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سرمقاله
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تولید نسوز و مواد دیرگداز از ظهور تولید سفال و فلز در پهنه ایران 

باستان آغاز شده و به شکل امروزی آن در کشور با احداث کارخانه های 

نسوز وارد مرحله جدیدی شده است. صنعت دیرگداز در ایران همراه 

بـا ورود صنعـت سـیمان بـه کشـور آغـاز و بـرای اولیـن بـار در سـال1318، 

کارخانـه نسـوز امیـن آبـاد تهران با ظرفیـت روزانه پنج هزار تن نسـوز در 

انواع شـاموتی و آلومینی آغاز به کار کرد. این صنعت با رشـد مصرف 

نسوز در صنعت سیمان و نیروگاه های برق به سرعت گسترش یافت و 

نقطه عطف افزایش تولید و تحول تکنولوژی در آن از دهه 50 با احداث 

کارخانجات مس و فوالد در کشور همراه شد که این روند کماکان تا به 

امروز با ورود به عرصه تولید فلزات رنگین، صنعت شیشـه، سـرامیک، 

نفت و گاز و پتروشیمی ادامه دارد.

مواد دیرگداز به عنوان گلوگاه حیاتی در چرخه تولید )به خصوص 

در صنایـع مـادر(  مطـرح هسـتند؛ بـه طـوری کـه تمـام صنایعـی کـه با 

دماهای باال و فرایندهای پخت یا ذوب سر و کار دارند، مصرف کننده 

مواد دیرگداز به شـمار می آیند. بنابراین مواد دیرگداز به عنوان یکی 

از زیرمجموعه هـای اصلـی سـرامیک ها، دارای اهمیـت فراوانـی برای 

صنایـع مـادر هسـتند و بـا توجه به طرح های توسـعه جدید در صنایع 

معدنـی و فـوالدی، کشـور نیازمنـد انواع نسـوزها به ویژه نسـوزهای با 

کیفیت بسیار زیاد خواهد بود.

با این شرایط، تولید فرآورده های نسوز به دلیل کاربرد گسترده و 

وابستگی شدید صنایع مختلف به آن ها،  به خصوص در صنایع زیر 

بنایـی ماننـد صنایـع فـوالد، فلـزات غیـر آهنـی، سـیمان، آلومینیـوم، 

شیشه، سرامیک، پاالیشگاه  و پتروشیمی، از اهمیت ویژه ای برخوردار 

اسـت؛ به طوری  که رشـد و توسـعه هر کدام از صنایع فوق، به نوعی 

با پیشـرفت مواد دیرگداز در ارتباط اسـت. این صنایع در منطقه در 

حال رشد بوده و نیاز به انواع دیرگدازها رو به افزایش است.

بـا توجـه بـه ظرفیت معـادن و کانی های موجود در کشـور، تامین 

مواد اولیه کارخانجات نسـوز، زمانی بسـیار در دسـترس خواهد بود 

کـه سـرما یه گذاری هـای الزم جهـت اسـتخراج و عرضـه مـواد اولیـه با 

کیفیت برای کارخانجات فراهم شود. متاسفانه در حال حاضر، یکی 

از مشـکالت عمـده صنعـت نسـوز، تامیـن مـواد اولیـه بـا کیفیـت در 

داخـل کشـور اسـت. یکـی از گلوگاه هـای اصلـی مرتبط بـا این معضل، 

گمـرک و همچنیـن بروکراسـی های اداری جهـت واردات مـواد اولیـه 

مورد نیاز محسـوب می شـود. نکته حائز اهمیت دیگر این اسـت که 

متاسـفانه نبـود ارتبـاط بـا شـرکت های خارجـی، باعـث شـده اسـت تـا 

تکنولـوژی تولیـد بعضـی از محصـوالت نسـوز در کشـور نسـبت بـه 

کشورهای اروپایی، از سطح پایین تری برخوردار باشد و امکان ارتقای 

بـرای  جدیـد  تکنولوژی هـای  از  بهره گیـری  و  نسـوز  کیفیـت 

تولیدکنندگان فراهم نباشد.

بنابراین می توان گفت به دلیل وابستگی صنایع سنگین همچون 

سـیمان، مـس، فـوالد، شیشـه، سـرامیک، پاالیشـگاه و پتروشـیمی بـه 

دیرگدازها، مادامی که این صنایع مشـغول به تولید هسـتند، نیاز به 

انـواع نسـوزهای بـا کیفیـت جـزو اقـالم حیاتـی ایـن صنایـع محسـوب 

می شـود . با رشـد و توسـعه صنایع بزرگ و همچنین سیاسـت کاهش 

هزینه هـای تعمیراتـی و مصرفـی، همـواره درخواسـت بـرای تامیـن 

نسـوزهای بـا کیفیـت بـاال بوده اسـت و ایـران با توجـه به ظرفیت های 

معدنـی فـراوان، امـکان تولیـد و صـادرات بهتریـن دیرگدازهـا را بـرای 

کشورهای منطقه و جهان در اختیار دارد.

سرآغاز یک صنعت

کاوه طارمی
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بزرگ  ترین واحد صنعتی در غرب کشور 
خواهیم شد

هدف گذاری تولید دو میلیون تنی کنسانتره سنگ آهن  

محمد کالنتری، مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در گفت وگو با » فلزات آنالین«:

در زنجیـره فـوالد کشـور، توسـعه نیافتن 
متـوازن حلقه هـای زنجیره، یکـی از مهم ترین 
چالش های موجود به شـمار می آید. مسـئله ای 
که ضرورت توسـعه معادن و اکتشافات معدنی 
را بـه منظـور تامیـن مـواد اولیه صنعـت فوالد 
بیش از پیش آشـکار می سـازد. بدیهی اسـت 
کـه واحدهـای معدنـی و صنعتـی فعـال در 
حلقه های نخسـت زنجیره، نقش بسـزایی در 
برون رفـت از چالش هـای فعلـی زنجیـره ایفا 
می کننـد. شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتی 
صبانور در زمره 10 شـرکت برتر کشور در تولید 
سـنگ آهن قـرار دارد و بزرگ ترین تولیدکننده 
ایـن مـاده معدنـی در غـرب کشـور به شـمار 
می آیـد. رسـالت اصلی این شـرکت، توسـعه 
و  پروژه هـا  اسـاس  بـر  معـادن سـنگ آهن 
طرح های توسـعه ای در راستای تکمیل زنجیره 
ارزش و تولیـد کنسـانتره و گندلـه سـنگ آهن 
اسـت. در همین راستا، خبرنگار پایگاه خبری و 
تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« با محمـد کالنتری، 
مدیرعامل شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتی 
صبانـور گفت وگویی را تـدارک دیده اسـت که 

متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:
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دهـد تـا محصـوالت ایـن شـرکت بـدون مشـکل بـه 

فـروش برسـند؛ اگرچـه شـرکت توسـعه معدنـی و 

صنعتـی صبانـور در نخسـتین حلقه هـای زنجیـره 

قـرار دارد و چالش هـای حـوزه انـرژی بـه خصـوص 

تاثیـر  زنجیـره  حلقه هـای  سـایر  بـه  نسـبت  بـرق 

بـا  می گذارنـد،  شـرکت  ایـن  فعالیـت  بـر  کمتـری 

را  بـرق  ژنراتورهـا، مشـکالت قطعـی  دیـزل  خریـد 

مرتفـع سـاخته اسـت و هم اکنـون بـا چالـش تامیـن 

بـرق مواجـه نیسـت. همچنیـن با توجه بـه ضرورت 

راسـتای  در  جدیـد  اکتشـافات  و  معـادن  توسـعه 

تکمیـل زنجیـره، شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتی 

صبانور در سـال های گذشـته اقدامات متعددی را 

در این خصوص انجام داده است تا به این ترتیب، 

نقـش پررنگ تـری در حـوزه صنایـع معدنـی کشـور 

بـر همیـن اسـاس، در برنامـه سـال  داشـته باشـد. 

جـاری ایـن شـرکت 60  هـزار متـر عملیـات حفـاری 

اکتشـافی در سـه معـدن در دسـتور کار قـرار دارد. 

نتایج اولیه حفاری های اکتشافی در معادن جدید 

از ذخایر سـنگ آهن باارزش جدیدی حکایت دارند 

و پیش بینـی می شـود کـه این معـادن ذخایر قطعی 

فعلـی شـرکت توسـعه معدنی و صنعتی صبانـور را 

تـا  می شـود،  بـرآورد  تـن  میلیـون   52 حـدود  کـه 

چندیـن برابـر افزایـش دهند. گفتنی اسـت که این 

شـرکت در نظـر دارد تـا سـال 1403 در ایـن معـادن، 

بیـش از 130 هـزار متـر عملیـات حفـاری اکتشـافی 

انجام دهد.

بـا توجه بـه ضرورت توسـعه معـادن و   
چـه  شـرکت  ایـن  جدیـد،  اکتشـافات 

طرح های توسعه ای در دست اقدام دارد؟
از آنجایی که شناسایی ذخایر جدید و بهره برداری 

از آن ها مستلزم برخورداری از ظرفیت مناسب تولید 

کنسانتره و گندله است، در شرکت توسعه معدنی و 

صنعتـی صبانـور طرح هـای توسـعه ای جدیـدی برای 

افزایش ظرفیت تولید تعریف شده است که این امر 

در راستای خلق ارزش برای این شرکت نیز قرار دارد. 

در حـال حاضـر، ظرفیـت تولید کنسـانتره در شـرکت 

توسـعه معدنـی و صنعتـی صبانور یک میلیـون و 600 

هزار تن در سال است. با توجه به اقدامات اکتشافی 

شـرکت    فعالیـت  زمینـه  خصـوص  در 
توسـعه معدنی و صنعتی صبانور توضیحاتی 

ارائه بفرمایید.
صبانـور،  صنعتـی  و  معدنـی  توسـعه  شـرکت 

بزرگ تریـن تولیدکننـده فرآورده هـای سـنگ آهن در 

غرب کشور است که از مرحله اکتشاف، استخراج 

و فرآوری سـنگ آهن تا تولید محصوالت کنسـانتره 

و گندله دانه بندی در این مجموعه صورت می پذیرد. 

سنگ آهن دانه بندی این شرکت درمعادن باباعلی، 

گاللـی و مجموعـه معـادن شـهرک و کورکـورا در 

اسـتان های همدان و کردسـتان تولید می شـود و با 

خـوراک  عنـوان  بـه  مطلـوب  کیفـی  مشـخصات 

مصرفی کارخانجات کنسانتره سـازی صبانور مورد 

استفاده قرار می گیرد.

