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بـر اسـاس داده هـای سـاالنه نشـریه »WORLD MINING DATA« کـه ارقـام 

تولید 65 کاالی معدنی از 168 کشور در پنج گروه آهن و آلیاژهای آهنی، فلزات غیر 

آهنـی، فلـزات گران بهـا، کانی هـای صنعتـی و سـوخت های معدنـی را بـه صـورت 

خالصـه ارائـه و مـورد ارزیابـی آمـاری قـرار می دهـد، جایـگاه جهانـی ایـران بـا در نظـر 

گرفتـن سـهم زغال سـنگ، نفـت خـام و گاز طبیعـی از حیـث تنـاژ تولیـد، در جایـگاه 

یازدهم و از حیث ارزش تولیدات، در جایگاه هفدهم در بین کشورهای جهان است. 

تداوم تحریم های خارجی، فضای بازدارنده کسب وکار، مشکالت موجود در حوزه 

راهبری و تنظیم مقررات در سطح بخش و برخی عوامل فنی و مدیریتی در سطح 

بنگاه هـا منجـر بـه عـدم تناسـب میـان میـزان ظرفیت هـا و قابلیت هـای معدنـی و 

سرزمینی ایران و جایگاه جهانی ارزش تولیدات کاالهای معدنی کشور شده است.

بخـش معـدن و صنایـع معدنـی کشـور ضمـن تامیـن نیاز صنایـع معدنی و 

پایین دسـتی داخلـی بـه مـواد و محصـوالت معدنـی از طریـق تولیـد و صـادرات 

محصـوالت زنجیـره آهـن و فـوالد، سـیمان، مـس، آلومینیـوم، سـرب و روی و مصالـح 

سـاختمانی، یکـی از منابـع اصلـی درآمدهـای صادراتـی است.شـایان ذکـر اسـت بر 

) منتشـر شـده در  اسـاس گـزارش مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـالمی 

سال1400(، ارزش کل صادرات بخش معدن و صنایع معدنی طی سال 1399 به بیش 

از هفت میلیارد و500 میلیون دالر و مقدار وزنی آن 43 میلیون و 322 هزار تن بوده 

اسـت. در سـال 1399، سـهم صـادرات محصـوالت بخـش معـدن و صنایع  معدنی از 

مجموع صادرات غیر  نفتی حدود 20 درصد بوده  است.

بر اساس محاسبات بانک مرکزی، سهم فعلی معادن در تولید ناخالص داخلی 

) بدون صنایع معدنی ( در مقایسه با بخش های دیگر اقتصادی، حدود یک درصد و 

گـروه صنایـع و معـادن مشـتمل بـر صنایـع معدنـی و سـایر صنایـع،  23.9 درصـد از 

اقتصاد کشور است )گزارش بانک مرکزی در خرداد ماه 1399 بر مبنای قیمت های 

جـاری(. همچنیـن بـرای تکمیـل طرح هـای نیمه تمـام در زیربخش هـای مختلـف 

معـادن و صنایـع معدنـی بـه شـرح 55 میلیون تن تولیـد فـوالد، 450 هزار تن تولید 

کاتد مس، یک میلیون و 500 هزار تن تولید شمش آلومینیوم، 280 هزار تن تولید 

شمش روی، 70 هزار تن تولید شمش سرب، 12 تن تولید شمش طال و 120 میلیون 

تـن تولیـد سـیمان بـرای دسـتیابی بـه اهـداف افـق 1404، بیـش از20 میلیـارد دالر 

سرمایه گذاری مورد نیاز است.

بر اساس نتایج طرح آمارگیری معادن در سال 1398، نزدیک به 90 درصد معادن 

کشـور بـر اسـاس معیارهـای پذیرفتـه شـده جهانـی در زمـره معـادن و معدنـکاری 

کوچک مقیاس قرار می گیرند. هرچند به دلیل عدم تفکیک مقیاس های معدنکاری 

در قانـون معـادن ایـران، امـکان تبییـن دقیـق نقـش معدنـکاری کوچـک  مقیـاس در 

اقتصاد کشـور امکان پذیر نیسـت اما با توجه به سـهم بسـیار باالی معادن کوچک  

مقیاس )بر اساس معیارهای پذیرفته شده جهانی( در تولیدات بخش معدن ایران و 

پراکندگی این مقیاس از معدنکاری در تمامی استان های کشور، نقش معدنکاری 

کوچک مقیاس در اقتصاد جوامع محلی، استانی و ملی حائز اهمیت است.

بـه  طورکلـی معدنـکاری اعـم از بـزرگ و یـا کوچـک  مقیـاس واجـد اثراتـی شـامل 

معدنکاری به عنوان راه حلی برای رهایی از فقر کامل در مقیاس افراد و خانوارهای 

مسـتقر در جوامع دورافتاده روسـتایی، پشـتیبانی کننده رشـد اقتصادی و توسـعه 

بخش های کم رشـد و عقب مانده از یک کشـور در مقیاس ناحیه ای، محور رشـد و 

توسـعه اقتصـادی یـک کشـور در حـال توسـعه و برخـوردار از منابـع و ذخایـر عظیـم 

معدنی و یکی از عوامل موثر در رشد و توسعه مجموعه ای از کشورها در مقیاس 

قاره ای در توسعه اقتصادی کشورها است. 

معدنکاری بزرگ  مقیاس، پشتیبانی کننده جریان عظیم تولید و صادرات فلزات 

پایه، اساسی و قیمتی در جهان هستند که در حال حاضر متولی معدنکاری بزرگ  

مقیـاس حـدود 50 شـرکت معدنـی بـه طـور عمـده فلـزی اسـت کـه ارزش کل  

شرکت های  یادشده در سال 2021، حدود 1.4 تریلیون دالر است. معدنکاری کوچک 

مقیاس نیز از طریق تامین تقاضا در بازارهای بومی و پشتیبانی از صنایع کوچک 

معدنـی در مقیـاس محلـی در توسـعه منطقـه ای نواحـی کم   رشـد ایفـای نقـش 

می کننـد. برخـی ویژگی هـای معدنـکاری کوچـک مقیـاس شـامل میـزان اسـتخراج 

کمتر از 100هزار تن در سال، تعداد کارکنان کمتر از 50 نفر، طول عمر کمتر از پنج 

سال و استخراج ذخایر و نهشته های سطحی یا نزدیک سطح زمین است. 

همچنیـن انـواع معدنـکاری کوچـک مقیـاس براسـاس شـیوه عملیـات و درجـه 

مکانیزاسـیون بـه شـرح معدنـکاری ابتدایـی، خیلـی کوچـک مقیـاس، معدنـکاری 

کوچک مقیاس سنتی و معدنکاری کوچک مقیاس پیشرفته است. از جمله اثرات 

مثبت معدنکاری کوچک مقیاس بر رشد اقتصادی جوامع محلی می توان به موارد 

ذیل شامل ایجاد اشتغال، درآمد و جریان نقدینگی در نواحی کم رشد، جلوگیری از 

مهاجرت روستاییان به شهرها، ایجاد تنوع اقتصادی در جوامع روستایی، کمک به 

توسعه بنگاه های کوچک و متوسط تامین کننده خدمات و کاال و ایجاد اشتغال غیر 

کوچک اما پر اهمیت

داود رئیسی
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 مستقیم، کمک به پی جویی و اکتشاف ذخایر جدید و صرفه جویی در هزینه های 

اکتشـاف سیسـتماتیک اشـاره کـرد.

مهم تریـن اقـدام مرتبـط سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایع معدنی به 

نمایندگـی از وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، محـول کـردن ماموریـت کمـک بـه 

احیای معادن راکد و غیر فعال عمدتا کوچک مقیاس به شرکت تهیه و تولید مواد 

معدنـی ایـران در چارچـوب مالحظـات و تکالیـف اقتصاد مقاومتی بوده اسـت که 

شرکت مذکور نیز در قالب طرح احیای معادن کوچک مقیاس اقدام به شناسایی 

و اولویت گـذاری معـادن کوچـک مقیـاس راکـد اسـتان های مختلـف و کمـک بـه 

توسعه بازار مصرف محصوالت معادن یاد شده کرده است.

نتایج مطالعات مربوط به بررسی تجارب کشورهای مستعد معدنی در زمینه 

برنامه ریـزی و حمایـت از توسـعه پایـدار معدنـکاری کوچـک مقیـاس کـه در قالـب 

مطالعات تطبیقی یکی از پروژه های طرح تدوین استراتژی بخش معدن و صنایع 

معدنـی بـا عنـوان »الزامـات توسـعه بخـش معـدن از منظـر برنامه ریـزی و توسـعه 

منطقه ای« منتشـر شـده اسـت، بیانگر طراحی اقدامات ذیل در تجربه ای مشـابه 

توسـط کشـور نیجریـه شـامل ایجـاد دپارتمـان معدنـکاری کوچک مقیـاس زیر نظر 

وزارت فـدرال توسـعه  مـواد معدنـی در سـطوح ایالتـی، وضـع مشـوق بـرای تشـکیل 

اتحادیـه ملـی معدنـکاران خـرد بـه  منظـور تشـویق شـرکت های معدنـی بـه ادغـام 

عمودی و سرمایه گذاری مشترک، ساماندهی بازار مواد معدنی از طریق شناسایی 

بازارهـای محلـی و خارجـی بـرای صادرات محصول نهایی، تشـکیل صنـدوق وجوه 

سـپرده منابـع معدنـی بـرای کمـک بـه توسـعه  بخش معـدن،  ایجـاد پایگاه های 

اطالع رسـانی ایالتـی و ملـی، تشـکیل سـازمان های منطقـه ای بـرای توسـعه  منابـع 

معدنی با مشارکت کشورهای همجوار، تشکیل سازمان های منطقه ای برای توسعه  

منابع معدنی با مشارکت کشورهای همجوار، تشکیل آژانس نقشه برداری کاداستر 

و تهیه نقشـه های زمین شناسـی برای مستندسـازی فعالیت های معدنی و جذب 

سرمایه گذاری داخلی و خارجی، آزادسازی و بازنگری قوانین موجود به منظور رفع 

محدودیت های موجود در مشارکت بخش خصوص در توسعه معدنی، بازنگری و 

مقـررات  ابطـال مجوزهـای معدنـی متضمـن  و  واگـذاری  رایـج در  رویـه  تغییـر 

سخت گیرانه بر احراز صالحیت های مالی و فنی و افزایش جریمه ها و مجازات های 

مربوط به معدنکاری غیرقانونی و آسیب های زیست محیطی و اجرای طرح توسعه  

وام و کمک های مالی به معدنکاران خرد و وضع مشوق نهادهای مالی غیر دولتی 

پشتیبان معدنکاری کوچک مقیاس است.

همچنین به استناد مطالعات انجام شده در پروژه یادشده، اقدامات پیشنهادی 

بـرای توسـعه معدنـکاری کوچـک مقیـاس بـه  ویـژه در نواحـی کمتر توسـعه یافته و 

کم رشـد کشـور درسـطح راهبردهای کالن شـامل شناسـایی نواحی و مناطق کمتر 

توسـعه  یافتـه و کم رشـد مسـتعد معدنـی، طراحـی و اسـتقرار الگـوی برنامه ریـزی 

منطقه ای در بخش معدن، حمایت از توسعه معدنکاری کوچک مقیاس در نواحی 

توسـعه نیافتـه و کمتـر توسـعه یافته، توسـعه معدنـکاری در مناطـق مرزی کشـور، 

بهره مندی بیشتر نواحی کم رشد مستعد معدنی کشور از نتایج سرمایه گذاری های 

و  اکتشـاف  در  خارجـی  سـرمایه گذاری های  ویـژه  مشـوق های  وضـع  معدنـی، 

معدنـکاری نواحـی کـم رشـد مسـتعد معدنـی و همچنیـن در سـطح راهبردهـای 

عملیاتی در مناطق کم رشد مستعد معدنی شامل حمایت از ساخت و به کارگیری 

واحدهـای سـیار فـرآوری مـواد معدنـی در معدنـکاری کوچـک مقیـاس، تسـریع در 

اجرای طرح های زیرساختی ملی با اولویت تامین آب صنعتی و توسعه شبکه حمل 

و نقـل ریلـی بـار، اسـتفاده از تجـارب و فرصت هـای خارجـی در برنامـه حفاظـت از 

سرمایه گذاری های معدنی در برابر مخاطرات طبیعی، تعریف معیارهای تفکیک 

مقیاس هـای معدنـکاری بـر اسـاس ویژگی هـای معدنـکاری کوچـک مقیـاس در 

مقررات معدنی کشور، وضع مشوق برای خرید محصوالت معادن کوچک مقیاس 

توسـط شـرکت های بـزرگ معدنـی، تدویـن برنامـه و تهیه بسـته های حمایتـی برای 

افزایـش بهـره وری معـادن کوچک مقیاس نواحی کم رشـد مسـتعد معدنی کشـور، 

وضع مشوق برای انجام عملیات اکتشاف سیستماتیک و تکمیلی در محدوده های 

معادن کوچک مقیاس فلزی و کانی های صنعتی، کمک به نوسازی و تامین بهتر 

ماشین آالت و تجهیزات تخصصی مورد نیاز معدنکاری کوچک مقیاس در کشور، 

تدوین و پیشنهاد نظام مناسب و رسمی روابط کار شاغالن معادن کوچک مقیاس 

در نواحی کم رشد کشور و تغییر رویه های رایج سلب صالحیت بهره برداران معادن 

کوچک مقیاس در نواحی کم رشد کشور است. 

درحال حاضر از جمله اصلی ترین چالش های معادن کوچک مقیاس در کشور 

می توان به فقدان مقررات، برنامه و استراتژی روشن و نهادهای حمایتی ویژه توسط 

دولـت، اکتشـاف ناقـص و فقـدان اطالعـات دقیـق از کمیـت، کیفیـت و سـایر 

مولفه هـای فنـی و اقتصـادی ذخیـره معدنـی، کمبـود شـدید نقدینگـی و سـرمایه 

درگردش، فقدان تخصص و امکانات الزم برای فرآوری مواد خام، مشکالت عدیده 

در بازاریابـی و بازاررسـانی محصـوالت، بهـره وری پاییـن بـه دالیـل فقـدان طرح های 

بهره برداری فنی، تجهیزات نامناسب، فقدان مهندسان مجرب برای تصدی امور 

فنی و مدیریت غیر تخصصی، وجود مشکالت جدی در زمینه ایمنی، بهداشت و 

محیـط  زیسـت، فقـدان روابـط تعریـف شـده رسـمی کار و مهارت هـای حرفـه ای و 

آموزش های تخصصی نیروی کار اشاره کرد.

در پایان باید تاکید کرد که با توجه به افزایش چشمگیر هزینه های حمل ونقل 

و تامیـن و تـدارک زیرسـاخت های فیزیکـی از یـک  طـرف و تشـدید نظارت هـا و 

کنترل هـــای زیسـت محیطی از سـوی دیگر، وضع مشـوق های موثر دولتی برای 

تشـویق و حمایـت از سـرمایه گذاری در سـاخت انـواع واحدهـای سـیار و قابـل 

جابجایـی فـرآوری مــواد معدنـی توصیـه می شــــود. تحقـــق ایـن امـر منجـر بـه 

فعال سـازی تعـداد زیـاد معـادن راکـد کوچـک مقیـاس مـواد معدنـی فلـزی و 

کانی هـای صنعتـی، کاهـش هزینه هـا و اثـرات منفـی زیسـت محیطی ناشـی از 

حمـل و نقـل میلیون هـا تـن کانسـنگ و باطله هـای معدنـی و ایجـاد ارزش افـزوده 

حاصل از فرآوری مواد معدنی خواهد شد.
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P.G.M.I.S.E.Z

منطقه ویژه اقتصادى صنایع معدنى و فلزى 

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

بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایى 

خلیج فارس 
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فوالد
آلومینیوم

مس
سرب و روی

فلزات آلیاژی و آلیاژها
صنایع تامین کننده
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علی رغـم اهمیـت صنعـت فوالد در کشـور به ویـژه بخش نورد فوالدی در راسـتای توسـعه تولیـد و صـادرات انواع 
محصـوالت، همچنـان فعـاالن این بخـش با چالش های مختلفـی اعم از کمبـود مواد اولیـه، قیمت گذاری دسـتوری در 
بـورس و همچنیـن وضـع قوانین و عوارض دسـت و پاگیـر صادراتی مواجه هسـتند. این در حالی اسـت که بخش نورد 
فـوالدی از ظرفیـت در حدود 28 میلیون تنی در کشـور برخـوردار بوده اما به دالیل فوق الذکر تنهـا 30 درصد از این میزان 
فعال اسـت. این در حالی اسـت که ضمن حمایت دولت در راسـتای رفع موانع فوق، شـاهد ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری 
بیشـتر همزمان با افزایش تولید و صادرات محصوالت نهایی خواهیم بود و ضرورت دارد تمهیدات الزم در این خصوص 
از جانب مسـئوالن ذی ربط اندیشیده شـود. در همین راستا، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« گفت وگویی 

را با کریم رحیمی، مدیرعامل شرکت فوالد ناب تبریز تدارک دیده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

به دنبال توسعه صادرات پایدار هستیم
افزایش تولید بر اساس نیاز بازار  

کریم رحیمی، مدیرعامل شرکت فوالد ناب تبریز در گفت وگو با »فلزات آنالین«:
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و  صاف کـن  ماشـین های  خنک کننـده،  بسـترهای 

واحدهـای بسـته بندی تشـکیل شـده اسـت. تعـداد 

کارکنـان فعـال و متخصـص ایـن شـرکت بـه صـورت 

مستقیم 400 نفر است و به طور غیر مستقیم، بالغ 

بر یک هزار و 200 نفر مشغول به کار هستند.

تامین قطعات و ماشـین آالت مـورد نیاز   
شـرکت فـوالد نـاب تبریـز چگونـه صورت 

می پذیرد؟
بـا توجـه بـه اعمـال تحریم هـای مختلـف طـی 

سالیان اخیر و ضرورت تامین قطعات مورد نیاز در 

داخل کشور، مقوله بومی سازی قطعات در صنعت 

بـه شـکل جـدی مورد توجـه قرار گرفته اسـت. واحد 

فــــوالد نـاب تبریـــز، یکـی از  ابزارســـازی شرکــــت 

و سـاخت  زمینـه طراحـی  در  توانمنـد  قطب هـای 

قطعات خطوط نورد در کشور به شمار می رود و در 

سـال گذشـته حـدود 40 قطعـه مـورد نیـاز خطـوط 

تولید در داخل شرکت طراحی، ساخته و تولید شده 

است. همچنین واحد ابزارسازی شرکت فوالد ناب 

تبریـز در کنـار امـور تولیـد، نقـش بسـیار مهمـی در 

ساخــت و تامیـن تجهیـزات و قطعـات مـورد نیـاز 

شرکــــت دارد. در حـــال حاضـــر بیـــش از 70 درصد 

نیازهـای خـط تولیـد پـس از طراحـی در دفتـــر فنـــی 

شـرکت، در کارگاه ابزارسـازی سـاخته شـده و مونتاژ 

می شود. این واحد با در اختیار داشتن مجموعه ای 

کامـل و مجهـز از ابـزار و تجهیـزات سـخت افزاری و 

از  نرم افـزاری و همچنیـن کارکنـان مجـرب، یکـی 

قطب هـای توانمنـد در زمینـه بومی سـازی خطـوط 

نورد گرم محسوب می شود. در همین حال، واحد 

ارائـه  امـکان  تبریـز  نـاب  فـوالد  ابزارسـازی شـرکت 

خدمـات در زمینه هـای سـاخت قطعـات فـوالدی 

و چدنی، قطعـــات ماشین کاری شــــده سنگیــــن، 

ماشـین کاری انواع غلتک های سـبک و سنگین نورد 

گرم، ساخت و تعمیر انواع چرخ دنده های پیچیده، 

پیچ و مهره های خاص صنعتی، بازسازی گیربکس های 

سـاده و پیچیده و تعمیرات و بازسـازی جرثقیل های 

سقفی را دارد.

میـزان تولید محصوالت این شـرکت در   
سـال گذشـته را چگونـه ارزیابـی می کنید؟ 
محصـوالت شـما چـه برتـری نسـبت بـه 

نمونه های مشابه داخلی دارد؟
میزان تولید نبشـی شـرکت فوالد ناب تبریز در 

سال گذشته فاصله نسبتا کمی تا تحقق تولید سال 

پیـش از آن داشـت. در تولیـد ناودانـی توانسـتیم 

رکورد سـال قبل از آن را جابه جا کنیم. این در حالی 

از  پارسـال کمتـر  تیرآهـن  تولیـد  میـزان  کـه  اسـت 

سال های گذشته بوده است. الزم به ذکر است که 

ظرفیـت اسـمی ایـن شـرکت 450 هـزار تـن در سـال 

است اما در سال گذشته ضریب بهره برداری از این 

ظرفیـت حـدود 30 درصـد بـوده اسـت کـه از جملـه 

دالیـل ایـن کاهـش تولید، قطعی حامل های انـرژی و 

عـدم تقاضـای موثـر در بـازار داخلی بوده اسـت. در 

واقع شـرکت فوالد ناب تبریز تمام تالش خود را در 

راسـتای تامیـــن مـــواد اولیـه بـا آنالیـــز مناســــب و 

باکیفیت از تولیدکننده اصلی بدون واسطه به کار 

توضیحاتـی در خصـوص شـرکت فوالد   
بفرماییـد. سـبد محصـوالت  تبریـز  نـاب 

تولیدی این شرکت چیست؟
شـرکت فوالد ناب تبریز در راسـتای نیاز صنایع 

کشـور بـه مقاطـع فـوالدی در سـال 1382 بـا همکاری 

ثبـت  بـه  تبریـز  شـهر  در  خارجـی  سـرمایه گذاران 

رسـید. در ادامـه عملیـات سـاختمانی و نصـب و 

از  پـس  تقریبـا  و  شـد  آغـاز  تولیـد  خـط  راه انـدازی 

بـه کارگیـری از  بـا  ایـن شـرکت  گذشـت دو سـال، 

تجهیـزات مـدرن و بـه همـت متخصصـان داخلـی و 

بهره بـرداری  بـه  سـال 1384  تابسـتان  در  خارجـی، 

رسـیده اسـت. شـرکت فـوالد نـاب تبریـز به وسـعت 

17هکتار و با زیربنای 45 هزار متر مربع در شـهرک 

صنعتی شهید سلیمی در 35 کیلومتری غرب شهر 

تبریـز بنـا شـده اسـت. ایـن مجتمـع شـامل دپارتمان 

تولید، ابزارسازی، انبار محصول و مواد خام، اداری، 

آزمایشـگاه و مرکز بهداشـت کارگری است. ظرفیت 

کنونی تولید این شرکت 450 هزار تن در سال است 

کـه در حـال حاضـر بـا ظرفیـت 190 هـزار تـن در حـال 

تولیـد اسـت و جـزو تولیدکننـدگان برتـر و مطـرح در 

تولید انواع نبشی از سایز 25 تا 100، ناودانی از سایز 

80 تا 180 و تیرآهن از سایز 120 تا 180 جهت مصارف 

نیـرو،  انتقـال  خطـوط  گاز،  و  نفـت  سـاختمانی، 

سدســــازی و... در کشـــور بـه شمــــار می آیـــد. ایـن 

مدرن تریـن  بـه  مجهـز  تولیـد  خـط  دو  بـا  شـرکت 

تجهیـزات نورد، به تولیـد انواع مقاطع فوالدی مورد 

ایـن  سـایزهای مختلـف می پـردازد.  در  بـازار  نیـاز 

خطـوط از کوره هـای پیش گـرم، اسـتندهای نـورد، 
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نیـاز صادراتـی، زیرسـاخت های الزم جهـت تبدیـل 

شـدن بـه یـک برنـد جهانی در صنعـت فـوالد را دارد و 

در این مسیر گام های مستحکمی برداشته است. به 

گونـه ای کـه از سـال 1390 بـه طـور مسـتمر در امـر 

صـادرات فعـال بـوده و طی هفت سـال اخیـر، به طور 

اسـتان  صادراتـی  نمونـه  واحـد  عنـوان  بـه  مـداوم 

حـال  در  اسـت.  شـده  انتخـاب  شـرقی  آذربایجـان 

حاضر، شرکت ما حدود 22 درصد از صادرات مقاطع 

پروفیلی کشور را به خود اختصاص داده است. البته 

وضع عوارض صادراتی بر محصوالت معدنی و فلزی 

در ابتـدای سـال جـاری سـبب شـد نـه تنهـا مـا بلکـه 

تمامی صادرکنندگان با افت صادرات مواجه شوند و 

این مسئله تاثیر بسزایی بر میزان صادرات واحدهای 

تولیدی داشت. این مسئله در حالی اتفاق افتاد که 

همزمـان بـا تنش هـای ژئوپلیتیـک در اروپـا و جنـگ 

روسیه و اوکراین، شرکت های فوالدی می توانستند از 

ایـن فرصـت طالیـی برای توسـعه صـادرات خـود بهره 

گیرنـد کـه متاسـفانه وضـع عـوارض صادراتـی مانـع 

تحقق این مهم شد.

ارزیابـی شـما از شـرایط بخـش نـورد   
فـوالدی در کشـور چیسـت و ایـن بخش با 
چـه چالش هایـی طی سـالیان اخیـر مواجه 

بوده است؟
طـی کمتـر از دو دهـه، در بخـش نـورد مقاطـع 

طویـل )شـامل میلگـرد، نبشـی، ناودانـی و تیرآهـن( بـا 

سرمایه گذاری بخش خصوصی ظرفیت اسمی تولید 

محصـوالت فـوالدی به حدود 28 میلیون تن در سـال 

افزایـش یافـت و در سـال 1398 بیـش از 10 میلیـون تـن 

ضریـب  اگـر  شـد.  تولیـد  ایـران  در  طویـل  مقاطـع 

گرفته و همین مسئله یکی از دالیل عمده باالبودن 

کیفیت مقاطع تولیدی این شـرکت اسـت. از دیگر 

نقـات قـوت شـرکت فـوالد ناب تبریز می تـوان به در 

دسـترس بودن و تنوع سـایز محصوالت اشـاره کرد. 

یعنی تمامی محصوالت تولیدی در هر سایزی طبق 

استاندارد در انبار موجود است و در صورت گرفتن 

سفارش،  در همان روز اعالم بار انجام خواهد شد. 

ضمـن اینکـه شـرکت مـا ایـن تـوان را دارد کـه در روز 

بیـش از یـک هـزار و 500 تـن بارگیـری انجام دهـد. از 

دیگـر برتری هـای شـرکت فـوالد نـاب تبریـز، رسـمی 

بـودن فـروش بـا بـه کارگیری از فاکتور رسـمی اسـت. 

از  اسـتفاده  شـرکت،   ایـن  محاسـن  از  دیگـر  یکـی 

تکنولـوژی نرم افـزاری آکسـاب اسـت کـه صفـر تـا 100 

سفارش گیری و صدور فاکتور و تحویل بار با آن انجام 

می شود و کار را سریع و حرفه ای پیش می برد.

در    شـرکت  ایـن  محصـوالت  عرضـه 
بـورس کاالی ایران، چه تاثیـری در عملکرد 

کلی فروش داشته است؟
عرضه و فروش محصوالت فوالدی شرکت فوالد 

نـاب تبریـز در بـورس کاال طبـق مقـررات بـورس در 

دست اقدام بوده و حتی میزان عرضه محصول در 

ایـن تـاالر صنعتـی باالتـر از حـد نصـاب اسـت امـا 

در  دسـتوری  قیمت گـذاری  و  عرضـه  مهندسـی 

بورس کاال، کل تولید فوالد کشور را تحت تاثیر قرار 

داده و منجـر بـه برهم ریـزی تعـادل عرضـه و تقاضـا 

شـده اسـت. همچنیـن عرضـه تمـام محصـوالت 

فوالدی در بورس کاال با تبعات منفی همراه خواهد 

بـود و بـا ایـن اقدام، فرایند تولید، توزیع و فـروش در 

و  خـورد  خواهـد  هـم  بـر  نیـز  منطقـه ای  بازارهـای 

محصول نهایی با قیمتی باالتر از قیمت تمام شده 

به دست مصرف کننده خواهد رسید.

اسـتراتژی شـرکت فوالد نـاب تبریز در   
حوزه صادرات چیست؟

شـرکت  عنـوان  بـه  نیـز  صـادرات  خصـوص  در 

صادر کننده برتر، سال گذشته نزدیک به 30 هزار تن 

ایـن  داشـته ایم.  همسـایه  کشـورهای  بـه  صـادرات 

شرکت با داشتن گواهینامه ها و استانداردهای مورد 
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می شـود تـا ایـن سـرمایه خـارج از شـرکت بـه تدریـج 

ارزش ذاتی خود را از دست بدهد. به عنوان مثال، 

شرکتی که با مطالبات خود از سازمان امور مالیاتی 

در سـال گذشـته می توانسـت 10 هـزار تـن شـمش 

خریـداری کنـد و چـرخ کارخانـه را به مـدت یک ماه 

بـه حرکـت درآورد، امسـال می توانـد بـا همـان مبلـغ 

کمتر از پنج هزار تن شمش بخرد.

از سـوی دیگر، وابسـتگی شـدید قیمت فوالد به 

دالر در داخـل کشـور یـک پدیـده عجیـب و غیـر قابل 

توجیه است. با اینکه تقریبا تمامی مواد اولیه زنجیره 

تامین فوالد شامل سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن 

اسـفنجی در داخل کشـور تولید می شـود اما قیمت 

پایه شمش داخلی بر اساس قیمت شمش صادراتی 

تعییـن می شـود. ایـن شـیوه قیمت گـذاری بـه معنی 

تشـویق فوالدسـازان به صادرات هرچه بیشـتر شمش 

فوالدی است. این اقدام نه تنها به منزله خام فروشی 

و صادرات محصولی با ارزش افزوده و ضریب اشتغال 

بلکـه سـرمایه گذارانی در کشـورهای  اسـت  پاییـن 

همسایه را تشویق به ایجاد واحدهای نورد می کند. 

بـه  ایـران  از  نهایـی  نتیجـه، صـادرات محصـول  در 

کشورهای همسایه به تدریج کاهش و صادرات بیلت 

و بلوم افزایش خواهد یافت. در حقیقت، محصولی 

کـه در ایـران و بـا دسـت کارگـر و مهنـدس ایرانی باید 

تولید شود و ده ها هزار شغل ایجاد کند، در آن طرف 

بهره بـرداری نسـبت تولیـد واقعـی بـه ظرفیـت تولیـد 

اسـمی در نظـر گرفتـه شـود، در ایـن صـورت ضریـب 

بهره بـرداری واحدهـای نـورد کشـور 31 درصد اسـت. 

این عدد بسـیار کمتر از ضریب بهره برداری 65 تا 70 

درصد در بخش فوالدسازی به شمار می آید. ضریب 

بهره بـرداری نشـان دهنده وجـود مشـکالتی در ایـن 

اگـر  بـدون شـک  و  اسـت  فـوالد  از صنعـت  بخـش 

موانعی در این زمینه وجود نداشت، این واحدها باید 

به میزان 70 تا 80 درصد از ظرفیت اسمی خود یعنی 

تولیـد  محصـول  سـال  در  تـن  میلیـون   26 تـا   23

می کردنـد. برخـی از معضـالت نیـز در ایـن خصـوص 

تاثیرگذار بوده اند. برای مثال ، سرانه مصرف فوالد در 

کشـور بـه صـورت تدریجـی کاهـش یافتـه اسـت. در 

همیـن حـال طی سـالیان اخیر صـادرات فـوالد میانی 

توسط فوالدسازان صورت گرفته و در نهایت به ایجاد 

شـکافی بـزرگ بیـن عرضـه و تقاضـای شـمش در بـازار 

بورس منجر شده است. چالش دیگر صنعت فوالد، 

تغییـرات مـداوم قوانین و مقـررات به ویـژه در بخش 

صـادرات ایـن محصول به شـمار می آید. ضمن اینکه 

افزایش  هزینه های سربار تولید و رشد مداوم نرخ ارز 

نیز به عنوان چالش های این صنعت مطرح هستند. 

در کنار این مسائل، سرمایه در گردش مورد نیاز برای 

فعـال نگـه داشـتن خـط تولید بـه طـور مـداوم افزایش 

یافتـه کـه همیـن امر نیز بـه افزایش هزینه هـای مالی 

شرکت ها منجر شده است.

چالش دیگری که تقریبا بالی جان تولیدکنندگان 

شده است، رشد بی رویه قیمت مواد اولیه و به تبع 

آن، تامین سـرمایه در گردش اسـت. به طوری که با 

افزایـش قیمـت شـمش فـوالدی، تامیـن سـرمایه در 

گردش به معضل بزرگی برای واحدهای نورد تبدیل 

شـده اسـت. بدون شـک با این اتفاق، در بسـیاری از 

واحدهـا تامیـن سـرمایه در گردش کافی دشـوار و یا 

غیـر ممکـن بـوده و بـه همیـن خاطـر از میـزان تولیـد 

از  بخشـی  حـال،  همیـن  در  شـد.  خواهـد  کاسـته 

سـرمایه در گردش شـرکت ها تحت عنوان اسـترداد 

مالیـات بـر ارزش افـزوده در سـازمان امـور مالیاتـی 

بلوکه می شود و تسویه این مطالبات گاه دو سال و 

یـا بیشـتر بـه طـول می انجامـد. رشـد قیمـت مـواد 

اولیـه و کاهـش ارزش پولـی در ایـن مـدت باعـث 

مرزها موجب رونق اقتصاد و اشـتغال در کشـورهای 

همسایه خواهد شد.

در حالـت کلـی هـر یـک از این عوامل یاد شـده به 

نوبه خود نیازمند تشریح و تاویل هستند اما به طور 

خالصـه می تـوان گفـت کـه بـه عنـوان مثـال، کاهـش 

تدریجـی مصــــرف سرانــــه فـوالد بـه دلیـل کاهـش 

ساخت وسـاز و رکود در بخش مسـکن رخ داده اسـت 

کـه حـدود 50 درصـد از تولیـدات فـوالد در این بخش 

مصرف می شود. هر چند که برخی از تولیدکنندگان 

طـی سـالیان اخیـر توانسـتند بخشـی از ایـن کاهـش 

مصـرف را بـا افزایـش صـادرات جبـران کننـد امـا در 

مقابـل، حجـم کاهـش مصـرف در بخـش سـاختمان 

بسـیار بیشـتر از آن اسـت کـه بتـوان بـا صـادرات آن را 

جبران کرد.

قطعی برق در  تابسـتان سـال جاری چه   
اثری بر تولید این شرکت داشته است؟

با قطعی برق در تابستان و زمستان و افت فشار 

گاز در زمستان، به طور عملی میزان تولید واحدهای 

اسـت.  یافتـه  کاهـش  درصـد   30 حداقـل  فـوالدی 

عالوه برایـن، بـا قطعی هـای مکـرر، برنامه ریـزی بـرای 

تولیـد و همچنیـن صـادرات بسـیار سـخت انجـام 

می شود. ضمن اینکه تداوم این روند، افزایش قیمت 

را در برداشـت. شـرکت فـوالد نـاب تبریـز بـا مدیریت 

صحیـح، سـعی در حفـظ قیمـت در پایین تریـن حـد 

ممکن و تولید با کیفیت داشته است. در این رابطه 

بـا برنامه ریزی هـای الزم، سـعی در کنتـرل اوضـاع و 

قطعـی  حـال،  هـر  بـه  امـا  داشـتیم  شـرایط  بهبـود 

حامل های انرژی منجر به کاهش تولید شد.

برنامـه و اهـداف شـرکت فـوالد نـاب   
تبریز در آینده چیست؟

شرکت فوالد ناب تبریز در برنامه خود، تولید بر 

اسـاس سـفارش بـازار را قـرار داده کـه تولیـد ناودانـی 

شماره 6 و 200 و تولید نبشی شماره 120 بخشی از این 

درخواسـت ها اسـت. افزایش فروش در بورس کاالی 

ایـران و تقویـت ارتبـاط بـا کشـورهای همسـایه جهـت 

توسعه صادرات پایدار نیز از دیگر اهداف شرکت به 

شمار می رود.

