دارد. موضوع 

مهم دیگر واحدهای ذوب مس در شـهر تانگلینگ 

استان آن هوئی است که ظرفیت ذوب یک میلیون 

یـک   پاالیـش  ظرفیـت  و  سـال  در  تـن  هـزار  سـه  و 

میلیـون و 180 هـزار تـن در سـال را دارنـد. بـه عـالوه 

ظرفیت پاالیش آن ها حدود 10 درصد از کل ظرفیت 

داخلی چین را تشکیل می دهد.

تعطیلی صنایع پایین دست به علت   
قطعی برق

نیـز  پایین دسـتی  صنایـع  تولیدکننـدگان 

اطالعیه هایـی مبنـی بـر قطع بـرق برای شـرکت های 

واقع در شـهرهای تایجو، جینهوا، جیشـانگ، ونژو و 

تولیـد  زمینـه  در  کـه  چجیانـگ  اسـتان  در  هوجـا 

سـیم های الکـی، موتورهـا و مفتـول مسـی فعالیـت 

 »SMM« می کنند، صادر شد. بررسی های موسسه

نشـان می دهـد کـه شـرکت های تولیدکننـده مفتـول 

مسی در منطقه مورد بررسی، به طور قابل توجهی 

تولیـد خـود را کاهـش یـا به حالـت تعلیـق درآوردند. 

بسیاری از شرکت ها گزارش دادند که تاریخ تحویل 

محصوالت تولیدشـده به تعویق می افتد و احتماال 

بگیـرد.  قـرار  تاثیـر  تحـت  تولیـد مسـتقیما  میـزان 

همچنیـن شـرکت های تولیدکننـده سـیم های الکی 

نیـز اطالعیـه سـهمیه بندی بـرق را دریافـت کردند. 

خوشـبختانه، نـرخ بهره بـرداری در ایـن شـرکت ها از 

ابتـدا بـاال نبـود و آن هـا می تواننـد بـه تولیـد عـادی 

از  برخـی  کـه  شـرایطی  در  حتـی  دهنـد  ادامـه 

دسـتگاه های کشـش بـه دلیـل مصـرف بـاالی انـرژی 

خاموش باشند. بنابراین، سهمیه بندی برق مصرفی 

تاثیـرات نسـبتا محـدودی بـر تولیـد سـیم های الکی 

داشـت. بـا ایـن حـال، سـهمیه بندی و قطعـی بـرق 

از آنجایی که از سیاست 
تولید متناوب برای تضمین 
تامین برق مصرفی پیروی 
شده، سهمیه بندی برق 

در مقایسه با سال گذشته 
تاثیر بسیار کمتری بر تولید 

داشته است
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دو روی صنعت روی
تولیـد واحدهـای ذوب روی در اروپـا به  دلیل کاهش ظرفیت ناشـی از قیمت بـاالی انرژی، تحت 

فشار قرار گرفته است و همین موضوع سبب افزایش قیمت روی در پاییز خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از موسسـه »ArgusMedia«، نایراسـتار 

آخریـن  فلـزات،  جهانـی  تولیدکننـده  عنـوان  بـه  

تولیدکننـده ای اسـت کـه ظرفیت هـای بیشـتری را 

بـه  بـا اسـتناد  از اول سـپتامبر،  تعلیـق می کنـد و 

عوامـل خارجی، واحد ذوب بـودل »Budel« خود را 

جهت تعمیر و نگهداری قرار خواهد داد.

همچنیـن دو واحـد ذوب دیگـر آن بـه نام هـای 

آیوبی »Auby« در فرانسه و بالن»Balen« در بلژیک 

بـا ظرفیت هـای تولیـد کمتـری نسـبت بـه ظرفیـت 

اسمی  به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

پیش از این، نایرستار به دلیل افزایش هزینه های 

انرژی، تولید واحدهای ذوب روی در اروپا را کاهش 

داده بود. توقف تولید در واحد ذوب بودل، پس از 

شـده  ثبـت  بیشـینه  از  فراتـر  انـرژی  قیمـت  رشـد 

پیشین در هلند اتفاق می افتد.

بـر اسـاس ارزیابی هـای آرگـوس  مدیـا، در روز 

بـرای  انـرژی  پایـه  قیمـت  آگوسـت   18 پنج شـنبه 

بـورس،  از  خـارج  و  روزانـه  پیش خریـد  معامـالت 

برابـر491 یـورو بـر مـگاوات سـاعت بـود کـه نسـبت 

به سـال گذشـته بالغ بر 396 درصد افزایش یافت. 

قیمـت انـرژی در 16 آگوسـت بـه بیشـترین مقـدار 

رسـید کـه برابـر 527 یـورو بـر مگاوات سـاعت بود. 

در حالـی کـه ایـن میـزان بیشـینه پیشـین کـه در 

هفتم مارس برابر 455.75 یورو بر مگاوات ساعت 

بود نیز فراتر رفت.

روی چالش برانگیز شد  
شـرکت کاالیـی سوئیسـی گلنکـور اظهـار کرد: 

بـا  روی  حـوزه صنعـت ذوب  در  فعالیـت  ادامـه 

بسـیار  اروپـا،  در  انـرژی  بـاالی  قیمـت  بـه  توجـه 

چالش برانگیز اسـت. گلنکور در سـال گذشـته به 

یکی از دالیل اصلی افزایش قیمت در بورس فلزات 

لنـدن»LME« بوده اسـت. اروپا حـدود 15 درصد از 

عرضـه جهانـی روی تصفیـه شـده و 30 درصـد روی 

جهان را به استثنای چین دارا است.

افزایـش  دنبـال  بـه   »LME« در  روی  قیمـت 

قیمـت بـرق اروپـا طـی مـاه گذشـته افزایشـی بـوده 

است و تا حد زیادی روند افزایش قیمت برق قبلی 

را در سال گذشته دنبال کرده است.

کاهـش عرضـه جدیـد نایرسـتار در اروپـا زمانـی 

اتفـاق می افتـد کـه در حال حاضر موجـودی این فلز 

در انبارهـا بسـیار کـم اسـت و تنهـا تقاضـای بیـش از 

یک روز در انبارهای »LME« موجود است.

در روز پنج شـنبه 18 آگوسـت، مجموع موجودی 

کـه  رسـید  تـن  و 550  هـزار  بـه 48  حوالـه ای  روی 

67.8درصـد نسـبت بـه ابتـدای سـال و 71.8 درصـد 

نسبت به همین زمان در سال گذشته کاهش داشت.

مقـدار  اروپـا،   LME شـده ثبـت  انبارهـای  در 

 )Bilbao( موجـودی روی بـا تنهـا 25 تـن در بیلبائـو

اسپانیا، وضعیت حتی سخت تر است.

 دلیـل افزایـش هزینه هـای انـرژی در ایتالیـا، خـط 

تولیـد روی را در ایـن کشـور در وضعیـت تعمیـر و 

نگهـداری قـرار داد. ایـن خـط همچنـان غیـر فعـال 

اسـت امـا خـط والـس  اکسـید کـه روی را از غبـار 

کارخانه های ذوب فوالد گالوانیزه بازیافت می کند، 

فعال باقی می ماند.

بولیدن، یکی دیگر از تولید کنندگان اصلی روی 

در اروپـا اسـت کـه کمتـر تحت تاثیر بحـران برق که 

باعـث کاهـش تولیـد دیگـر واحدهـای ذوب شـده 

بـود، قـرار گرفـت.  ایـن شـرکت دو واحـد ذوب بـه 

 »Kokkola« در نروژ و کوکول »Odda« نام های اودا

در فنالند داشت. اخیرا بولیدن بیان کرد که میزان 

تولید در اودا به  طور موقت کاهش یافته اسـت اما 

ذوب  واحـد  شـرکت،  ایـن  سـخنگوی  گفتـه  طبـق 

کوکـوال بـا همـان نـرخ تولیـد عـادی فعـال اسـت و در 

کل تاریخ فعالیت هر دو کارخانه ذوب روی، قیمت 

انـرژی تنهـا سـبب کاهـش تولیـد جزئـی در هـر دو 

کارخانه ذوب روی شده است.

در سـال گذشـته، کاهـش تولیـد روی در اروپـا، 
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تزلزل بازار روی 
بـه طـور کلـی به فعـاالن بازار توصیه می شـود کـه محتاط باشـند و نظاره گـر بازار باقـی بمانند. 
انتظـار مـی رود کـه فلـز روی در بورس فلزات لندن بین سـه هزار و ۲00 تا سـه هـزار و ۶00 دالر بر 
تـن نوسـان کند؛ در حالـی که قیمت روی بورس شـانگهای در هفته جـاری بین ۳۳ هـزار و ۳00 تا 

۲5 هزار و ۱00 یوان بر تن تخمین زده می شود.

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

 آنالین« و به  نقل از موسسـه »SMM«، در خصوص 

فلـز روی در بـورس فلـزات لنـدن، تاثیر بحـران انرژی 

بـر ذوب افزایـش یافـت و قیمـت بـرق همچنـان در 

سـطوح باالیـی قـرار داشـت. در جانـب تقاضـا، از 

آنجایـی کـه انتظـار مـی رود اقتصـاد خـارج از چین با 

رکود همراه باشد، بازار تقاضا نیز راکد است و روند 

کاهشـی موجـودی بـورس فلـزات لنـدن بـه تدریـج 

کنـد خواهـد شـد. پیش بینـی می شـود کـه تقاضـا 

پایـدار باشـد کـه ایـن امـر بـر موجـودی انبارهـا تاثیـر 

خواهـد گذاشـت. موجـودی انبارهای بـورس فلزات 

لنـدن در اروپـا و ایـاالت متحـده در هفتـه گذشـته 

تحـت تاثیـر شـدید کمبـود عرضـه بـه سـختی رونـد 

صعودی را مشاهده کرد و در عین حال تقاضا هنوز 

وارد رکـود واقعـی نشـده اسـت. بنابراین، کانتنگوی 

روی )شـرایطی کـه قیمـت نقـدی از سـه  ماهه بورس 

فلزات لندن کمتر شود(، در سطح باالیی باقی ماند 

و حتی به 200 دالر بر تن رسید. موجودی بسیار کم 

موجـب شـد تـا بـازار بـه شـدت نسـبت بـه تغییـرات 

عرضـه حسـاس شـود. بنابرایـن پـس از اینکه شـرکت 

»Glencore« اعـالم کـرد کـه تحـت فشـار انـرژی، 

تولیـد خـود را از سـال گذشـته کاهـش داده اسـت، 

قیمـت روی در زمانـی کوتـاه بـه شـدت نوسـان کـرد 

اما در مورد دوم، افت تولید در سال گذشته اتفاق 

افتاد و شرکت »Glencore«  به کاهش بیشتر تولید 

صـادرات، پـس از کاهش نسـبت قیمـت روی بورس 

شانگهای به بورس فلزات لندن، واردات یا صادرات 

شمش روی بعید به نظر می رسید. تمرکز بازار تنها 

بـر ورود شـمش روی از روسـیه اسـت. در خصـوص 

سـایر  و  سـیمان  شیشـه،  آهنـی،  فلـزات  مصـرف، 

کامودیتی هـا همگـی نشـانه هایی از بهبـود عوامـل 

بنیادی را نشان می دهند و این امر بدان معنا است 

کـه فصـل اوج مصـرف از مـاه آگوسـت تـا سـپتامبر 

ادامه خواهد داشت. هنگامی که صحبت از بخش 

ورق گالوانیزه می شود، افزایش تقاضای نهایی برای 

انباشت موجودی پس از تثبیت قیمت ها رشد نرخ 

بـه  را  گالوانیـزه  ورق  تولیدکننـدگان  بهره بـرداری 

احتمـال زیـاد همـراه خواهـد داشـت. بایـد دیـد آیـا 

حجم سفارش ها روند صعودی را حفظ خواهند کرد 

یا خیر. در مجموع، با فرض خوش بین بودن بازار و 

روسـیه،  از  وارداتـی  روی  شـمش  گرفتـن  نادیـده 

موسسه »SMM«، معتقد است که در ماه آگوست 

30 هـزار تـن کسـری عرضـه وجـود خواهـد داشـت و 

موجودی انبار شمش روی بازرگانان چین به 100هزار 

تـن نزدیـک خواهـد شـد. پیش بینـی می شـود کـه 

و  جـاری  مـاه  قراردادهـای  بیـن  قیمـت  اختـالف 

یک ماهـه در سـطوح بـاال باقـی بمانـد و بـه بازرگانـان 

توصیـه می شـود کـه محتـاط باشـند. قیمـت روی 

بورس شانگهای در هفته جاری بین   300 هزار و 300تا 

25هزار و 100 یوان بر تن برآورد شده است.