در حـال حاضـر با چـه چالش هایـی در   
زمینه تولید سنگ آهن مواجه هستید؟

بازارهـای  رکـود  سـبب  بـه  فعلـی،  شـرایط  در 

کاهـش  بـا  شـرکت ها  برخـی  خارجـی،  و  داخلـی 

فـروش محصـوالت مواجـه شـده اند و هم اکنـون در 

کشـور 18 میلیـون تـن گندلـه سـنگ آهن دپـو شـده 

اسـت. یکـی از مهم تریـن عوامل ایـن کاهش فروش 

گندله، کاهش تولید آهن اسفنجی است. بسیاری 

تامیـن  در  کشـور  مسـتقیم  احیـای  واحدهـای  از 

انـرژی خـود بـا مشـکالتی مواجه شـده اند و این امر 

تقاضـا بـرای خرید گندله در کشـور را کاهـش داده 

است. عالوه براین، در سطح بین المللی نیز کاهش 

فـروش  بـرای کاهـش  بـرای گندلـه عاملـی  تقاضـا 

گندله سنگ آهن تلقی می شود.

شرکت توسـعه معدنی و صنعتی صبانور   
چـه اسـتراتژی را جهت رفع این مشـکالت 

در دستور کار خود قرار داده است؟
شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتـی صبانـور بـه 

دپـوی  و  فـروش  کاهـش  بحـران  از  گـذر  منظـور 

محصـوالت خـود، بـا ایجـاد تغییراتـی در اسـتراتژی 

بازاریابـی و فـروش، توانسـته اسـت اقدامـات الزم 

و  کاال  بـورس  در  خـود  محصـوالت  عرضـه  بـرای 

شناسـایی مشـتری و مصرف  کننده نهایی را انجام 

با توجه به ضرورت 
توسعه معادن و اکتشافات 
جدید در راستای تکمیل 
زنجیره، شرکت توسعه 
معدنی و صنعتی صبانور 

در سال های گذشته 
اقدامات متعددی را در این 
خصوص انجام داده است
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و افزایـش ذخایـر سـنگ آهن، ایـن شـرکت بـرای ایجـاد 

واحد کنسانتره دو میلیون تنی در دو فاز هر کدام با 

ظرفیت یک میلیون تن در شهرستان قروه کردستان 

در نزدیکی معدن گاللی اقدام خواهد کرد.

 در شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتـی صبانـور 

یـک  پروژه هـای  از  یکـی  احـداث  بـرای  همچنیـن 

میلیـون تنـی کنسـانتره کردسـتان از طریـق شـرکت 

تابعه صبا امید غرب خاورمیانه که در دسـتور کار 

این شـرکت قرار داشـت، اقدام شـد. در حال حاضر، 

ایـن پـروژه 30 درصـد پیشـرفت فیزیکـی داشـته و به 

منظـور احداث ایـن واحد، هم اکنون اقدامات اولیه 

اعـم از انتخـاب زمیـن و ایجـاد زیرسـاخت های الزم 

انجـام شـده اسـت. پیش بینـی می شـود کـه پـس از 

برگزاری مناقصه در سال جاری و انتخاب پیمانکار، 

ظـرف دو سـال آینـده، پـروژه مذکـور بـه بهره بـرداری 

برسد. گفتنی است که در احداث و بهره برداری از 

پروژه هـای معدنـی و صنعتـی، برخـی از تجهیـزات 

الزم از درگاه های وارداتی تامین می شوند و با وجود 

اینکـه کشـور در ایـن حـوزه بـا چالش هـای فراوانـی 

مواجـه اسـت، شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتـی 

صبانور توانسته است برای واردات تجهیزات واحد 

کنسانتره سازی کردستان اقدام کند.

ارزیابـی و تحیلـی شـما از چشـم انداز    
شرکت توسـعه معدنی و صنعتی صبانور  در 

آینده چیست؟
صبانـور،  صنعتـی  و  معدنـی  توسـعه  شـرکت 

سرمایه گذاری های متعددی را برای تکمیل زنجیره 

ارزش انجـام داده اسـت. بـر اسـاس اقدامـات 

بـه  توجـه  بـا  و  شـرکت  ایـن  در  صورت گرفتـه 

پتانسـیل های ایجادشـده در منطقـه، برنامـه ایجـاد 

واحـد احیـا مسـتقیم بـا ظرفیـت تولیـد سـاالنه یـک 

میلیـون و 600 هـزار تـن آهـن اسـفنجی و یک میلیون 

تـن فـوالد از طریـق شـرکت صنایـع فـوالد کردسـتان 

مورد توجه این شـرکت قرار گرفته اسـت. ایجاد این 

پـروژه، تکمیـل زنجیـره ارزش بـرای شـرکت توسـعه 

معدنـی و صنعتـی صبانـور نیـز تلقـی می شـود زیـرا 

این شـرکت سـهم سـرمایه گذاری 30 درصدی از این 

انتظـار  بـه خـود اختصـاص داده اسـت و  را  پـروژه 

مـی رود خلـق ارزش قابل توجهـی را بـرای شـرکت بـه 

ارمغـان بیـاورد. تاکنـون چهـار هـزار و 700 میلیـارد 

ريال از سهم سرمایه گذاری شرکت توسعه معدنی 

و صنعتـی صبانـور در ایـن پـروژه پرداخـت شـده و 

10هـزار میلیـارد ريـال بـرای تکمیـل ایـن سـهم باقـی 

مانده اسـت. از دیگر سـهامداران این پروژه می توان 

به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 

)ایمیدرو( با سـهم 44 درصد، شـرکت تجلی توسـعه 

شـرکت  و  درصـد   20 سـهم  بـا  فلـزات  و  معـادن 

سـهم  بـا  فلـزات  و  معـادن  توسـعه  سـرمایه گذاری 

6درصـد اشـاره کـرد. گفتنـی اسـت کـه بـا توجـه بـه 

طرح هـای توسـعه ای متعـدد در ایـن شـرکت، برنامه 

افزایـش سـرمایه نیـز در دسـتور کار قـرار دارد. در 

مجمـوع، در برنامه هـای توسـعه ای شـرکت توسـعه 

از  وسـیعی  طیـف  صبانـور  صنعتـی  و  معدنـی 

پروژه های اکتشافی تا تولید محصول قرار دارند که 

ایـن امـر می توانـد ایـن شـرکت را به بزرگ تریـن واحد 

صنعتی غرب کشور بدل  سازد. بنابراین، با تکیه بر 

اقداماتی که در دسـتور کار شـرکت توسـعه معدنی 

و صنعتی صبانور قرار دارد، می توان آینده روشـنی 

را برای این شرکت متصور بود.
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فــوالدفــوالد

ضرورت مدیریت ریسک در صنعت فوالد

تمهیدات الزم جهت کاهش ریسـک های صنعت فوالد را اندیشیده ایم

تقویت بنیه دانش همگام با بومی سازی
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مدیرعامل شـرکت جهان فوالد سـیرجان گفت: پیچیدگـی و تحوالت کسـب وکارهای امروز بر 
تعدد ریسک های سازمانی افزوده است و این مسئله بر اهمیت مدیریت ریسک می افزاید.

ضرورت مدیریت ریسک در صنعت فوالد

علـی عباسـلو در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« در خصوص فرایند 

مدیریـت ریسـک، بیـان کـرد: سـازمان ها در زمـان 

فعالیـت خـود و اجـرای اهـداف و برنامه هـای آینـده، 

همـواره بـا فرصت هـا و ریسـک های فراوانـی مواجـه 

می شـوند. ریسـک از نظـر لغـوی بـه معنـای خطـر 

کردن است و در بسیاری از مواقع، مفاهیمی منفی 

از آن اسـتنباط می شـود امـا بـه طـور کلـی ریسـک به 

نااطمینانی و ناآگاهی از آینده اشاره دارد. ریسک  ها 

در فرایند سازمانی آن دسته از عواملی  هستند که 

می توانند در عملکرد سـازمان ها اخالل ایجاد کنند 

و در برخـی از مـوارد موجـب شکسـت آن هـا شـوند. 

بنابراین شناسایی خطرهای احتمالی و جلوگیری از 

وقـوع آن هـا در عملکـرد سـازمان ها بسـیار اهمیـت 

دارد. فرایند شناسایی، ارزیابی و کنترل تهدیدها و 

فرصت های احتمالی و بهره گیری از آن ها در مسیر 

رشـد و تعالـی سـازمان »مدیریـت ریسـک« نامیـده 

می شـود. در واقـع مدیریـت ریسـک، ماننـد سـایر 

عوامـل  بـا شناسـایی  مدیریتـی،  اسـتراتژی های 

ناسـازگار و انجـام اقدامـات بـا رویکـردی پیشـگیرانه 

ایـن  بـا  مواجهـه  بـرای  آمادگـی  از  اطمینـان  بـرای 

ناسـازگاری  ها، سـازمان را در مسـیر تحقـق اهـداف 

سازمانی هدایت می کند. از دیگر اهداف مدیریت 

ریسـک می تـوان بـه کاهـش و تعدیـل ریسـک ها و 

فراهم کردن اصول منطقی برای تصمیم گیری بهتر 

در زمینه آن ها اشاره کرد. بنابراین مدیریت ریسک 

بسـتر مناسـبی را بـرای تصمیم گیـری  و برنامه ریـزی 

صحیح کسب وکارها فراهم می کند.

وی افزود: پیچیدگی و تحوالت کسـب وکارهای 

امـروز بـر تعدد ریسـک های سـازمانی افـزوده اسـت و 

این مسـئله بر اهمیت مدیریت ریسـک می افزاید. 

بـه طـور کلـی ریسـک ها را می تـوان در دو دسـته 

سیستماتیک و غیر سیستماتیک تقسیم  بندی کرد. 

ریسـک سیسـتماتیک، تابـع عوامـل برون  سـازمانی، 

تغییـر و تحـوالت اقتصـادی، سیاسـی و اجتماعـی و 

ریسـک،  نـوع  ایـن  دادن  رخ  اسـت.  بـازار  محیـط 

بـا  متناسـب  و  اجتناب ناپذیـر  پیش بینی ناپذیـر، 

تحـوالت بـازار اسـت و در کنتـرل مدیران نیسـت؛ در 

حالی که ریسک های غیر سیستماتیک کاهش پذیر و 

قابل کنترل  هستند و از عوامل درون سازمانی تبعیت 

می کنند. به  عبارتی دیگر، این نوع ریسک مرتبط با 

یـک صنعـت و یـا سـازمانی خـاص اسـت و می تـوان 

دامنـه تاثیـرات آن را کاهـش داد و در برخـی از مـوارد 

حـذف کـرد. در دسـته بندی جزئی تـر، ریسـک ها بـه 

انواع عملیاتی، مالی، اعتباری، نرخ سود، بازار، تورم، 

تجاری، نقدشوندگی و ... تقسیم بندی می شوند که 

هرکـدام مسـتلزم اتخـاذ سیسـتم مدیریـت ریسـک 

مناسب برای عبور از آن ها هستند.