شرکت فوالد ناب تبریز 
در برنامه خود، تولید بر 
اساس سفارش بازار 
را قرار داده که تولید 

ناودانی شماره 6 و 200 
و تولید نبشی شماره 
120 بخشی از این 
درخواست ها است
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فــوالدفــوالد

اجرا، پاشنه آشیل توسعه استراتژیک است

توسعه پژوهش محورانه بومی سازی در گهرزمین

زنگ خطر کمبود کنسانتره سنگ آهن
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فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری پارسـیان گفـت: فرایند مدیریـت اسـتراتژیک، پنج بخش 
کلیـدی تحلیـل، صورت بنـدی اسـتراتژی، هدف گـذاری، سـاختاربندی و کنتـرل )و بازخـورد( را در 
برمی گیـرد که یـک توالی منطقی را شـکل می دهـد و در صورت اجرای درسـت، می توانـد پایداری، 

ارزش آفرینی و رشد بنگاه را تضمین کند.

اجرا، پاشنه آشیل توسعه استراتژیک است
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پارسیان:

بـا  گفت وگـو  در  سـمیعی نژاد  محمدمسـعود 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« در 

ارتبـاط بـا وجـود اسـتراتژی کسـب وکار، بیـان کـرد: 

پیش از صحبت در خصوص مقوله استراتژی، بهتر 

اسـت بـه رکـن کلیـدی امـا ناملمـوس آن یعنـی تفکر 

استراتــژیک توجــه شـــود. تفکــر استراتــژیک نوعـی 

قابـل  کـه  اسـت  )شـناختی(  اندیشـه ورزی  فراینـد 

رویـت نیسـت امـا تجربه هـای موفـق رهبـری را در 

تاریـخ، چـه در کسـب وکار و چـه در سـطح کالن، 

می تـوان بـا آن توضیـح داد. در سـطح خـرد، تبدیـل 

تفکـر اسـتراتژیک مدیریتـی بـه یـک برنامـه مـدون 

زمان منـد بـا قابلیـت تعبیـر بـه برنامـه اسـتراتژیک 

کسـب وکار خصوصـا در شـرایط متنوع سـازی سـبد 

محصوالت و خدمات، از این لحاظ توجیه می شود 

که تفکر استراتژیک را به صورت مویرگی در سطوح 

مختلـف بنـگاه پیاده سـازی می کند. مدیـران عامل 

بنگاه هـای کوچـک و متوسـط »SME«، بـا توجـه بـه 

تعداد اندک مدیران میانی کلیدی در این سازمان ها 
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و کانال هـای ارتباطـی مسـتمر و غیـر رسـمی، شـاید 

بـرای پیاده سـازی تفکـر اسـتراتژیک نیـازی بـه برنامه 

مـدون نداشـته باشـند. در عمـل، بسـیاری از ایـن 

یـک  بـدون  را  بنگاه هـا موفق تریـن دوره هـای خـود 

برنامه مدون اسـتراتژیک می گذارنند اما بنگاه های 

بدنـه  و  محصـوالت  متنـوع  سـبد  دارای  و  بـزرگ 

مدیریتی گسترده در سطوح تخصصی و جغرافیایی 

متفـاوت )سـازمان های پیچیـده(، بـرای پایـداری و 

یکپارچگی اقدامات عملیاتی، نیاز به برنامه مدون 

استراتژیک در سه سطح شرکتی )هلدینگ(، کسب وکار 

و واحدهـای عملیاتـی دارنـد. صورت بنـدی و اجرای 

همزمان برنامه اسـتراتژیک در هر سـه سـطح، عالوه 

بـر تضمیـن پایـداری، باعـث تسـهیل هماهنگـی و 

هم افزایی میــان اجـــزای سازمـــان می شـــود و بــــه 

مقیاس پذیری بیشتر سازمان کمک می کند.

وی افـزود: در ایـران، بـه دلیـل ویژگی های خاص 

محیط کسـب وکار و فضای اقتصاد کالن که موجد 

عدم قطعیت و ریسک در سطوح مختلف عملیاتی 

)تولیـد، مالـی، منابـع انسـانی، بازاریابـی و تحقیـق و 

تجربه هـای  موفق تریـن  همچنـان  اسـت،  توسـعه( 

مدیریتـی را می تـوان بـدون برنامه هـای اسـتراتژیک 

مدون و با تفکر استراتژیک شخصی مدیران توضیح 

داد. این امر هرچند ویژگی مشـترک کشـورهای در 

حـال  توسـعه اسـت، در بلندمـدت پایـدار نیسـت و 

نـگاه  بـر  بـر شـخص  نـگاه مبتنـی  باعـث می شـود 

مبتنـی بـر فراینـد در ایـن کشـورها ارجعیـت پیـدا 

کند. با فراهم کردن بسـترهای مدیریت فرایندی و 

جایگـذاری مدیریـت اسـتراتژیک در کسـب وکارها، 

چشم انداز اقتصادی در این کشورها قابلیت بهبود 

اساسی را خواهد داشت.

ضرورت تفکر استراتژیک منحصربه فرد   
برای هر سازمان

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پارسیان عنوان 

کرد: تفکر استراتژیک برای هر سازمانی منحصربه فرد 

اسـت و تصمیم گیـری در مورد نحوه چینـش اجزای 

سـازمان و نحـوه فعالیـت )ترکیـب منابـع مـادی و 

انسـانی(، بـا توجـه بـه عـدم قطعیـت دربـاره محیـط 

پیرامونی و وقایع آینده، یک فرایند دشوار است. از 

سوی دیگر، هر یک از سناریوهای عملیاتی متفاوتی 

کـه در سـطوح مختلـف برنامـه اسـتراتژیک تعریـف 

کـه  هسـتند  اقداماتـی   اجـرای  مسـتلزم  شـده اند، 

قـرار  سـازمان  پیـش  روی  متفاوتـی  مسـیرهای 

می دهنـد )هزینـه فرصـت دارنـد(. بنابرایـن مدیـران 

تصمیم گیـری اسـتراتژیک را دشـوار می یابنـد و بـه 

بـرای  کـه  را  متفاوتـی  ابزارهـای  دلیـل،  همیـن 

برنامه ریـزی در طـول سـالیان شـکل گرفته انـد، بـه 

جای وسیله به عنوان هدف در نظر می گیرند. این 

یکـی از آفت هـای فرهنـگ برنامه ریـزی اسـتراتژیک 

خصوصـا در کشـورهای در حـال  توسـعه اسـت زیـرا 

تصمیمـات تبعاتـی بسـیار جـدی دارد و مدیـران از 

برنامه استراتژیک بیشتر به عنوان یک پناهگاه برای 

فرار از اندیشیدن مستقل استفاده می کنند. بنابراین 

خروجـی ابزارهـای تحلیلـی و برنامه ریـزی همچـون 

تحلیـل »PEST«، تحلیـل پنـج نیـروی پورتـر، تحلیل 

»SWOT«، برنامه ریـزی سـناریوها، تدویـن ماتریس 

رشـد »BCG« و کارت هـای امتیـازی متـوازن نبایـد 

برای همه سازمان ها یکسان باشد بلکه باید طبیعت 

امـا در  بنـگاه را منعکـس کنـد  منحصربه فـرد هـر 

)شـامل  اسـتراتژیک  مدیریـت  فراینـد  مجمـوع، 

برنامه ریزی اسـتراتژیک( پنج بخش کلیدی تحلیل، 

صورت بندی استراتژی، هدف گذاری، ساختاربندی 

و کنترل )و بازخورد( را در بر می گیرد که یک توالی 

اجـرای  صـورت  در  و  می دهـد  شـکل  را  منطقـی 

و رشـد  ارزش آفرینـی  پایـداری،  درسـت، می توانـد 

بنگاه را تضمین کند.

سمیعی نژاد در خصوص برنامه های استراتژیک، 

ادامه داد: برنامه های استراتژیک از نظر فرایندهای 

تدویـن، مواضـع اصابـت و رویکردهای باالدسـتی به 

گروه های مختلف و متعددی طبقه بندی می شوند. 

برای مثال همان گونه که ذکر شد، یکی از مهم ترین 

ویژگی هـای یـک برنامـه اسـتراتژیک، تعریـف آن در 

سـطوح مختلـف شـرکتی، کسـب وکار و عملیاتـی 

است که بر اساس فرایندهای تدوین، استراتژی ها را 

به ساده، مسئله محور، هماهنگ کننده، سناریویی و 

طبقه بنـدی  یـک  امـا  می کننـد  تقسـیم  ارگانیـک 

سـودمند بـا توجـه بـه ویژگی هـای محیـط اقتصـادی 

خاص کشور، شامل تقسیم برنامه ریزی استراتژیک 

یکی از مهم ترین 
ویژگی های یک برنامه 

استراتژیک، تعریف آن در 
سطوح مختلف شرکتی، 

کسب وکار و عملیاتی است 
که بر اساس فرایندهای 
تدوین، استراتژی ها را 
به ساده، مسئله محور، 

هماهنگ کننده، سناریویی و 
ارگانیک تقسیم می کنند
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نمونـه، علی رغـم کیفیـت برنامـه اسـتراتژیک، فاقـد 

در  بوده  انـد.  مناسـب  اجرایـی  مکانیسـم های 

پژوهشـی دیگر نشـان داده شـده است که 90 درصد 

بنگاه هـا در دسـتیابی بـه اهـداف اسـتراتژیک موفق 

نیسـتند کـه دلیـل عمـده آن، نبـود مکانیسـم های 

اجرایی کارآمد است.

سهم ناچیز دانش از فرایندها و   
محصوالت تولیدی

پارسـیان  سـرمایه گذاری  شـرکت  مدیرعامـل 

اضافـه کـرد: از سـوی دیگـر، در بسـیاری از مـوارد، 

موفقیــت برنامه هـــای استراتـــژیک بـا معیارهــــای 

عملیاتی یا مالی )بودجه ای( سـنجیده می شـود که 

هر چند الزم است اما به هیچ عنوان کافی نیست. 

برای مثال در یک کشور در حال  توسعه مانند ایران 

کـه بخـش صنعـت در آن همچنان به مرز تکنولوژی 

جهانـی نرسـیده اسـت، سـهم دانـش از فرایندهـا و 

و  اسـت  انـدک  همچنـان  تولیـدی  محصـوالت 

تکنولوژی هـای تولیـدی نیز وارداتی  هسـتند. عالوه 

بـر چشـم انداز و اهـداف مالـی کـه خروجـی اجـرای 

برنامه استراتژیک  به شمار می آیند، باید به سرمایه 

انسـانی، خلـق ایده هـای نـو و فرایندهـای تحقیـق و 

توسـعه نیـز بـه عنـوان ورودی توجـه و تـالش شـود 

نوعی رابطه همبسـتگی بین ورودی ها و خروجی ها 

موسسـه  مطالعـه  در  مثـال،  بـرای  شـود.  برقـرار 

مک کینـزی بـه یـک شـرکت فعـال در زمینـه آی تـی 

اشـاره شـده اسـت که به طور منظم سـطوح مهارتی 

افراد دارای بیشترین تاثیر در اجرای استراتژی را به 

عنـوان یـک شـاخصه حرکـت در مسـیر چشـم انداز 

استراتژیک، اندازه گیری و پایش می کند.

سمیعی نژاد ضمن اشاره به اهمیت برنامه های 

اسـتراتژیک، اذعان کرد: به نظر می رسـد که عالوه 

بـر مدیریـت اسـتراتژیک، چارچوب بنـدی و ایجـاد 

Strategic-« سیستم های مدیریت عملکرد استراتژیک

 »Performance Management Systems

می توانـد در انتخاب سـناریوهای عملیاتـی، اجرا و 

یـک  وجـود  و  شـفافیت  باشـد.  سـودمند  نظـارت 

ساختار منسجم از اولویت های استراتژیک )حوزه های 

دارای بیشـترین تاثیـر و اهمیـت در دسـتیابی بـه 

اهـداف مالـی و عملیاتـی( باعـث می شـود برنامـه  

سیسـتم  یـک  باشـد.  نیـز  اثربخـش  اسـتراتژیک، 

مدیریـت عملکـرد اسـتراتژیک در صـورت طراحـی 

مناسب، می تواند آژیر خطر فاصله گرفتن از مسیر 

اسـتراتژیک بهینـه را بـه صـدا در آورد؛ در حالـی کـه 

شـاخص های مالـی صـرف بعد از آسـیب رسـیدن به 

فرایندهـای عملیاتـی، مدیـران را مطلـع می کننـد. 

همچنین یک موضوع مهم دیگر، ادغام سیستم های 

منابع انسانی در چارچوب برنامه استراتژیک است. 

بـه درون سـازمانی و برون سـازمانی اسـت. در ایـن 

طبقه بندی، با محور قرار دادن دستیابی به حداکثر 

کارایـی و هماهنگـی اجـزا و اعضـای سـازمان از نظـر 

داخلـی، یـک برنامـه اسـتراتژیک خـاص تدویـن 

می شـود و با محور قرار دادن دسـتیابی به حداکثر 

سهم بازار و عملکرد مالی نیز یک برنامه استراتژیک 

جداگانـه تدویـن می شـود کـه مکمـل برنامـه اولـی و 

ناظر بر ابعاد بیرونی است.

ایـن  در  موجـود  چالش هـای  بـه  ادامـه  در  وی 

زمینـه اشـاره کـرد و گفـت: همان گونه که ذکر شـد، 

تفکـر اسـتراتژیک مهم تریـن رکـن حرکـت منسـجم و 

هماهنگ یک بنگاه به سـمت افق های جدید اسـت 

و برنامـه اسـتراتژیک مـدون، تالشـی بـرای نهادینـه 

کـردن رویکـرد تفکـر اسـتراتژیک در یـک چارچـوب 

بنابرایـن  پیچیـده سـازمانی محسـوب می شـود. 

طرح ریـزی برنامـه اسـتراتژیک و تدویـن و انتخـاب 

سناریوها وابسته به شرایط هر بنگاه و منحصربه فرد 

اسـت. پاشـنه آشـیل هـر برنامـه ای از جملـه برنامـه 

اسـتراتژیک، اجراسـت. برای مثال، در پژوهشـی که 

موسسـه مک کینـزی انجـام داده اسـت، بیـش از 25 

درصد شرکت ها علی رغم داشتن برنامه استراتژیک، 

فاقد مسـیر اجرا بوده اند و 45 درصد شـرکت ها نیز 

اسـتراتژیک و فرایندهـای  اهـداف  ناهمخوانـی  بـه 

اجرایـی  اذعـان کرده انـد. مجموعـا 70 درصد جامعه 
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بلندمـدت  اقـدام  یـک  اسـتراتژی  هرچنـد طراحـی 

محسـوب می شـود امـا شـرکت ها معمـوال بـه ابعـاد 

کوتاه مدت و صرفا مالی توجه می کنند. در مطالعه 

شـرکت مک کینزی اشـاره شده اسـت که 36 درصد 

جامعه نمونه شرکت ها فاقد مکانیسمی برای ادغام 

برنامـه  چارچـوب  در  انسـانی  منابـع  سیسـتم 

اسـتراتژیک بوده انـد و ایـن در حالـی اسـت که نقش 

سرمایه انسانی در پایداری کسب  وکارها اگر مهم تر 

از سرمایه مشهود نباشد، کمتر از آن نیست.

ریل گذاری در مسیر توسعه  
برنامه ریـزی  ارکان  از  یکـی  کـرد:  تاکیـد  وی 

اسـتراتژیک بـه شـیوه معمـول، اتـکا بـر تحلیـل محیط 

کسـب وکار بـه عنـوان مبنـای پیش بینـی وضعیـت 

آینـده و سـپس تعییـن خط مشـی بنـگاه در تعامـل بـا 

تصویری است که از آینده دارد. با نگاهی عمیق تر به 

ایـن موضـوع، می تـوان دریافت که رویکرد منفعالنه 

در تمام محیط های کسب وکار خصوصا محیط هایی 

که خصلت نااطمینانی و نوسان پذیری دارند )مانند 

محیط ایران(، پاسـخگوی نیاز سازمان ها نیسـت و در 

بـه  دسـتیابی  در  مطلوبـی  تاثیرگـذاری  بلندمـدت 

اهداف نخواهد داشت. رویکرد فعاالنه جایگزین که 

سـنگ  بنای اسـتراتژی رشد صنعتی در بعد کشورها 

بـر اثرگـذاری فعاالنـه یـک جامعـه و  بـوده، مبتنـی 

سـازمان های آن بـر تعییـن مسـیر دسـتیابی بـه آینـده 

اسـت کـه در اوایـل قـرن 21 با اصطالح جدیدی تحت 

عنوان »َپس بینی« مطرح شد. این اصطالح، با تاکید 

بر فعاالنه بودن تصمیم گیری درباره مسیر دستیابی 

بـه آینـده، در تقابـل بـا پیش بینی منفعالنه بر مبنای 

تحلیل محیط کسب وکار قرار می گیرد.

مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری پارسـیان در 

ارتباط با اجرای این مهم در این شرکت، اظهار کرد: 

تجربـه موفـق شـرکت سـرمایه گذاری پارسـیان در 

تغییر رویکرد سرمایه گذاری و تبدیل شدن به یکی 

و  صنعتـی  هلدینـگ  شـرکت های  موفق تریـن  از 

معدنـی از طریـق رویکـرد پس بینانـه قابـل تفسـیر 

محیـط  پیش بینـی  تفـاوت  علی رغـم  اسـت. 

کسـب وکار منـدرج در سـند اسـتراتژی اولیـه ایـن 

شـرکت بـا واقعیت هـا بـه دلیـل نوسـان پذیری بـاالی 

این محیط، شرکت سرمایه گذاری پارسیان توانست 

با اتکا بر رویکرد فعاالنه و تفکر استراتژیک حاکم بر 

آن به نتایج درخشـانی دسـت یابد. به همین دلیل، 

برنامه اسـتراتژیک افق 1405 برای اولین بار در ایران 

از یـک رویکـرد فعاالنـه و پس بینانـه بهـره  بـرده اسـت 

که مسیر آینده شرکت را می سازد؛ نه اینکه آن را بر 

یک تصویر از محیط کسب وکار بنا کند.

عوامـل  از  ترکیبـی  کـرد:  تصریـح  سـمیعی نژاد 

نهادی در اقتصاد کالن کشور که در نهایت خود را 

در شاخص های کلیدی محیط کسب وکار نیز نشان 

می دهـد، باعـث گسـتردگی عدم قطعیت خصوصا 

در بخش تولید صنعتی شـده اسـت و اتکای صرف 

بر تحلیل های محیطی به عنوان مبنای تصمیمات 

اسـتراتژیک، ریسـک تحقـق نیافتن اهـداف و فاصله 

گرفتـن از چشـم انداز را افزایـش خواهد داد. شـرکت 

سـرمایه گذاری پارسـیان از سـال 1393، با اتخاذ یک 

رویکـرد زنجیـره ای بـا ریل گـذاری در مسـیر توسـعه 

امـکان  فـوالد،  زنجیـره  در  متفـاوت  چنـد صنعـت 

تحقـق پروژه هـا را حداکثـری و زمینه هـای سـودآور 

شـدن ایـن صنایـع را فعاالنـه ایجـاد کـرد. در رئـوس 

بـه  نـگاه زنجیـره ای  افـق 1405،  اسـتراتژیک  برنامـه 

صـورت یـک مـدل صریـح مبتنـی بـر پس بینـی مبنـا 

قرار گرفته اسـت که عالوه بر تکمیل زنجیره فوالد، 

صنایع معدنی فلزات پایه و کسب وکارهای دانش بنیان 

را نیز هدف قرار داده است.

زنجیـره ای  رویکـرد  شـد:  یـادآور  پایـان  در  وی 

پس بینانـه مذکـور عـالوه بر کمک به تعییـن اهداف 

واقع بینانه و عملیاتی، فرایند اجرای استراتژی را نیز 

را در  مناسـب، خـود  بـا سـرعتی  و  کـرده  تسـهیل 

شاخص های مالی کلیدی خصوصا بازدهی دارایی ها 

»ROA« نشـان داده اسـت. بازدهـی دارایی هـا کـه 

نشـانگری از قـدرت بسـیج دارایی هـای شـرکت در 

مسـیر خلق ارزش اسـت، از حدود 6 درصد در سـال 

1397 )پیـش از شـروع بـه کار صنایـع(، بـه حـدود 45 

درصـد در سـال 1400 افزایـش یافتـه اسـت کـه یـک 

نشـانگر از عملکـرد موفـق اسـتراتژیک ایـن شـرکت 

محسوب می شود.

یکی از ارکان برنامه ریزی 
استراتژیک به شیوه 

معمول، اتکا بر تحلیل محیط 
کسب وکار به عنوان مبنای 
پیش بینی وضعیت آینده 
و سپس تعیین خط مشی 
بنگاه در تعامل با تصویری 

است که از آینده دارد
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معاون مهندسـی شـرکت سـنگ  آهن گهرزمین گفت: برنامه بومی سـازی شـرکت سنگ  آهن 
گهرزمیـن از ابتـدای ایجـاد، بـر مبنـای دسـتیابی بـه فنـاوری و سـاخت قطعـات، مجموعه ها و 
ماشـین آالت دانش بنیان مـورد نیاز خطوط تولید با اهـداف خودکفایی و قطع وابسـتگی، جلوگیری 

از خروج ارز و نیز اشتغال زایی بوده است.

توسعه پژوهش محورانه بومی سازی در گهرزمین

علـی زهـرودی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« در ارتباط با اهمیت 

توسـعه در بخـش معـدن، بیـان کـرد: بخـش معـدن و 

صنایـع معدنـی در سـال های اخیـر بـا سـرعت بسـیار 

باالیی توسـعه یافته اسـت و امروزه این صنعت نقش 

مهمی در تولید ناخالص داخلی، صادرات غیر نفتی 

و ایجاد اشتغال در کشور ایفا می کند. با این حال، با 

توجـه بـه اینکه تاکنـون در شـرکت   های بزرگ معدنی 

کشور عمدتا تمرکز بر انتقال کارخانه و افزایش میزان 

تولید با هدف درآمدزایی بیشتر بوده است متاسفانه 

بسـیار  شـرکت   ها  ایـن  در  ریسـک   پذیری  فرهنـگ 

کم  رنـگ بـوده و توجـه کمتـری بـه ایجـاد سـاختارهای 

مهندسـی، دانش   بنیان و تحقیق و توسـعه به منظور 

رفـع نیازهـای خطـوط تولید به قطعـات، مجموعه   ها، 

ماشین   آالت و تجهیزات شده است. به همین دلیل، 

تغییر نگاه شـرکت های معدنی از خارج به داخل در 

خودکفایی بسیار اهمیت دارد.

رفـع  منظـور  بـه  اسـاس،  همیـن  بـر  افـزود:  وی 

نیازهای اساسـی و فناورانه خطوط تولید و همچنین 

احـداث کارخانه   هـای جدید مبتنی بـر دانـش و توان 

داخلـی، ضـروری اسـت کـه صنایـع معدنـی بـزرگ، با 

استفاده از ظرفیت   های باالی مهندسان نخبه خود و 

توانمندی   هـا و ظرفیت   هـای متعـدد در  همچنیـن 

کشور اعم از بالفعل و بالقوه برای ساخت حداکثری 

قطعات، مجموعه   ها، ماشین   آالت و تجهیزات مورد 

نیاز خود اقدام کنند. نیازی که در سال های اخیر و 

به دنبال شرایط تحریمی کشور، اهمیت دوچندانی 

یافته اسـت. بدیهی اسـت که ارتقای سـطح دانش و 

تجربه متخصصان کشـور و اتکای صنایع معدنی به 

تـوان داخلـی، ضمـن کاهـش و حتـی قطـع نیـاز بـه 

کشورهای خارجی، موجب کاهش سطح هزینه ها و 

بهبـود سـودآوری ایـن واحدهـا خواهـد شـد و تاثیـر 

بهبـود شـرایط  و حتـی  اشـتغال  ایجـاد  بسـزایی در 

اقتصادی کشور خواهد داشت.

ضرورت توسعه بومی سازی در   
گهرزمین

معاون مهندسی شرکت سنگ  آهن گهرزمین در 

خصـوص ضـرورت بومی سـازی، عنـوان کـرد: منطقه 

گل گهـر در اسـتان کرمـان، بـا برخـورداری از ذخایـر 

غنی و بزرگ سنگ آهن، یکی از مهم ترین قطب های 

معدنـی و صنعتـی در ایـران و خاورمیانـه بـه شـمار 

می آید. این ناحیه چندین آنومالی بزرگ سنگ آهن را 

در خود جای داده است. شرکت سنگ  آهن گهرزمین 

آنومالـی  از  بهره بـرداری  منظـور  بـه  سـال 1383  در 

سنگ آهن شماره 3 منطقه گل گهر و با هدف تکمیل 

زنجیـره ارزش در ایـن منطقـه و تامیـن زنجیـره فـوالد 

تاسیس شد. این شرکت از سال 1395، با ایجاد واحد 

بومی   سـازی و بـا جـذب مهندسـان جـوان و نخبـه و 

اسـتفاده از آن هـا در ترکیـب بـا متخصصـان مجـرب، 
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بومی   ســـازی قطعـــات و تجهیـزات دانش بنیان و 

فناورانه مورد نیاز خطوط تولید خود را عملیاتی کرده 

است. در این راستا، ضمن شناسایی دقیق و علمی و 

عملیاتی محصول مورد نیاز توسط تیم مهندسی و به 

موازات آن، شناسایی پیمانکاران داخلی توانمند که 

دارای  و سـاخت  در حوزه   هـای طراحـی مهندسـی 

قابلیت   هـای باالیـی هسـتند، سـه راهبـرد اساسـی بـه 

منظـور سـاخت داخـل نمونه   هـای باکیفیـت مشـابه 

نمونه   های غربی برای اولین بار در کشـور در دسـتور 

کار این شرکت قرار گرفته است.

زهـرودی در ادامـه بـه راهبردهـای اتخاذشـده در 

ایـن زمینـه اشـاره کـرد و گفت: طراحی مدل خـاص و 

غیر کالسیک بومی   سازی بر پایه همکاری و همیاری 

کارفرما با پیمانکاران در فرایندهای طراحی و ساخت 

متناسب با سطح توانمندی آن   ها و فناوری محصول 

)و بـا پذیـرش ریسـک   های عملکـردی(، بومی   سـازی 

و  مکانیزم   هـای »مهندسـی معکـوس«  بـا  فنـاوری 

»طراحـی مسـتقیم مبتنـی بـر تحقیـق و توسـعه« و 

توسعه بومی   سازی از سطح طراحی و ساخت قطعات 

و  ماشـین آالت  سـطح  بـه  خـاص  مجموعه   هـای  و 

تجهیــــزات صنعتـــی سنگیـــن و در ادامـــه، احـداث 

کارخانجـات مبتنـی بـر ماشـین   آالت سـاخت داخل، 

تعریـف شـده در مجموعـه مدیریتـی  سـه راهبـرد 

گهرزمین است.

وی تصریح کرد: در شرکت سنگ  آهن گهرزمین، 

فعالیت   های بومی   سـازی به صورت پروژه   محور و در 

قالب برنامه   های پنج   ساله تعریف شده  و مبتنی بر 

راهبردهـــای مذکـــور، تاکنـــون منتـــج بــــه اجـــرای 

موفقیت   آمیـز چندیـن پـروژه بـزرگ و ملـی در تولیـد 

محصـوالت دانش بنیـان و فناورانـه شـده   اسـت. ایـن 

امر، عالوه بر رفع وابسـتگی کامل و نیز اشـتغال   زایی 

بـرای متخصصـان و مهندسـان نخبـه در حوزه هـای 

طراحـی و مهندسـی، تنهـا در حـوزه قطعـات در سـال 

1400، قریـب بـه 20 میلیـون یـورو جلوگیـری از خـروج 

سـالیانه ارز در سـطح شـرکت را در بـر داشـته اسـت. 

همچنین در حوزه بهره وری در سال 1400 نیز با انجام 

پـروژه تعمیـرات اساسـی تجهیزات خطـوط تولیـد، از 

عدم   النفـع شـرکت بـه میـزان بیـش از 830 میلیـارد 

تومان جلوگیری کرده است.

پروژه های دانش محور و فناورانه   
بومی  سازی

معاون مهندسی شرکت سنگ  آهن گهرزمین در 

ارتباط با پروژه   های دانش   محور و فناورانه بومی   سازی 

ایـن شـرکت، مطـرح کـرد: طراحی و سـاخت رول   های 

آسیاب   های غلتکی فشار باال »HPGR«، بومی   سازی 

 STUD«( کاربیدتنگسـتن  تکنولوژیـک  قطعـات 

ویـژه   )»CHEEK-PLATE« و   »»EDGE-BLOCK

آسـیاب های »HPGR«، طراحـی، سـاخت، نصـب و 

راه   اندازی ماشین پیچیده انباشت و برداشت ترکیبی 

کارخانـه گندله   سـازی، طراحـی و سـاخت گیربکـس 

سـنگین آسـیاب »HPGR«، تعمیـرات اساسـی بدنـه 

آسـیاب   های گلولـه   ای )بال  میـل( خطـوط کنسـانتره و 

طراحی و ساخت لوله   های ضد سایش انتقال اسالری 

بـا عمـر عملکـردی بسـیار بـاال، از جملـه اقدامـات این 

شرکت در این زمینه بوده است.

 زهـرودی ادامـه داد: گفتنـی اسـت کـه بـه دلیـل 

تحقق بومی   سازی واقعی با انجام مهندسی معکوس 

و یا تحقیق و توسعه، این فرایند مهندسی که منتج به 

تولیـد محصـول می   شـود، ذاتا دانش   بنیـان و فناورانه 

به شمار می   آید. بر همین اساس در برنامه   ریزی سال 

1401، توجه ویژه   ای به توسعه فعالیت   های دانش   بنیان 

شـده اسـت کـه از جملـه آن هـا می تـوان بـه طراحـی و 

ساخت گیربکس   های صنایع معدنی با ظرفیت توان 

سـاخت  و  طراحـی  و  کیلـووات   900 و  هـزار  چهـار 

الکتروموتورهـای صنایـع معدنـی بـا ظرفیـت تـوان تـا 

6هزار کیلووات اشاره کرد.

بومی   سـازی  برنامـه  شـد:  یـادآور  پایـان  در  وی 

شـرکت سـنگ  آهـــن گهرزمیـــن از ابتـــدای ایجـاد بـر 

مبنـــای دستیـــابی بـه فنـــاوری و سـاخت قطعـات، 

مجموعه   هـا و ماشـین   آالت دانش   بنیـان مـورد نیـاز 

خطوط تولید با اهداف خودکفایی و قطع وابستگی، 

جلوگیری از خروج ارز و نیز اشتغال   زایی بوده است. 

در همین راستا، با توجه به حمایت   های مدیران عالی 

شـرکت، ارتقای فعالیت   های بومی   سـازی شـرکت در 

احــــداث  بـــر  مبتنـــی  جدیــــد  برنامه ریزی هــــای 

کارخانه   هـای تولیـد در زنجیـره فـوالد بـا اسـتفاده از 

ماشین   آالت، تجهیزات و مجموعه   های عمدتا ایرانی 

برای اولین بار در کشور صورت می گیرد.

به دلیل تحقق بومی   سازی 
واقعی با انجام مهندسی 

معکوس و یا تحقیق 
و توسعه، این فرایند 

مهندسی که منتج به تولید 
محصول می   شود، ذاتا 

دانش   بنیان و فناورانه به 
شمار می   آید
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برخـی منابـع به موسسـه »Fastmarkets« اعالم کردند که اصرار جهانی به سـمت اسـتفاده 
بیشـتر از آهـن  اسـفنجی »DRI« و بریکـت گرم آهـن »HBI« می توانـد به دلیل کمبود کنسـانتره 

سنگ آهن مورد استفاده در فرایند گندله سازی از مسیر خود خارج شود.

زنگ خطر کمبود کنسانتره سنگ آهن

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از موسسه »Fastmarkets«، یک تولیدکننده 

در خاورمیانـه بـه ایـن موسسـه گفـت کـه کمبـود 

تولیـد  بـرای  گندلـه  خـوراک  سـنگ آهن  کنسـانتره 

گندله های گرید احیای مستقیم، یکی از چالش های 

کلیدی است که فوالدسازان در تالش برای استفاده 

بیشـتر از آهـن  اسـفنجی بـه عنـوان مـاده اولیـه بـا آن 

مواجه خواهند شد.

کنسانتره سنگ آهن معموال به گریدهای خوراک 

سـینتر و خـوراک گندلـه تقسـیم می شـود کـه اولـی 

دارای محتـوای آهـن کمتـر 66 درصـد آهـن و دومـی 

دارای محتـوای آهـن باالتـر از 67 درصـد تـا 68 درصد 

آهن است.

اعالم واحدهای تولیدی جدید آهن   
اسفنجی

راه هـای  از  یکـی  اسـفنجی،  آهـن   از  اسـتفاده 

متداول برای کاهش انتشارات کربنی است. در این 

بیـن، شـرکت هایی نظیـر »Midrex«، »Tenova« و 

» Paul Wurth« کـه در سـاخت تجهیـزات مـورد 

اسـتفاده در واحدهای تولیدی آهن اسـفنجی به کار 

می روند، ویژگی هایی نظیر مصرف انرژی کمتر برای 

ذوب آهـن اسـفنجی، چرخـه ذوب کوتاه تـر و کاهـش 

مصرف الکترود دارند. همچنین زمان بین هر نوبت 

بارریزی» Tap to Tap Time« و مصرف برق کاهش 

می یابد و به دلیل نیاز به انرژی برق کمتر، انتشار گاز 

کلخانه ای کلی کمتر خواهد بود. افزایش محبوبیت 

استفاده از هیدروژن به عنوان یک عامل احیاکننده 

همچنین به این معنی است که گاز طبیعی کمتری 

در آینده مورد نیاز خواهد بود.
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آهـن  اسـفنجی همچنیـن می توانـد بـه  صـورت 

بریکـت گـرم آهـن تولیـد شـود کـه این امـر می تواند 

منجـر بـه شـارژ شـدن در یـک کـوره بلنـد یـا کنورتور 

علــــت،  همیـــن  بــــه  شــــود.  قلیــــایی  اکسیــــژنی 

انعطاف پذیـری فوالدسـازان بـه مصـرف مـواد اولیـه 

مختلف در شرایطی که قیمت ها بی ثبات هستند 

را ارائه می دهد.

آهـن   تولیـد  واحدهـای  اسـت  قـرار  همچنیـن 

اسـفنجی بیشـتری توسـط شـرکت »Midrex« کـه 

سازنده این تجهیزات است، ساخته  شوند که از میان 

آن هـا می تـوان بـه چهـار واحـد تولیـد آهـن  اسـفنجی 

»LGOK« در گوبکیـن روسـیه، دو واحـد تولیـد آهـن  

اسفنجی »Tosyali Algerie« در الجزایر و یک واحد 

تولید بریکت گرم آهن در میخائیلوفسکی در روسیه 

اشاره کرد.

واحـد  یـک   » Tenova « شـرکت  میـان  ایـن  در 

بـرای  بـر هیـدروژن  تولیـد آهـن  اسـفنجی مبتنـی 

خواهـد  ژانژیانـگ  شـهر  در   »Baosteel« شـرکت 

ساخت. همچنین شرکت » Tenova « نیز قراردادی 

بـرای احـداث واحـد تولید آهن  اسـفنجی با شـرکت 

»Hebei Iron Steel « منعقد کرد.

از میان فوالدسازانی که در تالش برای گنجاندن 

واحد تولید آهن  اسـفنجی در برنامه های تولید خود 

بـه عنـوان بخشـی از برنامه هـای کاهـش انتشـارات 

کربنـی هستنــــد، می تـوان بـه شرکت هـــای بـــزرگ 

صنعتـی ماننـد »ArcelorMittal«، » Salzgitter « و 

»SSAB« اشاره کرد.

عدم وجود کنسانتره سنگ آهن با گرید   
مناسب برای گندله سازی

برخی منابع آگاه بازار اعالم کردند که شـتاب 

روبه رشـد اسـتفاده از آهن  اسفنجی در تولید فوالد 

بـا مشـکل کنسـانتره سـنگ آهن ناکافـی بـا کیفیـت 

مناسـب بـرای تولیـد گندلـه گرید احیای مسـتقیم 

مواجه است. یک منبع آگاه صنعتی در خاورمیانه 

کـــه  کـــرد  اعـالم   »Fastmarkets« موسســـه  بـه 

گندله سـازی  سـنگ آهن  گریـد  کنسـانتره  کمبـود 

برای تولید گندله گرید احیای مستقیم بزرگ ترین 

چالش موجود است زیرا انتظار می رود معدنکاران 

نتواننـد در دسـترس بـودن خـوراک گندلـه را در 

سطوح مصرف مورد انتظار حفظ کنند.