در آینـده اشـاره نکرد.  بنابراین احتمالی وجـود دارد 

کـه قیمـت روی افزایـش بیشـتری پیـدا کنـد. در 

آینده، »SMM« به ردیابی اینکه آیا بحران انرژی در 

در  تولیـد  بیشـتر  کاهـش  باعـث  چیـن  از  خـارج 

واحدهای ذوب می شود، ادامه خواهد داد. به طور 

کلـی بـه فعـاالن بـازار توصیـه می شـود کـه محتـاط 

باشند و نظاره گر بازار باقی بمانند. انتظار می رود 

کـه روی بـورس فلـزات لنـدن در هفتـه منتهـی بـه 

و  هـزار  سـه  تـا   200 و  هـزار  سـه  بیـن  12آگوسـت 

600دالر بر تن نوسان کند.

در خصـوص روی بـورس شـانگهای، موجـودی 

مـاه جـوالی  بازرگانـان چیـن در  انبـار شـمش روی 

موجـودی  همزمـان،  و  یافـت  کاهـش  تـن  61هـزار 

محصـول نهایـی واحدهـای ذوب و موجـودی مـواد 

اولیه شرکت های پایین دستی هر دو اندکی کاهش 

اصلـی کاهـش سـریع موجـودی  پیـدا کـرد. دلیـل 

انبارها، عرضه اندک بود. تولید روی تصفیه شده در 

چیـن 13 هـزار تـن نسـبت بـه مـاه گذشـته کاهـش 

یافت و به 475 هزار و 900 تن در ماه جوالی رسـید. 

پیش بینی می شـود که در ماه آگوسـت، تولید روی 

تصفیه  شده به 511 هزار تن برسد که این میزان 35 

هـزار تـن بیشـتر از مـاه گذشـته خواهـد بـود. رشـد 

تولیـد ایـن محصـول کمتـر از حـد انتظـار اسـت کـه 

عمدتـا بـه  دلیـل تعمیـر و نگهـداری یـا کنتـرل تولید 

برخـی از واحدهـای ذوب اسـت. در مـورد واردات و 
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فلزات آلیاژی و آلیاژها

کاهش واردات معدنی عناصر نادر خاکی چین در نیمه اول سال 2022

باتری های لیتیومی در گیر و دار عرضه و تقاضا

تولید معدنی قلع در تسخیر چین و کشورهای جنوب شرق آسیا
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کشـور چیـن در نیمـه اول سـال ۲0۲۲، در مجمـوع ۴۴ هـزار و ۷۲۷ تن سـنگ معدنی عناصر 
خاکـی وارد کـرد که کاهش ۱۷ درصدی نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته را نشـان می دهد. 
در ایـن میـان، واردات معدنـی عناصـر فلـزی نـادر خاکـی، ۴۱ هـزار و ۲۴۳ تن بود که نسـبت به 

مدت مشابه سال قبل ۱5 درصد افزایش داشت.

کاهش واردات معدنی عناصر نادر خاکی چین 
در نیمه اول سال 2022

»فلـزات  تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش  بـه 

 آنالیـن« و بـه  نقـل از موسسـه »SMM«، از میـان 

آن هـا می تـوان بـه کربنـات مخلـوط نـادر خاکـی بـا 

حجـم یـک هـزار و 296 تـن و کاهـش 62 درصـدی 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته و اکسید نادر 

خاکـی بـا حجـم دو هـزار و 289 تـن و کاهـش 84 

درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته 

اشاره کرد.

در نیمه اول سال جاری، واردات معدنی عناصر 

سبک نادر خاکی 15 درصد نسبت به مدت مشابه 

سـال قبـل رشـد داشـت کـه ایـن حجـم از واردات از 

طریـق شـرکت »MP« مسـتقر در ایـاالت متحـده 

و  فوریـه  ماه  هـای  در  اسـت.  شـده  انجـام  آمریـکا 

مـارس، تولیـد شـرکت »MP« تغییـری نداشـت و 

حجـم واردات چیـن نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

گذشـته به میزان قابل توجهی افزایش یافت. البته 

بـا توجـه بـه تعمیـر و نگهـداری تجهیـزات شـرکت 

»MP« در ماه های مارس و آوریل، تولید ماهانه این 

شـرکت حـدود 30 درصـد کاهـش یافت. به عـالوه با 

تشـدید  و  بین المللـی  شـرایط  شـدن  پیچیده تـر 

محدودیت  هـا بـرای حمـل و نقـل، واردات معدنـی 

عناصـر نـادر خاکـی در ماه هـای آوریـل و می کاهش 

داشت. به این ترتیب، افزایش واردات در نیمه اول 

سال با محدودیت مواجه بود.

حجـم  جـاری،  سـال  اول  نیمـه  در  همچنیـن 

و  متوسـط  خاکـی  نـادر  عناصـر  معدنـی  واردات 

مـدت مشـابه سـال گذشـته،  بـه  نسـبت  سـنگین 

80درصـد کاهـش داشـت کـه در مجمـوع حجمـی 

بالغ بر سه هزار و 586 تن داشت و حدود 53درصد 

آن از کشور میانمار تامین شد. به طور جزئی، هیچ 

کربنات مخلوط نادر خاکی از کشور میانمار از ماه 

حـدود  همچنیـن  نشـد.  وارد  ژوئـن  مـاه  تـا  ژانویـه 

یک هزار و 895 تن واردات اکسـید های ثبت نشـده 

نادر خاکی به چین انجام شـد که نسـبت به مدت 

مشـابه سـال گذشـته، 85 درصد کاهش داشـت. از 

نـادر  مخلـوط  کربنـات  واردات  حجـم  سـال 2019، 

خاکـی از میانمـار هـر سـاله کاهش داشـته اسـت. از 

سال 2019 تا 2021، نسبت کربنات مخلوط نادر خاکی 

وارد شـده از میانمـار بـه ترتیـب حـدود 84 درصـد، 

71درصد و 14 درصد بوده است.

 از سوی دیگر، واردات اکسید های ثبت نشده 

نـادر خاکـی از میانمـار بـه ترتیـب سـهم 84، 90 و 

شـامل  را  تـا 2021  سـال های 2019  در  87درصـدی 

نشـان  را  زیـادی  نسـبت  بـه  میـزان  کـه  می شـود 

می دهـد. سـهمیه های اسـتخراج عناصـر معدنـی 

نـادر خاکـی متوسـط و سـنگین چیـن در سـال های 

اخیر افزایش نیافته است و استخراج این عناصر به 

شـدت محدود شـده و کنترل می شود. با گسترش 
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کاهـش داده انـد. همچنیـن تضعیـف مـداوم بـازار 

عناصـر خاکـی نـادر و عـدم اعتمـاد بـه چشـم انداز 

بـازار، ریتـم تقاضاهـا بـرای خریـد را بـا کنـدی مواجه 

مـواد  تولیدکننـده  شـرکت های  و  اسـت  کـرده 

مغناطیسـی در انتظـار اتفاقـات آتـی بـازار هسـتند. 

ایـن درحالـی اسـت کـه کاهـش موجودی هـای انبـار 

کارخانه ها همچنان ادامه دارد. 

پرازئودیمیـم,   (  PrNd محصـوالت  قیمـت 

نئودیمیـم، میـش متـال( دو مـاه اسـت کـه بـه دلیـل 

تقاضـا و سفارشـات ضعیـف شـرکت های  کاهـش 

کاهـش  حـال  در  مغناطیسـی  مـواد  تولیدکننـده 

اسـت. شـنیده ها حاکـی از آن اسـت کـه برخـی از 

شـرکت ها بـه  طور مسـتقیم یـا پنهانی سـفارش های 

بلندمدت خود را لغو کرده اند که این امر اشاره به 

 »PrNd« بی اعتمادی به بازار دارد. قیمت اکسید

از باالترین سـطح خود یعنی یک میلیون و 100 هزار 

یوان در هر تن در سال جاری به  755 هزار یوان در 

هـر تـن کاهش یافته اسـت که میزان ایـن افت برابر 

با 345 هزار یوان در هر تن است که 31.4 درصد را 

تفکیـک  واحد هـای  همچنیـن  می شـود.  شـامل 

عناصـر صنایع باالدسـتی تمایـل چندانی به کاهش 

شدید قیمت ها ندارند.  عالوه براین، بهبود تقاضای 

صنایع پایین دستی نیز دشوار است. 

ارائـه  ایـن صنعـت منتظـر  بازیگـران  از  برخـی 

لیسـت قیمـت شـرکت »North Rare Earth« و 

واکنش هـای احتمالـی بعـد آن هسـتند کـه تا حدی 

بـر اعتمـاد بـازار نیـز تاثیـر می گـذارد اما اینکه بـازار 

عناصـر نـادر خاکـی و قیمـت آن بـه چـه سـمت و 

سـویی پیش می رود را میزان عرضه و تقاضا تعیین 

می کنـد. در سـال 2022، وزارت صنعـت و فنـاوری 

اطالعـات چیـن اولین میزان تخصیص سـهمیه های 

سـهمیه  کـه  کـرد  منتشـر  را  خاکـی  نـادر  عناصـر 

معـدن کاری عناصـر نـادر خاکـی سـبک نسـبت بـه 

مدت مشـابه سـال قبل 20 درصد افزایش و سـهمیه 

معـدن کاری بـرای عناصـر نـادر خاکـی متوسـط و 

سـنگین نیـز عـددی ثابـت و بـدون تغییـر را نشـان 

می دهد. دومین دسـته از سـهمیه های اختصاصی 

اسـتخراج معادن چین هنوز منتشـر نشـده اسـت و 

تغییـر  نگـران  بیشـتر  صنعـت  بازیگـران  از  برخـی 

سـهمیه های معدن کاری عناصر نادر خاکی سـبک 

در نیمه دوم سال جاری هستند.

در مـورد میـزان تقاضـا نیـز بایـد عنـوان کـرد کـه 

مـواد  تولیدکننـده  شـرکت های  سـفارش  وضعیـت 

مغناطیسـی بـه  شـدت تحت تاثیـر میزان تقاضـا در 

ایسـتگاه های پایانـی اسـت. در حـال حاضـر، تقاضـا 

بـرای وسـایل نقلیـه مبتنی بـر انرژی های نـو در حال 

افزایـش اسـت؛ در حالـی کـه تقاضا بـرای آهنرباهای 

در  خاکـی  نـادر  عناصـر  از  شـده  سـاخته  دائمـی 

زمینه هایی مانند تولید برق با استفاده از انرژی باد، 

آسانسـورهای کـم مصـرف، تهویـه مطبـوع اینورتـر و 

لوازم الکترونیکی مصرفی کاهش یافته است. البته 

خوش بینانـه  نیـز  کلـی  تقاضاهـای  حجـم  میـزان 

نیسـت. عالوه برایـن، وضعیـت همه گیـری ویـروس 

کرونا و بی ثباتی بین المللی در حوزه اقتصاد امکان 

بهبـود آن را کاهـش داده اسـت و میـزان ظرفیـت 

مصرف مردم به سـختی می تواند روندی روبه رشـد 

به خود بگیرد.