فرایندی پلکانی در مدیریت ریسک  
مدیرعامل شـرکت جهان فوالد سـیرجان با تاکید 

بـر اینکه سـاختارهای مدیریت ریسـک همـواره عدم 

قطعیت هـا را شناسـایی و محاسـبه و تاثیـر آن هـا بـر 

کسـب وکارها را پیش بینـی می کننـد، عنـوان کـرد: 

بنابرایـن در کسـب وکارهایی کـه در آن هـا مدیریـت 

ریسـک بـه صـورت یـک فراینـد منظـم و مسـتمر اجـرا 

می شـود، خطرهـای ناشـی از ریسـک ناگهانـی تـا حد 

قابل توجهی کاهش می یابد. در سال 1950، همزمان 

بـا شـناخت اهمیـت مدیریـت در پروژه هـا، ضـرورت 

مدیریـت ریسـک نیـز آشـکار شـد. اهمیـت مدیریت 

ریسـک پروژه هـا موجـب شـد تـا در سـال 2009، اولیـن 

اصـول مدیریـت ریسـک توسـط سـازمان بین المللـی 

استاندارد تدوین شود. یکی از مهم ترین استانداردهای 

مدیریـت ریسـک »ISO31000« اسـت. طبـق ایـن 

بخشـی  ریسـک  مدیریـت  فراینـد  اسـتاندارد، 

جدایی ناپذیر از ساختار و عملکرد سازمان ها به شمار 

می آید و می توان آن را در سطوح مختلف استراتژیک، 

عملیاتی، برنامه ریزی و پروژه ای به کار بست. امروزه 

سیسـتم ها و اسـتانداردهای مختلفی برای مدیریت 

ریسـک پـروژه وجـود دارنـد که در تمامـی آن ها اصول 

مشترکی وجود دارد.

عباسلو تصریح کرد: قبل از اجرای مدیریت ریسک 

طبق اسـتانداردهای تالیف  شـده، ارتباط و مشـورت با 

ذی نفعان داخلی و خارجی قرار گرفته و الزم است این 

امر در تمام مراحل مدیریتی نیز مورد توجه قرار گیرد. 

بـرای اطمینـان یافتـن از اجـرای ایـن مرحلـه، ابتـدا الزم 

اسـت که تیم مدیریتی ضرورت مدیریت ریسـک در 

مجموعـه را درک کنـد و سـپس بـه شناسـایی دالیـل 

اجـرای آن بپردازنـد. ایـن مرحلـه، بـا توجـه بـه فراینـد 

مشـاوره ای بودن آن، تاثیر بسـزایی در برنامه ریزی ها و 

تصمیمـات آینـده خواهـد داشـت. پـس از این مرحله، 
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باید بسـترهای مناسب مدیریت ریسـک فراهم شود. 

سـازمان در این مرحله، با بیان اهداف و اسـتراتژی ها و 

در نظـر گرفتـن پارامترهـای داخلی و خارجـی، دامنه و 

معیارهای مدیریت ریسک را تعیین می کند.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه فراینـد اجـرای مدیریـت 

و  پرهزینـه  و  زمان بـر  فراینـدی  پروژه هـا  ریسـک در 

مختلـف  ابعـاد  از  سـنجش  و  شناسـایی  مسـتلزم 

مدیریتی است، اضافه کرد: از این رو، در گام بعدی، 

ریسـک های شناسایی شـده بـه لحـاظ کمـی و کیفـی 

ارزیابـی می شـوند. در ارزیابـی کیفـی، ریسـک ها بـا 

نگـرش مفهومی توصیفـی اولویت بندی می شـوند و 

احتمـال وقـوع هرکـدام و تاثیـر آن هـا بـر پـروژه  مـورد 

بررسی قرار می گیرد. تجزیه وتحلیل ریسک با رویکرد 

کیفـی حـل مسـئله، بـا اسـتفاده از ابزارهـا و منابـع 

اطالعاتـی مختلـف، در جهـت کاهـش ریسـک ها و 

برطـرف کـردن آن  ها گام برمـی دارد. منابع اطالعاتی 

شناسـایی ریسـک شـامل دو بخـش اسـت؛ اطالعـات 

مربـوط بـه مدیریـت و اطالعـات مربـوط بـه منابـع 

خارجی. این منابع خارجی می توانند مانند اطالعات 

بـازار، شـرایط اجتماعـی، محیـط، نوسـانات نـرخ ارز، 

تورم و ... قابل پیش بینی باشند. برخی از این منابع 

مقررات گذاری هـا  و  طبیعـی  بالیـای  مثـال  بـرای 

پیش بینی ناپذیرنـد. همچنیـن اطالعـات مربـوط بـه 

تغییرات فناوری نیز نوعی ریسـک در کسـب وکارها 

بـه شـمار می آیـد و اسـتفاده از آن مسـتلزم رویکـرد 

مناسب با حداقل ریسک است.

مدیرعامـل شـرکت جهـان فـوالد سـیرجان اذعـان 

کـرد: از دیگـر منابـع اطالعاتـی ریسـک می تـوان بـه 

وضع قوانین دولتی اشاره کرد. برای اداره هر کشور، 

قوانین و مقررات مختلفی در سـطوح گوناگون ارائه 

می شود که به آن ریسک حقوقی می گویند. با توجه 

بـه قانون گذاری هـا در ایـران، ریسـک های حقوقـی به 

و  سـازمانی  مقـررات  و  دولتـی  قوانیـن  بخـش  دو 

ریسـک های مربـوط بـه قراردادهـا و تعهدات تقسـیم 

می شوند. گفتنی است در صورتی که در این مرحله، 

شناسـایی  به خوبـی  ریسـک ها  اطالعاتـی  منابـع 

نشوند، مدیریت ریسک با چالش های فراوانی مواجه 

خواهـد شـد؛ اگرچه منابع اطالعاتی غالبـا به صورت 

کیفی ارائه می شوند، می توان برخی از احتماالت را 

بـه صـورت مقادیـر عـددی بیـان کـرد و نتیجـه را بـه 

صـورت ملمـوس در برنامه ریزی هـای زمانـی بـه کار 

گرفـت. بـا توجـه بـه اینکـه ارزیابـی کیفـی بـه زمـان 

انجـام  کمـی  ارزیابـی  از  پیـش  دارد،  نیـاز  کمتـری 

می شـود. آن دسـته از ریسـک ها کـه در ایـن ارزیابـی 

احتمـال رخ دادن آن هـا باالتـر اسـت از لحـاظ کمـی 

سریع تر سنجیده می شوند.

پاسخ گویی به مدیریت ریسک  
عباسـلو خاطرنشـان کـرد: پـس از اجـرای مراحـل 

شناسـایی و ارزیابـی ریسـک و درک درسـت از عـدم 

قطعیت در پروژه ها، الزم اسـت که مدیریت ریسـک 

به مرحله اجرا برسد زیرا شناخت عوامل ریسک پذیر 

صرفا منجر به برطرف شدن آن نمی شود. در صورتی 

کـه در فراینـد مدیریـت و کنتـرل ریسـک اسـتراتژی 

مناسـبی اتخاذ نشـود، اجـرای مراحل مذکـور بیهوده 

است و منجر به هدررفت زمان و هزینه خواهد شد. 

فهرسـت نهایی شناسـایی و ارزیابی ریسـک همراه با 

احتمـال وقـوع و ذی نفعانـی کـه می تواننـد مسـئول 

پاسـخگویی بـه ریسـک باشـند و نیـز تعییـن آسـتانه 

ریسـک مـورد پذیـرش و توافق شـده در سـازمان، از 

مهم ترین اطالعات برای اجرای مدیریت ریسـک در 

سـازمان بـه شـمار می رونـد. در صورتـی که هر یـک از 

ایـن اطالعـات موجود نباشـند، راهکارهای ارائه شـده 

برای ریسک ها اثربخشی مطلوبی نخواهند داشت.

وی در ارتباط با انواع روش های پاسخ گویی برای 

ریسـک ارائـه شـده در منابع مختلـف، ابراز کـرد: این 

اجتنـاب،  اسـتراتژی  چهـار  بـه  می تـوان  را  روش هـا 

انتقال، کاهش )و یا تسکین( و پذیرش )و یا نگهداری( 

تقسیم بندی کرد. استراتژی اجتناب بر مبنای حذف 

عدم قطعیت و برداشتن ریسک های شناسایی  شده 
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فعـال و منفعـل صـورت می گیـرد. در پذیـرش فعـال، 

بخشـی از برنامه ریزی ها، زمان و هزینه  ها به ریسـک 

موجود اختصاص می یابد. یکی از بارزترین مثال های 

آن در فعالیت های صنعتی، فرایند تعمیر و نگهداری 

ماشـین آالت و تجهیـزات خـط تولیـد اسـت. سـایر 

رویکردها در فرایند مدیریت ریسک در زمره پذیرش 

ریسک منفعل قرار می گیرند.

ضرورت اجرای مدیریت ریسک  
وی تاکیـد کـرد: در تکمیـل فراینـد مدیریـت و 

میـزان  ارزیابـی  موجـود،  ریسـک  های  بـه  پاسـخ 

اثربخشـی آن هـا و آمادگـی برای ریسـک های ثانویه 

کنارهـا  در  حـال،  ایـن  بـا  اسـت.  ضـروری  بسـیار 

ریسک ها، فرصت ها را نیز باید به  خوبی شناسایی 

و مدیریت کرد. پیش تر به بررسی مراحل مختلف 

مدیریـت ریسـک قبـل از وقوع پرداخته شـد. آنچه 

مدیریـت ریسـک را دارای اهمیـت جلـوه می دهـد 

اجـرای آن حیـن پروژه هـا و فعالیت هـای سـازمانی 

اسـت؛ یعنی تدوین و برنامه ریزی صرفا از ریسـک ها 

جلوگیـری نمی کنـد و فقط در مرحله اجـرا می توان 

اثربخشی فرایند مدیریت ریسک را مورد سنجش 

و ارزیابـی قـرار داد. در ایـن مرحلـه، برنامه ریزی هـای 

انجام شـده اجرا می شـوند تا وضعیت ریسک پروژه 

اهـداف  بـه  دسـتیابی  امـکان  و  دهنـد  تغییـر  را 

سـازمانی با اطمینانی بیشـتر ایجاد شـود. اهمیت 

مدیریـت ریسـک در مرحلـه اجـرا بـه قـدری اسـت 

کـه برخـی از منابـع فقـط ایـن مرحلـه را مدیریـت 

ریسک تلقی می کنند.