تنهـا تعـداد محـدودی از کشـورها در جهـان از 

جمله اوکراین، برزیل و استرالیا در حال حاضر گندله 

گرید احیای مستقیم را تولید می کنند که برخی از 

آن ها با دسترسـی محدود خوراک برای گندله سـازی 

مواجـه هسـتند. بیشـترین سـهم از تامیـن خـوراک 

گندلـه گریـد احیـای مسـتقیم متعلـق بـه آمریـکای 

جنوبی است؛ در حالی که تولیدکنندگان سوئدی و 

کانادایی حجم بسیار کمتری از این سهم دارند. این 

منبـع در ادامـه بیـان کـرد کـه هنـوز جـا بـرای افزایـش 

ظرفیت گندله گرید احیای مستقیم وجود دارد اما 

برخـی از مسـائل در ایـن مسـیر وجـود دارد کـه بـه 

راحتی قابل حل نیستند.

یکپارچگی عمودی بیشتر  
ایـن واقعیـت که فوالدسـازان بیشـتری به دنبال 

اسـتراتژی یکپارچگـی عمـودی فزاینـده هسـتند، بـه 

ایـن معنـی اسـت کـه شـاید گندلـه گریـد احیـای 

مسـتقیم کافـی در بـازار آزاد و فیزیکـی در دسـترس 

نباشد. در همین راستا، بسیاری از بازیگران بازار در 

کشورهای مشترک المنافع »CIS« و شمال کانادا در 

مسـیر اسـتراتژی یکپارچگـی عمـودی قـرار دارنـد. 

بنابراین بسیاری از گندله های گرید احیای مستقیم 

تولیـد شـده در داخـل ایـن مناطـق مصـرف خواهنـد 

شد. با در نظر داشتن استراتژی یکپارچگی عمودی، 

یـک تاجـر سـنگ آهن در کشـور سـنگاپور اعـالم کـرد 

که استفاده از آهن  اسفنجی همچنان بخش کوچکی 

از تولید فوالد را در دست خواهد داشت.

کـــوره  بلندهــــای بــــزرگ در کشورهــــای بـــزرگ 

تولیدکننـده فـوالد ماننـد چیـن، ژاپـن و کـره جنوبـی، 

همچنـــان بـه عنـــوان به صرفه تریـــن کوره هـــا بـرای 

فوالدسـازان باقـی مانده انـد. یـک تاجـر سـنگ آهن بـه 

موسسه »Fastmarkets« گفت که استفاده از آهن 

اسـفنجی بـه فوالدسـازان کمـک می کند تـا اقدامات 

زیسـت محیطی، اجتماعـی، حاکمیتـی و همچنیـن 

کاهـش آلودگـی را در دسـتور کار قـرار دهنـد کـه در 

بهبود آن نیز تاثیرگذار است اما از نظر تولید اهمیت 

چندانی نخواهد داشت.

تنها تعداد محدودی از 
کشورها در جهان از جمله 
اوکراین، برزیل و استرالیا 

در حال حاضر گندله 
گرید احیای مستقیم را 

تولید می کنند که برخی از 
آن ها با دسترسی محدود 
خوراک برای گندله سازی 

مواجه هستند



شماره  236          مهر ماه  1401 22

فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

تحلیلگـران بـه موسسـه »Fastmarkets« اعـالم کردند که بعید اسـت قیمت فـوالد در ایاالت 
متحـده آمریکا در سـال آینده به باالترین حد سـال گذشـته بازگردد؛ چراکـه ظرفیـت واردات فوالد و 

کاهش قیمت مواد اولیه می تواند بر سودآوری کارخانه های فوالدسازی تاثیر بگذارد.

نبض فوالد به شمارش افتاد

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

لـی،  ون   ،»Fastmarkets« موسسـه  از  نقـل  بـه   و 

تحلیلگر ارشد فلـــزات و معادن از شرکت مشاوره ای 

»CreditSights« بیــــان کــــرد کــــه بعیـــد اســت 

شـاهد افزایـش قیمـــت فـوالد بـه سـطوحی باشـیم 

کـــه اخیـــرا دیده ایـم. داده هـــای بررسـی شــده بـه 

ریسـک نزولی قیمت هـــا اشـــاره دارنـــد. به عالوه 

شاهد ظرفیت در بازارهای آنالین و ضعف تقاضای 

گسترده تر آن هستیم.

تـری رایـان، مدیـر عامـل بانـک سـرمایه گذاری 

»Carl Marks Advisors« گفـت کـه در ایـاالت 

متحده آمریکا و سایر کشورها ظرفیت بازار آنالین 

بیشـتر به چشـم می آید. در واقع این یک پیشـرفت 

طبیعـی در بـازاری اسـت کـه در آن هرچـه ظرفیـت 

فعالیت هـای آنالیـن بیشـتر شـود، احتمـال اینکـه 

قیمت ها به ثبات برسند، بیشتر است.

آندریا بوکنهوزر، تحلیل گر بازارهای سهام شرکت 

خدمات مالی و بانکداری »UBS«، معتقد است که 

افزایش عرضه ممکن است از تقاضا پیشی بگیرد، که 

بـه نوبـه خـود باعـث کاهش قیمـت ورق نورد گـرم و 

سپس تثبیت قیمت آن خواهد شد. مشکل افزایش 

ظرفیت هـای جدیـد ایـن اسـت کـه ایـن ظرفیت هـا بـا 

سـرعت دو تـا سـه برابـر سـریعتر از افزایـش تقاضـا در 

حال رشد هستند.

افزایـش  قصـد  اگـر  کـه  افـزود  ادامـه  در  وی 

ظرفیت های جدیدی را داشته باشید، برای این کار 

بایـد بـرای گرفتن سـهم بـازار خود رقابت کنیـد و به 

همیـن دلیـل بـرای انجـام ایـن کار، بایـد قیمت هـا را 

پایین آورد.

فوالدسـازان نـورد تخـت ایـاالت متحـده ماننـد 

 North Star BlueScope«، »Steel« شـرکت های

Dynamics Inc « و » Nucor Gallatin « ظرفیـت 

تولیـد تجمعـی بیـش از 9 میلیـون تـن ) تـن کوچـک( 

دارند که در حال حاضر فعال هسـتند یا قرار اسـت 

تـا قبـل از پایـان سـال جـاری فعـال شـوند. بـه گفتـه 

تحلیلگران، با ادامه تغییر روند تولید ایاالت متحده 

قـوس  کوره هـای  اسـتفاده  بـه  تمایـل  و  آمریـکا 

الکتریکی، برخی از ظرفیت های فعال ممکن است 

بـه سـادگی ایـن تغییـر رونـد را جایگزیـن اسـتفاده از 

مـدت  بـرای  کـه  کننـد  تلقـی  بلنـدی  کوره هـای 

نامحـدودی بـدون اسـتفاده بودنـد. بنابرایـن همیـن 

امر مانع از کاهش قیمت ها خواهد شد.

در سـال 2020، شـاخص قیمـت روزانـه کویـل نـورد 

گرم موسسه »Fastmarkets« برای فوب کارخانه  های 

ایاالت متحده آمریکا، به 29.41 دالر به ازای هر 100 پوند 

)588.20 دالر در هر تن کوچک( رسید و سپس به بیش 

از دو برابر افزایش یافت و به طور متوسط به 80.62 دالر 

در هر تن کوچک در سـال 2021 رسـید. در سـال 2022، 

بـه  آگوسـت  مـاه  در 29  گـرم  نـورد  کویـل  قیمـت 

39.25دالر به ازای هر 100 پوند رسید که پایین ترین حد 

آن در 21 مـاه گذشـته بـود. ایـن شـاخص در 31 مـاه 

آگوسـت، 39.73 دالر بـه ازای هـر 100 پونـد بـود کـه 

0.82درصـد نسـبت بـه مقـدار 40.06 دالر بـه ازای هـر 

100پوند در روز سه شنبه 30 ماه آگوست کاهش یافت 

و 1.83 درصد نسـبت به مقدار 40.47 دالر به ازای هر 

100 پوند یک هفته قبل کمتر بود.

سهمیه بندی برق  
افزایش ظرفیت تولید فوالد در حالی رخ می دهد 

کـه مجموعـه ای از ورقه هـای تولیـد کارخانه هـا بـرای 

پاییز امسـال برنامه ریزی شـده اسـت که در مجموع 

می توانـد چیـزی بین 600 هـزار تا 800 هزار تن از تولید 

فوالد را کاهش دهد. به گفته تحلیلگران، با این حال، 

راستـــای  در  شـــده  برنامـــه ریزی  وقفه هــــای  ایـن 

سهمیه بندی برق بعید است که عرضه و تقاضا را در 

بازار تغییر دهد.

 »Fastmarkets« پائولو فردیانی، تحلیلگر موسسه

مطـرح کـرد کـه ایـن سـهمیه بندی بـرق بـه بازیابـی 

فصلـی تقاضـــا کمـک می کنـــد و در بهبـود سـطح 

فعلـی آن در ماه هـای آینـده تاثیرگـذار خواهـد بـود. 

تغییـر  تاثیـر چندانـی در  بـرق  ایـن سـهمیه بندی 

تعـــادل عرضـــه و تقاضـا در بـازار نخواهـد داشـت. 

تجزیـــه و تحلیل هـــا نشـان می دهـــد کـه بازیابـی 

قیمــــت مـــورد انتظـار در یـک دوره کوتــاه مـــدت 

متوسط خواهد بود.

تعطیلی برنامه کارخانه ها برای تعمیر و نگهداری 

نیز احتماال برای جبران ضعف تقاضا کافی نیست و 

ایـن در حالـی اسـت کـه کاهـش مـداوم قیمت هـای 

واردات نیز قابلیت تبدیل شـدن به گزینه ای جهت 

جایگزینی عرضه کمتر داخلی چین در ماه های آینده 

را دارد. بوکنهوزر معتقد است که تعطیلی کارخانه ها 

بـرای تعمیـر و نگهـداری در حـال حاضـر بـا وجـود 

موجـودی  انبـار کافـی مراکـز خدمـات تفـاوت زیادی 

ایجاد نخواهد کرد.

 »Fastmarkets« ارزیابی دو هفته ای موسسـه

بـرای قیمـت وارداتـی کویـل نـورد گـرم فـوالدی بـا 

موعـد تحویـل در هفتـه نخسـت سـپتامبر در بنـدر 

هیوسـتون آمریـکا بـا احتسـاب هزینـه حمـل، بیـن 

740دالر در هـر تـن تـا 780 دالر در هـر تـن )مبلغـی 

مابین 37 دالر تا 39 دالر به ازای هر 100 پوند( در روز 
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چهارشـنبه 31 مـاه آگوسـت بـدون تغییـر بـود امـا 

39.68 درصـد کمتـر از مبلـغ مابیـن یـک هـزار و 220 

دالر در هـر تـن تـا یـک هـزار و 300 دالر در هـر تـن 

نسبت به روز پنجم ماه ژانویه بود.

ایـاالت  سرشـماری  اداره  داده هـای  اسـاس  بـر 

متحده آمریکا در سال 2022، کل واردات محصوالت 

نـورد تخـت فـوالدی بـه ایـن کشـور از مـاه ژانویـه تـا 

ژوئـن، بـا 4.82 درصـد افزایـش به 6.09 میلیون تن در 

مقایسـه بـا 5.81 میلیـون تـن در مـدت مشـابه سـال 

گذشته رسید.

کاهش قیمت مواد اولیه  
بـه گفتـه تحلیلگـران، کاهـش هزینـه مـواد اولیـه 

می توانـد بـه رونـد نزولـی قیمـت کویـل نـورد گـرم 

کمـک کنـد. فردیانـی پیش بینـی می کنـد کـه بـازار 

فـوالد نـورد تخـت در سـال آینـده رونـد نزولی را از سـر 

بگیرد زیرا عواملی از جمله قیمت  قراضه ها کمتر از 

قیمت هـای فصـل پیـک خریـد و قیمت هـای رقابتـی 

وارداتـی اسـت. بـه همیـن دلیـل بازارهـای فـوالد در 

سـطح جهانـی بـه دلیـل تضعیـف تقاضـا و کاهـش 

هزینه های مواد اولیه روند کاهشی خواهند داشت.

ارزیــــابی ماهانـــه موسســــه  آوریـــل،  مــــاه  در 

»Fastmarkets« از ضایعات فوالدی درجه یک خرد 

شده، قیمت خرید مصرف کننده برای تحویل درب 

کارخانـه در ایالـت شـیکاگو در هشـتم مـاه آوریـل بـه 

باالترین حد خود در 14 سـال گذشـته یعنی 760 دالر 

بـه ازای هـر تـن ناخالـص )678.57 دالر در هـر تـن 

کوچک( رسید اما از آن زمان تاکنون به روند کاهشی 

خـود ادامـه می دهـد و بـه عـدد 405 دالر در هر تن در 

هشـتم مـاه آگوسـت رسـیده اسـت. بـه همیـن دلیـل 

انتظـار مـی رود قیمت  قراضـه در طول معامـالت ماه 

سپتامبر کاهش یابد.

بوکنهوزر خاطرنشان کرد که کاهش قیمت مواد 

اولیه در ادامه روند نزولی قیمت فوالد چین تاثیرگذار 

اسـت و قیمـت فـوالد آمریـکا را بـه سـطح متوسـط آن 

کاهـش می دهـد. وی در ادامـه اضافـه کـرد کـه اگـر 

شـما نیز مانند من معتقد به تئوری نزول قیمت در 

متالـورژی  زغال سـنگ  و  سـنگ آهن  قیمـت  مـورد 

هستید، باید توقع کاهش قیمت فوالد را هم داشته 

باشـید و ایـن رونـدی اسـت کـه در 12 تـا 36 مـاه آینده 

شاهد آن خواهیم بود.

در ایـن سـناریو، قیمـت فـوالد ایـاالت متحـده 

در  و  بازخواهـد گشـت  متوسـط  بـه سـطح  آمریـکا 

محـدوده 30 دالر تـا 35 دالر بـه ازای هـر 100 پونـد قـرار 

می گیـرد. بـازار کویـل نورد گرم چین به دلیل فقدان 

تقاضـای  در  ثبـات  ضعـف  و  بـازار  بـه  اعتمـاد 

مصرف کننـده نهایـی و کاهـش قیمـت مـواد اولیـه، 

تحت تاثیر قرار گرفته است.

از   »Fastmarkets« موسسـه  قیمـت  ارزیابـی 

بازارهای داخلی فوالد نورد گرم چین با شرط تحویل 

در انبارهـای شـرقی چیـن، 0.26 درصـد نسـبت بـه 

مـدت مشـابه روز گذشـته کاهـش یافـت و بـه حدود 

سه هزار و 800 یوان تا سه هزار و 900 یوان )حدود 563 

دالر تـا 565 دالر( در هـر تـن در روز چهارشـنبه اول 

سپتامبر رسید.

میزان سودآوری؛ موضوعی همچنان در   
حال بحث

به گفته تحلیلگران، با تثبیت قیمت فوالد، رکورد 

سودآوری شرکت های بزرگ فوالد ممکن است ادامه 

پیـدا نکنـد. همـان  طـور کـه در بـازار قابـل مشـاهده 

اسـت، قیمت هـا بعـد از ثبـت رکوردهای تاریخـی در 

حال کاهش هستند و با ادامه این روند، شاهد برخی 

بـود کـه  از چالش هـای سـودآوری مـداوم خواهیـد 

بازیگران اصلی این صنعت در 6 فصل گذشته شاهد 

آن بوده اند.

پس از انبوهی از اعالم   درآمد سه ماهه دوم سال 

جاری میالدی از سوی تولیدکنندگان بزرگ فوالد در 

مـاه جـوالی، مدیـران ارشـد بـه کاهـش قیمت فـوالد و 

اسـتراتژی های پوشـش ریسـک خـود بـرای مبـارزه بـا 

مسـیر نزولـی قیمـت اذعان کردنـد. در آخریـن اعالم 

سـود درآمد شـرکت » Nucor « که در آن، این شـرکت 

رکـورد سـه ماهـه دوم خـود را گـزارش کـرد، مدیـران 

ارشـد پیش بینـی کردنـد کـه در ادامـه ممکـن اسـت 

درآمدهـای کمتـری بـه دلیـل کاهش قیمت فـوالد به 

دسـت بیایـد امـا این شـرکت بیـان کرد که پیش بینی 

می شـود قیمت هـا بـه طـور قابـل  توجهـی باالتـر از 

سـطوح اعالم شـده قبل از همه گیری کرونا برای سـه 

ماهه آینده سال جاری و پس از آن باقی بماند.

 » SDI « مـارک میلــــت، مدیــــر اجرایـــی شرکـــت

می گویـد کـه انباشـت محصـول قبـل از رسـیدن بـه 

فصـل پیـک فـروش و ثبـت سـفارش هایی بـزرگ کـه 

موعـد تحویـل آن هـا حتـی بـه سـال 2023 می رسـد، 

می توانـد یـک پوشـش ریسـک عالـی جهـت کاهـش 

قیمت فوالد باشد.
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گـروه صنعت بازارهـای کربن و انجمن بین المللی تجارت انتشـار گازهای گلخانه ای، پیشـنهادات 
مطرح شـده مبنی بر تعلیق موقت سیسـتم تجارت انتشـار گازهای گلخانه ای اتحادیه اروپا را به  دلیل 

بحران قیمت انرژی رد کرد.

بازار کربن بدون تکلیف ماند

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از موسسـه » Platts «، اظهـارات در مـورد 

گازهـای  انتشـار  تجـارت  سیسـتم  موقـت  تعلیـق 

گلخانه ای اتحادیه اروپا در پی گفته های اخیر وزیر 

آب و هوا و محیط زیسـت لهسـتان مبنی بر تعلیق 

بـازار کربـن اتحادیـه اروپـا تـا زمـان اصـالح آن صورت 

گرفـت. انجمـن بین المللی تجـارت انتشـار گازهای 

گلخانـه ای مسـتقر در ژنـو سـوئیس اعـالم کـرد کـه 

هیـچ مبنـای قانونـی بـرای تعلیـق سیسـتم تجـارت 

وجـود  اروپـا  اتحادیـه  گلخانـه ای  گازهـای  انتشـار 

ندارد. این بدین معنی است که باید از طریق عزم 

و  اروپــــا  اتحادیــــه  عضــــو  کشورهــــای  مشتــــرک 

قانون گــــذاران، اصالحیــــه دستورالعمــــل سیستــم 

تجارت انتشـار گازهای گلخانـه ای ارائه و دربـاره آن 

تصمیم گیری شود.

انجمـن  سیاسـت  رئیـس  میچـاالک،  جولیـا 

انتشـــار گازهـــای گلخانـه ای  بین المللـی تجـــارت 

اتحادیـه اروپـا عنــــوان کـــرد کــه بـا توجـه بـه اینکــه 

دسـتورالعمل های مصـوب در قالـب 27 قانـون ملی 

در این اتحادیه ترجمه شـده اسـت، هرگونه تغییری 

باید ابتدا در سطح اتحادیه اروپا انجام شود و سپس 

توسـط کشـورهای عضـو بـه اجـرا درآیـد. همچنیـن 

در  بایـد  دسـتورالعمل ها  ایـن  در  تغییـر  هرگونـه 

چارچـوب یـک فراینـد منظم تصمیم گیری مشـترک 

توسـط کمیسـیون اروپـا و پارلمـان اروپـا انجام شـود. 

میچاالک در روز 23 ماه آگوست بیان کرد که بسته 

بـه اراده سیاسـی بـرای رسـیدن بـه توافـق، ایـن کار 
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ممکـن اسـت حـــدود یـک تـا ســـه ســـال بـه طـــول 

بینجامد. بنابراین، بازه زمانی مورد نیاز برای چنین 

اقـدام قانونـی نمی توانـد منجـر بـه کاهـش فـوری 

هزینه ها و قیمت انرژی در سراسر اروپا شود؛ حتی 

اگــــر از حمایـــت سیـــاسی کافــی برای تصویــب آن 

برخوردار باشد.

وی در ادامـه افـزود کـه تعهـد قانونـی شـرکت ها 

برای سهمیه ساالنه مطابق با قوانین انتشار گاز دی 

اکسـید کربـن تاییـد شـده خـود نیـز بایـد برداشـته یا 

تعلیق شود و کشورهای عضو باید قوانین ملی خود 

را بر این اساس اصالح کنند.

میچاالک عنوان کرد که در معاهدات اتحادیه 

اروپـا هیـچ بنـد تعلیـق قانونـی کلـی کـه بـه سیسـتم 

تجـارت انتشـار گازهـای گلخانـه ای اتحادیـه اروپـا 

اجـازه تعلیـق و اجـرا شـدن را بدهـد، وجود نـدارد. به 

عالوه در هیچ بندی به اجازه انصراف از سهمیه های 

کربن اشاره نشده است.

وی در ادامـه تصریـح کـرد کـه عالوه برایـن، در 

شرایط سیاسی کنونی، تصور اینکه اتحادیه اروپا از 

قوانین آب و هوایی خود عقب نشینی کند، دشوار 

اسـت. از سـوی دیگـر، آنچـه در اسـتراتژی و طـرح 

بـرای  کـه   »REpowerEU« نـام  بـا  اروپـا  اتحادیـه 

حذف وابسـتگی به گاز روسـیه تا قبل از سـال 2030 

اسـت می بینیـم، هـدف روشـنی بـرای تسـریع در 

اسـتفاده از انرژی هـای تجدیدپذیـر و تـالش  بـرای 

کربن زدایی ارائه شـده اسـت تا اتحادیه اروپا بتواند 

بی نیاز از واردات انرژی از روسیه شود.

لهستان خواستار اعمال تعلیق  
سـال 2021،  دسـامبر  مـاه  در  لهسـتان  پارلمـان 

قطع نامـه ای را تصویـب کـرد کـه خواسـتار تعلیـق 

سیسـتم تجارت انتشـار گازهای گلخانه ای اتحادیه 

اروپا شد. آنا مسکوا وزیر آب و هوا و محیط زیست 

همیـن  نیـز  آگوسـت  مـاه  اوایـل  در  کشـور  ایـن 

درخواست ها را تکرار کرد.

افزایـش قیمـت کربـن، قیمت بسـیار بـاالی برق 

در سراســــر اروپــــا در بحبوحـــه افزایـــش قیمـــت 

زغال سـنگ و گاز طبیعی در سـال 2022 را به  دنبال 

داشته است.

قیمت سهمیه کربن اتحادیه اروپا در روز 19ماه 

آگوسـت بـه باالتریـن حد خود یعنـی 98.42یـورو در 

هر تن معادل دی اکسـید کربن )97.72 دالر در هر 

 » Platts « تـن( رسـید. بـر اسـاس ارزیابـی شـاخص

کـه توسـط موسسـه ارائه دهنـده اطالعـات انـرژی  

ارائـه   »S&P Global Commodity Insights«

شـده اسـت، میانگیـن قیمت هـا کـه 53.52 یـورو در 

هـر تـن معـادل دی اکسـید کربـن در سـال 2021 بـود، 

تقریبـا دو برابـر افزایش داشـته اسـت. قیمت هـا از آن 

زمان به بعد در پایان 25 ماه آگوست، به 88.56 یورو 

در هر تن معادل دی اکسید کربن کاهش یافت.

همچنین ذخایر گاز در اروپا در سال 2021 محدود 

شده بود که همین امر باعث افزایش قیمت ها شد. 

بـه عـالوه، نگرانی هـای عرضه گاز با تهاجم روسـیه به 

اوکرایـن در مـاه فوریـه سـال 2022 تشـدید شـد که این 

موضوع امنیت عرضه و تامین گاز برای شرکت های 

صنعتـی و مصـرف خانگـی در اروپـا را تهدیـد کـرد. 

همچنیـن بحـران قیمـت انـرژی قیمت  زغال سـنگ و 
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بـرق را بـه باالتریـن حـد خـود در سـال 2022 رسـاند و 

هزینه هـا را بـرای صنایـع انـرژی بـر اروپـا و بـه ویـژه 

کشورهای وابسته به زغال سنگ باال برد.

داده های دریافتی از آژانس محیط زیست اروپا 

نشـان می دهـد کـه شـدت انتشـار گازهـای گلخانـه 

ای ناشـی از تولیـد بـرق اروپـا در سـال 2020 بـه طـور 

متوسط 229 گرم دی  اکسید کربن در هر کیلووات 

ساعت بوده است. با توجه به قیمت 90 یورو در هر 

تـن معـادل دی  اکسـید کربـن بـرای سـهمیه کربـن 

اتحادیه اروپا، می توان اذعان کرد که از هر مگاوات 

حـدود  عمده فروشـی،  صـورت  بـه   بـرق  سـاعت 

20.61یورو آن مربوط به  هزینه کربن است.

با فرض اینکه یک نیروگاه گازسوز حدود 350گرم 

دی  اکسـید کربـن در هـر کیلـووات سـاعت منتشـر 

می کنـد، بخـش کربـن در قیمـت عمده فروشـی بـه 

31.50 یورو در مگاوات ساعت افزایش می یابد.

تمرکز بر سوخت های فسیلی  
در  مسـتقر   » Ember « انـرژی  اندیشـکده 

تجـارت  سیسـتم  تعلیـق  کـه  کـرد  تاییـد  بریتانیـا 

انتشـار گازهـای گلخانه ای اتحادیـه اروپا در برنامه 

آن ها نیسـت. چارلز مور، سرپرسـت برنامه اروپایی 

این اندیشـکده می گوید اتکای اروپا به سـوخت های 

کربـن،  قیمـت  نـه  و  انـرژی  تامیـن  بـرای  فسـیلی 

عمده ترین دلیلی است که هزینه های انرژی اروپا 

را بسیار باال برده است.

وی در روز 24 مـاه آگوسـت بیـان کـرد کـه در 

زمان خشکسالی و سیل بی سابقه، تعلیق بازار کربن 

و پیـام بین المللـی که بیان می کنـد می تواند انجام 

اقدامـات اقلیمـی جهانـی را از مسـیر خـود خـارج 

کند، به شدت بر مصرف کنندگان تاثیر می گذارد.

وی همچنیـن افـزود کـه دولت هـا در حال حاضر 

از  حمایــــت هدفمنــــد  ارائــــه  بــــرای  ابزارهــــایی 

تالش هـای  بایـد  و  دارنـد  انـــرژی  مصرف کننـدگان 

انـرژی  سیاسـی خـود را جهـت تسـریع اسـتفاده از 

تجدیدپذیـر بـه جـای سـوخت های فسـیلی متمرکـز 

کنند تا یک بار برای همیشه به اتکای اقتصاد اروپا بر 

سـوخت های فسـیلی پایان دهند.

مکانیزم مهار هزینه  
قانون سیستم تجارت انتشار گازهای گلخانه ای 

اتحادیـه اروپـا کـه در حـال حاضـر بیـن کشـورهای 

عضـو و پارلمـان آن در حـال بررسـی اسـت، شـامل 

اصالحـات پیشـنهادی برای مـاده 29 الف اسـت که 

در آن مکانیزمی برای به ثبات رساندن قیمت ها در 

صـورت افزایـش بیـش از حـد و مـداوم طراحی شـده 

است. این قانون در صورتی اجرایی می شود که در 

یـک دوره 6 ماهـه متوالـی، میانگین قیمت سـهمیه 

اتحادیه اروپا در رابطه با انتشـار گازهای گلخانه ای 

بیش از سـه برابر میانگین آن ها در دو سـال گذشـته 

برسـد. اگـر ایـن مکانیسـم فعـال شـود، می توانـد بـا 

قیمت هـای بـاال از طریـق گزینه هـای مختلفی چون 

ارائـه حجـم معامـالت و حراجی هـای بـازار آتـی برای 

افزایش عرضه در یک دوره کوتاه مدت مقابله  کند. 

هرچند که این مکانسیم تاکنون فعال نشده است.

بـه عـالوه تـا سـال 2022، مـوارد مطـرح شـده در این 

مکانیسم مبهم باقی مانده بود. هرچند پیشنهادهایی 

بـرای شـفاف تر کـردن حـد و و مرز مـاده 29 الـف که در 

قالب رساندن میزان این حد و مرز به دو برابر میانگین 

دو سال قبل به جای سه برابر قیمت و همچنین توجه 

بیشـتر بـه تغییـرات قیمت هـا ارائـه شـده اسـت امـا 

تصویب آ ن ها همچنان در دست بررسی است.

طبـق شـاخص » Platts « موسسـه آنالیتیکـس، 

اگرچـه تعلیـق کل بـازار کربـن به طور گسـترده مورد 

حمایت قرار نمی گیرد اما ایجاد اصالحات در ماده 

29 الـف می توانـد راهـی قابـل اجـرا بـرای مقابلـه بـا 

قیمت هـای بیـش از حـد کربـن در آینـده باشـد؛ در 

صورتی که این اصالحات به قانون تبدیل شوند.

این موسسه در روز 23 ماه آگوست 2022 اعالم 

کـرد کـه از دیـدگاه مـا، ایجاد اطالحـات در این حد و 

مرزها می تواند به مدیریت نوسانات قابل توجه در 

قیمـت سـهمیه اتحادیـه اروپـا در رابطـه بـا انتشـار 

گازهـای گلخانـه ای در بلندمـدت کمـک  کنـد. در 

نهایـت در صورتی که قیمت سـهمیه اتحادیـه اروپا 

در رابطـه با انتشـار گازهای گلخانـه ای به ایجاد یک 

سـقف جدیـد نزدیک تـر شـود، احتمـاال رونـد نزولـی 

بازار با شیب بیشتری افزایش می یابد.

داده های دریافتی از 
آژانس محیط زیست اروپا 
نشان می دهد که شدت 
انتشار گازهای گل خانه 
ای ناشی از تولید برق 
اروپا در سال 2020 به 
طور متوسط 229 گرم 
دی  اکسید کربن در هر 

کیلووات ساعت بوده است
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شـرکت معدنـی برزیلی والـه، پریمیوم گندله گرید احیا مسـتقیم و کوره بلند خود را بسـیار کمتر از 
سـه ماهه سـوم سـال 2022 تعیین کـرد زیرا چشـم انداز ضعیـف اقتصـادی و هزینه هـای باالتر بر 

انتظارات قیمت مصرف کننده تاثیر می گذارد.

ادامه روند کاهشی تعیین پریمیوم گندله سنگ آهن

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقــــل از موسســـه »Argus Media«، پریمیـوم 

گندلـه کـوره بلنـد شـرکت والـه در سـه ماهـه چهـارم 

سال با حداقل قرارداد منعقد شده با یک مشتری در 

شـمال آسـیا، معـادل 68 دالر بـر تـن خشـک نسـبت به 

شاخص 65 درصدی بود که نسبت به سه ماهه قبل 

20 دالر بـر تـن خشـک کاهـش داشـت. ایـن در حالـی 

اسـت کـه پریمیـوم گندلـه گریـد احیـا مسـتقیم بـا 

کاهـش 19.40 دالر بـر تـن خشـک نسـبت بـه شـاخص 

65درصدی، به 75.60 دالر بر تن خشک رسید.

ایـن کاهش پریمیوم ها تعجـب آور نبود؛ چراکه 

تقاضـای ضعیـف بـازار همچنـان باعـث بـه تعویـق 

واحدهـای  حسـاب   تسـویه  و  پرداخـت  افتـادن 

تولیـدی بـه خصـوص در ژاپـن طـی سـه ماهـه سـوم 

عرضـه  در  کاهش هـا  و  کمبـود  ایـن  اسـت.  شـده 

گندلـه گریـد احیـای مسـتقیم بـه این معنی اسـت 

کـه مشـتریان تـا حـد زیـادی پریمیـوم گندلـه گرید 

احیای مستقیم پیشنهادی را پذیرفته اند اما همچنان 

مخالفت هایـی علیـه پریمیـوم گندلـه گریـد کـوره 

بلند وجود دارد.

در واقـع تقاضـای ضعیـف بـازار بـرای گندلـه در 

سـطح جهانـی، عامـل اصلـی کاهش پریمیـوم گندله 

بـود. یـک تاجـر بین المللـی در همین رابطه بیـان کرد 

کـه نـه تنهـا آسـیا بلکـه اروپـا و آمریکای جنوبـی نیز با 

کاهش تقاضا مواجه شده اند. به طور جزئی تر، تقاضا 

بـرای گندلـه کـوره بلنـد بسـیار کمتـر از تقاضـا بـرای 

گندله گرید احیای مستقیم است.

بر اساس چشم انـــداز نزولی بـــازار در اروپــــا 

ایـن آخریـن پریمیوم هـای  پیش بینـی می شـود کـه 

تعییــــن شـــده توســــط شرکـــت والـــه، انگیـــزه ای به 

کارخانه های اروپایی برای پیشبرد بحث های خود در 

مـورد پریمیـوم گندلـه کـوره بلنـد در سـه ماهه سـوم 

سال را بدهد.

یک بازرگان اروپایی بیان کرد که انتظاری خالف 

ایـن پیش بینـی را متصـور اسـت؛ چـرا کـه پریمیوم هـا 

هنـوز خیلـی بـاال هسـتند و همـان طـور کـه مشـخص 

است در واقعیت، پریمیوم ها به سطح 55 دالر بر تن 

خشـک نزدیک تـر شـده اند. بـه عـالوه ذخایـر مـازاد 

گندله غیر از گندله های شرکت توبارائو در اوایل ماه 

آگوسـت در بـازار آسـیا بـا پریمیـوم 55 دالر بـر تـن 

خشک همچنان موجود بود.

به گفته فعاالن بازار، شرکت واله پریمیوم گندله 

گرید احیای مسـتقیم خود را برای سـه ماهه چهارم 

سال تعیین کرده است. این در حالی است که بحث 

در مـورد پریمیـوم گندلـه کـوره بلنـد بـه دلیـل عـدم 

تمایـل خریداران همچنان ادامـه دارد. یکی از تاجران 

بیان کرد که یکی از کارخانه های واقع در شمال آسیا 

بـا تقاضـای حجـم زیـاد گندلـه ممکـن اسـت اولیـن 

شـرکتی باشـد کـه ایـن پریمیـوم را پذیرفتـه اسـت. 

به عالوه، این تاجر خاطرنشان کرد که این کارخانه در 

نیمه اول سـال جاری سـه میلیون تن گندله دریافت 

کـرده اسـت کـه معـادل حجـم تقاضـای دریافتـی کل 

سـال آن در سـال 2021 اسـت. تقاضـای ضعیـف در 

بازارهـای آسـیایی عالقـه بـه خریـد گندله هـای کـوره 

بلند را به ویژه در چین کاهش داد.

یـک تاجـر مسـتقر در شـانگهای اعـالم کـرد کـه 

موجـودی انبـار هفتگـی گندله هـای بنـدری چیـن به 

تدریـج بـه بیـش از 5.2 میلیـون تـن در 26 مـاه می، به 

حـدود 6 میلیـون تـن در اواخـر مـاه آگوسـت افزایـش 

یافتـه اسـت، یعنـی درسـت زمانـی کـه هنـد مالیـات 

صـادرات 45 درصـدی گندلـه سـنگ آهن را اعمـال 

کرد. وی در ادامه افزود که واردات گندله از هند از 

آن زمـان بـه بعـد متوقـف شـده اسـت. بـا ایـن حـال 

موجـودی انبـار گندلـه در بندر هـا در میـان تقاضـای 

ضعیف بازار برای گندله افزایش یافته است.

محمولـه ای 80 هـزار تنـی از گندلـه سـنگ آهن بـا 

اسـترالیایی  شـرکت  بـه  متعلـق  عیـار 65 درصـدی 

»Grange« با موعد تحویل نیمه اول ماه سپتامبر در 

اواخر هفته گذشـته با پریمیوم 10 دالر بر تن خشـک 

نسـبت به شـاخص 65 درصد معامله شـد. یک تاجر 

مسـتقر در پکـن بیـان کـرد کارخانه هـای فوالدسـازی 

چین فقط می توانند پریمیوم گندله زیر 20 دالر بر تن 

بـازار  آتالنتیـک در  بـرای گندلـه شـرکت  خشـک را 

فیزیکـی بپذیرنـد که این رقم حتی بسـیار پایین تـر از 

پریمیـوم تعییـن شـده توسـط شـرکت والـه بـا مقـدار 

68دالر بر تن خشک است.