اکنـون می تـوان بیان کرد که بازار آینده عناصر 

کمیاب خاکی در معرض توسعه و گسترش عرضه 

و تقاضـا خواهـد بـود. ایـن یعنـی اینکـه اگـر میـزان 

عرضـه افزایـش یابـد، میـزان تقاضـا نیـز بـا سـرعت 

آهسـته بازیابی می یابد و  این امر در نهایت منجر 

به کاهش قیمت این عناصر خواهد شد.

بازار آینده عناصر کمیاب 
خاکی در معرض توسعه و 
گسترش عرضه و تقاضا 

خواهد بود. این یعنی 
اینکه اگر میزان عرضه 

افزایش یابد، میزان تقاضا 
نیز با سرعت آهسته 

بازیابی می یابد

و توسـعه صنایـع پایین دسـتی، تقاضـا بـرای عناصـر 

نادر به سـرعت در حال رشـد اسـت، به همین دلیل 

عرضـه سـنگ معـدن یونـی در چیـن ممکـن اسـت 

محـدود شـود. بـه عبـارت دیگـر می تـوان بیـان کـرد 

کـه در ایـن مـورد، چیـن بـه شـدت بـه واردات از 

کشـور میانمـار وابسـته اسـت. کاهـش واردات از 

میانمـار همچنیـن باعـث شـده اسـت تـا برخـی از 

واحدهـای تفکیـک عناصـر معدنـی چین کـه به این 

واردات متکی هستند، تولید خود را کاهش دهند 

یا حتی متوقف کنند.

عنصـــر معـــدنی مونازیـــت حـــاوی عناصـــری 

و  دیسـپروزیوم  نئودیمیـم،  پرازئودیمیـم،  ماننـد 

تربیـــوم اســـت کــــه می توانـــد در صورت آغشته 

شـدن بـه کلر بـه تکه های کوچک تر تبدیل شـود تا 

واحدهای تفکیک عناصر معدنی بتوانند از آن ها 

اسـتفاده کننـد. در نیمـه اول سـال 2022، واردات 

مونازیت به حدود 12 هزار و 125 تن رسـیده اسـت 

که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 53 درصد 

کاهـش را نشـان می دهـد. در ایـن میـان، حـدود 

6هـزار و 219تـن آن از تایلنـد وارد شـده اسـت کـه 

را  مونازیـت  وارادات  کل  حجـم  از  درصـد   51

تشکیل می دهد.

در حــال حاضـــر، اگرچـــه وضعیـــت عرضـــه در 

معادن اسـتخراج روندی کاهشـی دارد اما وضعیت 

قاعـده  ایـن  از  هـم  پایین دسـتی  صنایـع  تقاضـای 

مسـتثنی نیسـت؛ چراکـه میـزان مصـرف، ناشـی از 

ویروس کرونا و مشکالت اقتصادی روندی کاهشی 

را تجربـه می کنـد. البتـه بایـد عنـوان کرد کـه میزان 

تقاضا در سـه ماهه اول سـال به اسـتثنای تعطیالت 

سـال نـو چینـی مناسـب بوده اسـت. البتـه مجموع 

تقاضـای مصرف کننـده نهایـی در سـه ماهـه دوم 

رونـدی کاهشـی داشـته اسـت. در کوتاه مـدت نیـز 

میـزان تقاضـای مصـرف  کننـده نهایـی هنـوز هـم 

خوش بینانـه نیسـت و سفارشـات دریافتـی توسـط 

شـرکت های تولیدکننـده مـواد مغناطیسـی بـه طور 

کلی کاهش یافته است که میزان این کاهش تولید 

را می تـوان چیـزی در حـدود 20 تـا 40 درصـد در نظـر 

گرفت. شرکت های تولید مواد مغناطیسی در میان 

را  تولیـد خـود  تقاضاهـا  و  ایـن کاهـش سفارشـات 
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بر اسـاس تحقیقات انجام شـده موسسـه »SMM« در ماه جوالی ۲0۲۲، در مجموع ۲۹ هزار و ۷50 تن از 
ضایعات باتری های لیتیومی در چین شـامل ضایعات به شـکل باتری، قطبک و جرم سـولفاته شـده بازیافت 

شده است. حجم این بازیافت حدود ۲ درصد در مقایسه با مدت مشابه در ماه ژوئن افزایش داشت.

باتری های لیتیومی در گیر و دار عرضه و تقاضا

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

 آنالیـن« و بـه  نقـل از موسسـه »SMM«، بـا توجـه به 

منظـور  بـه  و  صنعـت  رشـد  در  سـریع  تغییـرات 

اطمینـان از صحـت و اتـکا بـه داده هـای موسسـه 

» SMM «، سـه نمونـه جدیـد بازیافت کننـده در ماه 

جوالی ارائه شد.

در ماه جوالی امسال، ضایعات باتری لیتیومی 

سـهم  تامین کننـدگان  بنابرایـن  بـود.  کـم  نسـبتا 

بیشـتری در قیمت گذاری هـا داشـتند. در همیـن 

مـاه، قیمـت نیـکل و فلـز کبالـت کاهشـی بـود؛ در 

حالـی کـه قیمـت کربنـات لیتیـوم ثابـت مانـد. بـه 

جـوالی  مـاه  در  باتـری  ضایعـات  ضریـب  عـالوه 

همچنان روند افرایشی داشت.

بر اساس پایگاه داده موسسه »SMM«، در ماه 

جوالی 2022، حجم بازیافت ضایعات باتری کاتدی 

سـه عنصـره، ضایعـات باتری لیتیوم آهن فسـفات و 

ضایعات باتری لیتیوم کبالت اکسید به ترتیب 15 

هـزار و 322 تـن، 12 هـزار و 135 تـن و دو هـزار 292 تن 

بـود. نسـبت این سـه نوع ضایعات باتـری به ترتیب 

52 درصد، 41 درصد و 7 درصد بود.

عنصـره  سـه  کاتـدی  باتـری  ضایعـات  حجـم 

مـاه  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در  شـده  بازیافـت 

گذشـته 10 درصـد کاهـش یافـت؛ چراکـه همیشـه 

ضایعـات ایـن نـوع باتـری در بـازار باالتریـن راندمـان 

بازیافـت را داشـته اسـت. مـواد اولیـه اصلـی بـرای 

شرکت هایی که با متد استخراجی هیدرومتالورژی 

نیکل و کبالت را بازیافت می کنند ، ضایعات باتری 

کاتـدی سـه عنصـره و قطبـک آن اسـت. بـا ایـن حال، 

تقاضـا بـرای ایـن ضایعـات در مقایسـه بـا نیمـه اول 

سـال 2022 افزایـش یافـت. در میـان تشـدید عـدم 

تعـادل در عرضـه و تقاضـا، محموله هـا بـا باالتریـن 

قیمـت پیشـنهاد می شـوند کـه ایـن یـک اتفـاق رایـج 

محسـوب می شـود. قیمـت باالتـر ضایعـات باتـری 

را  بازیافت کننـدگان  هزینـه  عنصـره،  سـه  کاتـدی 

افزایش داده است و سود آن ها را به طور فزاینده ای 
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کاهش خواهد داد. به  عبارت دیگر، بازیافت کنندگان 

ریسک های بیشتری را متحمل می شوند. بنابراین، 

منظـور  بـه  بازیافت کننـدگان  آماده سـازی  ریتـم 

بـا حفـظ نرخ هـای  جلوگیـری از خطـرات همزمـان 

عملیاتـی کاهـش یافـت. در نتیجـه این امر نشـان از 

کاهـش میـزان ضایعـات باتـری کاتـدی سـه عنصـره 

مـاه  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در  شـده  بازیافـت 

گذشته است.

آهـن  لیتیـوم  باتـری  ضایعـات  بازیافـت  حجـم 

فسـفات در مقایسـه بـا مـاه ژوئـن 46 درصـد افزایش 

داشـت. کربنات لیتیوم به  دسـت  آمده از بازیافت 

ضایعـات باتـری لیتیـوم آهـن فسـفات نه تنهـا توجه 

بازیافت کنندگان را به خود جلب کرده اسـت بلکه 

برخـی از شـرکت های تولیدکننـده نمـک لیتیوم نیز 

به آن عالقه نشان داده اند. شرکت های تولیدکننده 

نمک لیتیوم با استفاده از تثبیت موقعیت ضایعات 

ایـن باتری هـا در زمینـه بازیافـت سـرعت عمـل بـه 

خـرج دادنـد. بـه ایـن ترتیـب، تقاضـا بـرای ضایعـات 

باتـری لیتیـوم آهـن فسـفات در حـال افزایـش بـوده 

اسـت و قیمت هـا بـا رونـدی افزایشـی نسـبت بـه 

مدت مشابه ماه گذشته در نوسان بودند.

حجـم بازیافـت ضایعـات باتـری لیتیـوم کبالت 

اکسـید در مـاه جـوالی 38 درصـد کاهـش یافت زیرا 

قیمـت سـولفات کبالـت و کلریـد کبالـت از مـاه 

جـوالی بـه بعـد رونـد نزولـی داشـت و سـود بازیافت 

بـه  باتری هـا را کاهـش داد.  از  نـوع  ایـن  ضایعـات 

همیـن دلیـل بازیافـت  کننـدگان بـه منظـور کنتـرل 

هزینه هـا، مقـدار ضایعـات باتـری لیتیـوم کبالـت 

اکسید را کاهش دادند.

عالوه برایـن، طبـق بررسـی هـای صـورت گرفتـه 

توسـط موسسـه »SMM«، در ماه جوالی سـال 2022 

در مجموع سه هزار 127 تن نیکل، سه هزار و180تن 

کبالـت و یـک هـزار و 279 تـن لیتیـوم بازیافت شـد. 

حجـم فلـز کبالـت بازیافـت شـده شـامل سـولفات 

کبالت و اکسید کبالت است. میزان نیکل بازیافت 

شـده 9 درصد و کبالت 22 درصد نسـبت به مدت 

مشـابه مـاه گذشـته کاهـش یافـت و میـزان لیتیـوم 

2درصد افزایش داشت.

بر اساس پایگاه داده موسسه »SMM«، در ماه 

جوالی 2022، حجم سولفات نیکل بازیافت شده به 

حجـم سـه هـزار و 127 تـن در فلـز موجـود، سـولفات 

کبالـت بـه حجـم سـه هـزار و 100 تـن در فلـز موجـود، 

اکسـید کبالـت بـه حجـم 80 تـن در فلـز موجـود، 

کربنـات لیتیـوم گریـد صنعتـی به حجـم دو هـزار و 

941 تن، کربنات لیتیم گرید باتری به حجم دو هزار 

837 تـن و کربنـات لیتیـوم خـام به حجم یک هزار و 

329 تن رسید.

موسسـه »SMM« پیش بینـی می کند کـه بازار 

بازیافـت در مـاه آگوسـت امسـال در مقایسـه بـا ماه 

هزینـه  اگرچـه  باشـد.  نداشـته  تغییـری  جـوالی 

ضایعات در حال افزایش است اما بازیافت کنندگان 

حجـم بازیافـت را بـا فرض حفظ عملکرد عـادی بازار 

تطبیـق می دهنـد. البتـه بایـد به ایـن موضوع اشـاره 

کـرد کـه برخـی از بازیافت کننـد گان میـزان تولیـد 

در  می دهنـد.  افزایـش  آگوسـت  مـاه  در  را  خـود 

مجموع، موسسه »SMM« پیش بینی می کند که 

حجـم کل بازیافـت ضایعـات باتری در ماه آگوسـت 

بـه 29  هـزار و 794 تـن برسـد کـه از ایـن میـان سـهم 

ضایعات باتری کاتدی سه عنصری 14 هزار و 981تن، 

سـهم ضایعات باتری لیتیوم آهن فسـفات 12 هزار و 

411 تن و سهم ضایعات باتری لیتیوم کبالت اکسید 

دو  هزار و 402 تن اسـت. در نهایت باید خاطرنشـان 

کـرد کـه حجـم بازیافـت در مـاه آگوسـت امسـال 

نسـبت بـه مـدت مشـابه مـاه گذشـته ثابـت خواهد 

ماند و تغییری نخواهد کرد.
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قلع از عناصر به نسـبت کمیاب در پوسـته زمین محسـوب می شـود و عمده ذخایـر این عنصر 
در جنوب شـرق آسـیا و آمریکای جنوبی واقع شـده اسـت. بیـش از نیمی از ذخایر قلـع در نواحی 
شـرق و جنوب شـرقی آسـیا قرار گرفته اند و چین، بیشـترین سـهم از ذخایر این ماده را در اختیار 
دارد. محدودیـت ذخایـر و بهره بـرداری از ذخایر پرعیار قلع باعث شـده اسـت تولیـد معدنی این 
ماده در دهه اخیر روند مشـخصی نداشـته باشـد و تحت شرایطی همچون نوسـان تقاضا و قیمت 
تغییـر کند. کاهش محدودیت های ناشـی از کرونـا و افزایش تقاضا و قیمت دالیـل اصلی افزایش 
تولیـد قلـع در سـال ۲0۲۱ نسـبت به سـال ۲0۲0 به  شـمار می رونـد. در زمینه تولید نیـز چین با 
اختـالف قابـل مالحظه ای، برترین تولیدکننـده دهه اخیر بـوده و ۳۴ درصد از قلـع معدنی جهان را 

تولید کرده است.