مدیرعامل شـرکت جهان فوالد سـیرجان در پایان 

یادآور شـد: مدیریت ریسـک فرایندی چندمرحله ای 

اسـت که برنامه ریزی های صورت گرفته در بازه های 

زمانی معین را اجرا، بازنگری و مستندسازی می کند. 

نتایـج بـه  دسـت  آمـده از هـر اقـدام انجـام  شـده بـرای 

مواجه با ریسـک ها، به عنـوان اطالعـات ورودی برای 

شـروع یک مرحله جدید اسـتفاده می شـوند. به طور 

کلی، پنج مرحله شناسـایی، ارزیابی، کاهش و پایش 

را  آن  اجـرای  از  کـردن  حاصـل  اطمینـان  و  ریسـک 

 Risk Management( چارچـوب مدیریـت ریسـک

Framework( می نامند.

پس از اجرای مراحل 
شناسایی و ارزیابی ریسک 

و درک درست از عدم 
قطعیت در پروژه ها، الزم 
است که مدیریت ریسک 
به مرحله اجرا برسد زیرا 

شناخت عوامل ریسک پذیر 
صرفا منجر به برطرف 

شدن آن نمی شود

اسـت؛ اگرچه حذف کامل ریسـک تقریبا امکان پذیر 

نیسـت امـا می تـوان از ایـن اسـتراتژی در برخـی از 

مواردی اسـتفاده کرد که این پرسـش مطرح می شود 

کـه آیـا امـکان برداشـتن پیدایـش برخـی از ریسـک ها 

وجـود دارد یـا خیر. اسـاس اسـتراتژی انتقال، سـپردن 

بخشی از ریسک ها به گروهی دیگر است و اتخاذ آن 

بـه معنـی حـذف ریسـک نیسـت و  در سـازمان ها 

همواره با پرداخت بهایی بابت ریسک همراه است. 

به عبارت دیگر، با اتخاذ این نوع استراتژی، پرداخت 

بـا  کـه  دیگـر محـول می شـود  بـه سـازمانی  هزینـه 

بیمـه،  اسـت.  همـراه  سـازمان  آن  بـرای  سـودآوری 

نمونـه ای از سـازمان های پذیرنـده ریسـک بـا رویکـرد 

انتقال است.

این فعال صنعت فوالد ادامه داد: در صورتی که 

ریسـک تا حدی زیر آسـتانه ریسـک پذیری قرار گیرد، 

می تـوان از اسـتراتژی کاهـش نیـز اسـتفاده کـرد. باید 

توجه داشت که آستانه ریسک پذیری باید قبل از این 

مرحله تعریف شـده باشـد. در این استراتژی، کاهش 

احتمـال وقـوع ریسـک و همچنیـن مقابلـه بـا تاثیـر 

نامطلـوب ریسـک  مـد نظـر اسـت. گفتنی اسـت که 

رویکردهـای  مهم تریـن  از  یکـی  کاهـش،  اسـتراتژی 

تعـداد  زیـرا  مـی رود  شـمار  بـه  ریسـک  مدیریـت 

ریسـک هایی کـه بتـوان بـه آن هـا توسـط اسـتراتژی 

اجتنـاب و انتقـال پاسـخ داد، محـدود هسـتند و در 

بسـیاری از موارد، این دو اسـتراتژی برای پاسـخ گویی 

به ریسک مناسب نیستند.

عباسلو با بیان اینکه اگرچه بسیاری از ریسک ها 

با سه استراتژی قبلی قابل کنترل  هستند اما برخی از 

ریسـک  ها در سـازمان ها اجتناب ناپذیرنـد و بـه  ناچـار 

باید آن ها را پذیرفت، خاطرنشان کرد: این رویکرد که 

می شـود،  شـناخته  پذیـرش  اسـتراتژی  نـام  بـه 

ریسک های باقی مانده را مدیریت می کند. در واقع 

ریسـک  های باقی مانـده همان ریسـک هایی  هسـتند 

کـه بـا اتخـاذ اسـتراتژی های قبلـی و پرداخـت هزینـه 

تحمـل ریسـک، صرفه اقتصـادی نداشـته باشـند. در 

چنیـن شـرایطی، سـازمان ها بـا پذیـرش ریسـک های 

موجـود، بهینه تریـن و کاربردی تریـن برنامه ریـزی را 

برای رویارویی با ریسک انتخاب می کنند تا کمترین 

تاثیر را متحمل شـوند. پذیرش ریسـک به دو صورت 
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مدیرعامـل شـرکت صنعـت فوالد شـادگان بـا بیـان اینکه قطعـی و محدودیت هـای مصرف 
بـرق و گاز را می تـوان از جمله ریسـک های اساسـی و مهم زنجیره فوالد کشـور دانسـت، گفت: 
بـرای حضور موفق در منطقه و برخورداری از جایگاهی مناسـب، نیاز اسـت تا تمام ارکان کشـور 
بـا یکدیگر انسـجام داشـته باشـند و در حل مشـکالت موجـود به یکدیگـر یاری رسـانند تا به 

سوی افقی باالتر در حرکت باشیم.

تمهیدات الزم جهت کاهش ریسک های 
صنعت فوالد را اندیشیده ایم

مدیرعامل شرکت صنعت فوالد شادگان:

حسـین تقـی کهـزاد در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« در ارتباط با 

ضـرورت مدیریـت ریسـک در بنگاه هـای فـوالدی، 

بیان کرد: بدون شک یکی از مهم ترین مسائل پیش 

ریسـک های  ارزیابـی  اقتصـادی،  بنگاه هـای  روی 

موجود اسـت و در صورتی که یک بنگاه نتواند این 

بـه  موقـع شناسـایی کنـد و در زمـان  ریسـک ها را 

مناسـب اقدامات الزم را انجام دهد، سرنوشـتی به  

جز زمین گیر شدن نمی توان برای آن متصور بود.

وی افزود: افزایش قیمت حامل های انرژی یکی 

از ریسـک های مهـم زنجیـره فوالد قلمداد می شـود. 

حامل هـای انـرژی یکـی از مهم ترین عوامـل در بهای 

تمام  شـده فوالد به شـمار می آیند. در زنجیره تولید 

فـوالد، بخـش احیـا بیشـترین مصـرف گاز و واحـد 

فوالدسـازی بیشـترین مصـرف بـرق را دارد. کامـال 

روشـن اسـت کـه هرچـه قیمـت حامل هـای انـرژی 

افزایش یابد، بهای تمام شده محصول نهایی بیشتر 

بهـای  افزایـش  بـا  بدیهـی اسـت کـه  بـود.  خواهـد 
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تمام شـده محصوالت، حاشـیه سود تحت تاثیر قرار 

می گیـرد و صرفـه اقتصـادی زنجیـره فـوالد کاهـش 

می یابـد. بـرای مثـال، در سـال های اخیـر، افزایـش 

بهـای گاز در هندوسـتان موجـب متوقـف شـدن 

واحدهـای احیـا و تولیـد آهـن اسـفنجی ایـن کشـور 

شـده اسـت. بنابرایـن می تـوان گفـت کـه قیمـت 

حامل هـای انـرژی و میـزان تـاب آوری صنعـت فـوالد 

در مقابل افزایش قیمت انرژی بسیار اهمیت دارد.

از سـوی دیگـر، اگرچـه محصـوالت شـمش و نـوردی 

در بورس عرضه می شـوند، همواره فشـارهایی برای 

کنتـرل قیمـت وجـود دارد. اگـر ایـن  دو مقولـه بـا 

یکدیگر در تعادل نباشـند، منجر می شـود تا فاصله 

قیمتـی تحـت تاثیـر قـرار بگیـرد و حاشـیه سـود ایـن 

صنعت به صرفه نباشد.

زیرساخت و توازن ، چالش هایی   
اساسی صنعت فوالد

مدیرعامل شرکت صنعت فوالد شادگان با بیان 

اینکـه قطـع و محدودیت هـای مصـرف بـرق و گاز را 

می توان ریسـک اساسـی و مهم زنجیره فوالد کشـور 

سـال  اول  نیمـه  در  فقـط  کـرد:  مطـرح  دانسـت، 

تولیـد  از  تـن  هـزار  فـوالد خوزسـتان 500  گذشـته، 

شمش خود را بر اثر محدودیت های مصرف برق از 

دسـت داد. در فـوالد شـادگان نیـز کـه تولیدکننـده 

واحدهـای  از  آن  بـرق  مصـرف  و  اسـفنجی  آهـن 

انـرژی  محدودیت هـای  اسـت،  کمتـر  فوالدسـازی 

تاثیـر کمتـری بـر تولیـد داشـت. بـا وجـود ایـن، در 6 

ماهـه نخسـت سـال 1400، حـدود 30 هـزار تـن تولیـد 

آهن اسفنجی در این مجموعه از دست رفت.

چنیـن  از  جلوگیـری  بـرای  کـرد:  اذعـان  کهـزاد 

پیشامدی الزم بود تا به موازات توسعه ظرفیت های 

صنعتـی کشـور از جملـه فـوالد، در صنایـع پشـتیبان 

مانند برق و گاز نیز سرمایه گذاری صورت می گرفت 

و توسـعه آن هـا همزمـان با یکدیگر پیـش می رفت اما 

متاسفانه سیاست گذاری های مناسبی در این زمینه 

انجام نشده است و با توجه به شرایط فعلی، توسعه 

مناسب این زیرساخت ها در آینده نیز ممکن نخواهد 

بـه  نیـاز  گاز  و  نفـت  صنعـت  نمونـه،  بـرای  بـود. 

بـه  تـا بتوانـد  سـرمایه گذاری بسـیار عظیمـی دارد 

ظرفیت های الزم برای پشـتیبانی صنایع برسـد اما با 

توجه به شرایط خاص کشور، ریسک سرمایه گذاری 

عـدم  مسـئله  هم اکنـون  و  باالسـت  حـوزه  ایـن  در 

سـرمایه گذاری برای توسـعه زیرساخت ها برای سایر 

صنایع مشکل ساز شده است.

وی تصریـح کـرد: خاموشـی و کمبـود انـرژی در 

سال گذشته که تمامی واحدهای فوالدسازی به آن 

دچـار شـدند، آن هـا را وادار کـرد تا برای تامین انرژی 

بـه  و  بیندیشـند  چـاره ای  خـود  نیـاز  مـورد  بـرق  و 

در  عالوه برایـن،  آورنـد.  روی  نیروگاه هـا  احـداث 

زنجیـره تولیـد فـوالد، تمامـی واحدهـای فوالدسـازی 

همزمـان و متـوازن بـا یکدیگـر رشـد نیافته انـد. در 

سـند چشـم انداز 1404، تولیـد 55 میلیـون تـن فـوالد 

پیش بینی شـده اسـت. در طرح هایی که اکنون در 

دسـت اجرا هسـتند و امید اسـت که به بهره برداری 

برسند، کمبود آهن اسفنجی و کنسانتره سنگ آهن، 

عواملی تهدیدکننده و اساسـی برای تحقق اهداف 

صنعت فوالد کشور خواهند بود.