شاخص 63 درصدی سنگ آهن حاوی 3.5درصد 

آلومینای موسسه »Argus Media« برای تحویل در 

بندر چینگ دائو، مقدار 111 دالر در هر تن و با موعد 

تحویل هفته نخسـت سـپتامبر ثابت ارزیابی شـد، 

عالوه براین، شـاخص 63 درصدی سـنگ آهن حاوی 

2درصـد آلومینـای ایـن موسسـه بـرای تحویـل در 

بندر چینگ دائو، مقدار 117 دالر در هر تن تغییری 

نکرده است.
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آلومینیومآلومینیوم

از تکنولوژی روز تولید دور شده ایم

بار سنگین مالیات روی دوش تولیدکنندگان

ایجاد شکاف در قیمت آلومینیوم
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مدیـر کارگاه ریخته گـری هدایتی گفـت: اگرچه تالش های فراوانی در راسـتای توسـعه تولید 
طـی سـالیان اخیـر صـورت پذیرفته اسـت امـا از نظر پیشـرفت تکنولـوژی، فاصله بسـیاری با 
ترکیه و کشـورهای حاشـیه خلیج فارس که در گذشـته خریدار محصوالت آلومینیومـی ما بودند، 

ایجاد شده است.

از تکنولوژی روز تولید دور شده ایم
مدیر کارگاه ریخته گری هدایتی:

حمیـد هدایتـی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: ایـن 

بـا   1393 سـال  در  را  خـود  فعالیـت  مجموعـه 

ظرفیـت تولیـد 980 تـن شـمش آلومینیومـی آغـاز 

کـرده  اسـت. در حـال حاضـر بـا توجـه بـه شـرایط 

نامناسـب بازار عرضه و تقاضا، کمبود مواد اولیه 

و افـت صـادرات، تنهـا بـا 20 درصـد ظرفیت تولید 

مشغول فعالیت هستیم.

وی افزود: با توجه به جابه جایی محل کارخانه 

سـال  مـاه  اردیبهشـت  از  مجـدد  فعالیـت  آغـاز  و 

جـاری، رونـد تولیـد در پنـج ماهـه گذشـته بسـیار 

ناامیدکننده بوده و کاهش جهانی قیمت فلزات و 

نوسانـــــات دالر در داخــــل باعــــث شــــده اســــت 

فراوانـی  مشـکالت  بـا  آلومینیـوم  تولیدکننـدگان 

دست و پنجه نرم کنند.

مدیـر کارگاه ریخته گـری هدایتـی در خصـوص 

نوسان قیمت آلومینیوم، عنوان کرد: قیمت فلزات 

به ویژه آلومینیوم در بازار داخلی، همراستا با بورس 

در  فلـزات  قیمـت  کاهـش  و  اسـت  لنـدن  فلـزات 

بازارهای جهانی، قیمت ها در بازارهای داخلی را نیز 

با کاهش روبه رو می کند. همچنین قیمت آلومینیوم 

آلیاژی بر اساس نرخ آلومینیوم نرم در بورس فلزات 

لندن تعیین و بر اساس یک فرمول مشخص، قیمت 

آلومینیوم خشک نیز مشخص می شود.

هدایتی در ارتباط با نحوه قیمت گذاری شمش 

آلومینیوم در بورس کاالی ایران، مطرح کرد: قیمت 

شمش آلومینیومی در بورس بر اساس یک فرمول از 

کامـال  و  می شـود  تعییـن  شـده  تعریـف  پیـش 

ضابطه مند و شفاف است اما گاهی اوقات با توجه 

به نوسان در عرضه و تقاضا، ممکن است دستخوش 

تغییراتی شـود و شـمش با قیمت واقعی در اختیار 

تولیدکننـدگان قرار نگیرد.

ضرورت تامین ضایعات آلومینیومی  
وی ضمن اشاره به استفاده از ضایعات آلومینیومی 

به عنوان ماده اولیه، تصریح کرد: اکثر تولیدکنندگان 

شمش آلومینیوم برای تامین ماده اولیه مورد نیاز با 

چالـش جـدی روبـه رو هسـتند؛ چراکـه در صـورت 

کاهـش قیمـت، تامین کننـدگان حاضـر بـه فـروش 

ضایعـات خـود نخواهنـد بـود و همزمـان بـا افزایـش 

قیمت، این نگرانی وجود دارد که نتوانند ضایعات 

فروخته شده خود را جایگزین کنند و همین مسئله 

باعث تردید آن ها برای فروش ضایعات می شود که 
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در هـر دو صـورت، مـا بـا چالـش تهیـه مـواد اولیـه 

واردات  امـکان  پیش تـر  اگرچـه  هسـتیم.  مواجـه 

ضایعـات آلومینیومـی از کشـور عراق وجود داشـت 

امـا در حـال حاضـر چنیـن شـرایطی فراهـم نیسـت و 

واحدهـای ریخته گـری آلومینیـوم بـا کمبـود مـواد 

اولیه مواجه هستند.

مدیـر کارگاه ریخته گـری هدایتـی در خصـوص 

فرایند تولید شمش آلومینیوم، اذعان کرد: ضایعات 

خشک تهیه شده بعد از ورود به کارگاه در کوره های 

دوار ذوب و پــــس از قالب گیــــری در قالب هـــای 

چدنـی، تبدیـل به شـمش آلومینیومی می شـود. در 

ادامـه آهـن و خـاک باقی مانـده تخلیـه و جداسـازی 

می شـود تا فرایند تولید شـمش آلومینیومی تکمیل 

شود. البته گاهی ممکن است نیاز به آلیاژسازی در 

بین مراحل تولید باشد که این مهم با توجه به نوع 

کـه  اسـت  بـه ذکـر  کـوره صـورت می پذیـرد. الزم 

از قالب هـای چدنـی  مشـکل خاصـی در اسـتفاده 

نداریـم و همـواره بـه دنبـال اسـتفاده از قالب هـای 

باکیفیت هستیم.

کمبود تقاضا در بازار محصوالت   
آلومینیومی

هدایتـی در ادامـه بـه شـرایط نامناسـب صنعت 

آلومینیوم اشاره کرد و گفت: صنعت آلومینیوم در 

شرایط مناسبی قرار ندارد؛ چراکه قیمت محصوالت 

نهایـی تولیدشـده رو بـه کاهـش اسـت و تقاضـای 

بـرای خریـد آن هـا وجـود  بـازار  چندانـی در سـطح 

ندارد. متاسفانه میزان فروش واحدهای تولیدی به 

شـدت کاهش یافته اسـت و مشـخص نیسـت روند 

فعلی تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد.

وی ضمن انتقاد از عدم حمایت دولت از بخش 

خصوصـی، تاکیـد کـرد: کاهـش قیمـت محصـوالت 

آلومینیومی و عدم حمایت دولت، باعث دلسردی 

فعاالن این صنعت شـده اسـت. متاسـفانه دولت  نه 

تنها حامی تولید کنندگان بخش خصوصی نیسـت 

بلکـه گاهـی اوقـات پیـش پـای فعـاالن این بخش نیز 

سـنگ اندازی می کنـد. مدیریـت نامناسـب دولـت 

تحریم هـای  داخلـی،  تولیـد  از  حمایـت  زمینـه  در 

بین المللی و عدم همکاری بانک ها با تولیدکنندگان 

در خصـوص ارائـه تسـهیالت بانکـی، باعـث شـده 

است که بسیاری از شرکت های فعال در این زمینه 

به سمت تعطیلی و یا کاهش تولید پیش روند.

بـا  ارتبـاط  در  آلومینیـوم  صنعـت  فعـال  ایـن 

دریافـت تسـهیالت حمایـت از تولیـد، خاطرنشـان 

کـرد: متاسـفانه بانک هـا و موسسـات مالـی، شـرایط 

بسیــــار دشــــواری را بـرای اعطـای تسـهیالت بــــه 

و  بانکـی  بــــاالی  بهــــره  جملــــه  از  تولیدکننـدگان 

ضمانت نامـه معتبـر در نظـر گرفته انـد و از سـوی 

دیگـر، زمان بـر بـودن ایـن فراینـد و بروکراسـی های 

اداری موجود نیز باعث شده است که تولیدکنندگان 

بانکـی  از تسـهیالت  بـه اسـتفاده  تمایـل چندانـی 

نداشته باشند.

جای خالی تکنولوژی در تولید  
هدایتـی بـا تاکیـد بـر اهمیـت بـه کارگیـری از 

کـرد:  خاطرنشـان  تولیـد،  روز  تکنولـوژی  و  دانـش 

تجهیزات و ماشین آالت مورد استفاده در مجموعه، 

همگـی تولیـد داخل هسـتند و علی رغم تالش هایی 

کـه در راسـتای توسـعه تولیـد طـی سـالیان اخیـر 

صورت پذیرفته است اما از نظر پیشرفت تکنولوژی، 

فاصله بسـیاری با ترکیه و کشـورهای حاشـیه خلیج 

فارس که در گذشته خریدار محصوالت آلومینیومی 

اسـاس  همیـن  بـر  اسـت.  شـده  ایجـاد  بودنـد،  مـا 

ضـرورت دارد بـا رفـع تحریم هـا و گسـترش تجـارت 

خارجی، استفاده از دانش و تکنولوژی روز تولید در 

دسـتور کار تولیدکننـدگان مختلـف به ویژه شـمش 

آلومینیومی قرار بگیرد.

وی در پایـان در ارتبـاط بـا چشـم انداز صنعـت 

آلومینیــــوم، یـــادآور شـــد: کاربـــرد آلومینیوم در 

صنایع مختلــــف بسیـــار گسترده است و با توجه 

به خواص کم نظیری همچون سـبکی و مقاوت به 

خوردگـــی بـاال، بـه نظــــر می رســــد از چشم انــــداز 

روشنی در جهان برخوردار خواهد بود. هرچند در 

حـال حاضـر بـا توجـه به درگیری روسـیه و اوکراین و 

بـه دلیـل همه گیـری  افـت ساخت وسـاز در چیـن 

کرونـا، مصــرف ایــــن فلـــز بـا کاهـش روبـه رو شـده 

اسـت اما بدون شـک در آینده شـرایط بهبود پیدا 

خواهد کرد.

در حال حاضر با توجه به 
درگیری روسیه و اوکراین 

و افت ساخت وساز در چین 
به دلیل همه گیری کرونا، 
مصرف این فلز با کاهش 

روبه رو شده است اما بدون 
شک در آینده شرایط بهبود 

پیدا خواهد کرد
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مدیرعامـل مجتمع صنعتی آل پالسـت کارچان گفت: وضع عوارض خلق السـاعه و تعرفه های 
گمرکـی و همچنیـن سـنگ اندازی برخـی از سـازمان های دولتـی پیـش پـای تولیدکننـدگان 
محصـوالت آلومینیومـی، باعث شـده اسـت بسـیاری از واحدهای تولیـدی تعطیل شـوند و یا در 

آستانه ورشکستگی قرار بگیرند.

بار سنگین مالیات روی دوش تولیدکنندگان

سیدعلی آل یاسین در گفت وگو با پایگاه خبری و 

تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« عنـوان کـرد: ایـن مجتمـع 

صنعتی فعالیت خود را از سال 1396 با هدف تولید 

پروفیل هـای آلومینیومـی آغـاز کـرده اسـت و عمـده 

ساختمان سـازی  صنعـت  در  شـرکت  محصـوالت 

کاربـرد دارنـد. در حـال حاضـر بـا توجـه بـه رکـود بـازار 

ساخت وساز و نوسانات قیمت در بازار، میزان تولید 

و  اسـت  یافتـه  کاهـش  اکثـر شـرکت های صنعتـی 

مجتمـع صنعتـی آل پالسـت کارچـان نیـز شـرایطی 

مشابه سایر واحدهای تولیدی دارد. ما تا مدتی قبل 

در سه شیفت کاری مشغول به فعالیت بودیم اما با 

توجه به شرایط موجود، هم اکنون تنها در یک شیفت 

کاری مشغول تولید هستیم.

وی در خصـوص مـواد اولیـه مـورد نیـاز شـرکت، 

بیـان کـرد: شـمش آلومینیومـی، مـاده اولیـه مـورد 

اسـتفاده در تولیـد پروفیل اسـت کـه مـا آن را از بازار 

آزاد تهیـه می کنیـم. البتـه گاهـی اوقـات ناچـار بـه 

تامین شمش مورد نیاز از بورس کاالی ایران هستیم 

امـا بـا توجه به اینکه تهیه شـمش آلومینیـوم از بازار 

آزاد بسـیار آسـان تر از بورس اسـت، ترجیح می دهیم 

آن را از بازار آزاد تامین کنیم.

مدیرعامل مجتمع صنعتی آل پالسـت کارچان 

در ارتبـاط بـا نوسـان قیمت آلومینیوم، مطـرح کرد: 

در حـال حاضـر بـا توجه به کاهش قیمت آلومینیوم 

در بـورس فلـزات لنـدن در محـدوده دو هـزار و 200 

دالر بـه ازای هـر تـن، قیمـت ایـن محصـول در داخـل 

کشور نیز با کاهش هشت تا 10 هزار تومانی روبه رو 

شـده اسـت. همزمـان بـا کاهـش تولیـد محصـوالت 

آلومینیومی در داخل و رکود حاکم بر بازار، بسیاری 

از تولیدکننـدگان شـمش آلومینیومـی را بـا قیمتـی 

کمتر از نرخ جهانی به فروش می رسانند. متاسفانه 

بـا توجـه بـه رکـود حاکـم در صنعـت ساخت وسـاز به 

عنـوان یـک صنعـت مـادر کـه فعـاالن آن، مشـتریان 

اصلی پروفیل های آلومینیومی هستند و همچنین 

نقـش مهـم آن در رونـق و پویایـی و همچنیـن تزریـق 

نقدینگـی بـه بـازار، در حال حاضر وضعیت صنعت 

آلومینیوم به هیچ وجه مطلوب نیست و بسیاری از 

شـرکت های آلومینیومـی یـا تعطیل شـده اند و یـا در 

آستانه ورشکستگی هستند.

افزایش هفت برابری بهای گاز   
واحدهای صنعتی

آل یاسـین در ادامـه بـه مشـکالت موجـود در 

تولیـد اشـاره کـرد و گفت: قیمت حامل هـای انرژی 

طی یک تا دو سـال اخیر به شـدت رشـد پیدا کرده 
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اسـت. افزایـش هفـت برابـری بهـای گاز در سـال 

گذشـته، مشـکالت بسـیاری را برای تولیدکنندگان 

محصـوالت آلومینیومـی بـه وجـود آورده اسـت؛ بـه 

طـوری کـه اکثـر شـرکت ها از پرداخـت هزینـه گاز 

مصرفی خود عاجز هسـتند. همچنین افزایش نرخ 

مالیات هـا و بی توجهـی سـازمان امـور مالیاتـی بـه 

وضعیت بازار و میزان تولید مجتمع های صنعتی، 

خود سـبب مشـکالت فراوانی شـده اسـت. به نظر 

می رسـد ایـن سـازمان تنها به دنبال اخذ مالیـات از 

تولیدکنندگان است و بدون توجه به کاهش تولید 

مالیـات  میـزان  هرسـاله  بـازار،  بـر  حاکـم  رکـود  و 

دریافتـی را افزایـش می دهنـد کـه همیـن مسـئله 

سـبب تعطیلی بسـیاری از واحدهای تولیدی شـده 

اسـاس  بـر  تنهـا  ایـن سـازمان  . کارشناسـان  اسـت 

لیسـت بیمـه شـرکت های تولیـدی و بـدون توجه به 

میـزان تولیـد و فـروش، مالیـات وضـع می کننـد و 

تولیـد و رشـد  شـرکت هایی کـه علی رغـم کاهـش 

هزینه هـا تنهـا بـه منظـور توسـعه اشـتغال  سـعی در 

بـه  ناچـار  دارنـد،  خـود  انسـانی  نیروهـای  حفـظ 

پرداخـت مالیات هـای هنگفـت و همچنیـن فـروش 

مـا  هسـتند.  بـازار  قیمـت  زیـر  خـود  محصـوالت 

پیگیری هـای فراوانـی را از طریـق کمیسـیون حـل 

اختـالف بـه منظـور کاهـش میـزان مالیـات صـادر 

شـده انجـام داده ایـم امـا متاسـفانه نتیجـه مطلوب 

حاصل نشـده اسـت و حتی تهدید به تعطیلی و در 

نهایت تعدیل نیروی انسانی شده ایم.

وی ادامه داد: این افزایش مالیات تنها مختص 

به شرکت های واقعی تولیدی است؛ چراکه لیست 

بیمـه ای مشـخص و انـواع قبـوض صادرشـده بـرای 

حامل هـای انـرژی دارنـد امـا از سـوی دیگر، بـا وجود 

بـه  کـه  واسـطه هایی  عایـد  سـود  بیشـترین  اینکـه 

صورت غیر قانونی در سطح بازار فعالیت می کنند، 

شـامل هیـچ مالیاتـی نمی شـوند و روزانـه بـه تعـداد 

آن ها نیز افزوده می شود.

کـرد:  تصریـح  آلومینیـوم  صنعـت  فعـال  ایـن 

قطعـی بـرق در تابسـتان سـال جـاری خسـارت های 

مخصوصـــا  تولیـــدی  واحدهــــای  بـه  فراوانـی 

تولیدکننـدگان محصـوالت آلومینیومـی وارد کـرده 

اسـت؛ چراکـه شـاید زمـان ایـن قطعـی برق بـه ظاهر 

دو سـاعت بـوده اسـت امـا بـا توجـه بـه سـرد شـدن 

بـرای گـرم شـدن  کانتینرهـا و زمـان صـرف  شـده 

مجـدد آن هـا، زمانـی در حـدود پنـج سـاعت تلـف 

می شـود و تنها سـه سـاعت زمان مفید کاری باقی 

می مانـد کـه بـا توجـه به محـدود بودن زمـان تولید، 

بیشـتر شـرکت ها ترجیـح می دهنـد یـک روز کامـل 

کاری را تعطیل اعالم کنند.

حمایـت  اهمیـت  بـه  اشـاره  ضمـن  یاسـین  آل 

بـه  بـا توجـه  دولـت از بخـش تولیـد، اذعـان کـرد: 

توصیه مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از 

تولید داخلی طی چهار سـال اخیر، به نظر می رسـد 

تولیـد  پیشـرفت  و  توسـعه  بـا  عامدانـه  گروهـی 

داخلی مخالف هسـتند و بر سـر راه تولیدکنندگان 

دلیـل  نیسـت  مشـخص  می کننـد.  سـنگ ا ندازی 

مقابلـه ایـن گـروه خـاص بـا رشـد تولیـد چه مسـائلی 

است اما مانع تراشی های آن ها در نهایت بسیاری از 

واحدهای تولیدی را به تعطیلی خواهد کشاند.

ترکیه و عمان گوی سبقت را از ایران   
ربوده اند

وی در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنـی بـر اینکـه در حـال حاضـر وضعیـت صنعـت 

ارزیابـی  چگونـه  را  منطقـه  سـطح  در  آلومینیـوم 

می کنیـد، اظهـار کـرد: کشـورهای همسـایه ماننـد 

صنعـت  از  سـال   20 حـدود  در  عمـان،  و  ترکیـه 

آلومینیوم ایران عقب بودند اما با توجه به حمایت 

دولـت  ایـن کشـورها از تولیـد داخلـی و اختصـاص 

طرح های تشـویقی به شـرکت های تولیدی و صنایع 

عقـب  ایـران  از  تنهـا  نـه  حاضـر  حـال  در  کوچـک، 

پیشـرفته ترین  و  جدیدتریـن  بـه  بلکـه  نیسـتند 

تکنولوژی تولید مجهز هسـتند و بازارهای همسـایه 

ماننـد عـراق را کـه سـابق بر این در اختیار ایـران بود، 

به تصرف خود درآورده اند.

مدیرعامل مجتمع صنعتی آل پالسـت کارچان 

تاکیـد کـرد: بـا ایـن وجـود، یکـی از دالیلـی کـه ایـن 

مجتمـع صنعتـی همچنـان بـه فعالیـت خـود ادامـه 

می دهـد، حفـظ نیـروی کار و جلوگیـری از بیـکاری 

13نیروی انسـانی اسـت که در این شـرکت مشـغول 

به کار هستند. ما بیش از 80 میلیون تومان دستمزد 

قیمت حامل های انرژی 
طی یک تا دو سال اخیر 
به شدت رشد پیدا کرده 

است. افزایش هفت 
برابری بهای گاز در سال 
گذشته، مشکالت بسیاری 

را برای تولیدکنندگان 
محصوالت آلومینیومی به 

وجود آورده است
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در ماه می پردازیم و همچنین 25 میلیون تومان حق 

بیمه پرداخت می کنیم. ضمن اینکه در این مسـیر 

بـرای حداقـل 10 صنعـت پایین دسـت در ایـن حـوزه 

کارآفرینـی کرده ایـم کـه در طـول یـک سـال، حـدود 

پنج میلیارد تومان برای مملکت درآمدزایی داریم و 

بـر همین اسـاس این انتظـار از دولت  وجـود دارد که 

از این صنعت حمایت های الزم را به عمل آورد.

آل یاسـین در ارتباط با اخذ تسـهیالت حمایت 

از تولید، عنوان کرد: با توجه به عدم کشـش بازار 

بـه افزایـش تولیـد، سـودهای کالن بانکـی، بلوکـه 

شـدن قسـمتی از پـول تـا زمـان بازپرداخـت کامـل 

اقسـاط، نیـاز بـه ضامـن، تهیـه وثیقـه و همچنیـن 

سـخت گیری های دارایـی و افزایـش مالیات با توجه 

به مبلغ تسـهیالت دریافتی، تاکنون برای دریافت 

تسـهیالت اقـدام نکرده ایـم. در حـال حاضـر نیـز بـا 

توجه به اینکه سرمایه در گردش شرکت ما محدود 

اسـت، تنهـا در تولیـد پروفیل هـای سـاختمانی فعال 

هسـتیم و قطعـات مـورد نیـاز خودروسـازان را تامین 

نمی کنیـم؛ چراکـه این شـرکت ها بازپرداخت هزینه 

تولیـد را در طوالنی مـدت پرداخـت می کننـد و ایـن 

کـه  دارد  هنگفتـی  سـرمایه  بـه  نیـاز  پـول  خـواب 

شرکت های کوچک قادر به تامین آن نیستند.

وی در خصـوص ماشـین آالت و تجهیـزات مـورد 

کـرد:  مطـرح  صنعتـی،  واحـد  ایـن  در  اسـتفاده 

ماشین آالت مورد استفاده در واحدهای تولیدکننده 

پروفیل آلومینیومی، عمدتا تولید داخل هستند و با 

توجه به ارزش پایین پول ملی در برابر دالر و همچنین 

تحریم هـای بین المللـی، امـکان واردات ماشـین آالت 

پیشرفته به داخل کشور فراهم نیست. هرچند اگر از 

دانـش متخصصـان داخلی بهـره کافی ببریم، شـرایط 

تولیـد ایـن ماشـین آالت پیشـرفته در داخـل کشـور 

فراهم خواهد شـد. باید این را هم در نظر داشـت که 

اسـتفاده از ماشـین آالت پیشـرفته به هوشمندسازی 

تولیـد خواهـد انجامیـد و اگرچـه ایـن مسـئله باعـث 

افزایـش سـود بـرای تولیدکننـدگان خواهـد شـد اما به 

اشتغال زایی در کشور ضربه می زند و باعث افزایش 

آمار بیکاری و کاهش کارآفرینی خواهد شد.

مدیرعامل مجتمع صنعتی آل پالسـت کارچان 

در ادامه ضمن اشاره به تاثیر تحریم های داخلی بر 

صنعت، خاطرنشان کرد: واقعیت امر این است که 

در حـال حاضـر تحریم هـای داخلـی بـر خارجی غلبه 

کرده انـد و تحریم هـای خارجـی تاثیـر چندانـی در 

افزایـش نـرخ ارز نداشـته اند و نوسـان نـرخ ارز در 

دستان عده ای خاص در داخل است؛ چراکه کشور 

محصـوالت  و  قطعـات  واردات  بـه  چندانـی  نیـاز 

مختلـف نـدارد و در بیشـتر زمینه هـا، مـواد اولیـه 

کافـی و نیـروی انسـانی متخصـص در داخـل کشـور 

وجود دارد اما عدم استفاده از این نیروی متخصص 

و مهاجرت آن ها و هدررفت سرمایه های مملکت و 

نوعـی  دچـار  مـا  اسـت  شـده  باعـث  خام فروشـی، 

خودتحریمی شویم.

آینده صنعت آلومینیوم در دست   
مسئوالن است

آل یاسـین در ادامـه تاکیـد کـرد: آینـده صنعـت 

آلومینیوم در دسـت مسـئوالن کشـور است؛ چراکه 

اگـر حمایـت کافـی از جانـب آن هـا صـورت پذیـرد، 

بـازار کشـورهای همسـایه ماننـد عـراق و افغانسـتان 

نیازمنـد پروفیـل آلومینیومـی ایـران هسـتند و بـه 

راحتی می شـود صادرات را به این کشـورها افزایش 

داد امـا متاسـفانه تحریم هـا و تعرفه هـای مختلـف 

صادراتـی و وارداتـی باعـث شـده اسـت مـا بازارهـای 

همسـایه را از دسـت بدهیـم. بـدون شـک بـا کاهـش 

ایـن  تحریم هـا،  لغـو  و  دولـت  حمایـت  و  تعرفه هـا 

صنعت دوباره شکوفا خواهد شد.

وی در پایـان یـادآور شـد: در گذشـته ضایعـات 

آلومینیومـی در سـلیمانیه عـراق ذوب و بـه شـکل 

شـمش های موزاییکـی وارد ایـران می شـد کـه در 

صنایع تبدیلی مورد اسـتفاده قرار می گرفت اما با 

افزایـش تعرفـه واردات و رکـود بـازار، درحـال حاضر 

از ضایعات داخلی شامل قوطی رانی و در و پنجره 

باعـث  اسـتفاده می شـود. تعرفـه سـنگین گمـرک 

شـده اسـت واردات ضایعـات از عـراق هزینه هـای 

بسـیاری بـرای تولیـد کننـدگان داشـته باشـد و بـر 

بازارهـای  از  عمـده ای  بخـش  مـا  اسـاس  همیـن 

منطقه ای را از دسـت داده ایم که امیدوار هسـتیم 

بـه  صـادرات  حداقـل  موجـود،  موانـع  رفـع  بـا 

کشورهای همسایه را حفظ کنیم.

استفاده از ماشین آالت 
پیشرفته به هوشمندسازی 

تولید خواهد انجامید و اگرچه 
این مسئله باعث افزایش 
سود برای تولیدکنندگان 

خواهد شد اما به 
اشتغال زایی در کشور ضربه 
می زند و باعث افزایش آمار 
بیکاری و کاهش کارآفرینی 

خواهد شد
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دو واحـد ذوب آلومینیـوم دیگر در کشـورهای اروپایی در حال توقف فعالیت هسـتند زیرا هیچ 
نشانه ای از بهبود در بحران انرژی در این منطقه مشاهده نمی شود.

ایجاد شکاف در قیمت آلومینیوم

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به  نقل از »Rueters« ، واحد ذوب آلومینیوم تالوم 

اسلوونی ظرفیت تولید خود را به یک پنجم ظرفیت 

و شـرکت» Alcoa AA.N«  ظرفیـت یکـی از خطـوط 

تولید واحد ذوب خود در نروژ را کاهش داد.

تولیـد  از ظرفیـت  تـن  یـک میلیـون  بـه  نزدیـک 

آلومینیوم اولیه در اروپا در حال حاضر از مدار تولید 

خارج شده و به همین دلیل ممکن است برای مقابله 

بـا هزینه هـای فزاینـده انـرژی در بخشـی کـه مصـرف 

انرژی زیادی دارد، این روند ادامه یابد.

با این حال، بازار آلومینیوم تحت تاثیر مشکالت 

روزافزون تولید در اروپا قرار ندارد. روند نزولی قیمت 

مبنای جهانی حاکی از افزایش ظرفیت تولید چین و 

نگرانی های روبه رشـد حجم تقاضا برای چین و سـایر 

نقـاط جهـان اسـت امـا خریـداران اروپایـی و آمریکایی 

خیلی دلخوش به کاهش قیمت ها نیسـتند؛ چراکه 

تجربه ثابت کرده است که پریمیم بازار فیزیکی در 

این زمان  باال باقی می ماند.

تغییر منبع اصلی تأمین انرژی  
بـر اسـاس گـزارش انجمـن بین المللـی آلومینیوم 

»IAI«، تولیـد آلومینیـوم در خـارج از چیـن در هفت 

ماهه اول سال جاری یک درصد کاهش یافت. در این 

راسـتا، افزایـش حجـم تولیـد در آمریـکای جنوبـی و 

منطقـه خلیـج فـارس نمی توانـد بـه طـور کامـل افـت 

تولیـد ناشـی از کسـری انـرژی در واحدهـای ذوب در 

اروپـا و ایـاالت متحـده آمریـکا را جبـران کنـد. حجـم 

تولیـد اروپـای غربـی از ماه ژانویه تا ماه جـوالی 2022، 

حدود 11.3 درصد نسـبت به سـال قبل کاهش یافت 

و افزایـش تولیـد سـاالنه اکنـون بـرای اولین بار از سـال 

2000 میـالدی بـه بعـد بـه طور مداوم زیر سـه میلیون 

تن بوده است.

حجـم تولیـد آمریکای شـمالی نیـز در همیـن بازه 

زمانـی 5.1 درصـد کاهـش یافـت و تولیـد سـاالنه سـه 

بـه  هـم  جـوالی  مـاه  در  تنـی  هـزار  و 600  میلیـون 

پایین تریـن میـزان خـود از سـال 2000 میـالدی بـه بعـد 

رسـید. ایـن میـزان از کاهـش حجـم تولیـد ناشـی از 

 Century آلومینیــــوم واحــــــد  کامـــــل  تعطیلــــی 

Aluminum's »CENX.O« Hawesville  و کاهـش 

 »Warrick Alcoa« جزیی در حجم تولید واحد ذوب

است. می توان انتظار داشت که مقیاس این کاهش 

حجـم تولیـد واحدهای ذوب در راسـتای قیمت های 

بورس فلزات لندن قرار دارد.

افت تولید در اروپا و ایاالت متحده آمریکا بیش 

از آن چیزی است که بتوان آن را در چین جبران کرد. 
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واحدهای ذوب چین در سال گذشته مجموعا تولید 

سـاالنه را بیـش از دو میلیـون تـن کاهـش دادنـد و 

چندیـن اسـتان در ایـن کشـور نیـز تعطیلـی اجبـاری 

برخـی واحدهـای ذوب را بـرای دسـتیابی بـه اهـداف 

انـرژی محـور خـود در دسـتور کار خـود قـرار دادنـد. 

بحـران تامیـن انـرژی در زمسـتان، چیـن را وادار کـرده 

اسـت کـه فعـال از اهـداف برنامـه کربن زدایـی خـود 

عقب نشـینی کنـد و بـه همیـن دلیل تولیدکننـدگان 

آلومینیـوم بـه سـرعت در برابـر ایـن تصمیـم واکنـش 

نشـان دادنـد. بـه عـالوه تولیـد سـاالنه در هفت ماهه 

اول سـال 2022، حـدود چهـار میلیـون و 200 هـزار تـن 

افزایش یافت و اکنون به باالترین میزان خود یعنی 41 

میلیـون تـن رسـیده اسـت. کاهـش یـک میلیـون تـن 

ظرفیت تولید آلومینیوم در استان سیچوان چین در 

ماه جوالی به دلیل خشکسالی و سهمیه بندی برق، 

می تواند بر این میزان افزایش ساالنه تاثیر بگذارد اما 

نمی تواند روند افزایشی آن را متوقف کند.

نگرانی از افزایش تقاضای آلومینیوم  
سهمیه بنــــدی بــــرق در استــــان سیچـــوان بـه 

تولیدکنندگان پایین دسـتی آلومینیـوم نیز ضـرر وارد 

کـرد و نگرانی هـا در مـورد وضعیـت تقاضـای چیـن را 

افزایـش داد. خشکسـالی، مـوج گرمـا، چالش هـای 

سـاختاری در بخـش امـالک و قرنطینه هـای ناشـی از 

شـیوع ویـروس کرونـا، منجر بـه کاهش فعالیت های 

این بخش در چین به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده 

آلومینیـوم جهـان شـده اسـت. همچنیـن شـاخص  

رسمی و مدیران خرید »Caixin« در ماه آگوست با 

کاهش مواجه شدند.

مواردی چون عدم تطابق با افزایش میزان عرضه 

مانند همیشه در بازار آلومینیوم چین رخ می دهد و 

مـازاد تولیـد فلـزات در قالـب صـادرات محصـوالت 

نیمه ساخته انجام می شود. صادرات محصوالت به 

اصطـالح نیمه سـاخته ماننـد میلـه، مفتـول، سـیم و 

فویـل در مـاه جـوالی، بـه باالتریـن سـطح ماهانـه خود 

یعنی 619 هزار تن رسید و حجم خریدهای امسال تا 

بـه امـروز 29 درصـد باالتـر از حجـم خریدهـا در سـال 

2021 بـود. ایـن مقـدار از صـادرات مسـتقیما موانـع 

تجـاری ایجـاد شـده توسـط ایـاالت متحـده آمریـکا یـا 

اروپـا را نقـض نخواهـد کـرد امـا می توانـد بـر تقاضـای 

میزان تولید آلومینیوم اولیه تاثیر داشته باشد.

حجم تقاضا در بقیه نقاط جهان نیز حاکی از تزلزل 

آن اسـت و حتـی می تـوان تاثیر قیمت باالی انـرژی در 

زنجیره تولید را در آن مشاهده کرد. همچنین فعالیت 

واحدهای ذوب در اروپا در ماه جوالی برای دومین ماه 

متوالی تحت تاثیر قیمت باالی انرژی و ریزش اعتماد 

مصرف کننده کاهش یافت. نشانه های این کاهش را 

می توان در قیمت آلومینیوم مشـاهده کرد. از منظر 

جهانی نیز افزایش حجم عرضه چین از کاهش میزان 

تولید در اروپا اهمیت بیشتری دارد اما می توان برای 

صـادرات محصـوالت نیمه سـاخته کـه اکنـون رشـد 

سـریعی را تجربه می کنند، آینده ضعیفی را ناشـی از 

جانب تقاضا پیش بینی کرد.

تفاوت های منطقه ای  
اختـالف  از  گرفتـه  صـورت  بررسـی های  طبـق 

قیمت های نقدی و سه ماهه در بورس فلزات لندن، 

هیچ گونه کمبود فلز در دسترسی را نشان نمی دهد. 

اگـر چـه موجـودی انبـار ایـن بـورس در پایین ترین حد 

خود در چند سـال اخیر قرار دارد اما پریمیوم نقدی 

فلـزات در یـک دوره سـه ماهـه بـه 10 دالر در هـر تـن 

کاهش یافت. این میزان در ماه فوریه درست زمانی 

کـه موجـودی انبـار بورس به طـور قابل توجهی باالتر 

بودند، به 75 دالر در هر تن رسید.

سوالی که اینجا مطرح می شود، این است که آیا 

موجـودی انبـار پنهانـی وجـود دارد یـا ایـن کـه اگـر 

ایـن موجودی هـا در کجـا ذخیـره  نیسـت،  موجـود 

بـازار  پریمیوم هـای  کـه  اسـت  درسـت  می شـوند. 

فیزیکی اروپا و ایاالت متحده آمریکا در طول ماه های 

تابستان کاهش یافته است اما طبق استانداردها این 

مقدار همچنان بسیار باال است.

بـه عنـوان مثـال، پریمیـوم »Midwest« بـورس 

بازرگانی و کاالی شیکاگو در ایاالت متحده آمریکا، 

از 880 دالر در هـر تـن بـورس فلـزات لنـدن در مـاه 

فوریـه، بـه 581 دالر فعلـی کاهـش یافتـه اسـت امـا 

هنوز هم باالتر از پیک قیمتی سـال 2015 اسـت که 

ناشـی از تشـکیل صف هـای بحث برانگیز تـدارکات 

در شـبکه انبارهـای بـورس فلـزات لنـدن ایجاد شـد. 