تولید معدنی قلع 
در تسخیر چین و کشورهای جنوب شرق آسیا
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»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومی شـرکت مشـاوره 

اقتصـادی آرمـان آتورپـات، قلـع عنصـری بـه نسـبت 

کمیاب اسـت و فراوانی این عنصر در پوسـته زمین 

تنهـا در حـدود ppm 2 اسـت. در حالـی کـه در 

مقایسه با قلع، فراوانی عناصری همچون روی، مس 

 ppm12 63 و ppm ،94 ppm و سـرب بـه  ترتیـب

است. بیشترین میزان استخراج قلع در سطح جهان 

از ذخایر پالسری انجام می شود که حدود نیمی از 

آن در جنوب شرق آسیا تولید می شود. کاسیتریت 

»SnO2« تنهـا مـاده معدنـی دارای ارزش تجـاری به  

شـمار می رود که منبعی برای اسـتخراج قلع اسـت. 

ترکیبـات  بازیابـی  در  قلـع  از  مقادیـر کمـی  البتـه 

سولفیدی نیز قابل تولید است.

بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی سازمان 

میـزان   ،»USGS« متحـده  ایـاالت  زمین شناسـی 

ذخایر معدنی قلع جهان در پایان سال 2021، بیش از 

چهار میلیون و 800 هزار تن برآورد می شود که بیش 

از 55 درصـد از ذخایـر قلـع جهان، معادل حـدود دو 

میلیـون و 700 هـزار تـن در جنـوب شـرق آسـیا قـرار 

گرفته است. پس از شرق آسیا، ذخایر قابل توجهی 

ماننـد  آمریـکای جنوبـی و کشـورهایی  قلـع در  از 

برزیل، بولیوی و پرو واقع شده است که در مجموع 

حـدود 20 درصـد از ذخایـر معدنـی قلـع جهـان را بـه  

خود اختصاص داده اند. سایر ذخایر معدنی قلع در 

دیگـر نقـاط جهـان پراکنـده شـده اسـت کـه در ایـن 

میـان، ذخایـر موجـود در قاره هـای آفریقـا و اروپـا و 

استرالیا چشمگیرتر است.

طـور  بـه   سـاالنه  تـا 2021،  سـال های 2012  طـی 

میانگیـن حـدود 289 هـزار تـن قلع معدنی در سـطح 

جهان تولید شـده اسـت. نرخ رشـد متوسـط سـاالنه 

تولید قلع در این بازه زمانی 2.6 درصد بوده است. 

نمـودار 1، میـزان تولیـد معدنـی قلـع در جهـان در 

سال های 2012 تا 2021 را به  تصویر کشیده است.

آغاز بهره برداری از معادن کم عیار قلع   
در جهان

مشـاهده  قابـل   1 نمـودار  در  کـه  همان طـور 

اسـت، میـزان تولیـد معدنـی قلـع در جهـان در بـازه 

زمانی مورد بررسـی روند مشـخصی نداشـته است 

امـا می تـوان گفت سـطح تولیـد در مجمـوع دارای 

سـیر صعـودی بـوده اسـت. کمتریـن میـزان تولیـد 

قلـع در یـک دهـه گذشـته بـا حـدود 240 هـزار تـن 

مربـوط بـه سـال 2012 بـوده اسـت. پـس از افزایـش 

تولید در سـال 2013، روند تولید تا سـال 2016 سـیر 

نزولـی پیـدا کـرده و پس از آن دوباره میزان تولید تا 

سـال 2018 افزایـش یافتـه و در ایـن سـال بـه باالترین 

سـطح در 10 سـال اخیر، یعنی بیش از 318 هزار تن 

رسیده است.

پـس از سـال 2018 میـزان تولیـد جهـان قلـع بـا 

کاهش مواجه شـده اسـت و در سـال 2020، تحت 

تاثیـر همه گیـری بیمـاری کرونـا و محدودیت های 

ناشـی از آن بـه حـدود 263 هـزار تـن رسـید. البتـه 

میـزان تولیـد در سـال 2021 نسـبت بـه سـال 2020، 

افزایش چشـمگیری داشـته و با 15 درصد افزایش 

تـن  هـزار   303 حـدود  بـه   2020 سـال  بـه  نسـبت 

رسیده است.

بـه  طـور کلی محدودیت ذخایـر و بهره برداری 

از ذخایـر پرعیـار از سـالیان دور تـا کنـون، باعـث 

کم عیـار شـدن بخـش زیـادی از ذخایـر قلـع شـده 

اسـت و این امر یکی از دالیل کاهش میزان تولید 

اسـت.  بـوده  مختلـف  زمانـی  بازه هـای  در  قلـع 

تعییـن   پارامترهـای  از  جهانـی  قیمـت  و  تقاضـا 

بـه   هسـتند.  قلـع  معدنـی  تولیـد  جهـت  کننـده 

عنـوان مثـال، عـالوه  بـر کاهـش محدودیت هـای 

ناشـی از کرونـا در سـطح جهـان، افزایـش قیمـت و 

تقاضـا علـت اصلـی افزایـش 15 درصـدی تولید در 

سـال 2021 نسـبت بـه سـال 2020 بـوده اسـت کـه 

باعـث مقرون به صرفـه شـدن بهره بـرداری از برخی 

ذخایر کم عیارتر نیز شده است.

بزرگ ترین تولیدکنندگان قلع در جهان  
همـان  طـور کـه پیش تـر اشـاره شـد، بیشـترین 

میـزان ذخایـر معدنـی قلـع در جنـوب شـرقی آسـیا 

واقـع شـده اسـت کـه بـه تبـع آن، بیشـترین میـزان 

تولیـد جهانـی نیـز در ایـن ناحیـه صـورت می گیـرد. 

 محدودیت ذخایر و 
بهره برداری از ذخایر پرعیار 

از سالیان دور تا کنون، 
باعث کم عیار شدن بخش 
زیادی از ذخایر قلع شده 
است و این امر یکی از 

دالیل کاهش میزان تولید 
قلع در بازه های زمانی 

مختلف بوده است
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چین، اندونزی و میانمار در سال های 2012 تا 2021، 

در مجمـوع حـدود 69 درصـد از قلـع معدنی جهان 

را تولیـد کرده انـد و 14 درصـد نیـز سـهم کشـورهای 

پـرو و بولیـوی از آمریـکای جنوبـی بـوده اسـت. در 

متوسـط  رشـد  نـرخ  برتـر،  تولیدکننـده  پنـج  میـان 

سـاالنه کشـورهای چیـن و بولیـوی در بـازه زمانـی 

مورد بررسـی منفی بوده اسـت. البته میزان ذخایر 

و تولیـد چیـن اختـالف فاحشـی بـا سـایر کشـورها 

داشـته اسـت و طی سـال های گذشته یکه تاز تولید 

معدنی قلع بوده اسـت و به  نظر می رسـد این روند 

در آینده نزدیک نیز تداوم داشته باشد.

اندونـزی کـه پـس از چیـن دومیـن تولیدکننـده 

بـزرگ قلـع محسـوب می شـود، بـا نـرخ رشـد سـاالنه 

مرکـب 6 درصـد، اختـالف قابل مالحظه ای با سـایر 

رقبـا در زمینـه تولیـد دارد و میانگیـن تولیـد سـاالنه 

سـومین  میانمـار،  از  بیشـتر  برابـر  دو  کشـور  ایـن 

تولیدکننده برتر قلع است.

عـالوه  بـر پنـج تولیدکننـده اصلـی، کشـورهای 

دیگـر  کنگـو  دموکراتیـک  جمهـوری  و  برزیـل 

کشـورهایی هسـتند که تولید به نسـبت باالیی از 

قلـع انجـام می دهنـد. به  ویژه برزیـل که اگرچه از 

لحـاظ میانگیـن تولیـد 10 سـاله جایـی در میـان 5 

تولیدکننـده برتـر نـدارد، امـا در سـال 2021 بـا 22 

هـزار تـن تولیـد معدنـی با عبور از بولیـوی، جایگاه 

پنجـم برتریـن تولیدکننـده معدنـی قلـع را به خـود 

سـاالنه  رشـد  نـرخ  بـا  نیـز  کنگـو  داد.  اختصـاص 

تـا  مرکـب حـدود 17 درصـد طـی سـال های 2012 

2021، میـزان تولیـد معدنـی خـود را در سـال 2021 

برتریـن  ششـم  جایـگاه  و  رسـاند  تـن  هـزار   16 بـه 

تولیدکننده قلع را در اختیار دارد.

در ایـن بیـن، چیـن بـا یـک میلیـون و 100 هـزار تـن 

ذخیـره دارای بیشـترین میـزان ذخایر قلـع در جهان 

بـوده و بیشـترین میـزان تولیـد جهـان قلـع را نیـز بـه  

خود اختصاص داده است.

چیـن طـی یـک دهـه گذشـته سـاالنه بـه  طـور 

کـرده  تولیـد  قلـع  تـن  هـزار  از 96  بیـش  میانگیـن 

اسـت. شـرکت چینـی »Yunnan Tin« بزرگ ترین 

تولیدکننـده قلـع تصفیـه شـده در جهـان شـناخته 

می شـود کـه در سـال 2021 بـا هفـت هـزار و 200 تـن 

افزایـش نسـبت بـه سـال 2020 معـادل 82 هـزار تـن 

 »Yunnan Tin« قلـع تولید کرده اسـت. عـالوه  بـر

چندین شرکت مطرح چینی در زمینه استحصال 

قلع فعالیت می کنند. خوراک ورودی کارخانه های 

بـر  افـزون   کـه  اسـت  قلـع  کنسـانتره  اسـتحصال، 

مرکـزی  آفریقـای  کشـورهای  و  میانمـار  از  چیـن 

تامین می شود.

اندونـزی و میانمـار  از چیـن، کشـورهای  پـس 

بزرگ ترین تولیدکنندگان معدنی قلع طی سال های 

2012 تـا 2012  بوده انـد و بـه  طـور میانگیـن سـاالنه به  

ترتیـب حـدود 69 هـزار و 34 هـزار تـن قلـع تولیـد 

آمریـکای  کشـورهای  از  بولیـوی،  و  پـرو  کرده انـد. 

جنوبـی در یـک دهـه اخیـر بـه  ترتیـب چهارمیـن و 

پنجمین تولیدکننده بزرگ قلع در جهان بوده اند و 

ساالنه به  طور میانگین حدود 22 هزار و 18 هزار تن 

سـهم  میانگیـن   ،2 نمـودار  در  داشـته اند.  تولیـد 

کشـورهای مختلـف از تولید معدنی قلـع در جهان 

در سال های 2012 تا 2021 قابل مشاهده است.