مدیرعامـل شـرکت صنعـت فـوالد شـادگان در 

ارتباط با استراتژی های پیاده سازی مدیریت ریسک 

موفقیـت  بـرای  کـرد:  ابـراز  مجموعـه،  یـک  در 

بنگاه هـای اقتصادی، فـارغ از اینکه در این مقوله از 

چه ابزارها و متدولوژی هایی استفاده می شود، باید 

توهمـات و  از دنیـای  فاصلـه گرفتـن  و  واقع بینـی 

احساسـات، سنگ بنای اسـتراتژی های آن بنگاه قرار 

گیـرد. همان گونـه کـه اشـاره شـد، شـرکت صنعـت 

فوالد شادگان برای رویارویی با ریسک های موجود، 

سـاخت نیـروگاه را در دسـتور کار خـود قـرار داد. در 

همیـن راسـتا، شـرکت بـا افـرادی کـه در ایـن زمینـه 

و  بحـث  وارد  دارنـد،  کافـی  دانـش  و  اطالعـات 

گفت وگو شده و یک برنامه کوتاه مدت و بلندمدت 

را در نظر گرفته اسـت. با توجه به اینکه در شـرکت 

صنعـت فـوالد شـادگان فقـط واحـد احیاسـازی فعال 

است و در این واحد و پروژه های جانبی حدود 12 تا 

12.5 مـگاوات بـرق مصـرف می شـود، بـرای تامیـن 

برق، ابتدا ساخت نیروگاه های کم ظرفیت و کوچک 

بـا ظرفیـت 25 مگاواتـی که سـریع نصب می شـوند، 

در دستور کار قرار داشت اما بررسی های نشان داد 

کـه ایـن نیروگاه هـا بـه لحـاظ راندمـان و زمـان اخـذ 

خاموشی و کمبود انرژی 
در سال گذشته که تمامی 

واحدهای فوالدسازی به آن 
دچار شدند، آن ها را وادار 

کرد تا برای تامین انرژی و 
برق مورد نیاز خود چاره ای 

بیندیشند و به احداث 
نیروگاه ها روی آورند
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مجـوز الزم محدودیت هایـی دارند. از زمان دسـتور 

اجـرا تـا نصـب و راه انـدازی پـروژه نیـروگاه، حـدود 10 

زمـان  ایـن  کـه  اسـت  نیـاز  زمـان  یـک سـال  تـا  مـاه 

محدودیت های موجود را حل نخواهد کرد.

تامین پایدار انرژی در فوالد شادگان  
کهـزاد عنـوان کـرد: بـا پیگیری های انجام شـده، 

بـرای گـذر از چالـش بـرق در دو سـال آینـده، خریـد 

مجمـوع  در  کـه  مگاواتـی  چهـار  ژنراتـور  چهـار 

16مـگاوات انـرژی بـرق تولیـد می  کننـد، در دسـتور 

کار شرکت قرار دارد. خریداری و نصب ژنراتورهای 

برق از فاز اول برنامه های کوتاه مدت شرکت صنعت 

بلندمـدت  برنامه هـای  در  اسـت.  شـادگان  فـوالد 

شـرکت، بـا راه انـدازی واحـد فوالدسـازی بـا ظرفیـت 

800 هزار تن، به حدود 140 مگاوات برق نیاز اسـت. 

همچنین فاز دوم توسعه واحد فوالدسازی مجموعه 

ترتیـب،  همیـن  بـه  دارد.  نیـاز  بـرق  مـگاوات   360

سـرمایه گذاری بـرای احـداث فـاز اول، یـک نیـروگاه 

140 مگاواتـی و فـاز دوم توسـعه آن بـه 360 مـگاوات 

دارد.  قـرار  شـرکت  بلندمـدت  برنامه هـای  در 

 »BOO«، »BOT« همچنین تولید برق به روش های

و یا »EPC« در دست بررسی است.

ایـن فعـال صنعـت فـوالد بـا تاکیـد بـر اینکـه در 

نیـروی  بحـث  اولیـه،  مـواد  و  انـرژی  ریسـک  کنـار 

معضـل  یـک  شـادگان  منطقـه  در  کارآمـد  انسـانی 

ایـن  کـرد:  خاطرنشـان  مـی رود،  شـمار  بـه  اساسـی 

منطقـه صنعتـی نیسـت و صنعـت فوالد، نخسـتین 

بـه  شـروع  منطقـه  در  کـه  اسـت  بزرگـی  صنعـت 

فعالیت کرده اسـت. شـرکت فوالد شـادگان در نظر 

دارد تـا تمامـی نیـروی انسـانی خـود را از افراد بومی 

منطقـه شـادگان انتخـاب کنـد کـه در حـال حاضـر 

ریسک بزرگی محسوب می شود. در این زمینه نیز 

شرکت با سازمان های مربوطه از جمله سازمان فنی  

و حرفـه ای وارد مذاکـره شـده اسـت تـا بـه آمـوزش 

نیـروی انسـانی کارآمـد در منطقـه پرداختـه شـود. 

آمـوزش نیـروی انسـانی بـدون تعهـد بـه اسـتخدام 

صورت می  گیرد تا در صورت نیاز، پتانسیل نیروی 

کار در منطقه وجود داشته باشد.

کهـزاد ادامـه داد: در توسـعه فـاز دوم شـرکت 

صنعت فوالد شادگان که رسیدن تولید فوالد به دو 

جـذب  اسـت،  شـده  هدف گـذاری  تـن  میلیـون 

شـمار  بـه  موجـود  ریسـک های  جملـه  از  سـرمایه 

می آیـد. حـدود 40 درصـد از سـرمایه مـورد نیـاز فـاز 

اول  فـاز   »finance« فایننـس مـازاد  از محـل  دوم 

درصـد   60 تامیـن  بـرای  شـرکت  می شـود.  تامیـن 

باقی مانـده، نیـاز بـه جـذب سـرمایه خواهـد داشـت 

کـه بـرای آن نیـز برنامه ریـزی صـورت گرفتـه اسـت. 

همچنین در زمینه تامین مواد اولیه، هلدینگ فوالد 

و  درآورده  تملـک  بـه  را  سـناباد  معـدن  خوزسـتان 

همچنیـن این مجموعه شـرکت سـیمیدکو را کـه در 

در  می کنـد،  فعالیـت  گندلـه  و  کنسـانتره  تولیـد 

منطقـه احـداث کـرده اسـت. گندلـه تولیدشـده در 

خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  مصـرف  بـه  واحـد  ایـن 

می رسد و کنسانتره تولیدشده در واحد احیاسازی 

شرکت صنعت فوالد شادگان مصرف می شود.

ضرورت سرمایه گذاری در بخش معدن  
وی اضافه کرد: باید توجه داشت که در شرایط 

تامیـن مـواد  پاسـخ گوی  فعلـی، طرح هـای موجـود 

اولیـه نیسـتند و الزم اسـت بحـث سـرمایه گذاری 

بـرای معـادن صـورت گیـرد. در حـال حاضـر رسـالت 

شـرکت هلدینگ فوالد خوزستان، اکتشافات جدید 

و سـرمایه گذاری بـرای معـادن جدیـد اسـت کـه در 

این راسـتا، شـرکت توسعه معادن فوالد خوزستان به 

خوبـی در حـال اجـرای برنامه هـای مـد نظـر اسـت. 

بایـد در نظـر داشـت کـه برنامه ریزی هـای شـرکت 

امـا  شـده اند  انجـام  زمان بنـدی  بـا  شـادگان  فـوالد 

قطعیت اجرا و پیشرفت آن به میزان سرمایه گذاری 

و چالش هـای موجـود بسـتگی دارد. راه انـدازی فـاز 

اول توسـعه ایـن شـرکت در سـال 1402 پیش بینـی 

شده است و فاز دوم واحد تولید فوالد تا پایان 1406 

راه اندازی خواهد شد.

مدیرعامـل شـرکت صنعـت فـوالد شـادگان در 

پایـان یـادآور شـد: بـرای حضـور موفـق در منطقـه و 

برخورداری از جایگاهی مناسـب، نیاز اسـت تا تمام 

ارکان کشـور با یکدیگر انسـجام داشـته باشـند و در 

حل مشـکالت موجود به یکدیگر یاری رسـانند تا به 

سوی افقی باالتر در حرکت باشیم.

شرکت فوالد شادگان در 
نظر دارد تا تمامی نیروی 

انسانی خود را از افراد بومی 
منطقه شادگان انتخاب کند 
که در حال حاضر ریسک 
بزرگی محسوب می شود. 
در این زمینه نیز شرکت با 

سازمان های مربوطه از جمله 
سازمان فنی  و حرفه ای وارد 

مذاکره شده است
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مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری پارسـیان گفـت: شـرکت سـرمایه گذاری پارسـیان بـا 
تقویـت بنیـه دانـش در شـرکت های زیرمجموعـه و پیگیـری بومی سـازی، تاکنـون حـدود 40 
میلیون دالر صرفه جویی ارزی را در شـرکت های زیرمجموعه تحقق بخشـیده اسـت و پیش بینی 
می شـود رونـد تاثیرگـذاری مثبت این اقدامـات بر جریان هـای نقد شـرکت های زیرمجموعه در 

سال های آتی نیز ادامه یابد.

تقویت بنیه دانش همگام با بومی سازی

بـا  محمـد مسـعود سـمیعی نژاد در گفت وگـو 

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« در 

ارتبـاط بـا اهمیـت نقدینگـی بنگاه هـای اقتصـادی، 

مطـرح کـرد: پیـش از شـروع بحـث درباره نقدینگی 

بنـگاه، بایـد بـه مدیریـت جریـان نقـد توجـه کنیـم. 

اساسا تمام کارکردهای خلق ارزش )به صورت تولید 

صنعتی، کشـاورزی یا خدمات( به خلق جریان های 

مثبـت و منفـی از وجـوه منجـر می شـوند کـه یـا از 

عملیـــات اصلـی بنـگاه ریشـــه می گیرنـــد و یـا از 

سـرمایه گذاری و سـرمایه پذیری )تامیـن مالـی( آن 

بنـگاه. اگـر خالـص جریان هـای خلـق  شـده مثبـت 

باشـد، بـه معنـای افزایـش نسـبت جـاری یـا همـان 

موقعیـت نقدینگـی »liquidity position« بنـگاه 

از  بـرآوردی  بحرانـی،  شـرایط  در  کـه  هسـت  نیـز 

تاب آوری بنگاه مذکور به دست می دهد.