مواردی چون عدم تطابق 
با افزایش میزان عرضه 

مانند همیشه در بازار 
آلومینیوم چین رخ می دهد 

و مازاد تولید فلزات در 
قالب صادرات محصوالت 
نیمه ساخته انجام می شود
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بـه عـالوه در اروپـا پریمیـوم فعلـی فلزاتـی کـه حـق 

گمرکیشان پرداخت شده، کمی بیش از 500 دالر در 

هر تن است.

بازارهـا نیـز در ایـاالت متحده آمریـکا و در اروپا با 

کسـری مواجـه هسـتند امـا این شـکاف بین عرضـه و 

تقاضـای منطقـه ای در سـال جـاری در حـال افزایـش 

اسـت. بـه ایـن معنا کـه برای جـذب واحدهـای ذوب 

بیشتر، پریمیوم بیشتری الزم است. برخالف ایاالت 

متحده آمریکا و اروپا، پریمیوم بازار فیزیکی در آسیا 

کـم و همچنـان در حـال کاهـش اسـت و در عین حال 

پریمیـوم گـروه بـورس بازرگانـی و کاالی شـیکاگو در 

ژاپـن در حـال حاضـر در کمتریـن حـد یـک سـال اخیـر 

خود یعنی 90 دالر در هر تن که بیش از بورس فلزات 

لندن است، معامله می شود.

را دارنـد کـه  قابلیـت  ایـن  پریمیوم هـا  سـاختار 

مشـخص کننـد هـم از نظـر قابلیت دسترسـی به فلز 

اولیـه و هـم از نظـر صادرات محصوالت نیمه سـاخته 

چیـن، مـازاد تولیـد در کجـا وجـود دارد. همچنیـن 

شـکاف فعلـی قیمـت آلومینیـوم بین قیمـت مبنای 

جهانی بورس فلزات لندن و پریمیوم های منطقه ای 

می توانـد بـه طـور فزاینـده ایـن تفاوت هـا را برجسـته 

کنـد. ایـن شـکاف ها نشـان از نوعی انفصال بـوده که 

باعث وارد آمدن ضررهایی به بورس فلزات لندن در 

اوج مشـکالت دپـو کـردن انبارهـا در نیمـه اول دهـه 

گذشته شد.

بـه لطـف قراردادهـای پریمیـوم قابـل معاملـه در 

گروه بورس بازرگانی و کاالی شیکاگو و بورس فلزات 

لندن، این بار مصرف کنندگان بهتر می توانند با این 

مـوارد کنـار بیاینـد. فعالیت هـای تجـاری در هـر دو 

قراردادهای مالیاتی در گروه بورس بازرگانی و کاالی 

شـیکاگو در آمریـکا و اروپـا بـه شـدت افزایـش یافتـه 

است؛ تا جایی که این بورس در اروپا رکورد 10 هزار و 

107 قرارداد را در ماه جوالی به ثبت رسـاند. مطمئنا 

وجود این روند واگرا در تولید انرژی و آلومینیوم با در 

نظـر گرفتـن قیمت پایـه بـورس جهانی فلـزات لندن، 

منجر به حجم معامله بیشتری خواهد شد.

 فعالیت های تجاری در 
هر دو قراردادهای مالیاتی 
در گروه بورس بازرگانی و 
کاالی شیکاگو در آمریکا 
و اروپا به شدت افزایش 

یافته است؛ تا جایی که این 
بورس در اروپا رکورد 10 
هزار و 107 قرارداد را در 
ماه جوالی به ثبت رساند
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اگرچـه نسـبت واردات شـمش آلومینیوم از کشـورهای ایـران و مـاالوی در ماه هـای جوالی و 
آگوسـت کـم بـوده اسـت امـا نشـانه ای از رشـد بیشـتر در آن مشـاهده می شـود. بـا توجـه به 
بازخورد هـای دریافتـی بـازار، هنوز حجمـی از شـمش آلومینیوم صادراتـی ایران در حـال حمل به 

چین است که انتظار می رود به زودی وارد این کشور شود.

تجارت آلومینیوم اولیه و محصوالت نیمه ساخته 
آلومینیوم چین

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از موسسـه »SMM«، سـال 2022 را می توان 

بیـن  از ظرفیـت  نـرخ بهره بـرداری  دارای بیشـترین 

واحدهای ذوب آلومینیوم چین دانسـت. در همین 

راسـتا، واحدهـای ذوب آلومینیـوم داخلـی چیـن در 

نیمه اول سال به طور فشرده فعالیت و تولید خود را 

از سر گرفتند و مجموع ظرفیت در حال بهره برداری 

بارهـا، باالتریـن میـزان خـود در گذشـته را رد کـرد. در 

نتیجـه، تقاضـای داخلـی چین برای آلومینیـوم دیگر 

کشـورها بـه میـزان قابـل توجهـی کاهـش یافـت.  بـه 

عالوه تولید محصوالت نیمه ساخته آلومینیوم چین 

نیز تحت تاثیر عواملی چون سود و عایدات صادرات 

و تقاضای قوی در خارج از چین به رشد باالیی دست 

یافـت. بـا ایـن حـال، انتظـار مـی رود عرضه آلومینیوم 

داخلی و وارداتی با وقفه های متعددی مواجه شود و 

اقتصاد کالن نیز در حالت بی ثبات باقی بماند.

واردات و صادرات آلومینیوم اولیه  
بـر اسـاس گـزارش اداره کل گمـرک چیـن، حجـم 

واردات آلومینیوم اولیه در ماه آگوست به 49 هزار 

بـــه مـاه گذشـته،  و 300 تـن رسیـــد کــــه نسبـــت 

3.35درصـد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 

53.3 درصــــد کاهـــش یافـــت. در مجمـــوع حجـم 

واردات از ماه ژانویه تا آگوسـت، به 297 هزار و 600 

تن رسیـــد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
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71.1 درصـد کاهـش داشـت. صـادرات آلومینیـوم 

اولیه چین در ماه آگوسـت، 6 هزار و 100 تن بود که 

بـه مـدت مشـابه مـاه گذشـته  21 درصـد نسـبت 

کاهـش داشـت امـا نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

گذشـته، 1,425 درصـد افزایـش یافـت. حجم خالص 

واردات در ماه آگوست، به 43 هزار و 200 تن رسید 

که 0.43 درصد کاهش نسبت ماه گذشته و 58.9 

درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

را نشــــان می دهــــد. حجـــم واردات خالـص از مـاه 

ژانویـه تـا مـاه آگوسـت، 107 هـزار و 200 تـن بـود کـه 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 89.54درصد 

کاهش داشت. )اطالعات واردات و صادرات فوق 

بـر اسـاس کـد تعرفـه 76011090 و  76011010 اسـت(. 

واردات خالـص  از  داده هـای دریافتـی  اسـاس  بـر 

ماهانـه از مـاه ژانویـه تـا آگوسـت امسـال، می تـوان 

تاثیـر ایـن رشـد واردات از مـاه ژوئـن تـا آگوسـت را 

نیز مشاهده کرد.

بـا در نظـر گرفتـن کشـور مبـدا صـادرات در مـاه 

آگوسـت، حجم واردات همچنان عمدتا از روسـیه با 

مقدار 42 هزار تن بوده که 84.5 درصد از کل واردات 

چین را به خود اختصاص داده است. به عالوه حجم 

واردات از روسـیه در هشـت ماهـه اول سـال 2022 بـه 

231 هزار تن رسید که 77.5 درصد از کل واردات به 

چیـن را شـامل می شـود و در بیـن همـه کشـورهای 

صادرکننـده بـه چیـن، رتبـه اول را بـه خـود اختصـاص 

می دهد. اگرچه نسبت واردات شمش آلومینیوم از 

و  جـوالی  ماه هـای  در  مـاالوی  و  ایـران  کشـورهای 

آگوسـت کم بوده اسـت اما نشـانه ای از رشـد بیشتر 

در آن مشـاهده می شـود. بـا توجـه بـه بازخورد هـای 

دریافتـی بـازار، هنـوز حجمـی از شـمش آلومینیـوم 

صادراتی ایران در حال حمل به چین است که انتظار 

می رود به زودی وارد این کشور شود.

موسسه »SMM« واردات شمش آلومینیوم از 

ایران را به دو دلیل زیر حائر اهمیت می داند. اول 

اینکـه ایـران ظرفیـت آلومینیـوم خـود را در سـال 

اطالعـات  اسـاس  بـر  اسـت.  داده  افزایـش   2022

دریافتی از سـازمان توسـعه و نوآوری معادن ایران، 

تولید شـمش آلومینیوم در این کشـور در کل سـال 

2021، بالـغ بـر 538 هـزار و 600 تـن بـوده کـه نسـبت 

بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، 20 درصـد افزایـش 

بـزرگ  تولیدکننـده  چهـار  بیـن  از  اسـت.  داشـته 

بـا  ایـران  آلومینیـوم  ایـران، شـرکت  آلومینیـوم در 

تولید 177 هزار تن شمش آلومینیوم رتبه اول را به 

خـود اختصـاص داده اسـت. در حـال حاضـر ایـران 

هجدهمیــــن تولیدکننـــده آلومینیـــوم در جهـــان 

اسـت. ایـران قصـد دارد تـا سـال 1404 )بـر اسـاس 

تقویـم ایرانـی کـه معـادل حـدود ماه مـارس 2025 تا 

مـاه مـارس 2026 می شـود(، بـه هدف تولید سـاالنه 

یک میلیون و 500 هزار تن شمش آلومینیوم دست 

یابـد. دلیـل دوم اینکـه تقاضـای آلومینیـوم در قاره 

اروپـا و سـایر کشـورها تضعیـف شـده اسـت و رونـد 

نزولـی بـه خـود گرفتـه و شـرکت های محلـی ایـن 

کشور به دنبال کانال های فروش دیگر هستند.

صادرات محصوالت نیمه ساخته   
آلومینیوم

بـر اسـاس داده هـای دریافتـی از گمـرک چیـن، 

صادرات محصوالت نیمه ساخته آلومینیوم چین در 

مـاه آگوسـت 2022، حـدود 515 هـزار تـن بـوده اسـت 

که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 7.11 درصد 

افزایش و نسبت به مدت مشابه ماه گذشته، 16.83 

درصـد کاهـش را نشـان می دهـد. در مـاه آگوسـت، 

و  چیـن  آلومینیـوم  فویـل  و  ورق  صـادرات  حجـم 

همچنین میلگردهای آلومینیومی به ویژه ورق و پودر 

آلومینیومـی در کنـار سـایر محصـوالت نیمه سـاخته 

آلومینیـوم بـا درجـات متفـاوت بـه صـورت ماهانـه 

کاهـش یافـت. به عالوه حجم صـادرات از مـاه ژانویه 

تـا آگوسـت در مجمـوع چهار میلیـون و 370 هزار تن 

بود که افزایش 26 درصدی را نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته نشان می دهد.

موسسه  SMM معتقد است که کاهش نسبت 

ماهیانه در حجم صادرات عمدتا به دالیل زیر است. 

تـورم بـاال در اروپـا و ایـاالت متحـده آمریـکا همچنـان 

افزایـش تقاضـای محصـوالت نیمه سـاخته  مانـع 

آلومینیـوم و سـایر محصـوالت چینـی می شـود. بـه 

عنـوان مثـال، طبـق اخبـار دریافتـی مرتبـط بـا ایـن 

موضوع، خودروها در اروپا و سایر مناطق تحت تاثیر 

کمبود قطعات و تراشه های کلیدی قرار دارند و نرخ 

اسـت.  یافتـه  بهره بـرداری صنعـت خـودرو کاهـش 

برخـی از کارخانه هـا میـزان تولیـد خـودروی خـود را 

کاهـش داده انـد و منتظـر عرضـه قطعـات هسـتند. 

همچنیـن سـود صـادرات محصـوالت نیمه سـاخته 

اشـتیاق  امـر  و همیـن  یافتـه  آلومینیـوم کاهـش 

صادرکننـدگان بـه صـادرات را کاهـش داده اسـت. به 

عالوه در ماه هــــای جـــوالی و آگوســـت، قیمـــت 

آلومینیـوم چیـن و آلومینیـوم وارداتـی بـه طـور کلـی 
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کاهـش داشـت. سـود صـادرات آلومینیـوم چیـن در 

مقایسـه بـا نیمـه اول سـال همـراه بـا کاهـش قیمـت 

آلومینیـوم بـورس فلـزات لنـدن رونـد نزولـی بـه خـود 

مناقشـات  چـون  عاملـی  عالوه برایـن،  گرفـت. 

ژئوپلیتیکی، شـرکت ها را نگـران وصـول پرداخت ها و 

سایر مسائل مرتبط کرده و تمایل آن ها به صادرات نیز 

کاهش یافته است.

از ماه سپتامبر تا دسامبر 2022، قیمت آلومینیوم 

چیـن احتمـاال در بحبوحـه کاهـش تولیـد در اسـتان 

سـیچوان و یون نـان افزایـش خواهـد یافـت. در عیـن 

حـال، قیمـت آلومینیـوم در دیگـر کشـورها بـه دلیـل 

عوامـل رکـود کالن اقتصـادی ماننـد افزایش نرخ بهره 

در اروپا و ایاالت متحده آمریکا محدود خواهد شد. 

در همین راستا نسبت قیمت بورس آتی شانگهای به 

بـورس فلـزات لنـدن دوبـاره افزایـش خواهد یافت که 

همین موضوع منجر به کاهش ضرر واردات شمش 

آلومینیـوم می شـود. در همیـن حیـن ممکـن اسـت 

واردات آلومینیوم از آسـیای جنوب شـرقی با قیمت 

پاییـن بـه چین صورت پذیرد. طبق اخبـار دریافتی از 

برخـی رسـانه های خارجـی، بـه دلیـل مشـکالت در 

روسـی  آلومینیوم سـازی  شـرکت  خریـداران،  یافتـن 

»Rusal« در حــــال کار روی طرحـــی بـرای تحویــــل 

مسـتقیم آلومینیوم به انبارهـای بورس فلـزات لندن 

در آسیا است. این امر ممکن است به افزایش حجم 

صادراتی آتی شمش آلومینیوم شرکت »Rusal«  به 

چین اشاره کند. پیش بینی می شود در آینده، حجم 

آلومینیوم اولیه چین به  گونه ای ادامه یابد که بتواند 

رونـد صعـودی حجـم خالـص واردات را حفـظ کنـد. 

موسسه »SMM« پیش بینی می کند که کل واردات 

خالـص آلومینیـوم اولیـه از مـاه سـپتامبر تـا دسـامبر 

ممکـن اسـت بـه 200 هـزار تـن برسـد و حجـم خالـص 

واردات در کل سـال ممکن اسـت حدود 310 هزار تن 

باشـد کـه تقریبـا 80 درصـد کاهـش نسـبت بـه مدت 

مشابه سال گذشته را نشان می دهد.

بـا درنظــر گرفتــــن محصــــوالت نیــــمه ساخته 

آلومینیـوم، میانگیـن حجـم صـادرات در سـال 2022 

افزایـش قابـل توجهـی داشتـــه اسـت امـا بـه گفتـه 

دیگـر  ضعیـف  تقاضـای  میـان  در  تولیدکننـدگان، 

کشـورها، حجـم سـفارش های صادراتـی رونـد نزولـی 

داشته است. با این وجود، انتظار می رود که افزایش 

شـدید نـرخ بهـره در دیگـر کشـورها متوقـف شـود. 

بنابرایـن کاهـش حجـم کل تولیـد واحدهـای ذوب 

آلومینیـوم اروپـا بسـیار قابـل  توجـه بـوده اسـت و ایـن 

خـالء نمی توانـد بـا آلومینیـوم اولیـه روسـیه و سـایر 

منابع دیگر پر شود. بنابراین، تقاضای دیگر کشورها 

بایـد بـا صـادرات کاالهـای چینـی تامیـن شـود. بـا این 

حال، در مقایسه با نیمه اول سال 2022، سود صادرات 

محصـوالت نیمه سـاخته آلومینیـوم ممکن اسـت به 

رونـد نزولـی خـود ادامـه دهـد کـه ایـن امـر نیـز حجـم 

 »SMM« موسسـه  می دهـد.  کاهـش  را  صـادرات 

پیش بینــــی می کنــــد کـــه صادرات محــصوالت 

نیمه ساخته آلومینیوم چین از ماه سپتامبر تا دسامبر 

رونـد صعـودی سـاالنه خـود را حفـظ کنـد امـا ممکـن 

است از سرعت رشد آن کاسته شود.
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مـــسمـــس

درآمد حاصل از فروش داخلی »فملی« افزایش یافت

تحریم؛ بالی جان صنعت سیم الکی

تحریک تولید با تامین سرمایه در گردش
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شـرکت ملی صنایع مس ایران توانسـته اسـت در 6 ماه ابتدایی سـال جاری، 261 هزار و 535 
میلیـارد و 955 میلیـون ریـال درآمد از فـروش محصوالت خـود در بازارهای داخلی کسـب کند که 
ایـن میـزان در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال گذشـته، 32 درصد رشـد را نشـان می دهـد. این 
شـرکت در 6 مـاه نخسـت سـال پیـش، 197 هـزار و 343 میلیـارد و 807 میلیون ریـال درآمد از 

فروش محصوالت خود در بازارهای داخلی به دست آورده بود.

درآمد حاصل از فروش داخلی »فملی« افزایش یافت

تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 

»فلزات آنالین«، عملکرد 6 ماهه سـال جاری شـرکت 

ملی صنایع مس ایران نشان می دهد با وجود کاهش 

قیمت چشمگیر جهانی مس و همچنین قطعی برق 

طی هفته های اخیر، صادرات بزرگ ترین صادرکننده 

فلزات اساسی در کشور نسبت به مدت زمان مشابه 

سال گذشته، با رشد مطلوبی همراه بوده است.

رشد 20 درصدی تولید اسید سولفوریک  
نمـودار 1 نشـان می دهـد که شـرکت ملی صنایع 

مس ایران در 6 ماه نخست سال 1401، توانسته است 

143 هـزار و 430 تـن کاتـد مـس تولیـد کنـد کـه ایـن 

میزان با رشـد 0.07 درصدی نسـبت به مدت مشـابه 

سـال قبـل همـراه بـوده اسـت. ایـن شـرکت طـی 6 ماه 

نخست سال پیش، موفق به تولید 143 هزار و 329 تن 

کاتد مس شده بود.

مـاه نخسـت سـال جـاری،  شـرکت مـس در 6 

توانسـته اسـت 27 میلیـون و 368 هـزار تـن سـنگ 

سـولفور تولیـد کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مـدت زمـان مشـابه سـال قبـل، یـک درصـد افزایـش 

داشـته اسـت. ایـن شـرکت در مـدت زمـان مشـابه 

سـنگ  تـن  هـزار  و 99  میلیـون  گذشـته، 27  سـال 

سولفور تولید کرده بود.

»فملی« طی 6 ماه ابتدایی امسال، توانست 451 

هـزار و 135 تـن اسـید سـولفوریک تولیـد کنـد که این 

میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 20 

درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 6 مـاه 

اسـید  تـن  و 748  هـزار  پیـش، 373  سـال  ابتدایـی 

سولفوریک تولید کرده بود.

شـرکت ملی صنایع مس ایران در 6 ماه نخسـت 

سـال جاری، 615 هزار و 149 تن کنسـانتره مس تولید 

کرد که این میزان حاکی از رشد یک درصدی نسبت 

به مدت زمان مشابه سال 1400 است. این شرکت در 

6 ماه ابتدایی سـال پیش، موفق به تولید 606 هزار و 

290 تن کنسانتره مس شده بود.

شـرکت مـس در 6 مـاه ابتدایـی سـال جـاری، سـه 

هـزار و 530 تـن کنسـانتره مولیبـدن تولیـد کـرد. ایـن 

شرکت در مدت زمان مشابه سال پیش، توانسته بود 

سه هزار و 976 تن کنسانتره مولیبدن تولید کند.
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گذشـته، دو هزار و 913 تن کنسـانتره مولیبدن را در 

بازارهای داخلی فروخته بود.

»فملی« طی 6 ماه نخسـت سـال 1401، موفق به 

فـروش 352 تـن کنسـانتره طـال و نقـره در بازارهـای 

داخلـی شـده اسـت. ایـن شـرکت در 6 مـاه ابتدایـی 

در  نقـره  و  طـال  کنسـانتره  تـن  گذشـته، 413  سـال 

بازارهای داخلی فروخته بود.

شـرکت مس در 6 ماه ابتدایی امسـال، توانسـت 

682 هـزار و 84 تـن سـنگ سـولفور را در بازارهـای 

داخلـی بـه فـروش برسـاند. ایـن شـرکت طـی 6 مـاه 

نخسـت سـال گذشـته، 846 هـزار و 957 تـن سـنگ 

سولفور را در بازارهای داخلی فروخته بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران طی 6 ماه نخست 

سـال جاری، موفق شـد یک میلیون و 213 هزار و 254 

تن محصول را در بازارهای داخلی به فروش برساند. 

این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال پیش، یک میلیون 

و 311 هـزار و 848 تـن محصـول را در بازارهـای داخلـی 

فروخته بود.

شـرکت مس در 6 ماه نخسـت سـال جاری، 48 

بازارهـای  روانـه  را  مـس  کاتـد  تـن   897 و  هـزار 

صادراتـی کـرد. ایـن شـرکت در 6 ماه ابتدایی سـال 

پیـش، 68 هـزار و 324 تـن کاتـد مـس در بازارهـای 

صادراتی فروخته بود.

شـرکت ملـی صنایع مـس ایـران در 6 ماه ابتدایی 

سـال 1401، توانسـته اسـت 141 هـزار و 639 تـن کاتـد را 

در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند. این 

شـرکت در 6 مـاه نخسـت سـال گذشـته، 143 هـزار و 

721 تـن کاتـد را در بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه 

فروش رسانده بود.

مجموع فروش داخلی و صادراتی »فملی« طی 

6 ماه ابتدایی سال 1401، به یک میلیون و 263 هزار 

و 272 تـن محصـول رسـید. ایـن شـرکت در 6 مـاه 

نخسـت سـال 1400، توانسـته بـود یـک میلـون و 380 

هـزار و 590 تـن محصـول را در بازارهـای داخلـی و 

صادراتی بفروشد.

رشد 22 درصدی درآمد فروش سنگ   
سولفور

ملـی  نمـودار 3 مشـاهده می شـود شـرکت  در 

صنایع مس ایران در 6 ماه نخست سال 1401، توانسته 

اسـت 226 هـزار و 77 میلیـارد و 621 میلیـون ریـال 

درآمد از فروش کاتد مس در بازارهای داخلی کسب 

کند که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

قبل، 35 درصد افزایش داشته است. این شرکت در 

6 ماه ابتدایی سال گذشته، 166 هزار و 708 میلیارد و 

975 میلیـون ریـال درآمـد از فروش کاتـد در بازارهای 

داخلی کسب کرده بود.

جـاری،  سـال  ابتدایـی  مـاه   6 طـی  »فملـی« 

 110 و  میلیـارد  و 945  هـزار  چهـار  اسـت  توانسـته 

میلیـون ریـال درآمـد از فروش اسـید سـولفوریک در 

بازارهـای داخلـی کسـب کند که این میزان نسـبت 

به مدت مشـابه سـال گذشـته، 327 درصد افزایش 

داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 6 مـاه نخسـت سـال 

پیـش، یـک هـزار و 155 میلیـارد و 655 میلیـون ریال 

بازارهـای  در  سـولفوریک  اسـید  فـروش  از  درآمـد 

داخلی کسب کرده بود.

»فملی« طی 6 ماه نخسـت سـال 1401، موفق به 

کسـب یـک هـزار و 663 میلیـارد و 298 میلیـون ریـال 

درآمـد از فـروش سـنگ سـولفور در بازارهـای داخلـی 

شـده اسـت که این میزان، نشـان از رشـد 22 درصدی 

نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل دارد. این شـرکت 

در 6 ماه نخست سال 1400، یک هزار و 362 میلیارد و 

624 میلیون ریال درآمد از فروش سـنگ سـولفور در 

بازارهای داخلی کسب کرده بود.

»فملـی« طـی 6 مـاه نخسـت امسـال، توانسـت 

433 تـن کنسـانتره طـال و نقـره تولیـد کنـد کـه ایـن 

میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، یـک 

درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در 6 ماه 

ابتدایی سـال گذشـته، 428 تن کنسـانتره طال و نقره 

تولید کرده بود.

شـرکت مس طی 6 ماه ابتدایی سـال 1401، موفق 

به تولید 344 تن اکسید مولیبدن صادراتی شد. این 

شـرکت در 6 مـاه نخسـت سـال گذشـته، 554 تـن 

اکسید مولیبدن صادراتی تولید کرده بود.

مجموع تولید شرکت ملی صنایع مس ایران در 

6 ماه نخست سال جاری، به 28 میلیون و 631 هزار و 

141 تن محصول رسید که این میزان نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته، یک درصد افزایش یافته است. 

این شـرکت در 6 ماه ابتدایی سـال 1400، توانسـته بود 

در مجموع 28 میلیون و 275 هزار و 289 تن محصول 

تولید کند.

فروش کنسانتره مولیبدن 12 درصد   
افزایش یافت

نمـودار 2 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت ملـی 

صنایع مس ایران در 6 ماه ابتدایی سال 1401، توانسته 

اسـت 92 هـزار و 742 تـن کاتـد مـس را در بازارهـای 

داخلی به فروش برسـاند که این میزان در مقایسـه با 

مـدت مشـابه سـال پیـش، 23 درصـد رشـد داشـته 

است. این شرکت در 6 ماه نخست سال گذشته، 75 

هزار و 397 تن کاتد در بازارهای داخلی فروخته بود.

»فملی« در 6 ماه نخست امسال، توانسته است 

381 هـزار و 572 تـن اسـید سـولفوریک را در بازارهـای 

داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان نسـبت بـه 

مدت مشـابه سـال گذشـته، 15 درصد افزایش یافته 

اسـت. این شـرکت در 6 ماه ابتدایی سـال پیش، 330 

هزار و 339 تن اسید سولفوریک در بازارهای داخلی 

فروخته بود.

شـرکت مـس در 6 مـاه ابتدایـی سـال جـاری، سـه 

هـزار و 258 تـن کنسـانتره مولیبـدن را در بازارهـای 

داخلـی بـه فـروش رسـانده اسـت کـه ایـن میـزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال پیش، رشد 12 درصدی 

را نشـان می دهد. این شـرکت در 6 ماه نخسـت سـال 

مجموع تولید شرکت ملی 
صنایع مس ایران در 6 ماه 
نخست سال جاری، به 28 
میلیون و 631 هزار و 141 

تن محصول رسید که 
این میزان نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، یک 
درصد افزایش یافته است
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شـرکت مـس در 6 مـاه ابتدایی امسـال، 11 هـزار و 

802 میلیـارد و 191 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

کنسـانتره مولیبـدن در بازارهـای داخلی کسـب کرد 

کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 

قبل، 15 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت در 

6 مـاه نخسـت سـال پیـش، 10 هـزار و 198 میلیـارد و 

144میلیون ریال درآمد از فروش کنسانتره مولیبدن 

در بازارهای داخلی کسب کرده بود.

»فملی« طی 6 ماه نخسـت سـال 1401، موفق به 

کسـب 13 هـزار و 755 میلیـارد و 195 میلیـون ریـال 

درآمـد از فـروش کنسـانتره طـال و نقـره در بازارهـای 

داخلـی شـده اسـت. ایـن شـرکت در 6 مـاه نخسـت 

سال پیش، 14 هزار و 254 میلیارد و 663 میلیون ریال 

درآمـد از فـروش کنسـانتره طـال و نقـره در بازارهـای 

داخلی کسب کرده بود.

شـرکت ملی صنایع مس ایران توانسـته است در 

6 ماه ابتدایی سال جاری، 261 هزار و 535 میلیارد و 

955 میلیـون ریـال درآمـد از فروش محصـوالت خود 

در بازارهـای داخلـی کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 32 درصد رشد 

را نشـان می دهد. این شـرکت در 6 ماه نخسـت سـال 

پیـش، 197 هـزار و 343 میلیـارد و 807 میلیـون ریـال 

درآمد از فروش محصوالت خود در بازارهای داخلی 

به دست آورده بود.

شرکت مس طی 6 ماه نخست امسال، توانسته 

اسـت 135 هـزار و 158 میلیـارد و 814 میلیـون ریـال 

درآمـد از فـروش کاتـد در بازارهای صادراتی کسـب 

کنـد. ایـن شـرکت در 6 مـاه ابتدایـی سـال گذشـته، 

150 هـزار و 595 میلیـارد و 436 میلیـون ریـال درآمد 

از فـروش کاتـد مـس در بازارهـای صادراتـی کسـب 

کرده بود.

شـرکت مـس در 6 مـاه ابتدایـی سـال جـاری، 

توانسته است 361 هزار و 236 میلیارد و 435میلیون 

بازارهـای  در  مـس  کاتـد  فـروش  از  درآمـد  ریـال 

داخلـی و صادراتـی کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، حاکی از رشـد 

14 درصـدی اسـت. ایـن شـرکت در 6 مـاه نخسـت 

سـال پیـش، 317هـزار و 304 میلیـارد و 411میلیـون 

بازارهـای  در  مـس  کاتـد  فـروش  از  درآمـد  ریـال 

داخلی و صادراتی کسب کرده بود.

و  داخلـی  فـروش  از  حاصـل  درآمـد  مجمـوع 

صادراتـی »فملـی« در 6 مـاه ابتدایـی سـال 1401، بـه 

397 هزار و 262 میلیارد و 305 میلیون ریال رسیده 

اسـت کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مدت مشـابه سـال 

پیش، 13 درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت 

در 6 ماه نخسـت سـال 1400، توانسـته بود 349 هزار 

و 813 میلیـارد و 103 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

محصـوالت خـود در بازارهـای داخلـی و صادراتـی 

کسب کند.
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تحریم؛ بالی جان صنعت سیم الکی
رئیـس هیئت مدیره انجمن صنفـی کارفرمایی تولیدکنندگان سـیم و کابل ایـران گفت: تحریم ها 
باعث شـده اسـت واسـطه ها و شـرکت های خارجی تامین کننده الک با کاهش یا افزایش قیمت نفت 
و همچنین نوسـان بازار سـرمایه، به راحتی قیمت های خود را برای تولیدکنندگان ایرانی افزایش دهند 
و چون شـرکت های خارجی حاضر نیسـتند مسـتقیما با تولیدکنندگان داخلی تجارت داشته باشند، بر 

همین اساس با حضور به اجبار واسطه ها قیمت تمام شده الک افزایش پیدا می کند.

حسـن شـکرریز در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیان کـرد: در هر 

بـه  الکتریکـی  انـرژی  تغییـر  نیازمنـد  کـه  بخشـی 

مکانیکـی و یـا انـرژی مکانیکـی بـه الکتریکی اسـت، 

سیم الکی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین از 

جملـه کاربردهـای سـیم الکی می تـوان بـه ژنراتورها، 

توربین ها و الکتروموتورها اشاره کرد.

وی در خصوص جوالن واسطه ها در واردات الک 

مـورد نیاز تولیدکنندگان سـیم الکی، عنـوان کـرد: در 

حـال حاضـر بـا توجـه بـه شـرایطی کـه مجتمـع مـس 

سرچشـمه و شـرکت های تولیدکننـده مفتـول ایجـاد 

کرده اند، خوشبختانه در زمینه تامین مس که حدود 

90 درصـد مـواد اولیـه تولیـد سـیم الکی را تشـکیل 

می دهـد، مشـکلی وجـود نـدارد امـا در واردات الک 

همزمان با لغو برجام و بازگشت تحریم ها در انتقال 

وجه مورد نیاز مشـکالتی به وجود آمده اسـت و این 

انتقال وجه باید از طریق کانال های مختلف صورت 

پذیرد. نکته جالب اینکه این کانال ها هر کدام برای 

دریافـت  اضافـه ای  هزینه هـای  تحریم هـا  زدن  دور 

می کننـد و باعـث می شـوند هزینـه واردات الک در 

حـدود 15 درصد بیشـتر از قیمت معمـول خود تمام 

شود. متاسفانه تحریم ها باعث شده است واسطه ها 

و شـرکت های تامین کننـده الک بـا کاهش یـا افزایش 

راحتـی  بـه  سـرمایه،  بـازار  نوسـان  و  نفـت  قیمـت 

قیمت های خود را برای تولیدکنندگان ایرانی افزایش 

دهنـد و چـون شـرکت های خارجـی حاضـر نیسـتند 

مسـتقیما بـا تولیدکننـدگان داخلـی تجـارت داشـته 

باشند، بر همین اساس با حضور به اجبار واسطه ها 

قیمت تمام شـده الک افزایش پیدا می کند. ضمن 

اینکه استفاده از ارز نیمایی به منظور واردات الک 

باعـث  اسـت کـه  از دیگـر مشـکالت موجـود  نیـز 

افزایـش هرچـه بیشـتر قیمـت ایـن مـاده اولیـه در 

داخل کشور می شود.

رئیـس هیئت مدیره انجمن صنفـی کارفرمایی 

تولیدکننـدگان سـیم و کابـل ایـران اضافه کـرد: با در 

نظـر گرفتـن ایـن مسـئله کـه سـیم الکی یـک  کاالی 

واسطه است و مصرف کننده معمولی آن را خریداری 

تولیدکننـدگان  قیمت هـا  افزایـش  ایـن  نمی کنـد، 

سـیم الکی را تحـت فشـار قـرار می دهـد؛ چراکـه آن ها 

مجبور هسـتند نیاز شرکت های پایین دستی مانند 

سـازندگان دینـام و ترانـس را تامیـن کننـد. ایـن روند 

افزایش قیمت ها و واسطه ای بودن کاال سبب شده 

اسـت کـه صنعـت سـیم الکی فرصـت توسـعه و بـه 

کارگیـری از تکنولـوژی روز را بـه مرور زمان از دسـت 

بدهـد؛ هرچنـد تا بـه امروز فعاالن این صنعت تالش 

کرده انـد تکنولـوژی جدیـد را بـه کشـور وارد کننـد و 

به بهترین شکل ممکن از آن بهره ببرند.

قوانین دست وپاگیر عرضه مفتول در بورس  
شکرریز در ارتباط با عدم معامله مفتول مسی 

در بـورس، مطـرح کـرد: در حـال حاضـر بـه صـورت 

هفتگی مقدار قابل توجهی مفتول مسی در بورس 

کاالی ایـران عرضـه می شـود امـا به دلیل هزینه های 

بـاالی عرضـه مـواد اولیه در این تاالر صنعتی، تعداد 
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از  محـدودی  تعـداد  اسـت  ممکـن  موجـود، 

سـیم الکی های تولیدی با عیوبی همراه باشـد که آن 

هم قابل رفع است و آسیبی به کار وارد نمی کند. آن 

دسـته از مشـتریانی هـم کـه بـه کیفیـت محصـول 

تولیدی حساس هستند، درخواست الیه الک اضافی 

می کننـد؛ یعنـی یـک الیـه اضافـه الک با خصوصیت 

متفاوت روی الک قبلی اعمال می شود.

رشد 2 درصدی تولید سیم الکی در جهان  
صنعــت  چشم انـــداز  بـا  ارتبــــاط  در  شـکرریز 

سیم الکی، اذعان کرد: صنعت سیم الکی در جهان 

بـا رشـد تقریبـی 2 درصـدی همـراه بوده اسـت که با 

تولید ماشـین های پیشـرفته هیبریدی که به تازگی 

وارد این عرصه شده اند، ممکن است این صنعت با 

رشد بیشتری نیز همراه شود و ایران نیز تابع همین 

میزان رشـد جهانی اسـت؛ چراکه مصرف سیم الکی 

در این ماشین ها بیشتر است و باعث می شود نیاز 

به سیم الکی رشد پیدا کند. شاید در آینده نزدیک، 

ابزارهایـی ماننـد ترانـس المـپ مهتابـی از رده تولید 

خارج شوند و دیگر مورد استفاده قرار نگیرند اما با 

و  جدیدتـر  تجهیـزات  بـه  جهـان  نیـاز  بـه  توجـه 

پیشـرفته تر، بدون شـک ابزارهای جدیدی جایگزین 

آن ها خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد: با وجود اینکه ما صنعت 

پتروشـیمی پیشـرفته ای داریـم امـا الک مـورد نیـاز 

شـرکت ها از خـارج از کشـور تامیـن می شـود؛ چراکـه 

صرفه مقیاس وجود ندارد و شرکت های خارجی نیز 

رزیـن اصلـی مـورد نیـاز را در اختیـار کشـور مـا قـرار 

نمی دهنـد. در گذشـته، شـرکت های بسـیاری بـرای 

سـرمایه گذاری  و  کردنـد  اقـدام  سـیم الکی  تولیـد 

فراوانـی در ایـن زمینـه انجـام دادنـد اما چون قـادر به 

تهیه رزین اصلی نبودند و نتوانسـتند دوام بیاورند، 

امکان تولید برای آن ها فراهم نشد. هم اکنون در دنیا 

نیز صنعت سیم الکی به سمت انحصار پیش می رود 

و شـرکت های بـزرگ بـا ایجـاد نوسـان در قیمـت رزین 

مورد نیاز، شرکت های کوچک را در معرض تعطیلی 

و ورشکسـتگی قرار داده اند و شـرایط تولید را بیش از 

پیش دشوار ساخته اند.