قابـل مشـاهده  نمـودار 2  همـان  گونـه کـه در 

است، پنج تولیدکننده بزرگ قلع طی یک دهه اخیر 

بیـش از 82 درصـد از قلـع معدنـی جهـان را تولیـد 

کرده اند و سایر کشورها تولیدکننده تنها 12 درصد 

دهنـده  نشـان   امـر  ایـن  بوده انـد.  معدنـی  قلـع  از 

محدودیـت ذخایـر و پراکندگـی کـم ایـن ذخایـر در 

نقـاط مختلـف جهـان اسـت. هر چنـد وجـود ذخایر 

معدنـی قلـع در بسـیاری از نقـاط جهـان به اثبـات 

رسـیده اسـت امـا میـزان ذخایـر قطعـی بـه  اسـتثنا 

نواحی اشاره شده چندان قابل مالحظه نیست.

مطابـق بـا نمـودار 2، کشـورهای آسـیای شـرقی 
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قیمـت سـنگ معدن نیـکل رونـد نزولـی را حفظ کـرد و بـازار در مورد چشـم انداز توسـعه 
فـوالد زنگ نـزن نامشـخص بود. بـه این ترتیـب فعاالن بـازار نسـبت به قیمت سـنگ معدن 

نیکل و  »NPI« محتاط ماندند.

پیش بینی قیمت های »NPI« و سنگ معدن نیکل

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات   آنالین« 

پنجمیـن روز  از موسسـه »SMM«، در  بـه  نقـل  و 

نیـکل  معـدن  سـنگ  قیمـت  میانگیـن  آگوسـت، 

بـر   ،»SMM« ارزیا بی هـای  اسـاس  بـر  1.5درصـد 

حسـب » CIF«، برابـر 68.5 دالر بـر تـن بـود. قیمـت 

سنگ معدن نیکل روند نزولی را حفظ کرد. از جانب 

عرضه، معادن مایل به فروش نبودند و قیمت سنگ 

معـدن نیـکل همچنـان رو بـه کاهـش بـود. بـه  ویـژه، 

قیمـت سـنگ معـدن نیـکل بـا خلـوص کـم یـا خلوص 

1.3درصـدی، تـا سـطح نزدیـک بـه هزینـه تولیـد آن 

کاهش یافت. بنابراین معادن تصمیم گرفتند تا تولید 

خود را به  دلیل سود پایین کاهش دهند. همچنین از 

طرفی تقاضا نیز کاهش یافت. فوالد زنگ نزن نیز در 

قیمت های پایین خرید و فروش شد که سبب فشار 

بیشتر بر قیمت »NPI« شد. تولیدکنندگان فروکروم 

از  ناشـی  طوالنی مـدت  خسـارات  دلیـل  بـه  نیـز 

قیمت هـای بـاال، از تولیـد آن صـرف  نظـر کردنـد. در 

همیـن زمـان کـه تولیدکننـدگان داخلـی فروکـروم و 

»NPI« عیـار بـاال، تولیـد خـود را در ماه هـای جـوالی و 

آگوسـت بـه کمتـر از 25 هـزار تـن کاهـش دادنـد، 

تقاضای آن ها برای سنگ معدن نیکل نیز به نسبت 

کاهـش یافـت. انتظـار مـی رود کـه میـزان عرضـه و 

تقاضـای سـنگ معـدن نیـکل در آینـده نزدیـک به هم 

باقی بماند و ریسـک باالیی در افزایش بیشـتر عرضه 

وجود داشـته باشـد. از نظر اختالف قیمت، گسـتره 

قیمـت بیـن سـنگ معدن نیـکل با خلوص متوسـط با 

درجه خلوص های دیگر این سـنگ معدن حدود 10 و 

11 دالر بـر تـن تـر کاهـش یافـت. از آنجایـی که قیمت 

سـنگ معدن نیکل با خلوص 1.3 درصدی نزدیک به 

هزینه بود، بعید به  نظر می رسید که تولیدکنندگان 

بـر روی ایـن قیمـت بـه توافـق برسـند. جـدا از ایـن، 

قیمـت دیگـر انـواع سـنگ های معـدن نیـکل هنـوز 

امـکان سـقوط داشـت. اگـر بـازار »NPI« همچنـان 

ضعیـف شـود، قـدرت چانه زنـی تولیدکنندگانـی که 

سنگ معدن نیکلی با عیار بیش از 1.5 درصد دارند، 

ممکن است کاهش یابد.

   NPI تقاضای محدود
تـا  بـاالی حـدود 8  بـا خلـوص   »NPI« در مـورد

12درصد نیز بر اساس ارزیابی های »SMM«، میانگین 

قیمت در جمعه گذشته برابر 12 هزار و 775یوان بر 

تـن واحـد )معـادل 10 کیلوگـرم( بـود. قیمت هـا در 

طول هفته نوسانی بودند و معامالت بازار لغو شد. 

در هفته گذشـته به  دلیل عدم حصول توافقی بین 

تامیـن  کننـدگان و خریـداران، هیـچ قیمـت معاملـه 

جدیـدی منتشـر نشـد. مازاد عرضه همچنـان وجود 

هزینـه  کـم   »NPI« از  زیـادی  مقـدار  و  داشـت 

بـازار  از  نیمـی  و  بـه چیـن صـادر شـد  اندونزیایـی 

داد.  اختصـاص  خـود  بـه  را  داخلـی »NPI« چیـن 

 » NPI « عالوه برایـن، از آنجایـی کـه قیمـت فـروش

داخلی چین در حال حاضر نزدیک به هزینه های آن 

بـود، تولیدکنندگان فروکروم تمایلی به پاییـن آوردن 

قیمـت خـود نداشـتند. در نتیجـه، تولیدکننـدگان 

هفته هـا قیمت پیشـنهادی خـود را حفظ کردنـد. از 

سـوی دیگـر، تولیدکننـدگان فروکـروم در مـورد بـازار 

آینـده محتـاط بودند و تولیـد را در درجات مختلف 

 »NPI« کاهـش دادنـد. انتظار مـی رود میزان تولیـد

خلوص باال، در ماه جوالی و آگوسـت در مقایسـه با 

آمـاه ژوئـن آن، حـدود 25 هـزار تـن از نظـر  نیـکل 

محتـوی کمتـر باشـد. از منظـر تقاضـا، قیمـت فوالد 

زنگ نـزن در بـازار همچنـان پاییـن و موجـودی آن باال 

باقـی مانـد. اگـر چـه تخمیـن زده می شـود که تولید 

سـری 300 در برخـی از کارخانه هـای فـوالدی در مـاه 

آگوست کمتر خواهد بود اما انتظار می رود که این 

کاهـش محـدود باشـد. بنابرایـن، تقاضـای محـدود 

برای » NPI « باقی خواهد ماند و قیمت آن همچنان 

نزولی خواهد بود.

فـوالد  آینـده  توسـعه  مـورد  در  بـازار  پایـان،  در 

زنگ نـزن نامشـخص اسـت و بـه ایـن ترتیـب فعـاالن 

 »NPI« بازار نسـبت به قیمت سـنگ معدن نیکل و

محتـاط باقـی می ماننـد. عالوه برایـن، مـازاد عرضـه 

» NPI« یـک واقعیـت محـض اسـت. بنابرایـن الزم 

اسـت سیاسـت نظاره گـری را پیـش گرفـت کـه آیـا 

افزایـش تقاضـای نهایـی بـرای فـوالد زنگ نـزن باعـث 

افزایـش قیمت هـا و آیـا کاهـش موجـودی آن باعـث 

بهبـود در بـازار خواهـد شـد. احتمـاال در این صورت 

 »NPI« اسـت کـه قیمت های سـنگ معـدن نیـکل و

کمی تثبیت شوند.
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سـهام شـرکت های بازیافت کننـده باتری هـا پـس از آغـاز زمـان معامـالت بـه سـرعت روند 
افزایشـی بـه خود گرفـت و در یک مقطع زمانی کوتـاه، افزایش بیـش از ۴ درصـدی را تجربه کرد. 
به طور خاص ، میزان افزایش سـهام شـرکت »Dcenti« به سـقف روزانه رسـید و سـهام شـرکت 
»Narada Power« بیـش از ۱۷ درصد افزایش یافت. عالوه براین، سـهام سـایر شـرکت ها مانند 
»Huayou Cobalt«، »CNGR« ، »Guanghua Sci-tech« و »Camel Group« همگـی بیـش 

از ۶ درصد افزایش را تجربه کردند.

خبرهای مثبت، به بخش بازیافت باتری ها به میزان 
قابل توجهی رونق بخشید

به  گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه نقـل از موسسـه »SMM«، وزارت صنعـت و 

فنـاوری اطالعـات، کمیسـیون توسـعه و اصالحـات 

ملـی و وزارت بوم شناسـی و محیـط  زیسـت چیـن بـه 

جامـع  برنامـه   اجـرای  طـرح  بیانیـه  مشـترک  طـور 

کربن زدایی در بخش صنعتی را صادر کردند که در 

آن از ایجـاد سـامانه بازیافـت باتری هـا در خودروهـای 

مبتنـی بـر انرژی هـای نو حمایت شـده اسـت. در این 

برنامـه  جامـع بـر  تدویـن و معرفـی قوانینـی ماننـد 

اقدامـات نظارتـی و مدیریـت صرفه جویـی انـرژی در 

 صنعـت، مدیریـت بازتولیـد محصـوالت مکانیکـی و 

الکتریکی، مدیریت بازیافت باتری ها در خودروهای 

مبتنـی بـر انرژی هـای نـو و اصـالح برخـی از قوانیـن و 

مقـررات مرتبـط بـا آن هـا تاکیـد شـد. خبرهای مثبت 

منتشر شده بر بخش بازیافت باتری ها به میزان قابل 

 توجهی تاثیر مثبت داشته است و حتی بسیاری از 

سـهام شـرکت های مرتبـط دیگر نیـز روند صعـودی را 

بازیافـت  از  در حقیقـت صحبـت  کرد نـد.  تجربـه 

باتری هـا بـه یکـی از موضوعـات داغ ایـن روزها تبدیل 

شـده اسـت. در 21 جـوالی سـال 2022، معـاون وزیـر 

صنعـت و فنـاوری اطالعـات چیـن در یک سـخنرانی 

بیان کرد که چین یک سیستم اولیه بازیافت باتری ها 

را ایجاد کرده است که نیاز به اصالح و بهبود بیشتر 

دارد. وی همچنیـن افـزود کـه تالش هـا بـرای تدویـن 

مقـررات بـرای مدیریـت بازیافـت باتری هـا، تقویـت 

همـکاری بیـن دولت هـای مرکـزی و محلـی و ایجـاد 

یک مکانیسم نظارت هماهنگ تسریع خواهد شد. 

فناوری هـای  بـا  مرتبـط  تحقیقـات  از  عالوه برایـن، 

حیاتـی ماننـد پیاده سـازی هوشـمند ماشـین آالت و 

بازسازی مواد و همچنین توسعه شرکت های مرتبط 

با تکنولوژی استفاده مجدد از باتری ها، حمایت هایی 

صـورت خواهد گرفت. به گفته یکـی از آگاهان این 

رونـق  حـال  در  باتری هـا  بازیافـت  بخـش  صنعـت، 

اسـت. از آنجایی که اسـتفاده از خودروهای مبتنی 

بـر انرژی هـای نـو در حـال افزایـش اسـت، هزینه های 

تامیـن مـواد اولیـه برای سـاخت و تولید باتری ها نیز 

روند افزایشی پیدا کرده اند. این امر ارزش بازیافت 

باتری ها را به طور قابل  توجهی بهبود می بخشد که 

خود باعث به  وجود آمدن بازار بزرگی در این راسـتا 

توسـط  شـده  انجـام  تحقیقـات  طبـق  می شـود. 