وی افـزود: بـرای درک اهمیـت نقدینگـی بنگاه، 

خـوب اسـت ابتـدا بـا یک مثـال بـه کارکردهای بـازار 

پول توجه کنیم. تا قبل از بحران مالی سـال 2007 و 

2008 کـه تقریبـا تمـام دنیـا را درگیـر کـرد و فقـط در 

آمریـکا 14 تریلیـون دالر از ارزش دارایی هـا کاسـت، 

تصور می شد که بنگاه های صنعتی بزرگ از بحران 

آسـیب چندانـی نمی بیننـد و  مالـی  بازارهـای  در 

بنابراین به مدیریت جریان نقد )یا نقدینگی بنگاه( 

توجه چندانی نمی شـد اما شـرکت های قدرتمندی 

ماننـد جنـرال موتـورز و کرایسـلر، دقیقـا در نتیجـه 

فشـار نقدینگی در آن سـال در آسـتانه ورشکسـتگی 

قـرار گرفتنـد. ایـن در حالـی بـود کـه سیاسـت های 

انبسـاطی پولی برای یک دوره بلندمدت در آمریکا 

اجـرا شـده بـود و طبـق تئوری، این شـرکت ها نباید با 

مشـکلی روبـه رو می شـدند. طبـق آخریـن گـزارش 

ثبـات مالـی صنـدوق بین المللی پـول )اکتبـر 2021(، 

در سـه  ماهه گذشـته، فعاالن بازارهای مالی جهانی 

از خوش بینـی خـود بـه ادامـه رشـد بازارهـای مالـی 

کاسـته اند کـه یـک دلیـل کلیـدی آن، نزدیـک شـدن 

سیاسـت گذاری پولی به مرز تورم های باالسـت که 

طبـق آخریـن گزارش هـا، احتمـال تورم جهانـی باالی 

3درصـد را بـه حـدود سـه برابـر میـزان قبـل افزایـش 

داده و بـه  عـالوه، ایـن احتمـال را تقویت کرده اسـت 
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که یک بحران مالی در دل بحران کرونا شکل بگیرد 

و باعث تکرار تجربه سال های 2007 و 2008 شود.

نقش کلیدی مدیریت نقدینگی در   
صنایع معدنی

مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری پارسـیان بـا 

بیـان اینکـه مدیریـت نقدینگـی کـه در تـاب آوری 

بنگاه هـا در شـرایط بحرانـی و تورم هـای بـاال اهمیت 

بـرای  بنـگاه  آمادگـی  نشـان دهنده  دارد،  کلیـدی 

تجهیـز منابـع بـا هـدف انجـام کارکردهـای عـادی و 

عملیاتـی اصلـی اسـت، عنـوان کـرد: در اینجـا صرفا 

مازاد دارایی نسـبت به بدهی جاری اهمیت ندارد 

بلکـه نکتـه مهـم مدیریـت جریـان وجـوه بـه گونه ای 

اسـت کـه کارکردهـای مالی یـک بنـگاه، کارکردهای 

خلـق ارزش )تولیـد یـا خدمـات( آن را در هـر مقطـع 

زمانی تسـهیل کنند. اساسـا در کشـورهای در حال  

توسـعه که دچار مشـکالت ساختاری تامین مالی و 

گلوگاه هـای اعتبـاری  هسـتند، سـرمایه در گـردش 

می توانـد نشـانگر تـوان نقدینگـی یـا شـاخصی بـرای 

سـنجش مدیریـت جریـان نقـد بنـگاه باشـد. همـان  

گونـه کـه ذکـر شـد، یکـی از کارکردهـای جریان نقد، 

سـرمایه گذاری اسـت کـه مشـخصا در اقتصادهـای 

پیشـرفته بـه عنـوان اهرمـی بـرای رشـد دانش بنیـان 

بنـگاه از آن اسـتفاده می شـود. شـرکت های موفـق، 

بعضـا هم زمـان بـا جریـان نقـد عملیاتـی مثبـت، بـا 

جریـان نقـد سـرمایه گذاری منفـی روبـه رو می شـود 

 »R&D« توسـعه  و  تحقیـق  صـرف  را  وجـوه  زیـرا 

می کننـد کـه سـودآوری آن فقـط در بلندمدت قابل 

مشاهده است. این رویکرد در نقطه مقابل عملیات 

سـرمایه گذاری بسـیاری از شـرکت ها در کشـور قرار 

می گیـرد کـه تمرکـز جریـان نقـد سـرمایه گذاری در 

آن ها سوداگری های کوتاه مدت در بازارهای دارایی 

شامل بازارهای مالی، امالک و ارز است.

سـمیعی نژاد بـا اشـاره بـه اینکـه ایـران در گـروه 

کشورهای د رحال  توسعه بهره مند از منابع طبیعی، 

گلوگاه هایـی متنـوع و فرصت هایـی گوناگـون دارد، 

تصریح کرد: وجود قیمت های سایه ای خصوصا در 

منابع و زیرسـاخت ها، حاشـیه هایی بزرگ مقیـاس را 

خصوصا در صنایع انرژی بر و مبتنی بر منابع )مانند 

ایجـاد  پتروشـیمی(  یـا  معدنـی  سـنگین  صنایـع 

می کنـد. عمدتـا همیـن صنایـع بهتریـن وضعیـت 

سرمایه در گردش را در کشور دارند و این قدرت را 

به بنگاه های فعال در این صنایع می دهند که توان 

نقدینگـی الزم را خلـق کننـد. در همیـن حـال، طبـق 

آخریـن آمارهـا، شـاخص تامیـن اعتبـار در ایـران کـه 

یکی از اجزای تعیین کننده رتبه کشـور در شـاخص 

آسانی کسب وکار بانک جهانی است، رتبه 104 را در 

بیـن 190 کشـور در اختیـار دارد )بـر اسـاس گـزارش 

»Ease of Doing Business 2020«(. ایـن رتبـه، 

بـرای مثـال، نسـبت به فرایندهای قانونی سـاخت و 

تجهیـز کارگاه بـا رتبـه 73، نشـان دهنده وضعیـت 

نامطلوب نسبی تامین مالی بنگاه های کشور است 

و مـا را دوبـاره بـه ایـن نکتـه رهنمـون می سـازد کـه 

دسـت  کـم در مراحـل اولیـه توسـعه صنعتـی، الزم 

است بنگاه ها به فعالیت هایی وارد شوند که عالوه 

بـر پایـداری، نسـبت جـاری مناسـبی ایجـاد کننـد و 

توان نقدینگی را نه با تکیه بر استقراض بلکه با تکیه 

بر ذخایر نقدی در سطوح باال نگه دارند.

وی ادامـه داد: عـالوه بـر اینکـه ارزش واقعـی 

)قدرت خرید( سود ناشی از فعالیت های اقتصادی 

بـه دلیـل ابتـالی اقتصـاد کشـور بـه تـورم در صـورت 

عـدم سـرمایه گذاری مجدد، مرتبـا کاهش می یابد، 

بازنگـری در اسـتراتژی های سـرمایه گذاری بـه نفـع 

صنایـع، دارای بیشـترین تاثیـرات پیونـدی اسـت و 

ارزآوری را بـدل بـه یـک امـر حیاتـی می کنـد. یـک 

مسـیر قابل تامل، اتخاذ اسـتراتژی توسعه ای دوگانه 

ماننـد اسـتراتژی توسـعه ای در چیـن اسـت. چیـن 

ابتدا به صنایع نهایی، مونتاژکاری و صنایع سنگین 

وابسـته بـه تکنولـوژی خارجـی ورود کرد و سـپس، با 

سـرمایه گذاری مجـدد سـود در صنایـع باالدسـتی و 

تدریـج  بـه  ماشـین آالت،  صنعتـی  تولیدکننـدگان 

توانسـت بـا اتـکا بـر سـود ارزی و داخلـی ناشـی از 

صادرات و فروش داخلی محصوالت، انگیزه الزم را 

بـرای صنایـع تولیدکننـده قطعـات و ماشـین آالت 

ایجـاد کنـد و هم زمـان بـا افزایـش تـوان نقدینگـی 

بنگاه ها، محتوای دانش و تکنولوژی تولید صنعتی 

را ارتقا دهد. طبق آخرین گزارش سازمان بین المللی 

نیروی کار )اکتبر 2021(، بنگاه های بزرگ مقیاس که 

مدیریت نقدینگی که 
در تاب آوری بنگاه ها در 

شرایط بحرانی و تورم های 
باال اهمیت کلیدی دارد، 

نشان دهنده آمادگی بنگاه 
برای تجهیز منابع با هدف 
انجام کارکردهای عادی و 

عملیاتی اصلی است



شماره  239          مهر ماه  1401 22

فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

بدهی هـای جـاری هلدینـگ در سـال مالـی 1399 در 

سطوح بسیار باالیی ارزیابی شده است. با توجه به 

ایـن  ثابـت،  بـه  جـاری  دارایی هـای  تبدیـل  رویکـرد 

سطوح باال در سال های آتی خود را در صنایع جدید 

خصوصـا صنایـع مـس سیسـتان و بلوچسـتان نشـان 

خواهند داد. از سـوی دیگر، شـرکت سرمایه گذاری 

شـرکت های  در  دانـش  بنیـه  تقویـت  بـا  پارسـیان 

زیرمجموعـه و پیگیری بومی سـازی، تاکنـون حدود 

40 میلیون دالر صرفه جویی ارزی را در شـرکت های 

زیرمجموعـه تحقـق بخشـیده اسـت و پیش بینـی 

می شـود رونـد تاثیرگـذاری مثبـت ایـن اقدامـات بـر 

در  زیرمجموعـه  شـرکت های  نقـد  جریان هـای 

سال های آتی نیز ادامه یابد.