معامله هـای انجـام شـده در بـورس ناچیـز اسـت. 

تعدیـل کارمزدهـا  در بـورس طـی سـالیان گذشـته 

باعـث شـد یـک تحـرک نسـبی در سـطح بـازار ایجـاد 

شـود اما در حال حاضر تسـهیالتی به مفتول سـازان 

بزرگ و مطرح کشور برای خرید کاتد اعطا می شود 

که برای شرکت های کوچک تر در نظر گرفته نمی شود 

و در ادامه این شرکت ها ناچار هستند خرید خود را 

از بـازار بـا ارائـه چک های مـدت دار انجام دهند. در 

واقع فرایند دشـوار خرید مواد اولیه از بورس کاالی 

ایران باعث شده است که تولیدکنندگان رغبتی به 

و  باشـند  نداشـته  صنعتـی  تـاالر  ایـن  در  حضـور 

معامـالت خـود را بـر پایـه اعتمـاد بیـن فروشـنده و 

خریـدار در بـازار آزاد انجـام می دهنـد. قطعـا تمـام 

تولیدکننـدگان به دنبـال راحت ترین و به صرفه ترین 

راه بـرای تامیـن مـواد اولیه مورد نیاز خود هسـتند و 

به همین علت معامله چندانی برای مفتول مسـی 

در بورس کاالی ایران انجام نمی شود.

وی در ادامه به مشخصات سیم الکی باکیفیت 

و استاندارد اشاره کرد و گفت: با در نظر گرفتن این 

افـراد  سـیم الکی  مصرف کننـدگان  کـه  مسـئله 

متخصص هستند، می توانند با مراجعه به کارخانه 

و تسـت سـیم الکی، کیفیت آن را بسـنجند؛ چراکه 

ایـن محصـول یـا مناسـب و قابـل اسـتفاده اسـت یـا 

نامناسـب و غیـر قابـل اسـتفاده و در واقـع کیفیـت 

میانـه ای نـدارد. خریـداران سـیم الکی، شـرکت های 

ایران ترانسـفو  موتـوژن،  ترانس سـازی،  موتورسـازی، 

و... هستند که تمام تجهیزات آزمایشگاهی که ما 

برای تشخیص کیفیت سیم الکی استفاده می کنیم 

را در اختیـار دارنـد امـا خریـداران معمولـی قـادر بـه 

تشـخیص کیفیـت سـیم الکی های موجـود در بـازار 

نیسـتند؛ خوشـبختانه چـون سـیم الکی یـک کاالی 

واسـطه ای اسـت، بـر همیـن اسـاس مشـکل چندانی 

در کیفیت ندارد.

رئیـس هیئـت مدیـره انجمن صنفـی کارفرمایی 

تولیدکنندگان سـیم و کابل ایران تصریح کرد: تسـت 

کاالی بیشـتر شـرکت های تولیدکننـده سـیم الکی، 

آنالین است. یعنی تست های الزم طی کلیه مراحل 

اسـتانداردهای  اسـاس  بـر  و  انجـام می شـود  تولیـد 

صنعت سیم الکی در جهان 
با رشد تقریبی 2 درصدی 

همراه بوده است که با 
تولید ماشین های پیشرفته 
هیبریدی که به تازگی وارد 
این عرصه شده اند، ممکن 
است این صنعت با رشد 
بیشتری نیز همراه شود
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تحریک تولید با تامین سرمایه در گردش
مدیرعامل شـرکت سـیم و کابل رادمهر شـایان گفت: عدم تطابق قیمت مس بـا بازارهای جهانی 
و مافیـای ایـن صنعـت که فروش این فلز ارزشـمند را به سـمت انحصار سـوق می دهد، باعث شـده 
اسـت تولیدکنندگان داخلی که سـرمایه در گردش کافی در اختیار ندارند، با مشکالت فراوانی در تامین 

ماده اولیه و هزینه های تولیدی روبه رو شوند.

علـی اکبـری راد در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی » فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: ایـن 

شـرکت در سـال 1387 فعالیـت خـود را بـا ظرفیـت 

بیش از چهار هزار تن تولید سیم و کابل آغاز کرد و 

در حال حاضر، سیم خودرویی مورد نیاز شرکت های 

خودروسازی را تامین می کند.

وی افزود: ماده اولیه مورد نیاز این شرکت، مس و 

گرانـول PVC اسـت کـه آن هـا را از بـازار آزاد و واحدهای 

صنعتـی کـه بـا قیمت مناسـب تری نسـبت به بـورس 

ارائـه می کننـد، خریـداری می کنیـم. بـا وجـود ارائـه 

مفتول مسی در بورس کاالی ایران و با توجه به قیمت 

باالی ماده اولیه در این تاالر صنعتی و همچنین شرایط 

فروش نقدی و مشکالتی که در این زمینه شکل گرفته 

است، تولیدکنندگان ترجیح می دهند که مواد اولیه را 

از طریق بازار آزاد که نه تنها مشـکالت بورس را ندارد 

بلکه امکان خرید با ارائه چک های مدت دار نیز فراهم 

است، تامین کنند.

مدیرعامل شـرکت سـیم و کابل رادمهر شـایان در 

خصـوص مشـکالت موجـود در صنعـت سـیم و کابل، 

عنـوان کـرد: تامیـن مـواد اولیـه در حـال حاضـر بسـیار 

هزینه بر شده است و با توجه به نوسانات قیمت مس، 

فروشندگان نیز ترجیح می دهند محصوالت خود را به 

صورت نقدی به فروش برسـانند. کمبود سـرمایه در 

گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی سیم و کابل باعث 

شـده اسـت کـه در تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز تولید 

خود با مشکالت زیادی روبه رو شوند.

عدم تطبیق استاندارد تولید سیم و کابل   
در استان های مختلف

اکبری راد ضمن اشاره به مشکالت تولیدکنندگان 

سیم و کابل، مطرح کرد: افزایش قیمت حامل های 

انـرژی و رشـد 57 درصـدی دسـتمزد نیروی انسـانی 

در سـال جـاری، مشـکالتی را بـرای بخـش تولیـد بـه 

وجود آورده است اما بزرگ ترین چالش تولیدکنندگان 

این حوزه، کمبود سـرمایه در گردش اسـت. همچنین 

بورس کاالی ایران نه تنها امکان خرید مناسب مس 

از  بلکـه  اسـت  نکـرده  فراهـم  فروشـندگان  بـرای  را 

حـدود 15 سـال قبـل کـه عرضـه ایـن مـاده اولیـه بـه 

بـورس کاالی ایـران راه پیـدا کـرد، در بـازار آزاد بـا 

نوسانات شدید قیمتی مواجه شد و در حال حاضر 

مشـخص  زمانـی  بـازه  یـک  در  آن  واقعـی  قیمـت 

نیسـت. در شـرایطی کـه در بـازار جهانـی بـا کاهـش 

قیمت مس روبه رو هسـتیم، در این تاالر صنعتی با 

ایجاد رقابت و کاهش عرضه مس از پنج هزار تن به 

چهار هزار تن، قیمت آن افزایش پیدا کرده اسـت و 

در واقع تابع بازار جهانی نیست. متاسفانه حاشیه 

سـود تولیـد سـیم و کابـل در سـال های اخیـر بـا افـت 

فراوانی همراه شده است و بسیاری از تولیدکنندگان 

ناچار به تعطیلی یا تغییر کاربری واحدهای تولیدی 

خود شده اند.

وی ادامه داد: تولید سیم و کابل غیر استاندارد 

طی سالیان اخیر، از عمده مشکالت این صنعت به 

شـمار می آیـد و تولیـد سـیم و کابل هـای تقلبـی در 

واحدهای زیرپله ای و غیر مجاز، باعث بی اعتباری 

شرکت های داخلی واقعی که تمام تالش خود را در 

راسـتای تولید محصوالت باکیفیت و اسـتاندارد به 

نهایـی  مصرف کننـدگان  نـزد  در  گرفته انـد  کار 

می شود. عدم نظارت بر تولید سیم و کابل، تفاوت 

کیفیت و استاندارد محصول تولیدشده در استان های 

مختلـف )بـه طور مثال سـخت گیری اسـتان مرکزی 

در تایید کیفیت نهایی محصول به نسـبت اسـتان 

البرز که به نظر توجه چندانی به کیفیت محصول 

نـدارد(، باعـث ایجـاد تضاد در تایید کیفیت سـیم و 

کابل تولیدشده در داخل شده است. متاسفانه در 

حال حاضر مشکالت تولید در کشور فراوان است و 

تولیدکنندگان امید چندانی به آینده صنعت سیم 

و کابـل ندارنـد؛ چراکـه عـالوه بـر مشـکل تهیـه مـواد 

اولیـه و تضـاد اسـتاندارد در اسـتان های مختلـف و 

همچنیـن کمبـود سـرمایه در گـردش، سـازمان امور 

مالیاتـی کشـور نیـز سـدی بـزرگ در برابـر پیشـرفت 

تولیدکننـدگان اسـت کـه بـدون توجـه بـه کاهـش یـا 

افزایـش قیمت هـا و میـزان تولیـد، هـر سـاله مالیـات 

دریافتی از شرکت ها را افزایش می دهند.

ناتوانی خودروسازان از پرداخت هزینه   
تولید

مدیرعامـل شـرکت سـیم و کابـل رادمهـر شـایان 

تصریح کرد: با توجه به اینکه این شرکت تولیدکننده 

سـیم خودرویی اسـت، نوسـانات بازار خودرو نیز بر 

مدیرعامل شرکت سیم و کابل رادمهر شایان عنوان کرد:
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را برای ادامه فعالیت خود فراهم کنند. در غیر این 

صورت، تولید با زیان مواجه خواهد شد و مشخص 

نیسـت کـه چـه آینـده ای در انتظـار این افراد اسـت. 

بسـیاری از تولیدکننـدگان از شـرایط تولیـد راضـی 

نیسـتند و بـه جرئـت می تـوان گفـت یـک درصـد 

رضایت نیز وجود ندارد.

اکبـری راد در خصـوص فرایند تولید سـیم و کابل 

خودرویی، خاطرنشان کرد: عمده ماشین آالت تولید 

سـیم و کابـل خودرویـی در کشـور، سـاخت داخـل 

هسـتند و کشـش راد، فراینـد تولیـد ایـن محصـوالت 

اسـت. تنهـا تفـاوت تولیـد سـیم و کابـل خودرویـی با 

سـیم و کابـل بـرق، اسـتاندارد آن هـا اسـت و تفـاوت 

چندانی در ساختار تولید وجود ندارد. قطعات مورد 

نیاز نیز در داخل کشور موجود است و خوشبختانه 

چالش خاصی در تامین آن ها نداریم. اگرچه از انواع 

دسـتگاه های کشـش راد سـاخت کشـور ایتالیـا در 

کشور استفاده می شود اما خوشبختانه دستگاه های 

خوب و با کیفیتی در داخل کشور طی سالیان اخیر 

تولید شـده اسـت و شـاهد رشد و پیشـرفت روزافزون 

در این زمینه هستیم.

وی در پایان یادآور شـد: اگرچه شـرایط تولید در 

کشـور بـه هیـچ وجـه رضایت بخـش نیسـت امـا بـا 

توجـه بـه پیشـرفتی کـه در تکنولـوژی تولیـد سـیم و 

کابـل در داخـل کشـور شـکل گرفتـه اسـت، امیـدوار 

هستیم ضمن حمایت تولید اتفاقات سازنده ای در 

این صنعت در آینده نزدیک رخ دهد.

بـا قیمـت جهانـی متوقف کنند کـه در ایـن صورت 

بـرای تامیـن هزینه های شـرکت و پرداخت دسـتمزد 

کارکنان با مشکل مواجه خواهند شد.

دولت از صنعت سیم و کابل حمایت   
نمی کند

این تولیدکننده سیم و کابل خودرویی در ادامه 

به عدم حمایت دولت از تولید اشـاره کرد و گفت: 

دولـت هیـچ حمایتـی از واحدهـای تولیـدی سـیم و 

کابـل نمی کنـد و مـا تاکنـون تسـهیالتی بـرای ادامه 

فعالیـت خـود دریافـت نکرده ایـم. ضمـن اینکـه در 

پرداخـت بیمـه و مالیـات 9 درصـد ارزش افـزوده، 

دولت سـخت گیری های فراوانی را به کار می گیرد 

و متاسفانه حمایت از تولید تنها در حد شعار باقی 

مانده اسـت. در حال حاضر بسـیاری از شـرکت های 

تولیـدی تنهـا بـه خاطـر حفـظ اشـتغال و نیـروی کار 

خود مشغول به فعالیت هستند و این واحدها هیچ 

سـودآوری بـرای صاحبـان خـود ندارنـد. ضمن اینکه 

نیـروی انسـانی متخصـص و آشـنا بـا صنعت سـیم و 

کابـل در سـازمان های مرتبـط بـه کار گرفتـه نشـده 

اسـت و بسـیاری از کارشناسـان ایـن واحدهـا، هیـچ 

آشنایی با این صنعت ندارند و از اطالعات و دانش 

کافی برخوردار نیستند. حقیقت امر این است که 

اگر افراد قصد ورود به حوزه تولید را دارند، باید یک 

سـری روابـط خـاص داشـته باشـند تـا بتواننـد ضمـن 

آگاهی از نوسان قیمت مس در بازار داخلی، شرایط 

ایـن صنعـت تاثیرگـذار خواهـد بـود. در بعضـی از 

موارد، تولیدکنندگان خودرو از پرداخت هزینه سیم 

و کابـل خریـداری شـده عاجـز هسـتند و بـه جـای 

پرداخـت پـول نقـد، تعـدادی خـودرو در اختیـار 

شـرکت های تولیدکننـده قرار می دهنـد اما به دلیل 

اینکـه حاشـیه سـود تولیـد سـیم و کابـل خودرویـی 

کمتر از سایر واحدهای تولیدی است، تولیدکننده 

ناچار است شرایط خودروسازان را بپذیرد.

اکبـری راد در خصـوص مشـتریان ایـن شـرکت، 

اذعان کرد: در شرایط فعلی، مشتریان شرکت سیم 

و کابل رادمهر شایان عالوه بر تولیدکنندگان خودرو، 

واحدهای صنعتی نیازمنــــد بــــه کابــــل دوشاخــــه 

هسـتند. بـا ایـن وجـود حجـم تولیـد سـیم و کابـل 

کاهـش بسـیاری داشـته و میـزان سـیم و کابل تولید 

شـده در شـرکت، تنهـا 10 تـا 20 درصـد از ظرفیـت 

اسمی تولید است.

وی در ارتبـاط بـا چشـم انداز صنعـت سـیم و 

کابـل، اظهـار کـرد: پیش بینـی می شـود بـازار تولیـد 

سـیم و کابـل در آینـده نزدیـک، در دسـت عـده ای 

خاص و سـرمایه داران بزرگ حوزه تولید قرار خواهد 

گرفـت و تعییـن قیمـت نهایـی توسـط آن هـا صـورت 

خواهد پذیرفت. به همین دلیل بیشتر سود حاصل 

از تولید و حتی فروش سیم و کابل نصیب این افراد 

خواهـد شـد و مابقـی شـرکت ها تـوان چندانـی بـرای 

رقابت در این بازار پیدا نخواهند کرد و سود حاصل 

از تولیـد آن هـا تنها به میزان هزینه های صرف شـده 

خواهـد بـود. انحصـار بـازار تولیـد سـیم و کابـل در 

دسـت چنـد شـرکت و کـوچ شـرکت های تولیـدی از 

بازار رقابت، مانع بزرگی برای پیشرفت این صنعت 

در آینـده اسـت. متاسـفانه تعییـن قیمـت مـس در 

بـازار داخلـی، در دسـت گروهـی خـاص اسـت کـه 

بدون توجه به قیمت جهانی، نرخ تعیین می کنند؛ 

در حالی که حتی با کاهش قیمت جهانی این فلز، 

و  قیمـت مـس در داخـل هسـتیم  افزایـش  شـاهد 

فروشندگان نیز حاضر به کاهش قیمت های نهایی 

برای مصرف کنندگان نیسـتند. این در حالی اسـت 

کـه شـرکت های تولیدکننـده نیـز یـا بایـد مـس را بـا 

وجـود افزایـش قیمـت نسـبت بـه بـازار جهانی تهیه 

کنند و یا تولید خود را تا زمان کاهش قیمت همسو 
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ضعف در قوانین مقابله با سیم و کابل غیر استاندارد
مدیرعامل شـرکت تولیدی سـیم و کابل سیمیا گفت: علی رغم برگزاری جلسـات فراوان در انجمن 
صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سـیم و کابل طی سالیان اخیر، تا زمانی که قوانین بازدارنده و همچنین 
انگیـزه کافـی در مدیـران ذی ربط جهت مقابله با تولید و توزیع سـیم و کابل اسـتاندارد ایجاد نشـود، 

همچنان شاهد ادامه تولید و توزیع گسترده سیم و کابل غیر استاندارد خواهیم بود.

بـا خبرنـگار  علیرضـا معتمدرسـا در گفت وگـو 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کرد: 

مقابله با تولید و توزیع سیم و کابل غیر استاندارد، 

دغدغـه تمـام تولیدکننـدگان سـیم و کابـل کشـور 

کارفرمایـی  صنفـی  انجمـن  اعضـای  و  اسـت 

تولیدکنندگان سیم و کابل ایران مدت های طوالنی 

اسـت کـه بـه دنبـال رفع این معضل بوده انـد. ما این 

موضـوع را بـا مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان تهـران در 

میـان گذاشـته ایم و قول هـای مسـاعدی نیـز در ایـن 

راستا مطرح شده است.

کابـل  و  سـیم  تولیـد  وی در خصـوص معضـل 

اسـتاندارد، عنـوان کرد: یکی از مسـائل مهـم در این 

متاسـفانه  و  اسـت  قوانیـن  در  ضعـف  خصـوص، 

سازمان های مرتبط مانند سازمان ملی استاندارد با 

کمبود نیروی انسانی مواجه هستند. جرایم تعریف 

شـده در ایـن زمینـه نیـز آن چنـان کـه بایـد بازدارنـده 

نیسـت و بـرای مثـال جریمـه یـک میلیـون تومانـی به 

هیچ وجه کارایی الزم جهت بازدارندگی را ندارد. این 

مـوارد باعـث شـده اسـت تـا شـاهد افزایـش روزافـزون 

تولیدکنندگان سیم و کابل های غیر استاندارد باشیم 

و روزبـه روز نیـز بـه قـدرت آن هـا افزوده می شـود. بر 

همیـن اسـاس مقابلـه بـا ایـن معضـل، یـک حرکـت 

جمعـی همـراه بـا تصمیمـات کلـی و حاکمیتـی را 

می طلبـد کـه تـا به امـروز رخ نداده اسـت و ضرورت 

دارد یـک سـری قوانیـن بازدارنـده از سـوی نهادهـای 

مرتبط به ویژه قوه قضاییه و سازمان ملی استاندارد 

تدوین و ابالغ شود تا شاهد رفع این معضل در گذر 

زمان باشیم.

ضرورت اعمال قوانین بازدارنده در   
صنعت سیم و کابل

مدیرعامل شـرکت تولیدی سـیم و کابل سـیمیا 

در همیـن راسـتا اضافـه کـرد: ایـن معضـل بـه قـدری 

افزایـش یافتـه اسـت کـه بـرای مثـال از هادی هـای 

آلومینیومـی CCA بـه جـای سـیم مسـی بـه دلیـل 

شـباهت ظاهـری کـه وجـود دارد، در سیم کشـی 

در  ایـن  می شـود.  اسـتفاده  مسـکونی  واحدهـای 

حالـی اسـت کـه میـزان جریـان بـرق عبـوری از هـر 

ابعـاد  در  و  اسـت  متفـاوت  سـیم ها  ایـن  از  یـک 

گسترده می تواند منجر به حوادث ناگواری شود. 

بنابرایـن تـا زمانـی کـه قوانیـن بازدارنده و همچنین 

انگیـزه کافـی در مدیـران ذی ربـط جهـت مقابلـه بـا 

تولید و توزیع سیم و کابل استاندارد ایجاد نشود، 

همچنـان شـاهد ادامـه این معضل خواهیـم بود. ما 

جلسـات فراوانـی را طـی سـالیان اخیـر در انجمـن 

صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیم و کابل ایران 

جهت رفع این مشـکل برگزار کرده ایم که متاسـفانه 

نتیجـه مطلـوب حاصـل نشـده و این نشـان می دهد 

کـه مسـیر درسـت در ایـن راسـتا طـی نشـده اسـت. 

امیـدوار هسـتیم مدیـران جدیـد حاضـر در سـازمان 

ملـی اسـتاندارد ایـران گام هـای مثبتـی را در ایـن 

خصـوص بردارنـد تـا شـاهد رفع این معضـل در آینده 

نزدیک باشیم.

معتمدرسا در ادامه به ضرورت استانداردسازی 

سیم و کابل اشاره کرد و گفت: استاندارد در تولید 

سیم و کابل به معنای رعایت حداقل میزان کیفیت 
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برای حفظ امنیت مصرف کنندگان است. خوشبختانه 

در داخل کشـور شـرکت هایی مشـغول تولید سیم و 

کابـل هسـتند کـه حاشـیه امنـی بـرای تولیـد ایـن 

اسـتاندارد  حتـی  و  می گیرنـد  نظـر  در  محصـول 

تولیـدی آن هـا از میـزان اسـتاندارد تعریف شـده نیز 

بیشـتر اسـت. ایـن مهـم را می تـوان از وزن سـیم و یـا 

کابل تولیدشده تشخیص داد و برای مثال اگر وزن 

دو نمونه مشابه از یک محصول را با یکدیگر مقایسه 

کنیـم، نمونـه ای کـه 100 یـا 200 گـرم وزن بیشـتری 

نسـبت بـه محصـول دیگر دارد، مشـخص اسـت که 

ماده اولیه بیشـتری در تولید آن به کار گرفته شـده 

محصـول  بیشـتر،  شـده  تمـام  قیمـت  علی رغـم  و 

مرغوب تـری خواهـد بـود. تجربـه نشـان داده اسـت 

که این شـرکت ها ماندگاری بیشـتری در سـطح بازار 

در بلندمدت خواهند داشت و اگرچه ممکن است 

در کوتاه مدت با ضررهای مالی مواجه شوند اما در 

نهایـت موفـق شـده اند طـی سـالیان طوالنـی در ایـن 

صنعت فعالیت کنند و به نوعی ماندگار شوند.

توسعه صادرات در دستور کار مسئوالن   
قرار بگیرد

وی در ارتباط با شرایط صنعت سیم و کابل در 

بازارهای بین المللی، اظهار کرد: زمانی که صحبت 

همـان  مقصـود  می کنیـم،  خارجـی  بازارهـای  از 

کشـورهای عراق و افغانسـتان اسـت. این در حالی 

است که صادرات سیم و کابل به ترکیه و کشورهای 

حـوزه خلیـج فـارس بـه دلیـل تعرفه هـای وارداتـی و 

اسـتانداردهای مختـص بـه ایـن کشـورها صـورت 

نمی پذیرد و به همین علت صادرات به دو کشـور 

اسـاس  بـر همیـن  اسـت.  همسـایه محـدود شـده 

بـرای  را  خـاص  شـرایط  سـری  یـک  هسـتیم  ناچـار 

توسـعه صـادرات در دسـتور کار خـود قـرار دهیـم و 

چـاره ای جـز ایـن هـم نداریـم امـا متاسـفانه بـاز هـم 

همـکاری الزم بـا تولیدکننـدگان در ایـن خصـوص 

انجام نمی شود.

این فعال صنعت سـیم و کابل خاطرنشـان کرد: 

یـک تولیدکننـده مـواد اولیـه خـود را بـا مشـکالت 

فراوانـی تامیـن و بـا پرداخت مالیات 9 درصـد ارزش 

افـزوده اقـدام بـه صـادرات آن می کند. در حالی که 

صادرات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 

اسـت، دولـت مکلـف بـه بازپرداخـت ایـن مبلـغ بـه 

صادرکنندگان است اما متاسفانه شاهد هستیم این 

وعـده  کـه  حالـی  در  و  نمی پذیـرد  صـورت  اقـدام 

بازپرداخت آن به جای سایر مالیات ها را می دهند، 

باز همچنین اتفاقی رخ نمی دهد. در واقع کمترین 

گرفتـه  نظـر  در  نیـز  صادرکننـدگان  بـرای  مشـوق 

از  بسـیاری  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  و  نمی شـود 

از  حاصـل  سـود  کسـب  دنبـال  بـه  تولیدکننـدگان 

بازگشت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداختی 

هسـتند امـا ایـن مهـم در حالـی کـه می توانـد به یک 

ابـزار یاری رسـان بـه تولیدکننـدگان تبدیـل شـود امـا 

متاسـفانه بـا وجـود یک سـری تصمیم های نادرسـت 

صورت نمی پذیرد و به همین دلیل صادرات سیم و 

کابل رونق چندانی نداشته است.

اسـتانداردهای  تاثیـر  در خصـوص  معتمدرسـا 

سـیم و کابـل بـر قیمـت تمـام شـده محصـول، اذعان 

کرد: تولید سیم و کابل در سراسر جهان با توجه به 

اسـتانداردهای تعریـف شـده صورت می پذیـرد و بر 

همین اساس کاربردهای مختلفی برای انواع سیم و 

کابـل در نظـر گرفته شـده اسـت. برای مثـال، زمانی 

کـه یـک مجتمـع مسـکونی در دسـت سـاخت قـرار 

می گیـرد، از همـان ابتـدا میـزان بـرق مصرفـی بـرای 

این مجتمع محاسـبه خواهد شـد و در ادامه میزان 

سـیم و کابل مورد نیاز در دسـتور خرید قرار خواهد 

گرفـت. بایـد در نظـر داشـت با توجه به اینکه حجم 

تولید سیم و کابل از مصرف آن در داخل کشور طی 

سالیان اخیر بیشتر بوده است، یک بازار رقابتی در 

سـطح بـازار شـکل گرفته که عامـل مانـدگاری در آن، 

تولید محصول باکیفیت و استاندارد خواهد بود.

وی در پایـان یـادآور شـد: آینـده صنعـت سـیم و 

کابـل روشـن اسـت. ایـن مهـم بسـتگی به اسـتراتژی 

شرکت های فعال و همچنین توسعه سرمایه گذاری 

در ایـن صنعـت دارد و مادامـی کـه جمعیت کشـور 

در حـال افزایـش اسـت، مـا نیازمنـد بـه انـواع سـیم و 

اقدامـات  هسـتیم  امیـدوار  بـود.  خواهیـم  کابـل 

سـازنده ای در راسـتای توسـعه تولیـد سـیم و کابـل 

اسـتاندارد انجام شـود تا همزمان با رشـد جمعیت، 

شاهد پیشرفت روزافزون این صنعت باشیم.

آینده صنعت سیم و کابل 
روشن است. این مهم 
بستگی به استراتژی 

شرکت های فعال و همچنین 
توسعه سرمایه گذاری در 
این صنعت دارد و مادامی 
که جمعیت کشور در حال 
افزایش است، ما نیازمند 

به انواع سیم و کابل 
خواهیم بود
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بالتکلیفی معدنچیان شیلی
سـهامداران کلیدی در روز 31 ماه آگوسـت به موسسـه   »Fastmarkets« اعالم کردند که صنعت 
معـدن در شـیلی، بزرگ ترین تولیدکننـده مس جهان، احتمـاال بدون توجه به نتیجه همه پرسـی ملی 
در مـورد تصویـب و اجرای قانون اساسـی جدید در سـطح ملـی، با عدم قطعیـت و بالتکلیفی مواجه 

خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به نقل از موسسه »Fastmarkets«، نظرات فعاالن 

بازار در مورد قانون اساسـی جدید پیشـنهادی بر دو 

موضوع تقسیم بندی می شـود که می تواند تاثیرات 

منفی و مثبتی را در بر داشـته باشـد. برخی عقیده 

دارنـد کـه ایـن همه پرسـی بـر صنعـت معـدن تاثیـر 

مثبـت می گـذارد و ایجـاد تغییـرات ضـروری اسـت. 

برخـی دیگـر بـر ایـن باورنـد کـه ایجـاد ایـن تغییـرات 

می تواند برای این صنعت خطرناک باشد.

قانون اساسـی جدید توسـط مجلسـی تهیه شـد 

کـه در مـاه مـی 2021 پـس از رای مـردم بـه ایجـاد 

تغییرات در قانون اساسی در ماه اکتبر 2020 تشکیل 

شـد. در همیـن رابطه تظاهـرات موافقان و مخالفان 

ایجاد تغییرات از اواخر سـال 2019 در سراسـر شـیلی 

آغاز شد و ناآرامی های اجتماعی گسترده عمدتا به 

دلیل هزینه های باالی زندگی بود. اکثر فعاالن بازار 

موافق بودند که قانون اساسی جدید بسته به اینکه 

تـا چـه انـدازه قوانیـن مرتبـط جدیـد بایـد تصویـب و 

اجرا شوند، آن را برای بخش معدن مضر نمی دانند 

امـا بـر ایـن باورنـد کـه نگرانی هایـی در مـورد اصـالح 

بهـره مالکانـه معـادن وجـود دارد کـه قـرار اسـت بـه 

زودی اجرایی شود.

فعاالن بازار عقیده دارند که شیلی همچنان یک 

تولیدکننـده مهـم مـس اسـت و هنـوز هـم می توانـد 

سـرمایه گذاری  بـرای  پویـا  و  سـازنده  محیطـی 

شرکت های معدنی ایجاد کند. یکی از منابع آگاه به 

شـرایط  کـه  کـرد  اعـالم   »Fastmarkets« موسسـه   

معادن در شیلی ممکن است بهتر از کشور همسایه 

خود پرو باشد.

فعاالن بازار خاطرنشان کردند که معادن باید در 

سـطح جهانـی بـا تغییـر نگرش هـای مربوط بـه حقوق 

بومـی، اجتماعـی و زیسـت محیطی سـازگار شـوند. 

موسسـه   »Fastmarkets«  اخیـرا نـکات کلیـدی 

مربـوط بـه قانـون اساسـی در ایـن صنعـت و محیـط 

سیاسی گسترده تر شیلی را بیان کرده است.

خصوصیات معدن  
در ایـن راسـتا چندیـن مـاده در قانـون اساسـی 

جدید پیشـنهادی شـیلی مربوط به معدن اسـت. به 
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عنوان مثال، ماده 127 تا 132 این قانون بیان می کند 

که دولت شیلی باید یک اداره از نظر بوم شناختی و 

زیست محیطی را مسئول مدیریت این مسئله کند. 

جمالت مطرح شـده در این بخش قابلیت تفسـیر و 

بـه دلیـل ماهیـت غیـر  کاربـرد گسـترده را دارنـد. 

اختصاصـی مقـاالت، بـه نظـر می آیـد وجـود طیـف 

وسیعی از منابع معدنی شیلی، منجر به چالش های 

قانونـی علیـه پروژه هـای معدنـی می شـود و  فراینـد 

معـدن  صنعـت  پروژه هـای  بـرای  را  قانونی سـازی 

طوالنی تر می کند.

یکـی از مهم تریـن تغییراتی که این صنعت بـا آن 

مواجه خواهد شد، این خواهد بود که قانون اساسی 

جدید، معدنچیان را مستقیما مسئول هرگونه آسیبی 

کـه پروژه هـای آن هـا بـه محیـط زیسـت وارد می کند، 

می دانـد و آن هـا بایـد از دارایی هـای خـود بـرای حـل 

چنیـن مشـکالتی اسـتفاده کنند. بـا این حـال، برخی 

منابـع بیـان می کنند کـه وضع چنیـن مقرراتـی برای 

حفاظـت از زیسـتگاه های طبیعـی شـیلی معقـول و 

ضروری است.

به گفته فیلیپه رومان بریونس، رئیس فدراسیون 

کارگران معدن »FMC«، قانون اساسی جدید در واقع 

بـا اسـتانداردهای امـروزی کامـال همخوانـی دارد و 

می توانـد کل سـناریوهای مرتبـط زیسـت محیطی را 

متحول کند. این موضوع ایجاب می کند که رابطه 

بیـن شـرکت ها، جوامـع و محیـط زیسـت، مشـمول 

انصاف و شایستگی بیشتری شود. بهره گیری بیشتر 

از جوامـع بومـی بـرای ایجاد قوانین خود، می تواند به 

بـرای شـرکت های  اطمینـان  عـدم  و  فشـار  افزایـش 

معدنی منجر شود که این موضوع خود عامل عمده 

و  تاجـران  از  تعـدادی  نگرانی هـای  و  بالتکلیفـی 

تحلیل گران شیلی بود.

همچنیـن تعـدادی ایـن نگرانـی را مطـرح کردند 

که قانون اساسـی جدید دسترسـی معادن به منابع 

آب را محــــدود می کنــــد. بـرای حـل ایـن مشـکل 

می تـوان از معـادن بـرای نمک زدایـی آب اسـتفاده 

کـرد کـه ایـن  کار نیـز هزینـه مشـارکت را افزایـش 

می دهد و در نتیجه می تواند مزایا و جذابیت های 

بـه عـالوه  بهره بـرداری از معـادن را کاهـش دهـد. 

قوانین حفاظت از محیط زیست به ویژه در مناطق 

نیز بر این باورند که هر گونه عدم تصویبی به منزله 

پایـان قانون گـذاری نخواهـد بـود و انتظـار مـی رود در 

صـورت وقـوع چنیـن اتفاقی، پیش نویس هـای جدید 

قانون اساسی ارائه شود.

در سـال 2020، یک همه پرسـی در سـطح ملی در 

همیـن رابطـه برگـزار شـد کـه در آن 78 درصـد از 

رای دهنـدگان از تغییـر و جایگزینـی قانـون اساسـی 

فعلـی حمایـت کردنـد. نظرسـنجی های اخیر نشـان 

می دهـد کـه تنهـا 17 درصد از رای دهندگان معتقد 

بودنـد کـه در صورتـی کـه نتیجـه همه پرسـی نـه بـه 

این قانون باشـد، قانون اساسـی قدیمی باید حفظ و 

اجرا شود.

این فعاالن در ادامه اضافه کردند که این قانون 

اساسـی از زمـان دیکتاتـور سـابق، آگوسـتو پینوشـه 

وجـود دارد و مـردم شـیلی بـه خوبـی می داننـد کـه 

کشـور  می توانـد  قانـون  ایـن  تغییـر  بـا  شـیلی 

متفاوت تری باشد.

به عالوه آن ها معتقدند که قانون اساسی جدید 

تصویب خواهد شد و ایجاد تغییرات ضروری است. 

ایـن فعـاالن بـر ایـن باورند که این کشـور چندین سـال 

رشـد تولیـد ناخالص داخلـی را تجربه کرده اسـت اما 

آن بی بهـره  اقتصـادی  از مزایـای  ایـن کشـور  مـردم 

بوده انـد و اکنـون زمـان آن فـرا رسـیده اسـت که سـود 

بیشـتری از معادن به سـرمایه گذاری در خود شـیلی 

اختصــــاص یابـد. اکثــــر منابعــــی کـه موسســــه   

اسـت،  داشـته  گفتگـو  آن هـا  بـا   »Fastmarkets«

عقیـده دارنـد که نابرابـری اقتصادی عامل نارضایتی 

سیاسی در شیلی است.