در   ،2022 سـال  اول  نیمـه  در   »SMM« موسسـه 

مجمـوع 131هـزار و 446 تن باتری لیتیمی ضایعاتی 

در چیـن بازیافـت شـد کـه در مـاه ژانویـه و ژوئـن این 

کار صـورت پذیرفـت. یـک بـار در مـاه ژانویـه، ایـن 

شـرکت ها اقدام به خرید حجم زیادی از باتری های 

فرسـوده کردند تا پس از تعطیالت فسـتیوال بهاره، 

در حجم زیادی اقدام به تولید کنند. همچنین در 

مـاه ژوئـن نیز شـرکت ها مقادیر زیـادی مـواد اولیه را 

ذخیـره کردنـد زیـرا تقاضـا بـرای باتری هـای نیـکل-

کبالت-لیتیـم بـه تدریـج پـس از همه گیـری کرونـا 

بهبـود پیـدا کـرد. میـزان تقاضـای خریـد آن قـدر باال 

بـود کـه حجـم بازیافـت در مـاه ژوئـن 62 درصـد در 

مقایسه با ماه می افزایش یافت.

 »SMM« سـال 2022، موسسـه نیمـه دوم  در 

تخمیـن می زنـد کـه ضایعـات باتری هـای لیتیمـی 

خانگـی بـه میـزان 172 هـزار و 782 تن خواهد رسـید 

کـه نسـبت بـه نیمـه اول سـال 31 درصـد افزایـش را 

نشـان می دهـد. در مـورد دلیـل ایـن افزایـش، ایـن 

موسسه بیان می کند که در نیمه دوم سال عرضه 

ضایعات به دلیل گسـترش شـرکت های تولید مواد 

کاتـدی و باتـری رونـد صعـودی پیـدا کنـد. در عیـن 

حـال انتظـار مـی رود شـرکت های بازیافـت باتری هـا 

ظرفیـت تولیـد جدیـدی ایجـاد کننـد کـه منجـر بـه 

افزایش تقاضا برای این ضایعات می شود. بنابراین، 

پیش بینی می شود که حجم بازیافت رشد بیشتری 

ایـن  کنـد.  تجربـه  سـال  اول  نیمـه  بـه  نسـبت  را 

ضایعـات بـه عنـوان منبـع مهـم مـواد اولیـه باتـری 

لیتیمـی، همچنـان مـورد توجـه بـازار خواهند بـود و 

به همین دلیل ارزش لیتیم برجسته تر خواهد شد. 

از آنجایـی کـه بهبـود نـرخ بازیابـی لیتیـم بازدهـی 

باالتـری را بـه همـراه خواهد داشـت، انتظـار می رود 

بـازار بازیافـت چهـره ای رقابتی تر بـه  خود بگیرد. به  

عبـارت  دیگـر، ادغام واحدهای تفکیک ضایعات با 

واحدهـای ذوب در زنجیـره صنعـت بازیافـت بـه 

موضوع و جریان اصلی تبدیل خواهد شد.
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قیمـت اکسـید »PrNd« بـا کیفیت معمولی به ۸00  هـزار تا ۸۱0 هزار یـوان بر تن کاهش یافت 
کـه نسـبت به رقـم ۹۳0 هزار یوان بـر تن در ابتـدای ماه جوالی، حـدود ۱۳ درصد کاهش داشـت. 
قیمـت آلیـاژ »PrNd« نیـز بـه ۹۷0 هزار تـا ۹۸0 هزار یـوان بر تن کاهـش یافت کـه ۱۴ درصد از 

یک میلیون و ۱۳0 هزار یوان بر تن در اوایل ماه جوالی، کمتر بود.

افت قیمت عناصر نادر خاکی ناشی از کاهش 
تقاضای نهایی در ماه جوالی

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از موسسـه »SMM«،  از زمان شـیوع کرونا 

در فصـل دوم سـال جـاری میـالدی، تقاضـای نهایـی 

بـرای عناصـر نـادر خاکـی کاهـش یافـت. بـه همـراه 

بهبـود تدریجـی فضـای عمومـی بـازار و وضعیـت 

مصـرف  محـدود  افزایـش  همچنیـن  و  اقتصـادی 

واحدهای پایین دستی، سفارش های دریافتی توسط 

شـرکت های مـواد مغناطیسـی بـه درجـات مختلف 

کاهـش پیـدا کـرد. بنابرایـن، علی رغـم حمایـت از 

هزینـه واحدهـای باالدسـتی و عرضـه محـدود، روند 

نزولـی قیمـت  عناصـر نـادر خاکـی در مـاه جـوالی 

همچنان ادامه یافت.

قیمت اکسـید »PrNd« با نزدیک شـدن به پایان 

ماه در میانگین 820 هزار یوان بر تن رسید و پس از آن 

قیمـت آلیـاژ »PrNd« بـه 0.99 تا یک میلیـون یوان بر 

تـن افزایـش یافـت. بـا ایـن وجـود، پـس از یـک رشـد 

کوتاه مدت، قیمت ها به روند نزولی حود بازگشتند.

در روز 29 جوالی، قیمت قراضه بدون احتساب 

مالیـات از 900 هـزار یـوان بـر تـن در ابتـدای مـاه بـه 

780هـزار یـوان بـر تـن کاهـش یافـت کـه در مجمـوع 

افـت 13درصـدی را ثبـت کـرد. کاهش قیمت قراضه 

بـه  دلیـل افـت قیمـت اکسـید »PrNd« بـود کـه در 

نتیجه منجر به زیان شرکت های قراضه شد و حجم 

عرضه قراضه اندک بود.

مجمـوع واردات سـنگ معـدن چیـن در مـاه 

کـه  رسـید  تـن   347 و  هـزار  هفـت  بـه  ژوئـن 

بـه مـاه گذشـته افزایـش  55.3درصـد در نسـبت 

داشـت. همچنیـن 6 هـزار و 786 تـن عناصـر نـادر 

خاکی سـبک و 561 تن عناصر نادر خاکی متوسـط 

نـادر  و سـنگین وارد کشـور شـد. معـادن عناصـر 

خاکـی سـبک در چیـن بـه طـور معمولـی فعالیـت 

کردند؛ در حالی که شـورابه های نمکی در جنوب 

چیـن بـه جـز معـادن در اسـتان »Hunan«، نـرخ 

عرضـه  بنابرایـن،  داشـتند.  پایینـی  بهره بـرداری 

کانی های معدنی متوسط و سنگین از شورابه های 

نمکـی همچنـان کافـی نبـود و عرضـه عناصـر نـادر 

خاکی سبک در حد متوسط بود.

سفارش هـــای شرکت هـــای تولیدکننـــده مــواد 

مغناطیسی در ماه جوالی بهبود پیدا نکرد و حجم 

خریـد در بازارهـای فیزیکـی بـه نسـبت کـم بـود. 

افـت قیمـت عناصر نـادر خاکی، شـرکت ها را بر آن 

داشـــت تـــا موجـــودی انبارهـــای خـــود را کاهـــش 

تولیدکننـده  شـرکت های  سـفارش  حجـم  دهنـد. 

مواد مغناطیسی به درجات مختلفی کاهش پیدا 

کرد. بنابراین، آسـیب کمتری بر شـرکت های اصلی 

تولیدکننـدگان  از  برخـی  سـفارش های  شـد.  وارد 

بـزرگ حـدود 20 درصـد کاهش یافـت و میزان افت 

این سفارش ها برای برخی از شرکت های کوچک و 

متوسـط  مقیـاس مـواد مغناطیسـی 30 تـا 40 درصد 

بـود. بنـا بـر تقاضـای نهایـی محـدود، فشـار رقابتی 

در شرکت هــــای تولیــدکننـــده مــواد مغناطیســی 

افزایش یافت.

بیشـتر بازرگانان صنعت در ماه جوالی نسـبت 

بـه چشـم انداز بازار خوش بیـن نبودند. قیمت های 

عناصـر نـادر خاکـی در مـاه ژوئـن رونـد نزولـی را 

تجربـه کردنـد و بازرگانـان نگـران جانب تقاضا برای 

ایـن محصـوالت بودند که به سـختی بازیابی شـود 

و بنابرایـن بـا احتیـاط خریـد کردنـد. عالوه برایـن، 

تقاضای نهایی برای عناصر نادر خاکی در سـطوح 

پاییـن باقـی مانـد و سـفارش های شـرکت های مـواد 

مغناطیسـی انـدک بـود و در نتیجـه تقاضـای بـازار 

فیزیکـی برای آلیـاژ »PrNd« کاهـش یافت. هدف 

واحدهـای تغلیـظ فـروش بـا قیمـت بـاال بـود امـا بـه  

دلیـل نبـود اطمینـان در بـازار، خریـداران حاضـر بـه 

حیـن،  همیـن  در  نشـدند.  بـاال  قیمـت  بـا  خریـد 

واحدهای تولید فلز و شرکت های مواد مغناطیسی 

نظاره گـر بـازار بودنـد و تمایل کمتری بـه خرید مواد 

اولیـه داشـتند. در نتیجـه، اگرچـه هزینـه و حجـم 

عرضـه اندکـی از رشـد قیمـت عناصـر نـادر خاکـی 

حمایت  کرد اما تقاضای واحدهای پایین دستی کم 

بود و نبود سـفارش های کافی بر عملکرد کلی بازار 

عناصر نادر خاکی در ماه جوالی تاثیر گذاشت.
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فلزاتگرانبهافلزات گران بها

سیر نزولی تولید طال توسط شرکت »Barrick Gold« طی سه سال اخیر

سیر نزولی تولید معدنی و افزایش چشمگیر مصرف طال در چین
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شـرکت »Barrick Gold« بـه  عنـوان یکـی از بزرگ تریـن شـرکت های تولیدکننـده طـالی 
معدنی در سـطح جهان طی سـه سـال گذشـته، بین ۱۳۸ تا ۱۷0 تن طال تولید کرده اسـت. البته 
میـزان تولیـد ایـن شـرکت طی سـال های ۲0۱۹ تـا ۲0۲۱ بـا افت مواجه شـده اسـت و احتمال 
تـداوم ایـن روند در سـال ۲0۲۲ نیز وجـود دارد. تمرکز اصلی شـرکت »Barrick Gold« بر تولید 
طـال اسـت اما ایـن شـرکت دارای چندین معدن مـس در کشـورهای مختلف نیز اسـت. مجموع 
تولیـد طـالی این شـرکت در سـال ۲0۲۱، حـدود ۱۳۸ تن و میزان مس تولید شـده توسـط این 
شـرکت در سـال ۲0۲۱، بیـش از ۱۸۸ هـزار تـن بـوده اسـت. مطابق بـا پیش بینی انجام شـده 
توسـط شـرکت، میزان تولیـد طـالی »Barrick Gold« در سـال ۲0۲۲ بین یک هـزار و ۱۳0 تا 

۱۴۳ تن برآورد می شود.

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومی شـرکت مشـاوره 

 »Barrick Gold« اقتصادی آرمان آتورپات، شـرکت

یکـی از بزرگ تریـن شـرکت های معدنی تولیدکننده 

طال و مس در سـطح جهان به  شـمار می رود و دفتر 

مرکزی این شـرکت در اسـتان اونتاریو کشـور کانادا 

واقع شـده اسـت. در حال حاضر، این شـرکت دارای 

کشـورهای  در  طـال  تولیـد  و  اسـتخراج  پروژه هـای 

کانـادا، ایـاالت متحـده آمریـکا، تانزانیـا، مالـی، 

جمهوری دموکراتیک کنگو، سـاحل عاج، جمهوری 

دومینیکـن، پاپـوآ گینـه نـو و آرژانتیـن اسـت. میـزان 

تولیـد طـال توسـط گـروه »Barrick Gold«  در سـال 

2021 در مجمـوع چهـار میلیـون و 400 هـزار اونـس، 

معادل 138 تن اعالم شده است.