ردیابی فرصت های مغفول در صنایع   
سنگین معدنی

ایـن فعـال اقتصـادی بـا بیـان اینکـه اگـر از منظـر 

شـرکت  رویکـرد  بنگریـم،  نقـد  جریـان  مدیریـت 

سـرمایه گذاری پارسـیان پیش از سـال 1393 بیشـتر 

مبتنـی بـر جریان هـای سـرمایه گذاری مقطعـی در 

حوزه هایی بود که وضعیت اقتصاد کالن سیگنال دهی 

می کرد، اظهار کرد: این شـرکت در سـال های اخیر، 

بـا ردیابـی فرصت هـای مغفـول در صنایـع سـنگین 

معدنی خصوصا پروژه های باالدسـتی زنجیره فوالد، 

یـک رویکـرد منسـجم، پایـدار و بلندمـدت را اتخـاذ 

کـرد و توانسـت صنایعـی بـزرگ و ارزش آفریـن را بـه 

سوددهی برساند. همان گونه که پیش تر گفته شد، 

بـه دلیـل انتظـارات اغراق شـده و جـو بـازاری، شـاید 

حـال   در  کشـورهای  در  صنعتـی  توسـعه  رویکـرد 

توسـعه مانند ایران در کوتاه مدت سـودمند به نظر 

نرسـد امـا در بلندمـدت بیشـترین عایـدی را بـرای 

سـهامداران و مردم ایجاد خواهد کرد. در سـال های 

ورودی  نقدینگـی  جریـان   ،1399 و   1398 مالـی 

عملیاتـی بـه شـرکت سـرمایه گذاری پارسـیان، در 

زیرمجموعـه،  صنایـع  مناسـب  عملکـرد  نتیجـه 

256میلیـارد تومـان افزایـش داشـته کـه عملکـردی 

قابل قبول است.

سـمیعی نژاد در پایـان یـادآور شـد: بـه طور کلی، 

پارسـیان،  سـرمایه گذاری  شـرکت  رویکـرد  اسـاس 

تجهیـز منظـم منابـع بـرای ورود بـه حوزه های جدید 

سـند  رئـوس  اسـت.  سـنگین  صنایـع  در  خصوصـا 

اسـتراتژی 1405 شـرکت سرمایه گذاری پارسیان نیز 

بـا یـک رویکـرد نوآورانـه و زنجیـره ای در حوزه صنایع 

اسـتارت آپ های  و  فـوالد  ارزش  زنجیـره  معدنـی، 

معدنـی طراحی شـده که هـدف آن بازتولید کارآمد 

دسـتاوردهای قبلی این شـرکت در حوزه های جدید 

خصوصا فلزات پایه اسـت. )تکمیل واحد کنسـانتره 

سـنگ آهن در شـرکت اپال پارسـیان سـنگان، توسـعه 

فـوالد  پـارس  شـرکت  در  مسـتقیم  احیـای  صنایـع 

سـبزوار، توسـعه تکنولوژی  حفاری و اسـتخراج برای 

دسـتیابی بـه 120 میلیـون تـن اسـتخراج سـنگ آهن 

زمینـه  در  جدیـد  حوزه هـای  بـه  ورود  سـالیانه، 

اکتشـاف فلـزات غیـر آهنـی و ایجـاد زنجیـره ارزش 

نیروگاهـی  صنایـع  کاتـد،  تـا  کنسـانتره  از  مـس 

تجدیدپذیـر و حمل ونقـل(. از سـوی دیگـر، تجربـه 

شـرکت سـرمایه گذاری پارسـیان حاکی از آن اسـت 

کـه از نظـر سـازمانی، مراحـل مقدماتـی و رشـد در 

صنایـع زیرمجموعـه بـا سـرعت قابـل توجهـی طـی 

نزدیـک  بلـوغ  بـه  شـرکت ها  ایـن  و  اسـت  شـده 

شـده اند. در این مرحله، پاشـنه آشـیل رشد بیشتر، 

شـرکتی  فرایندهـای  و  منابـع  بهینـه  برنامه ریـزی 

سـرمایه گذاری  شـرکت  دلیـل،  همیـن  بـه  اسـت. 

جدیـد  پروژه هـای  پیگیـری  بـا  همـگام  پارسـیان، 

صنعتـی، تمهیداتـی را بـرای گـذار بـه دیجیتالـی 

شـدن فرایندها و حرکت به سـمت تعالی سـازمانی 

اندیشیده است.

صنایـع سـنگین یـک نـوع از ایـن بنگاه هـا هسـتند، 

کمتریـن تاثیـر منفـی را از بحران اقتصادی ناشـی از 

کرونـا پذیرفته انـد که یک دلیل کلیـدی آن می تواند 

وضعیت نقدینگی این بنگاه ها باشد.

منطقی مبتنی بر حداکثرسازی سود  
مدیرعامل شرکت سـرمایه گذاری پارسیان ابراز 

کرد: یک منطق شناخته  شده تحلیلی، سطوح خرد 

و کالن را کـه بـه ترتیـب ناظـر بـر عملکـرد بنگاه هـا یا 

افراد حقیقی و نهادهای باالدستی  هستند، تعریف 

و بیـان می  کنـد که منطق رفتـاری بنگاه ها باید صرفا 

مبتنی بر حداکثرسازی سود کوتاه مدت باشد. با این 

حال، در کشورهای در  حال  توسعه، بنگاه ها با اتخاذ 

یک رویکرد بلندمدت تر و غیرسـوداگرانه، می توانند 

در مجموع سود بیشتر و پایدارتری کسب و به رشد 

و توسعه صنعتی کشور نیز کمک کنند.

سـمیعی نژاد در ادامـه بـه مسـیر توسـعه در ایـن 

بنـگاه بـزرگ اقتصـادی اشـاره کـرد و گفـت: شـرکت 

سرمایه گذاری پارسیان با طراحی مسیرهای توسعه 

پیونـدی صنایـع )ایجـاد زنجیره هـای ارزش صنایـع 

معدنی و تکمیل حلقه های باالدستی و پایین دستی 

بـرای  اسـت  شـده  موفـق  تدریجـی(،  صـورت  بـه 

سـومین سـال متوالـی از آغـاز بـه کار صنایع سـنگین 

زیرمجموعـه، بـه نتایـج خوبـی در زمینـه مدیریـت 

نقدینگـی دسـت پیـدا کنـد. در سـال مالـی 1399 

نسـبت  باالدسـتی،  متعـدد  گلوگاه هـای   علی رغـم 

جاری برای صنایع سنگین منطقه سنگان در سطح 

8.1 و برای صنایع منطقه سبزوار در سطح 4 ارزیابی 

شده که نشان دهنده تاب آوری باالی این صنایع در 

برابر شوک ها است.

شـرکت  نقدینگـی  جریـان  خصـوص  در  وی 

سـرمایه گذاری پارسـیان، خاطرنشـان کـرد: نسـبت 

دارایی هـای جـاری صنایـع زیرمجموعه این شـرکت 

بـه بدهی هـای جـاری علی رغـم شـوک های متعـدد 

ناشـی از تحریم هـا و گلـوگاه مـواد اولیـه، در سـطوح 

باالتر از یک قرار دارد. با توجه به چابکی و خودداری 

کـردن  متـورم  از  پارسـیان  سـرمایه گذاری  شـرکت 

سـازمان مرکزی )تعریف پروژه های مسـتقل جدید و 

بـه  دارایی هـا  نسـبت  هلدینگـی(،  نظـارت  ایفـای 

نسبت دارایی های جاری 
صنایع زیرمجموعه این 

شرکت به بدهی های جاری 
علی رغم شوک های متعدد 
ناشی از تحریم ها و گلوگاه 
مواد اولیه، در سطوح باالتر 

از یک قرار دارد

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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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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مدیرعامـل شـرکت پالش یـزد گفـت: افزایش هشـت برابری قیمت برق در سـال گذشـته و 
همچنین رشـد بیش از 50 درصدی حقوق نیروی انسـانی در سـال جاری، باعث شـده اسـت که 
فوالدسـازان بـه ویـژه واحدهای القایی ها شـرایط دشـواری را تجربه کننـد و تنها بـه دنبال بقای 

تولید هم راستا با رکود حاکم بر بازار باشند.

صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته ایم
مدیرعامل شرکت پالش یزد:

علـی محمـد دهقـان در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« مطرح کرد: 

نوسـانات قیمت فوالد طی هفت ماهه سـال جاری، 

چالش عمده فوالدسـازان در این مدت بوده اسـت. 

ایـن نوسـان قیمـت شـامل مـواد اولیـه یعنـی آهـن 

اسـفنجی و همچنیـن ضایعـات و محصـول نهایـی 

یعنـی شـمش می شـود و ایـن در حالـی اسـت کـه مـا 

از آهـن اسـفنجی در خـط تولیـد اسـتفاده  بیشـتر 

می کنیم؛ اگرچه امکان به کارگیری همزمان از آهن 

اسـفنجی و قراضه آهنی وجود دارد اما این مسـئله 

وابسـته بـه تامیـن ضایعـات کافـی در سـطح بـازار 

اسـت. در حالـی کـه صنعـت ساخت وسـاز در رکـود 

کامل به سـر می برد، بنابراین دسترسـی به ضایعات 

آهنی به شدت کاهش یافته است.

وی افـزود: کوره هـای القایـی بـه نحـوی طراحـی 

شـده اسـت کـه بـه صـورت هم زمـان بتوانیـم از آهـن 

اسفنجی و قراضه آهنی استفاده کنیم اما اساس کار 

ایـن کوره هـا، قراضـه بـوده و کوره هـای قـوس بـر پایـه 

اسـتفاده از آهـن اسـفنجی تعریـف شـده اسـت. در 

ادامه تکنولوژی و دانش استفاده از آهن اسفنجی در 

کوره های القایی شکل گرفت و تولیدکنندگان القایی 

از این ماده اولیه در خطوط تولید خود بهره گرفتند. 

از  اسـتفاده  کاهـش خطـرات  نیـز  مهـم  ایـن  دالیـل 

کوره هـای القایـی و همچنیـن کمبـود قراضه در بـازار 

داخلـی بـوده اسـت. در حـال حاضـر عمومـا از قراضـه 

آهنـی در تولیـد قوطی هـای کنسـرو و... اسـتفاده 

می شود و متاسفانه متولی مشخصی نیز برای تعیین 

قیمـت آن در داخـل وجـود نـدارد و بـر همیـن اسـاس 

عمـده فوالدسـازان از آهـن اسـفنجی بـه عنـوان مـاده 

اولیه خود استفاده می کنند.

کشورهای همسایه تمایلی به صادرات   
قراضه آهنی ندارند

مدیرعامل شرکت پالش یزد در خصوص اهمیت 

واردات قراضه، بیان کرد: بدون شـک واردات قراضه 

آهنـی از کشـورهای همسـایه ماننـد عـراق و ترکیـه 

می توانـد کمبـود قراضـه در سـطح بـازار داخلـی را 

جبـران کنـد اما نکتـه حائز اهمیت این اسـت که این 

کشـورها نیازمنـد قراضـه آهنـی جهـت اسـتفاده در 

بخش های مختلف هستند و بر همین اساس تمایلی 

بـه صـادرات ایـن مـاده اولیـه ندارنـد. ایـن مسـئله در 

خصوص تولیدکنندگان داخلی نیز صدق می کند و 

تـالش بـر حفـظ قراضـه در کشـور و عـدم صـادرات آن 

اولیـه می توانـد در  بـه عنـوان مـاده  اسـت؛ چراکـه 
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کارخانه های فوالدسازی مورد استفاده قرار بگیرد. در 

حالت کلی، سیاست گذاری دولت های مختلف بر 

حفـظ قراضـه و جلوگیـری از صـادرات آن بـه منظـور 

استفاده بهینه در صنایع مختلف به ویژه فوالد است 

و بـر همیـن اسـاس نمی توانیـم در واردات قراضـه بـه 

داخـل کشـور حسـاب بـاز کنیـم. ضمـن اینکـه تاییـد 

سـازمان های مختلفـی همچـون انـرژی اتمـی در ایـن 

زمینـه ضـرورت دارد کـه خـود ایـن مسـئله زمان بـر 

خواهـد بـود و بهتریـن گزینـه بـه کارگیـری از آهـن 

اسفنجی است.