فرای قانون اساسی  
اگرچه تعدادی از فعاالن بازار نسـبت به قانون 

اساسـی جدیـد نگرانی هایی داشـتند امـا اگر قانون 

اساسـی تصویـب نمی شـد، اندکـی از نگرانی هـای 

آن هـا برطـرف می شـد. آن هـا معتقدنـد کـه ایجـاد 

وضعیـت  و  نگرانـی   اساسـی  قانـون  جدیـد  رونـد 

افزایـش  مـــدت طوالنی تـری  بـــرای  را  بالتکلیفـی 

می دهـد؛ در حالـی کـه احساسـات عمومـی در 6 

ماه گذشته در این رابطه آسیب دیده است.

یـک تاجـر اهـل شـیلی در ایـن راسـتا بیان کـرد که 

مهمـی کـه دارای چرخـه آب و یخچال هـای طبیعی 

بوده، ارائه شده است.

فعـاالن بـازار می گوینـد که چنین تغییراتـی برای 

هرگونه توسعه معدن در امتداد مرز شیلی و آرژانتین، 

معـدن  فعالیـت  کـه درخواسـت مجـوز  منطقـه ای 

»باریـک گلـد پاسـکوآالمای« در آن رد شـده اسـت، 

پیامدهایی را در بر خواهد داشـت. در همین راسـتا، 

برخی از منابع به طور گسترده نگرانی های خود را در 

مورد معادن موجود در نزدیکی یخچال های طبیعی 

ابراز کردند. در همین رابطه شرکت »آنگلو آمریکن« 

که بهره بردار معدنی به نام لوس برونس است که در 

مجـاورت یـک یخچـال طبیعـی قـرار دارد، اعـالم کرد 

که در این مرحله، ما ترجیح می دهیم درباره تحوالت 

سیاسی در شیلی اظهار نظر نکنیم.

تداوم نگرانی  ها در صورت تصویب   
قانون جدید

جدیـد،  اساسـی  قانـون  تصویـب  صـورت  در 

صنعتگـران پیش بینی می کنند که اجـرای آن فرایند 

طوالنی تـری را طـی خواهـد کـرد؛ چراکـه بایـد قوانیـن 

جدیـدی بـرای تنظیـم موثر بسـیاری از مفـاد آن وضع 

شــــود. برخــــی از فعـاالن بـازار معتقدنــــد کـه اگـر 

همه پرسی قانون اساسی جدید با اکثریت نسبی و نه 

اکثریت قاطع تصویب شـود، افزایش نگرانی  و ایجاد 

وضعیت بالتکلیفی محتمل خواهد بود. برخی دیگر 

یکی از مهم ترین تغییراتی 
که این صنعت با آن مواجه 
خواهد شد، این خواهد بود 
که قانون اساسی جدید، 
معدنچیان را مستقیما 

مسئول هرگونه آسیبی که 
پروژه های آن ها به محیط 
زیست وارد می کند، می داند
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سـطح آن از سـال 2017 اسـت. موضوعـی چـون کاهـش 

عیـار سـنگ اسـتخراج شـده و مسـئله خشکسـالی، از 

عوامل اصلی این کاهش بودند.

به گفته یک نهاد در وزارت معدن شـیلی به نام 

کمیسیون محلی مس کوچیلکو، این کشور غنی از 

مـواد معدنـی، از سـال دو هـزار میـالدی بـه بعـد و در 

نتیجـه کاهـش عیـار ذخایـر معدنـی، کاهـش نـرخ 

بازیابـی و تـورم کلـی هزینه، بازدهی خود به ویـژه در 

بخـش نیـروی کار و خدمـات را از دسـت داده اسـت. 

میانگیـن عیـار مـس در سـال 1999 حـدود 1.41 درصـد 

بود اما اکنون حدود 0.60 درصد است.

انجمن کوچیلکو تخمین می زند که در سه ماهه 

اول سـال 2022، شـیلی میانگیـن هزینـه نقـدی مـس 

1.54 دالر در هـر پونـد را داشـت کـه افزایـش قابـل 

توجهـی نسـبت بـه دوره سـال های 2016 تـا 2021 بـا 

حـدود هزینـه 1.31 تـا  1.37 دالر در هـر پونـد را نشـان 

می دهـد. انجمـن سـونامی بیـان کـرد کـه هزینه های 

صـرف شـده در بهره برداری هـای انجـام شـده در 

شـیلی, ایـن کشـور را جـزو چهـار کشـور با بهـای تمام 

شده جهانی باال قرار داده است.

بـه  سـونامی،  انجمـن  رئیـس  هرنانـدز،  دیگـو 

موسسـه   »Fastmarkets« اعالم کرد که اگر قانون 

اساسـی تغییر نکند، دو سـال بالتکلیفی را در پیش 

خواهیم داشـت و تا زمانی که قانون اساسـی جدید 

اجرایـی نشـود، سـرمایه گذاری های بـزرگ متوقـف 

خواهد شد.

وی در ادامـه افـزود کـه هـر کسـی کـه در حـال 

حاضـر در معادن شـیلی بهره برداری انجـام می دهد، 

به این کار خود ادامه خواهد داد. در آینده، بحث در 

بسـیار  نوپـا  و  توسـعه ای  جدیـد  پروژه هـای  مـورد 

سخت تر خواهد بود. همچنین قانون اساسی قوانین 

نیـروی کار را بـه گونـه ای تغییـر می دهـد کـه برخـی 

منابـع بـر ایـن باورنـد کـه ایـن امـر می توانـد بـر تولیـد 

معدن تاثیر منفی بگذارد.

برخی منابع آگاه در صنعت معدن اعالم کردند 

کـه بهبـود حقـوق نیـروی کار، امـکان اعتصـاب را 

آسان تر می کند و توانایی کارگران برای ایجاد اختالل 

در تولید را افزایش می دهد.

هرنانـدز بـه موسسـه   »Fastmarkets« گفـت 

که صنعت معدن  در شیلی، قوی ترین اتحادیه را 

دارد؛ بنابرایـن آن هـا نیـازی بـه تبعیـت بیشـتر از 

افراد دیگر ندارند.

وی در ادامـه افـزود کـه آنچـه ممکن اسـت اتفاق 

بیفتـد، ایـن اسـت کـه مـا شـاهد اعتصابـات خـارج از 

معامـالت  و  باشـیم  جمعـی  مذاکـرات  دوره هـای 

بخش هـای گسـترده تر با اتحادیه ها می تواند مانـع از 

بهره برداری در معادن کوچک تر شود.

 » FMC « بریونـز از فدراسـیون کارگـران معـدن

بیـان می کنـد کـه اتحادیـه طرفـدار قانـون اساسـی 

جدیـد اسـت زیـرا ایـن کار بـرای کارگـران و بـرای 

امـری سـودمندتر اسـت.  پایـدار معـدن  اسـتخراج 

منابـع دیگـر این دیـدگاه را تایید کردند و گفتند که 

ایجـاد تغییـرات در قوانیـن مربـوط بـه اتحادیه هـای 

اصناف ضروری است.

دولـت شـیلی دربـاره آینـده شـرکت های خصوصـی و 

تصویب یا عدم تصویب این قانون اساسی در شیلی 

تضمینی نمی دهد. بنابراین سرمایه گذاران جدید در 

ایـن رابطـه محتاطانه تـر عمـل می کننـد. همچنیـن 

برخی منابع تاکید کردند که عدم صدور مجوز برای 

پروژه هـای معدنـی، در کنـار پیشـنهادات قانون بهره 

مالکانه معادن و تشدید رویکرد مخالف با بهره برداری 

بـه ایجـاد تغییـرات در قانـون  معـادن بـدون توجـه 

اساسی، همچنان پابرجا خواهد بود.

انجمن خصوصی استخراج معادن به نام سونامی، 

همچنـان بـر ادامه بحـث در مورد اصالحات مالیاتی 

که می تواند منجر به رسـیدن بهره مالکانه معادن و 

وضع مالیات بر بهره  برداران معادن به نرخ موثر از 40 

تا 42 درصد حال حاضر به بین 55 تا 60 درصد تغییر 

کنـد، تاکیـد دارنـد. اکثـر فعـاالن بـازار عقیـده دارنـد 

بعیـد اسـت کـه حق بهره مالکانه معـادن تغییر کند؛ 

چراکـه بـه نوبه خود عامل بازدارنـده پروژه های جدید 

خواهد بود.

یک منبع آگاه اعالم کرد که کشـور شـیلی برای 

رشـد و حفـظ صنعـت معدن خـود به سـرمایه گذاری 

بخش خصوصی نیاز دارد. شرکت اطالعاتی معدنی 

»PlusMining« مستقر در شیلی، معتقد است که 

بن بسـت و ایجـاد مشـکل در مـورد قانـون اساسـی 

نتیجه تغییر محیط سیاسی و اجتماعی است.

خوان کارلوس گواجاردو، مدیر اجرایی این شرکت 

گفت که نسل های جوان تر از محیط  زیست حمایت 

می کننـد و بـه  طـور فزاینـده ای با فعالیت معـادن در 

کشور خود مخالف هستند.

وی در ادامه افزود که هر اتفاقی که در همه پرسی 

رخ دهـد، بایـد کارهای زیادی برای بازگرداندن ثبات 

سیاسی در شیلی انجام شود.

کاهش میزان تولید در شیلی  
شیلی بزرگترین تولیدکننده مس در جهان است و 

در سال 2021، حدود 5.62 میلیون تن مس تولید کرده 

است اما در حال حاضر میزان تولید آن در حال کاهش 

است و حجم آن در سال گذشته کاهش 1.84درصدی 

سـاالنه نسـبت بـه حجـم تولیـد 5.73 میلیون تنـی در 

سـال 2020 را نشـان می دهـد کـه نمایانگـر پایین تریـن 



59         مهر ماه  1401        شماره  236

مــس
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی



شماره  236          مهر ماه  1401 60

سرب و روی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی



61         مهر ماه  1401        شماره  236

سرب و روی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

سرب و رویسرب و روی

صنعت سرب تشنه صادرات است

بازیابی عرضه و تقاضا در بازار سرب
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صنعت سرب تشنه صادرات است

مدیـر کارگاه تولیدی شـمش سـرب حسـنی گفت: بـا توجه به اینکه بیـش از 97 درصد سـرب 
کشـور بـا اسـتفاده از باتری فرسـوده تولید می شـود، ایـن صنعت همزمان بـا تولید باتـری پابرجا 
خواهـد بـود اما در حال حاضـر با کاهش واردات باتری فرسـوده و حرکت دنیا به سـمت اسـتفاده از 

باتری های لیتیومی، بسیاری از تولیدکنندگان شمش سرب با خطر تعطیلی روبه رو شده اند.

اسـماعیل حسـنی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: کارگاه 

تولیدی شمش سرب حسنی در سال 1390 در شهرک 

صنعتی شکوهیه قم با ظرفیت تولید سالیانه دو هزار 

تن شـمش سـرب در سـال راه اندازی شـده اسـت و در 

حـال حاضـر بـا ظرفیـت 30 تـا 40 درصـد ایـن میـزان 

مشغول فعالیت هستیم.

وی افـزود: متاسـفانه تولیـد شـمش سـرب طـی 

سال 1397، شمش های سرب تولید شده در داخل به 

بازارهای جهانی صادر می شد اما بعد از آن، صادرات 

بـه خـارج از کشـور ممنـوع شـد و این در حالی اسـت 

که با توجه به مازاد تولیدی شـمش سـرب در داخل، 

بایـد امـکان صـادرات ایـن محصـول فراهـم شـود. در 

ورود موقـت نیـز تولیدکننـده موظـف اسـت بخـش 

عمـده ای از شـمش سـرب تولیدشـده را بـه خـارج از 

کشور صادر کند اما در حالت کلی، امکان صادرات 

سالیان اخیر نه تنها پیشرفتی نداشته است بلکه با از 

دسـت رفتن بازارهای بین المللی، بازار داخلی نیز از 

شـرایط مناسـبی برخـوردار نیسـت. هم اکنـون میـزان 

سـرب تولیـدی در داخـل، بیـش از نیـاز بـازار اسـت و 

تولیدگنندگان قادر به فروش کافی و تامین نقدینگی 

مورد نیاز خود نیستند.

مدیـر کارگاه تولیـدی شـمش سـرب حسـنی در 

خصـوص اهمیـت صـادرات، عنـوان کـرد: تـا پیـش از 
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ایـن مـواد ترکیـب می شـوند. در نهایـت ناخالصـی 

موجود حذف می شوند و در نهایت شمش سرب با 

عیار بیش از 98 درصد به دست می آید. ضمن اینکه 

بـه  کارگاه  داخـل  در  تولیـدی  شـمش های  عمـده 

شرکت های مطرحی همچون پارسیان پارت پاسارگاد 

و همچنین صبا باتری تحویل داده می شود.

آالیندگی، از مشکالت بزرگ صنعت   
سرب است

»فلـزات  خبرنـگار  سـوال  بـه  پاسـخ  در  حسـنی 

آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه دیـدگاه شـما در خصـوص 

آالیندگـی صنعـت سـرب چیسـت، گفـت: آالیندگی 

سرب از مشکالت بزرگ این صنعت به شمار می آید. 

متاسـفانه سـرب دود فراوانـی تولیـد می کنـد و در 

مجـاورت قـرار گرفتـن بـا سـرب، عوارض خطرناکـی را 

برای انسان به همراه خواهد داشت. در همین راستا 

و به منظور کاهش آالیندگی موجود، ما بک فیلترهای 

الزم را در داخـل کارگاه تعبیـه کرده ایـم و هـر سـه مـاه 

یک بار پایش های الزم از جانب کارشناسـان سـازمان 

محیـط زیسـت صـورت می پذیـرد. ایـن پایش هـا در 

قالب ذرات و خود سرب است که زیر نظر آزمایشگاه 

سازمان محیط زیست که شرکت ها را ملزم به انجام 

این پایش ها کرده است، انجام می شود. همچنین دو 

بـار در سـال نیـز از کارکنـان مجموعـه آزمایـش خـون 

گرفتـه می شـود و در صورتـی کـه سـرب موجـود در 

خون باالتر از حد مجاز باشد، اقدامات درمانی الزم 

صـورت می پذیـرد تـا میـزان سـرب موجـود در داخـل 

خون کاهش پیدا کند.

افزایش تعرفه گاز، به فروش ضربه زد  
وی در ارتباط با افزایش قیمت حامل های انرژی، 

اذعان کرد: یکی از بزرگ ترین دغدغه های تولیدکنندگان 

شـمش سـرب ، تعرفـه بـاالی گاز اسـت. تـا روزهـای 

پایانـی سـال گذشـته، میـزان تعرفـه گاز ناچیـز بـود و 

کارگاه قبوض خود را به موقع پرداخت می کرد اما در 

آغاز سـال 1401، اعالم کردند که تعرفه گاز از ابتدای 

سـال گذشـته افزایـش پیـدا کـرده اسـت و شـرکت ها 

موظـف هسـتند مابه التفـاوت افزایـش ایـن تعرفـه را 

برای واحدهای کوچک تولیدی فراهم نشده و به نظر 

مـی رسـد تولیـد شـمش سـرب از اهمیـت و جایـگاه 

مطلوبی در کشور برخوردار نیست و هیچکس به این 

صنعت بها نمی دهد.

 با کمبود باتری فرسوده مواجه هستیم  
حسـنی در ارتبـاط بـا چالـش تامیـن مـواد اولیـه، 

مطـرح کـرد: مـاده اولیـه مـورد نیـاز ایـن کارگاه بـرای 

تولید شـمش سـرب، باتری فرسـوده است. متاسفانه 

بـه   باتری هـای ضایعاتـی  در سـال های اخیـر، تهیـه 

مشکل بزرگی تبدیل شده است و کارگاه های تولیدی 

شمش سرب با کمبود این ماده اولیه روبه رو هستند. 

ایـن در حالـی اسـت که تا پیـش از ایـن، واردات باتری 

بـه داخـل صـورت می پذیرفـت امـا در حـال حاضـر بـه 

دلیل سـخت گیری های فراوان از جانب سـازمان های 

مختلـف بـه ویـژه محیـط زیسـت و همچنیـن انـرژی 

اتمی واردات انجام نمی شـود و این مسـئله به سـایر 

معضالت تولیدکنندگان افزوده است.

وی تصریـح کـرد: شـمش سـرب در ایـن کارگاه به 

صورت اجرت و کارمزدی تولید می شود و ما به ازای 

توافق حاصل شده در ازای دریافت مقادیر مشخصی 

از باتری فرسوده، شمش تولید می کنیم.  برای مثال 

در عـوض تامیـن 10 تـن باتـری فرسـوده، 6 تـن شـمش 

سـرب تحویـل مشـتری می دهیـم. البتـه بـا توجـه بـه 

شـرایط بـازار و ناتوانـی در فروش محصوالت تولیدی، 

این کارگاه در حال حاضر توان خرید باتری مورد نیاز 

را ندارد.

مدیر کارگاه تولیدی شـمش سـرب حسنی ادامه 

داد: در این کارگاه همچنین خالص سازی سرب های 

کارگاهی حاصل از باتری فرسوده انجام می شود. به 

ایـن صـورت کـه در داخل سـرب، افزودنی های مانند 

آنتیموان، مس و قلع وجود دارد که ما پس از جداسازی 

و خالص سـازی این مواد، شـمش های سـرب خالص را 

بـا  خالص سـازی  ایـن  مشـتریان می دهیـم.  تحویـل 

اسـتفاده از کتل هـای 25 تنـی انجـام می شـود کـه 

شـمش سـرب را ذوب و مـواد افزودنـی ماننـد سـود و 

نیترات را داخل آن اضافه می کنند. سپس با استفاده 

از همزن های مکانکی طی مدت هشت تا 10 ساعت، 

 آالیندگی سرب از 
مشکالت بزرگ این صنعت 
به شمار می آید. متاسفانه 
سرب دود فراوانی تولید 
می کند و در مجاورت قرار 
گرفتن با سرب، عوارض 

خطرناکی را برای انسان به 
همراه خواهد داشت
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پرداخت کنند. این در حالی است که اگر پیش تر در 

خصوص افزایش تعرفه گاز اطالع رسـانی می شـد، ما 

فـروش  و  تولیـد  بـرای  را  مشـخصی  برنامه ریـزی 

محصـوالت در نظـر می گرفتیـم تـا حداقـل متحمـل 

زیـان مالـی نشـویم و ایـن افزایـش تعرفـه را در قیمـت 

متاسـفانه  امـا  کنیـم  اعمـال  سـرب  شـمش  نهایـی 

مشـتریان  بـه  را  خـود  اینکـه محصـوالت  علی رغـم 

میـزان  ایـن  پرداخـت  جـز  چـاره ای  بودیـم،  فروختـه 

افزایـش تعرفـه نداشـتیم و در نهایـت کارگاه بـا ضـرر 

هنگفتـی مواجـه شـد و هنـوز هـم نتوانسـته ایم زیـان 

حاصل را جبران کنیم.

این تولیدکننده شمش سرب تاکید کرد: متاسفانه 

پیگیری هـا و اعتراضـات بـه افزایـش یـک بـاره و بـدون 

اطـالع قبـوض گاز بی نتیجـه مانـده اسـت و دولـت و 

مجلـس هیـچ کـدام جوابگـوی این معضل نیسـتند و 

تنها اشاره به افزایش قیمت گاز واحدهای پتروشیمی 

می کننـد کـه ایـن مسـئله مرتبط با صنایـع غیر فلزی 

ماننـد سـرب نیسـت. متاسـفانه مسـئوالن بـه جـای 

حمایت از تولید داخلی و اشتغال زایی در واحدهای 

کوچـک تولیـدی که در هر کـدام از آن ها حداقل 10 تا 

15 نیروی انسانی به طور مستقیم مشغول به فعالیت 

هستند و مشاغل غیرمستقیم نیز ایجاد کرده اند را 

تهدیـد بـه تعطیلـی می کننـد. ایـن در حالـی اسـت 

کارگاه هـای کوچـک تولیـدی بـا افزایـش تعرفـه گاز 

چندانـی  مشـکل  قبلـی  اطالع رسـانی  خـود ضمـن 

ندارند؛ چراکه می توانند بر این اسـاس قیمت تمام 

شـده محصـوالت خـود را افزایـش دهنـد امـا افزایش 

قیمـت یـک باره بعـد از صـدور و پرداخت قبوض در 

پایان سال، می تواند بحران بزرگی برای شرکت ها به 

وجود بیاورد.

حسـنی اضافه کرد:  از آنجایی که قطعی برق در 

سـال 1400 بـدون اطالع رسـانی قبلی صـورت پذیرفت، 

مشـکالت زیـادی را بـه وجـود آورد امـا خوشـبختانه 

امسال، برنامه قطعی برق از پیش اعالم شد و شرکت ها 

بر اسـاس این برنامه توانسـتند سـاعات کاری و تولید 

خود را تنظیم کنند. از سوی دیگر، از آنجایی که ما به 

صـورت کارمـزدی مشـغول فعالیـت هسـتیم، افزایش 

دسـتمزد  میـزان  شـد  باعـث  حقـوق  57درصـدی 

درخواستی نیروی انسانی بیشتر از قبل شود.

نوسان قیمت سرب با کاهش تقاضای   
داخلی

در  سـرب  قیمـت  نوسـان  بـه  ادامـه  در  وی   

بازارهـای جهانـی اشـاره کـرد و گفـت: طـی 6 مـاه 

مـس،  ماننـد  آهنـی  غیـر  فلـزات  قیمـت  اخیـر، 

آلومینیـوم، سـرب و روی در بـورس فلـزات لنـدن بـا 

تاثیـر  نوسـان  ایـن  امـا  اسـت  بـوده  همـراه  کاهـش 

چندانی بر بازار داخلی نداشـته و قیمت  ها بیشـتر 

متاثر از میزان تقاضا در داخل بوده است. با افزایش 

تقاضـای داخلـی بـه خصـوص در ماه های منتهی به 

روزهـای گـرم سـال و در تابسـتان کـه اوج تقاضـای 

بـازار بـرای باتری هـای فرسـوده اسـت، قیمت سـرب 

افزایـش پیـدا می کنـد امـا در روزهـای سـرد سـال، 

باتـری کاهـش پیـدا کـرده و و در نهایـت  مصـرف 

قیمـت سـرب بـا  افـت همراه می شـود. هر کیلوگرم 

سـرب در فصل تابسـتان سـال جاری، به قیمت 71 تا 

72 هزار تومان به فروش رسـید اما از اوخر شـهریور 

مـاه و بـا کاهـش تقاضـا در بـازار، قیمـت آن بـه 64 تـا 

65هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسید. البته الزم 

در  گمانه زنی هـا  بـه  توجـه  بـا  کـه  اسـت  ذکـر  بـه 

خصـوص امضـای توافقنامـه برجـام و کاهش قیمت 

دالر، قیمت سرب نیز کاهش پیدا کرده است.

مدیـر گارگاه تولیـدی شـمش سـرب حسـنی در 

ارتبـاط بـا ضـرورت حمایـت دولـت از تولیدکننـدگان 

بخـش خصوصـی، اظهـار کرد: تولید شـمش سـرب با 

اسـتفاده از خـاک معدنـی نیـز صـورت می پذیـرد امـا 

کارگاه ما همچنان با به کارگیری از باتری فرسوده به 

فعالیت خود ادامه می دهد. بر همین اساس انتظار 

داریم دولت اقدامات الزم جهت تامین مواد اولیه و 

کاهش قیمت حامل های انرژی را در دستور کار خود 

قرار دهد و از فعاالن این صنعت حمایت کند.

حسـنی در پایـان یـادآور شـد: بـا توجـه به اینکه 

بیش از 97 درصد سرب کشور با استفاده از باتری 

فرسـوده تولیـد می شـود، ایـن صنعـت همزمـان بـا 

تولید باتری پابرجا خواهد بود اما در حال حاضر با 

کاهـش واردات باتـری فرسـوده و حرکـت دنیـا بـه 

سـمت اسـتفاده از باتری های لیتیومی، بسیاری از 

تعطیلـی  خطـر  بـا  سـرب  شـمش  تولیدکننـدگان 

روبه رو شده اند.

با افزایش تقاضای داخلی به 
خصوص در ماه های منتهی 
به روزهای گرم سال و در 
تابستان که اوج تقاضای 

بازار برای باتری های 
فرسوده است، قیمت سرب 

افزایش پیدا می کند
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بازیابی عرضه و تقاضا در بازار سرب

در مجمـوع، میـزان عرضه و تقاضا در بازار سـرب پس از لغو سـهمیه بندی بـرق افزایش یافت و 
انتظار می رود افزایش عرضه بیشتر از میزان تقاضا و مصرف باشد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به نقل از موسسه »SMM«، اخیرا با کاهش دما در 

بسـیاری از نقـاط چیـن، واحدهـای ذوب سـرب کـه 

تولید آن ها به دلیل سهمیه بندی برق ناشی از دمای 

باال متوقف شده بود، به تدریج فعالیت خود را از سر 

گرفتند. هفته گذشته، شرکت های صنایع باالدستی 

و پایین دسـتی زنجیـره صنعـت سـرب در اسـتان های 

آن هوئی، جیانگسو و هنان یکی پس از دیگری تولید را 

دوبـاره آغـاز کردنـد. ایـن هفتـه نیـز تولیدکننـدگان 

باتری های سـرب اسـیدی در صنایع پایین دسـتی در 

اسـتان  سـیچوان و شـهر چونگ چینـگ نیـز شـروع بـه 

خـود  تولیـد  فراینـد  سـرگیری  از  بـرای  برنامه ریـزی 

کردند. بنابراین در این شرایط هم میزان عرضه و هم 

میزان تقاضا افزایش پیدا کرد.

در رابطـه بـا بخـش تولیـد سـرب از مـواد معدنـی، 

بیشـترین تاثیـر سـهمیه بندی بـرق ناشـی از کمبـود 

انرژی های برق آبی متوجه واحدهای ذوب در استان 

هون نان شـد. پیش از این نیز بسـیاری از شـرکت های 

تولیدی محلی اطالعیه هایی مبنی بر سهمیه بندی 

بـرق دریافـت کـرده بودنـد کـه آن هـا را مجبـور بـه 

کاهـش تولیـدات خـود در بـازه زمانـی 17 تـا 19 مـاه 

آگوسـت 2022 می کـرد. بررسـی ایـن موسسـه نشـان 

می دهـد کـه تاثیر قطعی برق بـر واحدهـای ذوب در 

اسـتان هون نان چین که از روز 25 آگوسـت آغاز شـد، 

کوچـک  ذوب  واحـد  یـک  دارد.  ادامـه  همچنـان 

 »SMM« تولیدکننده سرب تصفیه شده به موسسه

اعالم کرد که از اواسـط ماه آگوسـت امسـال به دلیل 

دریافـت اطالعیـه سـهمیه بندی بـرق، فرایند تولید 

تولیـد شـمش سـرب پـس از لغـو سـهمیه بندی بـرق 

افزایـش بیشـتری نسـبت بـه تقاضـا و مصرف داشـته 

باشـد. آخریـن داده هـای دریافتـی از موجـودی انبـار 

موجـودی  کـه  می دهـد  نشـان   »SMM« موسسـه 

شـمش سـرب انبار بازرگانان در ماه آگوست با هفت 

هزار و 300 تن افزایش، به 74 هزار و 400 تن رسید که 

در مقایسه با قبل روند افزایشی را در موجودی انبار 

نشان می دهد و این روند همچنان ادامه دارد.

در مجمـوع، میـزان عرضـه و تقاضـا در بازار سـرب 

پـس از لغـو سـهمیه بندی بـرق افزایـش یافـت و انتظـار 

می رود افزایش عرضه بیشتر از میزان تقاضا و مصرف 

باشد. در نهایت پیش بینی می شود که قیمت سرب 

در این هفته همچنان روند کندی داشته باشد. قیمت 

 »SMM« بازار فیزیکی شمش سرب گرید یک موسسه

کاهـش داشـت و از 15 هـزار و 75 یـوان در هـر تـن بـه 

14هزار و 825 یوان در هر تن کاهش یافت.

خـود را بـه حالـت تعلیـق درآورده اسـت و برنامـه ای 

بـرای از سـرگیری تولیـدات در ایـن هفتـه نـدارد. بـا 

 ،»SMM« این حال، طبق آخرین برآوردهای موسسه

شـرکت های تولید سـرب از مواد معدنی در اسـتان 

هونان که تولیدات خود را تحت تاثیر سهمیه بندی 

بـرق کاهـش داده بودنـد، رونـد فعالیت عـادی خود 

را از سر گرفتند.

در رابطـه بـا بخـش تولیـد سـرب از قراضـه، آخریـن 

بررسـی های موسسـه »SMM« نشـان می دهـد کـه 

شـرکت های تولیدکننده سرب تصفیه شـده از قراضه 

در اسـتان آن هوئـی، اساسـا بـا بازیابی توان خود بعـد از 

اتمام سهمیه بندی برق، حدود یک هزار و 400 تن تولید 

روزانـه خـود را افزایـش دادنـد. همزمـان نیـز اسـتان 

جیانگسـو شـاهد افزایـش روزانـه 200 تنـی در جهـت 

عرضه بود. از روز 26 ماه آگوسـت 2022، متوسـط نرخ 

بهره برداری هفتگی واحدهای ذوب تولیدکننده سرب 

از قراضـه 41.21 درصـد بـود کـه 2.88 واحـد درصـد 

نسبت به هفته قبل افزایش داشت.

در بخـش صنایـع مصرف کننـده پایین دسـتی، 

شـهر  و  سـیچوان  اسـتان  در  بـرق  سـهمیه بندی 

چونگ چینگ در این هفته به طور کامل لغو شد و در 

همین راسـتا تولیدکنندگان باتری سـرب اسـیدی در 

افزایـش  را  خـود  پایین دسـتی حجـم خریـد  صنایـع 

دادنـد. در عیـن حـال عرضـه و تقاضـا در بـازار سـرب 

بهبود یافت و معامالت بازار نیز رونق گرفت. با توجه 

بـه اینکـه سـهمیه بندی برق قبلـی، تاثیر بیشـتری بر 

روند عرضه نسبت به میزان تقاضا و مصرف داشت، 

بنابرایـن موسسـه »SMM« پیش بینـی می کنـد کـه 
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فلزات آلیاژی و آلیاژها

واردات و صادرات فرونیکل بر مدار چین و اندونزی

بازیابی اندک تقاضای نیکل خالص در بازارهای فیزیکی چین
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تجارت فرو نیکل طی سـال های 2017 تا 2021 افزایش چشـمگیری داشـته  اسـت؛ به  طوری که 
در بـازه مـورد بررسـی از حـدود دو میلیون تن، به حـدود چهار میلیون و 600 هزار تن رسـیده  اسـت. 
افزایـش قابـل توجه تجـارت فرو نیکل ناشـی از افزایـش تقاضای چیـن و افزایش عرضـه اندونزی 
اسـت. اندونـزی تولیدکننده و صادرکننـده جهانی نیکل و فرونیکل به شـمار می آیـد. نیکل فلز مهمی 
اسـت که به  طور گسـترده در تولید فوالد ضدزنگ و سـایر آلیاژها اسـتفاده می شـود اما درحال حاضر 
بـه  عنـوان یـک جـز کلیـدی در فناوری های جدیـد باتری ظاهر شـده  اسـت. تولید نیـکل و فرونیکل 

اندونزی، مواد اولیه برای صنعت فوالد شریک تجاری خود چین را تامین کرده  است.

واردات و صادرات فرونیکل بر مدار چین و اندونزی

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی»فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمان آرتوپات، فرونیکل یک فروآلیاژ است که تقریبا 

35 درصـد نیـکل و 65 درصـد آهـن دارد. فرونیـکل 

دارای خواصی همچون نقطه ذوب باال و مقاومت باال 

ایـن  در برابـر خوردگـی و اکسیداسـیون اسـت کـه 

ویژگی هـا در فـوالد ضـد زنـگ و سـایر آلیاژهایـی که 

بـه  طـور معمـول در محیط های سـخت اسـتفاده 

می شـوند، مطلوب اسـت. در سـطح جهانی، مصرف 

عمـده نیـکل در تولید فوالدهای ضـد زنگ و باتری ها 

اسـت. فراینـد اسـتخراج و اسـتحصال نیـکل دارای 

پیچیدگی های خاصی است. این فلز در اندونزی،  به  

عنوان بزرگ ترین تولیدکننده جهانی عمدتا به شکل 

روباز استخراج می شود.

در  فرونیـکل  جهانـی  تجـارت   ،1 نمـودار  در 

قـرار گرفتـه   تـا 2021 مـورد بررسـی  سـال های 2017 

است. میزان تجارت فرو نیکل در سال 2021، حدود 

چهـار میلیـون و 500 هـزار تن بوده اسـت که نسـبت 

به سال 2017 افزایش بیش از دو برابری را به نمایش 

می گـذارد. تجـارت جهانی فرو نیکل در سـال 2020، 

با رشـد چشـمگیر 50 درصدی نسبت به سـال 2019، 

بیشـترین رشـد سـاالنه را در بـازه مـورد بررسـی بـه 

ثبت رسانده است.

در بـازه پنـج سـاله بررسـی شـده، تنهـا در سـال 

2018 کاهـش تجـارت فـرو نیـکل اتفاق افتاده  اسـت؛ 

بـه  طـوری کـه حجـم کل تجـارت در ایـن سـال بـا 

کاهش 100 هزار تنی نسـبت به سـال 2017 به  حدود 

یـک میلیـون و 900 هـزار تـن رسـیده  اسـت. کاهـش 

تجـارت حـادث شـده در ایـن سـال، ناشـی از کاهـش 

شدید تقاضا در نیمه دوم سال به  دلیل نگرانی های 

ایجـاد شـده در خصـوص کاهـش نـرخ رشـد اقتصـاد 

جهانـی در نتیجـه جنگ تجاری بیـن ایاالت متحده 

آمریـکا و چیـن بـود. جنـگ تجـاری بـر بسـیاری از 

بازارهـای فلـزات اساسـی اثـر قابـل توجهـی داشـته  

است اما در سال های بعد روند صعودی را در پیش 

گرفته  است.

بنـا بـه پیش بینی هـای صـورت گرفتـه، تقاضـای 

نیکل و فرونیکل در سال های آتی افزایش قابل توجهی 

خواهـد یافـت. رشـد تولیـد خودروهـای الکتریکـی و 

باتری ها محرک اصلی بازار نیکل خواهد بود. بیشتر 

رشد عرضه از سوی کشور اندونزی صورت می گیرد 

و چین نیز به  عنوان بزرگ ترین مصرف کننده نیکل و 

در  را  توجهـی  قابـل  سـرمایه گذاری های  فرونیـکل 
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معادن این کشور انجام داده اند. از این رو پیش بینی 

می شـود مسـیر اصلـی تجـارت نیـکل در جهـان، در 

سال های آتی نیز کماکان بین چین و اندونزی برقرار 

اصلـی  تامین کننـده  اندونـزی،  همچنیـن  باشـد. 

شـمار  بـه    »Nickel Pig Iron« کم عیـار  فرونیـکل 

می رود که به  عنوان یک جایگزین ارزان تر برای نیکل 

خالـص در تولیـد فـوالد ضـد زنـگ و بـه  طور عمـده در 

چین مورد استفاده قرار می گیرد.

کشور چین بی رقیب در واردات فرو نیکل  
و  واردکننــــدگان  بزرگ تریـــن   ،2 نمــــودار  در 

قابـل  اخیـر  پنـج سـال  صادرکننـدگان فرونیـکل در 

مشـاهده هسـتند. چین با دارا بودن سـهمی معادل 

76 درصد، با اختالف بسیار زیاد بیشترین سهم از 

داده  اختصـاص  خـود  بـه  را  فروآلیـاژ  ایـن  واردات 

اسـت. در سـال 2021، این کشـور وارداتی معادل سه 

میلیـون و 700 هـزار تـن را بـه ثبت رسـانده اسـت که 

سـه  حـدود  میـزان  بـه  واردات  ایـن  عمـده  بخـش 

میلیـون و 100 هـزار تـن از اندونـزی و حـدود 113 هزار 

تـن نیـز از کالدونیـا تامیـن شـده اسـت. کشـورهای 

تایوان با سـهم 5 درصد، هند 4 درصد، کره جنوبی 

3 درصد و آمریکا 2 درصد در جایگاه  بعدی واردات 

صادرکننـدگان  بزرگ تریـن  مقابـل  در  دارنـد.  قـرار 

فرونیـکل در سـال 2021 اندونـزی، برزیـل، کالدونیـا، 

ژاپن و کلمبیا بودند.