مطابق با اطالعات منتشـر شـده توسـط شـرکت  

»Barrick Gold« ، میزان درآمد این شرکت در سال 

2021 حـدود 12 میلیـارد دالر بـوده کـه نزدیـک بـه 

درصـد   10 و  طـال  فـروش  از  حاصـل  آن  90درصـد 

باقی مانده سهم فروش سایر محصوالت تولید شده 

توسـط این شـرکت از جمله مس بوده اسـت. شـایان 

توسـط شـرکت   طـال  تولیـد  میـزان  کـه  اسـت  ذکـر 

 »Barrick Gold« سیر نزولی تولید طال توسط شرکت
طی سه سال اخیر
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»Barrick Gold«  طـی سـال های 2019 تـا 2021، روند 

نزولـی داشـته اسـت و از پنـج میلیـون و 500 هـزار 

اونـس بـه چهـار میلیـون و 400 هـزار اونـس رسـیده 

اسـت و مطابـق با برآورد این شـرکت، احتمـال تداوم 

سـیر نزولـی تولیـد در سـال 2022 نیـز وجـود دارد. 

میـزان تولیـد طـال در معـادن ایـن شـرکت در سـال 

2022، بیـن چهـار میلیـون و 200 هزار تا چهار میلیون 

و 600 هزار اونس پیش بینی شده است.

در جـدول 1 مشـخصات معـادن طـالی شـرکت  

»Barrick Gold« ، میـزان تولیـد و هزینـه تولیـد 

پایـــدار هـــر یـک در سال هـــای 2020 و 2021 قابـــل 

مشـاهده اسـت. الزم بـه توضیـح اسـت کـه شـرکت  

»Barrick Gold«  سهــــام خـــود از معـدن طـالی 

»Kalgoorlie« در اسـترالیا را در اواخر سـال 2019 

اطالعـات  دلیـل  همیـن  بـه   اسـت.  کـرده  واگـذار 

مربـوط بـه ایـن معـدن در سـال های 2020 و 2021 در 

جـدول 1 موجـود نیسـت. همچنیـن بهره بـرداری از 

علـت  بـه   نـو  گینـه  پاپـوآ  در   »Porgera« معـدن 

مشکالت موجود میان شرکت  »Barrick Gold«  و 

دولـت پاپـوآ گینـه نـو در سـال 2021 متوقـف شـده 

کـه  می شـوند  شـناخته   »Nevada« طـالی 

شـرکت   بـه  متعلـق  آن هـا  مالکیـت  61.5درصـد 

»Barrick Gold«  بـوده اسـت و مابقـی بـه شـرکت 

»Newmont« تعلق دارد.

طـالی  معـادن  جملـه  از   »Carlin« معـدن 

»Nevada« در ایـاالت متحـده بـا 101 هـزار اونـس 

)بیـش از سـه تـن( کاهـش تولیـد، بیشـترین میـزان 

 Cortez« کاهـش را داشـته اسـت. البتـه معـادن

 ،»Turquoise Ridge« ،»Long Canyon«

 »Bulyanhulu« و »،»Loulo-Gounkoto« ،»Kibali

در سـال 2021 افزایش تولید داشـته اند. در این میان 

معـدن »Bulyanhulu« بـا افزایـش 134 هـزار اونـس 

)بیـش از چهـار تـن( در سـال 2021 نسـبت بـه سـال 

2020، بیشترین میزان افزایش تولید را داشته است.

میـزان ذخایـر قطعـی و احتمالـی طـال متعلـق به 

شـرکت »Barrick Gold« در پایان سـال 2021 معادل 

69 میلیـون اونـس با عیار میانگیـن ppm 1.71 برآورد 

شـده اسـت که نسـبت به سـال 2020 افزایش داشـته 

اسـت. در سـال 2020، ذخایـر قطعـی و احتمالـی ایـن 

 1.66 ppm شرکت 68 میلیون اونس با عیار میانگین

اعـالم شـده بـود کـه بـا توجـه بـه اسـتخراج و تولیـد 

انجام شده، از اکتشافات موفقیت آمیز این شرکت 

حکایت دارد.

پایـدار طـال در معـادن  تولیـد  بـه هزینـه  توجـه 

مختلف این شرکت، نشان از حاشیه سود قابل توجه 

تولیـد طـالی معدنـی حتـی در معادنـی بـا بیشـترین 

هزینه تولید حکایت دارد. با توجه به میانگین قیمت 

بـاالی یـک هـزار و 700 دالر بـر اونـس طـال در سـال های 

2020 و 2021، در برخی معادن این شرکت سود حدود 

90 درصدی را نیز تجربه کرده است.

هزینه های تولید پایدار شرکت  
هزینه تولید پایدار »AISC« شاخصی است که 

توسـط »WGC« تعریـف شـده اسـت و شـرکت های 

بهره بـردار معـادن طـال در گزارش هـای سـاالنه خـود، 

آن را به  عنوان هزینه تداوم عملیات معدن کاری در 

حال انجام بیان می کنند که بر حسـب دالر آمریکا 

بـه  ازای هـر اونـس طـالی فروختـه شـده محاسـبه 

است که با انتشار اخباری مبنی بر احتمال حصول 

توافـق جدیـد میـان  »Barrick Gold«  و دولـت ایـن 

کشـور، احتمــال از سـرگیری تولیـد در سـال 2022 

بـا  درگیـری   و  معـادن  عیـار  کاهـش  دارد.  وجـود 

دولت هـــای مرکـــزی در کشورهـــای آفریقایـی در 

کاهش تولید نقش داشته اند.

همان  طور که در جدول 1 قابل مشـاهده اسـت، 

معادن شرکت  »Barrick Gold«  در آمریکای شمالی 

بـا حـدود 49 درصـد، بیشـترین سـهم از تولید طالی 

اختصـاص  خـود  بـه   را  سـال 2021  در  شـرکت  ایـن 

داده اند. همچنین معادن این کشـور در قاره آفریقا 

نیز سـهم 36 درصدی از مجموع تولید این شـرکت 

داشـته اند و مابقـی تولیـد در کشـورهای آمریـکای 

التین و اقیانوسیه انجام شده است.

شـرکت   طـالی  معـادن  تولیـد  میـزان  بررسـی 

»Barrick Gold«  در سـال 2021 و مقایسـه آن بـا 

سـال 2020 نشـان می دهـد کـه اغلـب معـادن ایـن 

مواجـه  تولیـد  کاهـش  بـا   2021 سـال  در  شـرکت 

شـرکت   مالکیـت  تحـت  طـالی  معـادن  شـده اند. 

»Barrick Gold«  در ایـاالت متحـده بـه نام معادن 

»

«
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مختلـف در سـال 2021 بیـش از 188 هـزار تـن بـوده 

بـا  اسـت. معـدن »Lumwana« در کشـور زامبیـا 

حـدود 110 هـزار تـن تولیـد، بیشـترین سـهم از تولیـد 

مـس شـرکت »Barrick Gold« در سـال 2021 را بـه  

خود اختصاص داده است.

در نمودار 1، سهم هر یک از معادن مس شرکت 

»Barrick Gold« از تولید این شـرکت در سـال 2021 

قابـل مشـاهده اسـت. الزم بـه توضیـح اسـت کـه 

شـرکت »Barrick Gold« در معـادن »Zaldívar« و 

»Jabal Saydi« مالکیـت 50 درصـد از معـادن را در 

اختیار داشته و محاسبات از میزان تولید تخصیص 

یافته به این شرکت انجام شده است.

 »Barrick Gold« مطابق با گزارش ساالنه شرکت

ایـن شـرکت در  تولیـد مـس در معـادن  مجمـوع 

سـال 2020، بیـش از 207 هـزار تـن بـوده اسـت کـه 

در سـال 2021 بـا حـدود 9 درصـد کاهـش مواجـه 

شـده اسـت. همچنیـن بهـای تمـام شـده تولید در 

معادن مس این شـرکت نیز در سـال 2021 نسـبت 

به سـال 2020، حدود 17 درصد رشـد داشـته است 

و از 4.9 دالر بـــر کیلــــوگرم در ســــال 2020 بــــه 

5.8دالر بر کیلوگرم در سـال 2021 رسـیده اسـت. 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه هزینه تمام شـده تولید در 

بـه  متعلـق  مـس  معـدن  سـه  هـر  در   2021 سـال 

 2020 سـال  بـه  نسـبت   »Barrick Gold« شـرکت 

افزایـش داشـته اسـت کـه معـدن »Zaldívar« بـا 

31درصـد، بیشـترین میـزان افزایـش را بـه نام خود 

ثبت کرده است.

توجه به هزینه تولید 
پایدار طال در معادن 

مختلف این شرکت، نشان 
از حاشیه سود قابل توجه 

تولید طالی معدنی حتی در 
معادنی با بیشترین هزینه 

تولید حکایت دارد

مشـخص   1 جـدول  در  کـه  همان گونـه  می شـود. 

اسـت، شـاخص »AISC« طی سـال های 2019 تا 2021 

 »Barrick Gold« در اغلـب معـادن طـالی شـرکت

رونـد صعـودی داشـته اسـت کـه بـه معنـای افزایـش 

هزینه هـای جـاری در اسـتای تداوم تولید اسـت که 

بخشی از آن هم راستا با تورم جهانی است.

 »Barrick Gold« در شـرکت »AISC« شـاخص

در مجمـوع در سـال 2021 نسـبت بـه سـال 2020، 

نزدیـک بـه 60 دالر بـر اونـس افزایـش یافتـه اسـت که 

بیشترین میزان افزایش با 547 دالر بر اونس مربوط 

البتـه در  بـه معـدن »Hemlo« در کانـادا اسـت. 

برخـی معـادن ایـن شـاخص بـا کاهـش مواجـه بـوده 

اسـت کـه معـدن »Phoenix« از مجموعـه معـادن 

طالی »Nevada« با 281 دالر بر اونس کاهش، قابل 

مالحظه تریـن میزان کاهـش در شـاخص »AISC« را 

داشته است.

مس؛ ارزنده در کنار طال  
همان  طور که اشاره شد، عمده فعالیت شرکت 

»Barrick Gold« بـر اسـتخراج و تولیـد طـال تمرکـز 

ایـن شـرکت در زمینـه اسـتخراج دیگـر  امـا  دارد 

فعالیـت  نیـز  مـس  ویـژه  بـه   فلـزی  معدنـی  مـواد 

می کند و دارای معادن مس در کشـورهای شـیلی، 

زامبیـا و عربسـتان سـعودی بـه  ترتیـب بـه  نام هـای 

 »Jabal sayid« و »Zaldívar« ،»Lumwana«

 Barrick« اسـت. مطابـق بـا گـزارش سـاالنه شـرکت

Gold«، مجمـوع تولیـد مـس ایـن شـرکت از معـادن 
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امنیـت سـرمایه گذاری و حاشـیه سـود بـاال، همـواره توجه دولت هـا و مردم بـه طال را بـه  دنبال 
داشـته اسـت. حاشـیه سـود باالی تولید طال باعث می شـود کـه کشـورهایی کـه دارای ذخایر طال 
هسـتند، بـه  دنبال تداوم و افزایش تولید باشـند. بانک هـای مرکزی به  عنوان پشـتوانه پولی و مردم 
بـا هدف سـرمایه گذاری و اسـتفاده زینتـی، مصرف  کننـدگان اصلی طال به  شـمار می رونـد. تولید و 
مصـرف طـال در سـال ۲0۲۱ نسـبت به سـال ۲0۲0 افزایش داشـته اسـت که علت اصلـی هر دو 
مـورد، کاهـش محدودیت های ناشـی از همه گیری کرونا در سـطح جهان اسـت. چیـن همچنان در 
سـال ۲0۲۱، بـه  عنـوان بزرگ تریـن تولیدکننـده و مصـرف   کننـده طال در سـطح جهان شـناخته 
می شـود. در مجمـوع میـزان تولیـد معدنی طال در جهان در سـال ۲0۲۱ نسـبت به سـال ۲0۲0، با 

افزایش ۳ درصدی و میزان مصرف، با افزایش چشمگیر ۴۷ درصدی روبه رو بوده است.