پـس از چیـن، تایـوان بیشـترین میـزان واردات را 

طی سال های 2017، 2018 و 2021 داشته  که به  ترتیب 

حـدود 184 هـزار تـن، 203 هزار تـن و 138 هزار تن بوده  

اسـت. واردات ایـن کشـور در سـال 2020 بـه علـت 

همه گیـری کرونـا، بـا کاهش محسـوس بـه 87هزارتن 

رسید. واردات هند در سال های 2017 تا 2021 به  طور 

متوسط ساالنه 14 درصد رشد داشته  است و کمترین 

میـزان واردات ثبـت  شـده بـرای هنـد در سـال 2020 و 

افزایـش  بـا  کـه  اسـت  بـوده  تـن  هـزار   39 حـدود 

خیرکننـده ای در سـال 2021، بـه 216 هـزار تـن رسـید. 

ماننـد چیـن، عمـده واردات هند نیز توسـط اندونزی 

تامیـن شـده اسـت. در رده هـای بعـدی کشـورهای 

بـزرگ واردکننـده فرونیکل، کشـورهای کـره جنوبی و 

کـه عمدتـا  قـرار گرفته انـد  آمریـکا  ایـاالت متحـده 

وارداتـی بیـن 70 تـا 80 هـزار تـن در سـال را بـه ثبـت 

رسـانده اند. البته واردات این کشـورها گاهی اوقات 

تـا حـدود 140 هـزار تـن نیز افزایش یافته اسـت. همان  

کشـورهای  تمامـی  اسـت،  مشـخص  کـه  طـور 

واردکننـده فرونیـکل، جـزو کشـورهای مطـرح در 

صنعت فوالد به  شمار می روند.

درسـمت عرضـه، اندونـزی کـه بیشـترین میزان 

نیـکل را در جهـان تولیـد می کنـد، بـا سـهمی معادل 

64 درصد بزرگ ترین صادرکننده فرونیکل محسوب 

می شـود. میزان صادرات اندونزی به  طور میانگین 

با رشد حدود 36 درصد، از یک میلیون و 10 هزار تن 

درسال 2017، به حدود سه میلیون و 500 هزار تن در 

سـال 2021 رسـیده  اسـت. در سـال 2014، در اندونزی 

صـادرات نیـکل خـام ممنوع شـد و این کشـور نیکل 

فـرآوری شـده بـه جـای سـنگ نیـکل را صـادر کـرد. 

صادرات گـرا  می تـوان  را  اندونـزی  نیـکل  صنعـت 

توصیف کرد زیرا نیکل نسـبتا کمی در داخل مورد 

هنـد،  چیـن،  کشـورهای  می گیـرد.  قـرار  اسـتفاده 

تایـوان و کـره جنوبـی، مقاصـد صـادرات فرونیـکل 

اندونزی هستند.

اندونـزی، کشـور  بـا  توجهـی  قابـل  اختـالف  بـا 

کالدونیا به  عنوان دومین کشور صادرکننده فرونیکل 

اسـت کـه در سـال های اخیـر بـا کاهـش 8 درصـدی 

رونـد نزولـی را طـی کرده  اسـت و صادرات این کشـور 

در سـال 2021 بـه 189 هـزار تـن رسـیده بود که نسـبت 

به سال 2020 با میزان 245 هزار تن، 23 درصد کاهش 

داشته  است. کشور برزیل در سال های 2017 تا 2021، 

تقریبـا رونـد ثابتـی را طـی کـرده اسـت. صـادرات فرو 

نیکل برزیل در سـال 2017، حدود 209 هزار تن بوده و 

بـا کاهـش چهـار هـزار تنـی، بـه 205 هـزار تـن در سـال 

2021 رسـیده اسـت. کشـور ژاپن نیز روند صعودی را 

در سـال های مـورد بررسـی تجربـه نکـرده و بـا کاهـش 

5درصـدی از 162 هـزار تـن در سـال 2017، بـه 127 هزار 

تن در سال 2021 رسید.
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در جانب تقاضا، اساسـا قیمت فوالد زنگ نزن در بازار فیزیکی در شـهرهای ووشـی و فوشـان 
چیـن طـی روزهای پایانی آگوسـت ثابت بـود و معامالت کمـی در این بازار انجام شـد. پیش بینی 
می شـود کـه قیمت هـا در بـازار فیزیکـی چیـن طـی یـک دوره کوتاه مدت بـا مقـداری کاهش در 

محدوده مورد نظر باقی بماند.

بازیابی اندک تقاضای نیکل خالص در بازارهای 
فیزیکی چین

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از موسسـه »SMM«، در جانـب عرضـه، 

پریمیـوم نیـکل خالـص در بـازار فیزیکـی چیـن رونـد 

متفاوتـی را طـی می کنـد. در پایـان مـاه آگوسـت، 

پریمیـوم نیـکل شـرکت جینچـوان بـه علـت افزایـش 

تقاضا در صنایع پایین دسـتی روند افزایشـی به خود 

امـا پریمیـوم نیـکل شـرکت  گرفـت و تثبیـت شـد 

نورنیـکل بـه دلیـل تقاضـای ضعیـف بـازار چیـن رونـد 

نزولی خود را ادامه داد. در رابطه با قیمت های چدن 

نیـکل »Nickel Pig Iron« هـم بایـد اعـالم کـرد کـه 

وضعیـت مـازاد عرضـه همچنـان بـه دلیـل موجـودی 

بـاالی ایـن محصـول و وجـود چـدن نیـکل اندونـزی 

فراوان در بازار همچنان ادامه دارد. در سمت تقاضا، 

اساسـا قیمـت فـوالد زنگ نـزن در بـازار فیزیکـی در 

شـهرهای ووشـی و فوشـان چیـن طـی روزهـای پایانـی 

آگوسـت ثابـت بـود و معامـالت کمـی در ایـن بـازار 

انجام شد. پیش بینی می شود که قیمت ها در بازار 

فیزیکی طی یک دوره کوتاه مدت با مقداری کاهش 

در محدوده مورد نظر باقی بماند. در رابطه با آلیاژها 

نیز اگرچه قیمت نیکل بورس آتی شانگهای هنوز در 

سـطح باالیی اسـت اما تقاضا برای ورق نیکل شـرکت 

جین چـوان بـرای بخش سـوپرآلیاژهای صنایع نظامی 

همچنان کاهش نیافته است. با این حال، تقاضا برای 

نیکل شرکت نورنیکل به منظور استفاده در آلیاژهای 

صنایع غیر نظامی به شدت تحت تاثیر قیمت های 

بـاالی نیـکل قـرار گرفـت و بـرای مدتی روند کاهشـی 

داشـت. بـه طـور خالصـه، اگرچـه تقاضـای صنایـع 

پایین دسـتی بـرای نیکل خالـص اخیرا اندکـی افزایش 

یافته است اما قیمت نیکل ممکن است همچنان تا 

حدودی روند کاهشی خود را حفظ کند.

نیکل خالص:  
در بازار فیزیکی، پریمیوم نیکل شرکت جین چوان 

نسـبت بـه قـرارداد بـورس آتـی شـانگهای بـا موعـد 

بـا  آگوسـت،  مـاه  اکتبـر سـال 2022 در 31  تحویـل 

میانگین هشت هزار یوان در هر تن و پریمیومی بین 

7,500 تا 8،500 یوان در هر تن داشـت که نسـبت به 

روز گذشته، 2,750 یوان در هر تن افزایش پیدا کرد. 

پریمیـوم نیـکل شـرکت نورنیـکل نسـبت بـه قـرارداد 

بـورس آتـی شـانگهای با موعد تحویل سـپتامبر سـال 

2022، بیـن 2,100 تـا 2,500 یـوان در هـر تـن و میانگیـن 

پریمیـوم 2,300 یـوان در هـر تـن بـود کـه تنهـا در یـک 
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روز، 350 یوان در هر تن کاهش یافت. پریمیوم نیکل 

شـرکت نورنیکل همچنان در برابر قرارداد بورس آتی 

شانگهای با موعد تحویل سپتامبر سال 2022 به دلیل 

و  می شـود  قیمت گـذاری  آن  ضعیـف  تقاضـای 

معامله گران هنوز اکثر سرمایه های خود را در قرارداد 

بـورس آتـی شـانگهای با موعد تحویل سـپتامبر سـال 

خـود  مالـی  ریسـک های  پوشـش  منظـور  بـه   2022

استفاده می کنند. معامالت بازار فیزیکی دوباره با 

افزایـش قیمـت نیـکل کاهـش داشـت. در رابطـه بـا 

بریکت نیکل نیز قیمت ها بین 174 هزار تا 175 هزار 

یوان در هر تن نوسـان داشـت که 7,150 یوان در هر 

تـن بـه صـورت روزانـه افزایـش را نشـان می دهـد. 

محصـوالت  از  همچنـان  بریکـت  هزینـه  راندمـان 

میانی کمتر است. به عالوه بخش تولیدات آلیاژی 

عمدتـا از ورق نیـکل بـه عنـوان مـاده اولیـه اسـتفاده 

می کنـد کـه ایـن موضـوع باعـث ایجـاد محدودیت 

در عرضـه معامـالت بریکـت بـا آمـار فـروش تقریبـا 

نزدیک به صفر می شود.

چدن نیکل:  
تـا پایان آگوسـت، میانگین قیمـت چدن نیکل با 

عیـار بـاال موسسـه »SMM« عـدد 1,257 یـوان در هر 

تـن )تحویـل درب کارخانـه بـا احتسـاب مالیـات( را 

نشان داد که نسبت به روز گذشته ثابت بود. تقریبا 

هیـچ معاملـه ای در ایـن روز صـورت نپذیرفـت. در 

سمت عرضه نیز روند پیگیری بازار چدن نیکل هنوز 

نامشخص است. برای جلوگیری از زیان بیشتر ناشی 

از کاهـش مـداوم قیمت هـا، تجـار تمایـل کمتـری بـه 

تولید برای انبار نشان دادند. به همین دلیل بازار به 

عنـوان یـک منبـع تامیـن و ذخیـره کاال تاثیرپذیـری 

کمتری پیدا کرد. در رابطه با قیمت های چدن نیکل 

هم باید بیان کرد که وضعیت مازاد عرضه همچنان 

به دلیل انبار کردن این محصول و وجود چدن نیکل 

انـدو نـزی فـراوان در بـازار همچنـان ادامـه دارد. در 

سـمت تقاضـای نهایـی نیـز بـه دلیـل عـدم تطابـق 

موجـودی انبـار، بـازار بـه طـور موقـت با کمبـود فوالد 

زنگ نزن مواجه است اما هیچ نشانه ای از بهبود قابل 

توجـه در تقاضـای فـوالد زنگ نـزن دیـده نمی شـود و 

همچنـان تقاضـا بـرای چـدن نیـکل کاهشـی اسـت. 

انتظـار مـی رود کـه بـا ادامـه ایـن رونـد قیمـت چـدن 

نیکل افزایش پیدا نکند. به عالوه پیش بینی می شود 

کـه قیمـت چـدن نیـکل در کوتاه مـدت نیـز بـه رونـد 

کاهشی خود ادامه دهد.

فوالد زنگ نزن:  
تـا پایـان آگوسـت، قیمت فـوالد زنگ نزن در بـازار 

فیزیکـی در شـهرهای ووشـی و فوشـان چیـن اساسـا 

ثابـت بـود و قیمـت ورق گـرم گریـد 304 مقـداری 

 ،»SMM« کاهـش یافـت. طبـق تحقیقـات موسسـه

 »Tsingshan« قیمت های ارائه شـده توسط شـرکت

مانند قیمت های قبلی باقی ماند و قیمت ها بازار در 

کل ثابـت بـود. در عیـن حال، ذخیـره ورق کویل گرم 

بـه شـدت در انبارهـا کـم بـود و معاملـه ای در بـازار 

صـورت نپذیرفـت. از سـوی دیگـر، موجـودی انبـار 

بازرگانـان در مقایسـه بـا اوایـل ماه آگوسـت با در نظر 

گرفتـن کاهـش چشـمگیر موجـودی انبارهـا و ثبـات 

قیمت ها، با سرعث بیشتری کاهش یافت. در رابطه 

با هزینه ها نیز قیمت چدن نیکل با عیار باال تثبیت 

شـد و احتماال در میان بن بسـت بین عرضه و تقاضا، 

اندکـی کاهـش می یابـد. قیمـت فروکـروم به صـورت 

جزئـی کاهـش یافـت و معامالت خرده فروشـی کمی 

در همیـن راسـتا در بـازار انجـام شـد. اکثـر واحدهای 

تولید فروکروم به دلیل نوسـانات قیمتی و زیان های 

مرتبط با آن فعالیت خود را متوقف کردند و احتماال 

قیمت هـا بـا توجـه بـه شـرایط بـازار در کوتاه مـدت 

محـدود شـده و کاهـش می یابـد. قیمـت کویـل نورد 

سـرد بـا گریـد 304 بیـن 15,800 یـوان در هـر تـن تـا 

16,300یـوان در هـر تـن و قیمـت کویـل نـورد گـرم بـا 

گریـد 304 بیـن 15,400 تـا 16,000 یـوان در هـر تـن در 

نوسـان بـوده اسـت. قیمـت فـوالد2B/316L  در 

معامـالت صبحگاهـی رقمـی بیـن 26 هـزار یـوان در 

  2B/201 هـر تـن تا 27,200 یوان در هر تن، قیمت فـوالد

مابین 9,250 یوان در هر تن تا 9,450 یوان در هر تن و 

قیمـت فـوالد 2B/430 مابیـن 7,900 یـوان در هـر تـن تا 

روزهـای  در  شـد.  گـزارش  تـن  هـر  در  یـوان   8,300

نخسـت ماه سـپتامبر، پریمیـوم در بازار فیزیکـی در 

شهر ووشی عددی بین 520 یوان تا یک هزار و 20یوان 

در هر تن بود.

تا پایان آگوست، میانگین 
قیمت چدن نیکل با عیار 

باال موسسه »SMM« عدد 
1,257 یوان در هر تن 
)تحویل درب کارخانه با 

احتساب مالیات( را نشان 
داد که نسبت به روز گذشته 

ثابت بود
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صنایعتامینکنندهصنایع تامین کننده

کنترل بازار مصرف مواد نسوز و دیرگدازها در دستان صنعت فوالد

رکورد ذخیره، تولید و صادرات فسفات در دستان مراکش
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ویژگی هایـی از جمله مقاومت مواد نسـوز در مقابل حرارت باال و فشـار و مقاومـت در برابر خوردگی، 
منجـر به کاربرد گسـترده مواد نسـوز و دیرگدازها به عنوان محافظ سـطوح در کوره های دمـای باال در 
صنایع تولید فلزاتی از جمله فوالد، آلومینیوم و صنایع متالورژی، شیشه سـازی، پتروشـیمی و سـیمان 
شـده اسـت. کانادا با در اختیار داشـتن 14 درصد از بازار واردات در سـال 2021، بزرگ ترین واردکننده 
مواد نسـوز در جهان شـناخته می شـود کـه آمریکا و چیـن، بزرگ ترین مبـادی وارداتی آن محسـوب 
می شـوند و چین با در اختیار داشـتن 7 درصـد از بازار صـادرات، بزرگ ترین صادرکننده مواد نسـوز در 

جهان است که کره جنوبی، بزرگ ترین مقصد صادراتی آن به شمار می رود.

کنترل بازار مصرف مواد نسوز و دیرگدازها 
در دستان صنعت فوالد

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی»فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمـان آرتوپات، ماده نسـوز یا دیرگداز به عنـوان ماده 

معدنی غیرفلزی شناخته می شوند که از خاک نسوز 

بدسـت می آیـد. ایـن ماده معدنی در مقابل حـرارت، 

فشار و همچنین خوردگی ناشی از حمالت شیمیایی 

مقـاوم بـوده و تجزیـه نمی شـود. از ایـن رو بـه عنـوان 

پوشـش محافـظ سـطوح در کوره هـای دمـا بـاال مـورد 

اسـتفاده قـرار می گیـرد. خصوصیـات ذکـر شـده در 

دیرگدازها موجب شده است تا صنایع تولید فلزات 

از جملـه صنعـت فـوالد، بـه عنـوان مهم تریـن صنایـع 

مصرف کننده مواد نسوز شناخته شوند. عالوه براین، 

به دلیل اسـتحکام باال در پیوندهای شـیمیایی مواد 

نسـوز، صنایعـی ماننـد متالـورژی، شیشه سـازی، 

آلومینیـوم، پتروشـیمی و سـیمان، از دیگـر صنایـع 

مصرف کننده مواد نسـوز به شـمار می روند. با توجه 

بـه کاربـرد گسـترده مـواد نسـوز در صنایـع مختلـف، 

میزان تجارت آن طی سال های 2012 تا 2021 در جهان 

بررسـی شـده و در نمودارهای 1 و 2 ارائه شـده اسـت. 

ضمـن اینکه تجـارت این محصول، با کد تعرفـه 6902 

مورد بررسی قرار گرفته است.

مطابـق نمـودار 1، میـزان کل واردات جهـان بـا 

حـدود 3.9  از  سـاالنه،  کاهـش  درصـد  یـک  حـدود 

میلیون تن در سال 2012، به حدود 3.6 میلیون تن در 

سال 2021 رسیده است که کشور کانادا با در اختیار 

داشـتن حـدود 14 درصـد از سـهم بـازار، بزرگ تریـن 

واردکننده مواد نسوز در جهان شناخته می شود که 

میـزان واردات آن بـا 2 درصـد رشـد سـاالنه در بـازه 

زمانـی ذکـر شـده، از 430 هـزار تـن بـه 495 هـزار تـن 

رسیده است.

کانادا، بزرگ ترین واردکننده مواد نسوز  
کانـادا یکـی از کشـورهای مطـرح تولیدکننـده 

فوالد در جهان شناخته می شود که این امر، یکی از 

دالیـل مهـم واردات مـواد نسـوز در ایـن کشـور بـه 

شمار می رود و کشورهای آمریکا و چین به ترتیب با 

در اختیـار داشـتن 62 درصـد و 24 درصـد از بـازار 

واردات مـواد نسـوز در کانـادا، بزرگ تریـن مبـادی 

وارداتـی آن محســــوب می شونـــد. بعـد از کانـــادا، 

اندونـزی بـا در اختیـار داشـتن حـدود 7 درصـد از 

سهم بازار واردات مواد نسوز، در جایگاه دوم جهان 

در سال 2021 قرار دارد که میزان واردات این کشور 

در بازه زمانی مورد بررسـی با حدود 10 درصد رشـد 

سـاالنه، از حدود 110 هزار تن به حدود 260 هزار تن، 

در سال 2021 رسیده است.

از منظـر  اندونـزی،  توجـه  قابـل  سـالیانه  رشـد 

واردات مـواد نسـوز بـه دلیـل رشـد صنعـت فـوالد و 

افزایـش تولیـد فـوالد زنگ نـزن در ایـن کشـور بـوده 

اسـت زیرا بخش عمده ای از واردات مواد نسـوز در 

اندونزی، مربوط به سیمان نسوز جهت استفاده در 

بـا تصاحـب  کوره هـای تولیـد فـوالد اسـت و چیـن 
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94درصد از بازار واردات کشور اندونزی، بزرگ ترین 

مبـدا وارداتـی آن بـه شـمار مـی رود. کشـورهای 

کره جنوبـی، هنـد و آمریـکا که در لیسـت بزرگ ترین 

کشـورهای تولیدکننـده فـوالد در جهـان قـرار دارند، 

حـدود  داشـتن  اختیـار  در  بـا  ترتیـب  بـه  هریـک 

5.2درصد، 4.9 درصد و 4 درصد از سهم بازار واردات، 

رتبه سوم تا پنجم کشورهای واردکننده مواد نسوز 

را به خود اختصاص داده اند.

بررسی روند واردات جهانی دیرگدازها  
واردات جهانی مواد نسـوز از سـال های 2012 تا 

2018، روند تقریبا یکتواختی را طی کرده است اما 

کشـور چیـن از سـال 2018، بـه اتخـاذ سیاسـت هایی 

بـرای کاهـش تولیـد فـوالد در جهـت حفاظـت از 

عنـوان  بـه  کـه  اسـت  پرداختـه  زیسـت  محیـط 

بزرگ ترین کشور تولیدکننده فوالد در جهان، روند 

تولید فوالد و مصرف مواد نسوز را تحت تاثیر قرار 

داده و منجر به کاهش واردات مواد نسـوز از سـال 

2018 تـا 2020 شـده اسـت امـا رونـد صعـودی تولیـد 

فـوالد خـام در کشـورهایی از جملـه هنـد، ژاپن و… 

سـبب شـده اسـت تا مصرف و واردات مواد نسـوز 

در جهـان پـس از سـال 2020، رونـد روبه رشـدی را 

تجربه کند.

چین، بزرگ ترین صادرکننده مواد نسوز  
مطابـق با نمـودار 2، میزان صـادرات جهانی مواد 

نسـوز از سـال های 2012 تا 2021 با رشـد سـالیانه ناچیز 

0.1 درصـدی ، حـدود 4.3 میلیـون تـن در سـال 2021 

بـرآورد می شـود کـه چیـن بـا در اختیار داشـتن حدود 

بـازار صـادرات جهـان، بزرگ تریـن کشـور  41درصـد 

صادرکننده مواد نسوز در جهان شناخته می شود که 

میزان صادرات آن با حدود 1.6 درصد کاهش ساالنه، 

از حدود دو میلیون تن در سال 2012، به یک میلیون 

و 700 هزار تن در سال 2021 رسیده است.

کشور چین به عنوان بزرگ ترین منبع اصلی اکثر 

مواد معدنی نسوز موجود در جهان شناخته می شود 

تـا بـه عنـوان  کـه ایـن موضـوع منجـر شـده اسـت 

بزرگ تریـن تولیدکننـده و صادرکننـده مـواد نسـوز یـا 

دیرگداز نیز در جهان محسوب شود که کشورهایی 

از جمله اندونزی، کره جنوبی، ژاپن و هند، بزرگ ترین 

مقاصد صادراتی آن به شمار می روند. هند نیز با در 

اختیار داشتن حدود 8 درصد از بازار صادرات جهان 

در جایگاه دوم کشورهای صادرکننده مواد نسوز قرار 

دارد کـه میـزان صـادرات آن بـا حـدود 14.5 درصـد 

رشـد سـاالنه، از حدود 228 هزار تن در سـال 2012، به 

حدود 780 هزار تن در سال 2012 رسیده است.

هنـد یکـی از کشـورهایی اسـت کـه دارای منابـع 

عظیمی از مواد خام مورد نیاز برای تولید مواد نسوز 

ماننـد بوکسـیت، کیانیـت، سـیلیمانیت، خـاک رس 

و... است که یکی از دالیل مهم صادرات آن به شمار 

هنـد  کـه  اسـت  ضـروی  نکتـه  ایـن  ذکـر  می رونـد. 

سیاسـت تصاحـب بـازار واردات کشـورهای کوچـک 

مصرف کننده مانند نپال، بریتانیا، آفریقای جنوبی، 

امـارات و … را در پیـش گرفتـه اسـت. کشـورهای 

آلمان، روسیه و استرالیا نیز به ترتیب با در اختیار 

داشـتن 8.2 درصـد، 4.1 درصـد و 3.8 درصـد از 

سـهم بـازار صـادرات، در جایـگاه بعـدی کشـورهای 

صادرکننده مواد نسوز قرار دارند.

بررسی روند صادرات جهانی دیرگدازها  
کاهـش تولیـد فلزاتـی از جملـه فـوالد، آلومینیـم، 

سرب، روی و … طی سال های 2012 تا 2016، منجر به 

کاهش مصرف و در نتیجه کاهش تجارت مواد نسوز 

در جهان شده است که ایجاد مازاد ظرفیت تولید در 

این سال ها موجب شد تا از ابتدای سال 2016، بازار با 

کاهـش قیمـت و در نتیجـه افزایـش تقاضا بـرای مواد 

نسـوز روبـه رو شـود. همان طـور کـه ذکـر شـده اسـت، 

کاهـش تولیـد و مصـرف مواد نسـوز بـه دنبال کاهش 

تولید صنعت فوالد در چین، منجر به کاهش تجارت 

مـواد نسـوز در سـال 2018 در جهـان شـده اسـت امـا 

رونـد روبه رشـد تجـارت مـواد نسـوز در سـال 2020، بـه 

دلیل روند روبه رشـد تولید فوالد در دیگر کشـورهای 

آسیایی مانند هند و ژاپن بوده است.
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صنایع تولید کودهای شـیمیایی، غذایی و نوشـیدنی، شـوینده ها، تصفیه آب، بهداشـتی و دارویی و 
فـرآوری فلزات، مهم ترین صنایع مصرف کننده سـنگ فسـفات شـناخته می شـوند که از بیـن آن ها، 
کودهـای شـیمیایی بـا مصرف بیـش از 90 درصد از سـنگ فسـفات تولیـدی در جهـان، بزرگ ترین 
صنعت مصرف کننده در زنجیره فسـفات محسـوب می شـود. میزان صادرات و واردات جهانی سـنگ 
فسـفات در سـال 2021، به ترتیـب حدود 29.7 میلیون تـن و 27.9 میلیون تن بوده اسـت و مراکش 
بـا در اختیـار داشـتن حدود 33 درصد از سـهم بـازار صـادرات جهانی، بزرگ ترین صادرکننده سـنگ 
فسـفات در جهان شـناخته می شـود که ناشـی از وجود ذخایر عظیم فسـفات در این کشـور است. از 
طرفی هند با در اختیار داشـتن 32.6 درصد از سـهم بازار واردات، بزرگ ترین واردکننده سـنگ فسفات 

در جهان شناخته می شود که نشان دهنده تولید باالی کود شیمیایی در هند است.

رکورد ذخیره، تولید و صادرات فسفات در 
دستان مراکش
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمـان آتورپـات، سـنگ فسـفات یـک اصطـالح کلـی 

اسـت کـه شـامل مجموعـه ای از کانی هـای مختلـف 

بـوده کـه عیـار کانی های فسـفاته در آن ها قابل توجه 

اسـت. سـنگ فسـفات از طریـق فـرآوری شـیمیایی، 

ابتدا به محصوالت میانی ازجمله اسـید فسـفریک، 

فسـفر عنصـری و نمک هـای عنصـری و پـس از آن بـه 

محصـوالت نهایـی ماننـد کودهای شـیمیایی تبدیل 

می شود که بزرگ ترین صنعت مصرف کننده سنگ 

فسـفات به شـمار مـی رود؛ به  طـوری  کـه 90 درصد از 

تولیـد  جهـت  جهـان،  در  تولیـدی  فسـفات  سـنگ 

صنعـت  در  اسـتفاده  مـورد  شـیمیایی  کودهـای 

کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.

عـالوه بـر کودهـای شـیمیایی، صنایعـی ماننـد 

صنایع غذایی و نوشـیدنی، شـوینده ها، تصفیه آب، 

بهداشـتی، دارویـی و فـرآوری فلـزات ماننـد فسـفات 

روی و فسـفات آهـن، مصرف کننـده سـنگ فسـفات 

شناخته می شوند. با توجه به کاربرد گسترده سنگ 

فسـفات در صنایـع مختلـف، در ایـن گـزارش میـزان 

تجـارت آن بـا کـد تعرفـه 2510 طـی سـال های 2012 تـا 

2021 در جهان، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در 

نمودارهای 1 و 2 ارائه شده است.

مراکش، بزرگ ترین صادرکننده سنگ   
فسفات در جهان

مطابـق بـا نمـودار 1، میـزان صـادرات جهانـی 

سـنگ فسـفات با حدود یک درصد رشد ساالنه، از 

27میلیـون تـن در سـال 2012، بـه 29.7 میلیـون تـن 

در ســــال 2021 رسیــــده اســــت کـــه مراکـــش با در 

اختیـار داشتـــن حـــدود 33 درصـــد از سـهم بـازار 

صـادرات، بزرگ تریـن صادرکننـده سـنگ فسـفات 

در جهـان شـناخته می شـود. میـزان صـادرات آن بـا 

0.8 درصد رشـد سـاالنه طی سال های مورد بررسی، 

از حـدود 9.2میلیـون تـن بـه حـدود 9.7میلیـون تن 

رسیده است.

از دالیـل مهـم ایـن امـر، می تـوان بـه وجـود ذخایر 

عظیم سنگ فسفات در کشور مذکور اشاره کرد. به  

طوری  که در سال 2021، مراکش به عنوان بزرگ ترین 

دارنده ذخایر این ماده معدنی و دومین تولیدکننده 

معدنی آن در جهان محسوب می شود و کشورهای 

هنـد و مکزیـک، بزرگ تریـن مقاصـد صادراتـی آن بـه 

شمار می روند.

پـس از مراکـش، اردن و پـرو، هـر یـک بـا در اختیـار 

بـازار  سـهم  از  و 14.2 درصـد  داشـتن 16.4 درصـد 

کشـورهای  سـوم  و  دوم  جایـگاه  در  صـادرات، 

صادرکننـده سـنگ فسـفات قـرار دارنـد کـه میـزان 

صـادرات اردن بـا 1.3 درصـد رشـد سـاالنه در بـازه 

زمانـی 10 سـاله، از حـدود 4.3 میلیـون تـن بـه حـدود 

میـزان  و همچنیـن  اسـت  رسـیده  تـن  4.9میلیـون 

صادرات پرو با حدود 3 درصد رشد ساالنه، از حدود 

3.2میلیـون تـن در سـال 2012، بـه حـدود 4.2 میلیون 

تن در سال 2021 رسیده است.

بـا توجـه بـه اطالعـات در دسـترس از سـازمان 

زمین شناسـی آمریـکا، اردن و پـرو، هـر یـک از منظـر 

تولید معدنی سنگ فسفات، جز کشورهای مطرح 

در جهان محسوب می شوند که مهم ترین دلیل آن 

وجـود منابـع عظیـم فسـفات در دو کشـور نامبـرده 

اسـت. همچنیـن ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه 

هند با در اختیار داشتن 66 درصد از سهم صادرات 

محسـوب  آن  صادراتـی  مقصـد  بزرگ تریـن  اردن، 

می شـود و آمریـکا نیـز 54 درصـد از سـهم صـادرات 

پرو را در اختیار داشته و بزرگ ترین مقصد صادراتی 

آن به  شمار می رود.

همان طـور کـه در نمـودار 1 قابل مشـاهده اسـت، 

صـادرات جهانـی سـنگ فسـفات در طـول سـال های 

2012 تـا 2016، رونـد تقریبـا یکنواختـی را طـی کـرده 

اسـت امـا همزمـان بـا شـروع سـال 2016، بـا افزایـش 

3.5میلیون تنی صادرات مواجه شد که دلیل اصلی 

آن، کشف معادن جدید و افزایش تولید جهانی سنگ 

فسفات به  خصوص در خاورمیانه و آمریکای جنوبی 

بوده است.

از سال های 2017 تا 2020 نیز بازار صادراتی سنگ 

فسـفات شـاهد رونـد یکنواختـی بـوده اسـت امـا در 

سـال 2020، میـزان صـادرات سـنگ فسـفات بـه دلیـل 

افزایـش تولیـد اسـید فسـفریک، DAP )دی آمونیـوم 

هند با در اختیار داشتن 66 
درصد از سهم صادرات 
اردن، بزرگ ترین مقصد 
صادراتی آن محسوب 
می شود و آمریکا نیز 54 
درصد از سهم صادرات 
پرو را در اختیار داشته و 

بزرگ ترین مقصد صادراتی 
آن به  شمار می رود
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فسـفات( و MAP )مونـو آمونیـوم فسـفات( به عنوان 

افزایـش  بـا  صنایـع مصرف کننـده سـنگ فسـفات، 

حدود دو میلیون تنی مواجه شد.

هند، بزرگ ترین واردکننده در جهان  
سـنگ  واردات  میـزان   ،2 نمـودار  بـا  مطابـق 

فسـفات در جهـان بـا 0.3 درصـد کاهـش سـاالنه، از 

حـدود 28.5میلیـون تـن در سـال 2012، بـه حـدود 

27.9 میلیون تن در سـال 2021 رسـیده اسـت و هند 

بـازار  از سـهم  اختیـار داشـتن 32.6 درصـد  بـا در 

واردات، بزرگ تریـن واردکننـده سـنگ فسـفات در 

جهـان شـناخته می شـود کـه میـزان واردات آن بـا 

مـورد  زمانـی  بـازه  در  سـاالنه  کاهـش  1.4درصـد 

حـدود  بـه  تـن،  میلیـون   10.3 حـدود  از  بررسـی، 

9.1میلیون تن رسیده است.

هنـد سومیـــن کشـــور مصرف کننـده کـود در 

جهـــان شـناخته می شـــود کـه 0.6 درصـد از تولیـد 

معدنـی فسـفات در جهـان را در اختیــــار دارد و 

کسـری مـورد نیـاز خـود را از طریـق واردات سـنگ 

فسفــات تامیـن می کنــــد کـــه کشورهــــای اردن و 

مراکـش، هـر یـک به ترتیب با تصاحـب 39.5 درصد 

و 24 درصـد از بـازار هنـد، بزرگ ترین مبادی وارداتی 

آن محسوب می شوند.

بعد از هند، کشورهای آمریکا و برزیل، هر یک با 

در اختیـار داشـتن 8.9 درصـد و 6.5 درصـد از سـهم 

بـازار واردات، در رتبه هـای بعـدی از منظـر واردات 

سنگ فسفات قرار دارند که میزان واردات آمریکا با 

0.4 درصد کاهش ساالنه طی سال های مورد بررسی، 

از حـدود 2.5 میلیـون تـن بـه حـدود 2.4میلیـون تـن 

بـا  برزیـل  رسـیده اسـت. همچنیـن میـزان واردات 

حـدود 2.9 درصـد رشـد سـاالنه در بـازه زمانـی ذکـر 

شـده، از حـدود 1.4 میلیـون تن، به حدود 1.8میلیون 

تن رسیده است.

کشـاورزی در کشـورهای آمریـکا و برزیـل، جـزو 

مهم ترین صنایع به  شمار می رود و نقش مهمی در 

رشـد اقتصـادی کشـورهای مذکـور ایفـا می کنـد که 

ایـن امـر منجـر بـه تقاضـای داخلـی سـنگ فسـفات 

جهت مصارف کشاورزی شده است و بخش اعظم 

آن از طریـق واردات تامیـن می شـود. شـایان ذکـر 

اسـت کـه پـرو بـا تصاحـب بیـش از 99 درصـد از بازار 

وارداتـی آمریـکا و 55 درصـد از بـازار وارداتی برزیل، 

بزرگ ترین مبدا وارداتی کشورهای نام برده در سال 

2021 بوده است.

روند واردات جهانی فسفات  
سـنگ  واردات جهانـی   ،2 نمـودار  بـا  مطابـق 

پنـج  کاهـش  بـا   ،2012 سـال  انتهـای  در  فسـفات 

مهم تریـن  کـه  اسـت  بـوده  مواجـه  تنـی  میلیـون 

دلیـل آن، افزایـش قیمـت کودهـای شـیمیایی و به 

دنبـال آن، کاهـش تقاضـای جهانی بوده اسـت که 

منجـر بـه تعطیلـی موقـت برخـی از کارخانه هـای 

تولیـد کـود شـیمیایی و در نتیجـه کاهـش مصرف 

سـنگ فسـفات در جهان شـده اسـت اما با مرتفع 

شـدن این وسـیله، بازار جهانی تا اوایل سـال 2015، 

شـاهد رونـد صعـودی مصـرف و واردات فسـفات 

بوده است.

با تعطیلی دو کارخانه بزرگ تولید اسید فسفریک 

در سـال 2015 در می سی سـی پی و فلوریدا آمریکا که 

دومیـن کشـور واردکننـده سـنگ فسـفات در جهـان 

شناخته می شود، مصرف اسید فسفریک حدود یک 

میلیون تن کاهش یافت که در نهایت مصرف جهانی 

سـنگ فسـفات را تحـت تاثیـر قـرار داد و در نتیجـه 

منجـر بـه کاهـش واردات سـنگ فسـفات در سـال 

آمـدن  کار  روی  بـا  اسـت.  شـده  جهـان  در  مذکـور 

تولیدکننـدگان جدیـد در نقـاط مختلـف دنیـا، رونـد 

صعـودی مصـرف و واردات سـنگ فسـفات، از سـال 

2016 از سـر گرفتـه شـد کـه تقریبـا تـا پایـان سـال 2021 

ادامه پیدا کرده است.
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