سیر نزولی تولید معدنی و افزایش چشمگیر 
مصرف طال در چین

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومی شـرکت مشـاوره 

اقتصادی آرمان آتورپات، در بحث تولید معدنی با 

توجه به آمار منتشـر شـده توسـط »WGC« در سـال 

2021، بیـش از سـه هـزار و 580 تـن طـالی معدنـی 

توسـط کشـورهای مختلـف تولیـد شـده اسـت کـه 
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بیشـترین میزان تولید مربوط به قاره آفریقا اسـت و 

کمتریـن آن نیـز توسـط کشـورهای اروپایـی انجـام 

شده است. اگرچه کشورهای آفریقایی در مجموع 

با بیش از 980 تن تولید طالی معدنی در سال 2021، 

بیشـترین میزان تولید را به  خود اختصاص داده اند 

اما هیچ یک از کشورهای آفریقایی به  تنهایی جایی 

در میان پنج تولیدکننده برتر معدنی طال ندارند.

و  کانـادا  اسـترالیا،  روسـیه،  کشـورهای چیـن، 

ایـاالت متحـده آمریـکا، بـه  ترتیـب بیشـترین میزان 

تولیــــد معــــدنی طلــــا را در ســــال 2021 بــــه  ثبــــت 

رسـانده اند. به نحـوی کـه نزدیـک بـه 38 درصـــد از 

مجمـوع تولیـد معدنی طال در سـطح جهان توسـط 

ایـن پنـج کشـور انجـام شـده اسـت. الزم به  توضیح 

اسـت که سـه تولیدکننده برتر یعنی چین، روسـیه 

و اسـترالیا، بـه  ترتیـب بـا تولیـد حـدود 332، 331 و 

315 تـن اختـالف قابـل توجهـی نسـبت بـه سـایر 

 2021 ســــال  در  طـــال  معـــدنی  تولیــدکننـــدگان 

داشـته اند. در نمـودار 1، سـهم تولیدکننـدگان برتـر 

طـال در سـال 2021 از مجمـوع تولیـد معدنـی جهان 

قابل مشاهده است.

بایـد اظهـار کـرد کـه عالوه  بر پنـج تولیدکننده 

برتــــر، کشورهـــای غنـــا، پـــرو، مکزیک، اندونــزی، 

نیـز  بورکینافاسـو  و  ازبکسـتان  آفریقـای جنوبـی، 

یـک در سـال  دیگـر کشـورهایی هسـتند کـه هـر 

2021 بیـش از 100 تـن تولیـد معدنی طال داشـته اند 

و سـهم قابـل مالحظـه ای از مجمـوع تولیـد را بـه  

خود اختصاص داده اند.

مجمـوع تولیـد معدنـی طال در سـطح جهـان در 

سـال 2021 نسـبت بـه سـال 2020، نزدیـک بـه 105 تـن 

افزایش داشـته اسـت. درحالی که پنج تولیدکننده 

بـزرگ طـالی معدنـی بـه  اسـتثنای کانـادا، همگـی با 

کاهـش میـزان تولیـد نسـبت بـه سـال 2020 مواجـه 

بوده اند. تولید کشـورهای چین، روسـیه، اسـترالیا و 

ایـاالت متحـده آمریـکا در سـال 2021، حـدود 57 تـن 

نسـبت به سـال 2020 کاهش داشـته است اما کانادا 

بـا افزایـش سـطح تولید خود تـا حـدود 20 تن، جایگاه 

آمریـکا بـه  عنـوان چهارمیـن تولیدکننـده برتـر طالی 

معدنی را به  خود اختصاص داده است.

الزم بـه توضیـح اسـت کـه میـزان تولیـد چیـن، 

بزرگ تریـن تولیدکننـده طـالی معدنـی در جهـان در 

سال 2021 نسبت به سال 2020، بیش از 36 تن کاهش 

داشـته اسـت. بـه  طـور کلی تولیـد طالی معدنـی در 

چیـن پـس از سـال 2016 بـا تولیـد حدود 464 تن، سـیر 

نزولی پیدا کرده است. دلیل اصلی کاهش تولید در 

چیـن بـه کاهـش عیـار ذخیـار باقی مانـده و افزایـش 

سـخت گیری های زیسـت محیطی برمی گـردد کـه 

معـادن  خصـوص  بـه   معـادن،  از  برخـی  تعطیلـی 

کوچک مقیاس در این کشور را در پی داشته است.

کشـورهای پـرو، مکزیـک، اندونـزی و آفریقـای 

جنوبـی کـه در سـال 2021 بـه  ترتیـب جایگاه هفتم تا 

را  طـال  معدنـی  تولیدکننـدگان  بزرگ تریـن  دهـم 

داشـته اند، در مجموع نسبت به سـال 2020، حدود 

68 تن افزایش تولید و تاثیر مثبتی در افزایش تولید 

جهانـی در سـال 2021 داشـته اند. بـا توجـه بـه سـهم 

قابـل توجـه سـایر کشـورها از تولیـد معدنـی طـال در 

جهـان، می تـوان بـه توزیـع تولیـد طـال در قاره هـا و 

کشـورهای مختلـف پـی بـرد. تکنولـوژی نـه  چنـدان 

پیچیـــده در کنـــار حاشیـــه ســـود و ارزش  افـــزوده 

مناسـب، موجـب شـده اسـت تـا تمامـی کشـورهای 

دارای ذخیـره، نسـبت بـه اسـتخراج و فـرآوری طـال 

اقدام کنند.

رشد چشمگیر مصرف طال در سال ۲0۲۱  
امنیـت سـرمایه گذاری از جملـه دالیلـی اسـت 

کـه باعـث می شـود صندوق هـای سـرمایه گذاری، 

عامـه مـردم و بانک هـای مرکـزی بـه سـرمایه گذاری 

بـازار طـال را  بـازار طـال روی آورنـد و تقاضـا در  در 

افزایـش دهنـد. به  ویژه در سـال های اخیر کـه ارزش 

دالر آمریکا در سـطح جهان افت  و خیزهای فراوانی 

را تجربـه کـرده و طـال ریسـک پاییـن خـود در حـوزه 

سـرمایه گذاری را بـه  اثبـات رسـانده اسـت. بنابراین 

بانک هـای مرکـزی کشـورهای مختلـف از طـال بـه  

عنـوان پشـتوانه پولـی بهـره گرفته انـد و بسـیاری از 

افـراد در جهـان نیـز بـا هـدف مصـرف زیـورآالت و 

جواهـرات و یـا سـرمایه گذاری و حفـظ ارزش دارایـی 

بر تقاضای طال می افزایند.

کشورهای چین، روسیه، 
استرالیا، کانادا و ایاالت 
متحده آمریکا، به  ترتیب 
بیشترین میزان تولید 
معدنی طال را در سال 

۲0۲۱ به  ثبت رسانده اند
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در ایـن سـال بوده انـد. ایـران نیـز کـه پـس از ترکیـه 

با نزدیک به 52 تن، ششـمین مصرف کننده بزرگ 

از  بـوده، سـهم 1.7 درصـدی  طـال در سـال 2021 

مصـرف کل طـال در جهـان را بـه  نـام خـود ثبـت 

کرده است.

نقش فرهنگ در مصرف طال در هند  
مصرف طال در کشـورهای چین و هند در سـال 

2021 نسبت به سال 2020، به  ترتیب 57 و 79 درصد 

افزایش داشته و در مجموع رشد نزدیک به 700تنی 

را نسبت به سال قبل از آن تجربه کرده است. علت 

اصلـی ایـن امـر، همان طـور کـه پیش تـر نیـز بـه آن 

اشـاره شـد، رفـع یا کاهـش محدودیت های ناشـی از 

کرونـا طـی سـال 2021 بـوده اسـت. بـه  ویـژه در هنـد 

کـه مصـرف زیـورآالت و جواهـرات در ایـن کشـور 

ریشـه فرهنگـی و تاریخـی داشـته اسـت و در سـال 

2021 بـا کاهـش همه گیـری کرونا و شـکل گیری موج 

جدیدی از برگزاری مراسم های ازدواج و فستیوال های 

گوناگـون، تقاضـای طـال بـه  میـزان قابـل مالحظـه ای 

افزایش داشته است.

مطابـق بـا آنچـه پیش تـر نیـز بـه آن اشـاره شـد، 

و  سـرمایه گذاری  بخـش  در  طـال  مصـرف  عمـده 

سـاخت زیـور اسـت و مصـرف بخـش صنعـت در 

قیاس با دو حوزه مذکور، ناچیز به  شمار می رود اما 

کـه مصـرف طـال در  در مجمـوع می تـوان گفـت 

کشـورهای صنعتـی، بـه  خصـوص کشـورهای دارای 

صنایـع بـا تکنولوژی باال، می تواند قابل توجه باشـد. 

میانگیـن می تـوان گفـت مصـرف طـالی  طـور  بـه  

بخش صنعت، در کشورهای توسعه  یافته تا حدود 

10 درصد از کل مصرف را تشکیل می دهد.

مصـرف طـال در کشـورهای مختلـف از منظـر 

میــــزان مصـــرف جواهـــرات، شمـــش و سکه هـــای 

می گیـرد.  قـرار  بررسـی  مـورد  سـرمایه گذاری 

مصـرف طـال در سـال 2021، بیـش از سـه هـزار تـن 

بـرآورد می شـود کـه از افزایـش هـزار تنـی مصـرف 

طـال در ایـن سـال نسـبت بـه سـال 2020 حکایـت 

دارد. در سـال 2021 همچون سـال 2020، کشورهای 

چیـن، هنـد، ایـاالت متحـده آمریـکا، آلمـان و ترکیـه 

در  طـال  مصرف کننـدگان  بزرگ تریـن  ترتیـب  بـه  

سـطح جهـان بوده انـد. نکتـه قابـل توجـه قرارگیـری 

ایـران در رتبـه ششـم بزرگ تریـن مصرف کننـدگان 

طال در سال 2021 است.

کشـورهایی  جملـه  از  متحـده  ایـاالت  و  چیـن 

هسـتند کـه عـالوه  بـر تولید معدنـی قابل توجـه، در 

بـه  شـمار  نیـز  طـال  اصلـی  مصرف کننـدگان  زمـره 

بزرگ تریـن  همزمـان  کـه  چیـن  به ویـژه  می رونـد. 

تولیدکننـده و مصـرف  کننـده طـال در سـطح جهـان 

محسـوب می شـود. در میـان پنـج مصـرف  کننـده 

بـزرگ طـال در سـال 2021، بـه  اسـتثنا ترکیـه، مصـرف 

طـال توسـط سـایر مصرف کننـدگان بـزرگ نسـبت به 

سال 2020 با افزایش روبه رو بوده است.

یکی از دالیل اصلی این موضوع، افزایش تقاضای 

قابـل مالحظـه بانک هـای مرکـزی اغلـب کشـورهای 

جهان در سـال 2021 نسـبت به سـال 2020 بوده است. 

همچنین کاهش بحران ناشـی از همه گیری کرونا، 

افزایش برگزاری مراسـم ها و جشـن ها در سـال 2021 

در کشـورهای مختلـف را بـه  دنبـال داشـته اسـت 

کـه بـه تبـع آن، میزان تقاضـای زیـورآالت و مصرف 

طـال بـا افزایـش چشـمگیری مواجه شـده اسـت. در 

نمودار 2، سهم مصرف  کنندگان بزرگ طال نسبت 

بـه مجمـوع طـالی مصـرف شـده در جهان در سـال 

2021 مشاهده می شود.

همان گونه که در نمودار 2 مشـاهده می شـود، 

توزیـع مصـرف طـال نسـبت بـه توزیـع عرضـه آن به  

مراتـب متمرکزتـر اسـت؛ بـه  طـوری که پنج کشـور 

بـزرگ مصـرف  کننـده طـال در مجمـوع 75 درصـد 

از مصـرف طـالی جهـان در سـال 2021 را بـه  خـود 

اختصـاص داده انـد. در ایـن میـان، چیـن و هنـد 

مصـرف  کننـده حـدود 58 درصـد از طـالی جهـان 
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