دهقان در ارتباط با چالش های موجود در زمینه 

تامین آهن اسفنجی، عنوان کرد: بیشتر عرضه کنندگان 

آهـن اسـفنجی در بـورس کاالی ایـران، شـرکت های 

بزرگ فوالدی وابسته به دولت و سازمان های دولتی 

همچـون ایمیـدرو هسـتند. در واقع کنترل بـازار آهن 

اسـفنجی در داخـل توسـط همیـن شـرکت ها صـورت 

می پذیرد و برای مثال اگر میزان آهن اسفنجی عرضه 

شده در بورس 50 هزار تن باشد، 250 هزار تن شمش 

فـوالدی در ایـن تـاالر صنعتـی عرضـه می شـود کـه بـه 

هیـچ وجـه بـا یکدیگـر هم خوانـی نـدارد. در حالـی 

تولیدکننـدگان بـزرگ فـوالدی کشـور اقـدام به عرضه 

بـرای مثـال 10 هـزار تنـی آهـن اسـفنجی در بـورس 

می کننـد کـه این میـزان حداقل تولید این شـرکت ها 

برای یک روز اسـت. متاسـفانه عمده آهن اسـفنجی 

تولید شده در این شرکت ها، خارج از بورس و توسط 

واسـطه ها خریـداری و بـا قیمـت بیشـتر از ایـن تـاالر 

فروختـه  تولیـدی  کوچـک  واحدهـای  بـه  صنعتـی، 

می شـود. در واقع این مسـئله منجر به ایجاد رقابت 

در بـورس کاالی ایـران بـرای تامیـن آهـن اسـفنجی 

خواهـد شـد و قیمـت پایـه آهـن اسـفنجی کـه حـدود 

هفت هزار و 100 تا هفت هزار و 200 تومان به ازای هر 

کیلوگرم است، به حدود هشت هزار و 200 تومان به 

واسـطه ها  ادامـه  در  می رسـد.  کیلوگـرم  هـر  ازای 

بیشـترین بهره را از رقابت ایجاد شـده خواهند برد و 

آهـن اسـفنجی را بـا قیمـت حدود هشـت هـزار و 250 

تومان به تولیدکنندگان می فروشند.

حال القایی ها خوش نیست  
وی در ادامـه بـه شـرایط دشـوار واحدهـای القایی 

اشاره کرد و گفت: واقعیت امر این است که به هیچ 

وجه وضعیت فوالدسـازان القایی مناسـب نیسـت و 

تنهـا تـالش ما حفظ و بقای تولید با تعـداد محدودی 

در  انسـانی  نیـروی  مقولـه  اسـت.  انسـانی  نیـروی 

صنعت فوالد با سایر صنایع مانند کاشی و سرامیک 

کنـار  در  فعالیـت  شـرایط  چراکـه  اسـت؛  متفـاوت 

کوره های ذوب با حرارت بالغ بر یک هزار و 600درجه 

سـانتی گراد، بسـیار دشـوار اسـت و بـدون شـک بـا 

شـرایط کار در کارخانه هـای کاشی سـازی متفـاوت 

خواهـد بـود. دسـتگاه های پیشـرفته و مـدرن مـورد 

اسـتفاده در خطوط تولید کاشـی و همچنین محیط 

کار و نیز آالیندگی تولید، قابل قیاس با صنعت فوالد 

نیسـت و بر همین اسـاس ما باید تاوان حفظ 100 نفر 

نیروی انسانی شاغل در مجموعه خود را بدهیم. ما 

پنج بار فراخوان استخدام در کارخانه در استان یزد را 

منتشـر کردیـم کـه تعـداد نیـروی انسـانی مشـتاق به 

فعالیـت در مجموعـه بـه تعـداد انگشـت های یـک 

دست هم نرسید.

این فعال صنعت فوالد در همین راستا ادامه داد: 

در حال حاضر با یک کوره روشـن و 25 درصد ظرفیت 

اسمی تولید مشغول فعالیت هستیم. از سوی دیگر، 

قیمـت بـرق در سـال گذشـته بـه یـک باره هشـت برابر 

افزایش یافت و قیمت گاز از حدود 250تومان به ازای 

هـر متر مکعب، به حـدود دو هزار و 200 تومان بـه ازای 

هر متر مکعب رسید و قیمت آب نیز رشد پیدا کرد. 

اتفاق تعجب برانگیزی که در خصوص افزایش قیمت 

از  بـرق  )انتقـال(  ترانزیـت  حـق  اخـذ  داد،  رخ  بـرق 

تولیدکننـدگان بـود. اسـاس این تصمیم بر ایـن بود که 

چـون انتقـال برق از نیـروگاه به کارخانه های تولیدی با 

افـت همـراه اسـت، بنابرایـن کارخانـه داران موظـف به 

پرداخـت حـق ترانزیـت بـرق هسـتند. از سـوی دیگـر، 

زمانی که یک تولیدکننده درخواست خرید انشعاب 

برق می دهد، جدای از هزینه انشعاب، باید مبلغی را 

برای پست برق پرداخت کند و این در حالی است که 

میـزان آمپـراژ انشـعاب درخواسـتی بسـیار کمتـر از 

پسـت برق بوده و واحد تولیدی مسـئولیتی در قبال 

آن نـدارد امـا بایـد هزینـه مربوط بـه آن را نیز پرداخت 

کنـد. جالـب اینکـه کنتور مـورد نیـاز را هـم در داخل 

پسـت بـرق تعبیـه می کننـد و سـپس انشـعاب را بـه 

مقوله نیروی انسانی 
در صنعت فوالد با سایر 
صنایع مانند کاشی و 

سرامیک متفاوت است؛ 
چراکه شرایط فعالیت 

در کنار کوره های ذوب با 
حرارت بالغ بر یک هزار 
و 600درجه سانتی گراد، 

بسیار دشوار است
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واحـد تولیـدی تحویـل می دهند تا تمـام هزینه ها بر 

عهـده واحـد تولیـدی باشـد. ایـن مسـئله درسـت به 

مشـابه اخـذ عـوارض از خودروهایـی اسـت کـه تردد 

در اتوبان هـا و بزرگراه هـا حق مسـلم صاحبـان خودرو 

اسـت امـا بایـد عـوارض را هـم پرداخـت کننـد و بـه 

نوعی در قبال آن ها کوتاهی می شود.

تامین زیرساخت های الزم جهت   
صادرات مازاد فوالد

دهقان در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنی بر اینکه راهکار پیشنهادی شما جهت تحقق 

تولید 55 میلیون فوالد در افق 1404 چیست، اذعان 

کـرد: در حـال حاضـر حـدود 30 تـا 35 درصـد مـازاد 

تولید فوالد در داخل کشور وجود دارد و با توجه به 

بودجه اندک عمرانی کشور و همچنین رکود حاکم 

بـر صنعـت ساخت وسـاز، صـادرات می توانـد عامـل 

اصلـی رونـق بـازار و خـروج از رکـود باشـد. در همیـن 

جهـت  الزم  زیرسـاخت های  دارد  ضـرورت  راسـتا 

تـا  فراهـم شـود  فـوالد کشـور  نیـاز  مـازاد  صـادرات 

تولیدکنندگان داخلی بتوانند همچنان با قدرت به 

فعالیـت خـود ادامه دهند. همچنیـن باید به دنبال 

برندیابی و توسعه روابط تجاری در بازارهای بین المللی 

باشـیم و از سـوی دیگـر فرهنـگ مشـتری مداری را 

داخل کشور گسترش دهیم.

وی در ادامـه خاطرنشـان کـرد: تسـهیل شـرایط 

صادرات، یکی از مسائل مهمی است که در راستای 

تحقق این چشـم انداز باید در دسـتور کار مسـئوالن و 

سـازمان های ذی ربـط قـرار بگیـرد. رفـع تعهـد ارزی، 

یکی از مهم ترین چالش های صادرکنندگان به شـمار 

می آیـد کـه شـرایط صـادرات را بیـش از پیـش دشـوار 

ساخته است. ضمن اینکه بنابر قانون، صادرکنندگان 

معـاف از پرداخـت 9 درصـد مالیـات بـر ارزش افـزوده 

هسـتند امـا در کمـال تعجـب، سـازمان امـور مالیاتی 

کشـور اقـدام بـه اخـذ ایـن مالیـات از آن هـا می کنـد و 

مشـخص نیسـت کـه روزی ایـن میـزان اخـذ شـده بـه 

حسـاب تولیدکننـدگان عـودت داده خواهـد شـد یـا 

خیر.  طبیعتا در چنین شـرایطی و با وجود قوانین و 

ضوابط دست و پاگیر صادراتی، تولیدکنندگان عطای 

صـادرات را بـه لقـای آن می بخشـند و همیـن مسـئله 

منجر به مازاد نیاز در داخل و در نهایت تشدید رکود 

در بازار خواهد شد. ما پیش تر شمش تولیدی خود را 

به کشورهای پاکستان و عراق صادر می کردیم اما به 

دلیل مشکالتی که به آنها اشاره شد، ناچار به توقف 

صادرات شدیم.

پیشرفت های خوبی در صنعت فوالد رخ   
داده است

 مدیرعامـل شـرکت پالـش یـزد ضمـن تاکیـد بـر 

ساده سازی قوانین صادرات، خاطرنشان کرد: اقدامات 

خوبـی همچـون حـذف ارز نیمایـی از صـادرات طـی 

هفته هـای اخیـر در سـایر صنایع توسـط دولت انجام 

شده است و امیدوار هستیم شاهد چنین تصمیماتی 

در صنعـت فـوالد کشـور باشـیم. همچنیـن گام هـای 

روبه رشـدی توسـط فوالدسازان بزرگ کشور در زمینه 

بـه کارگیـری از دانـش و تکنولـوژی روز جهـت تولیـد 

محصوالت جدید برداشـته شـده اسـت و این مسئله 

کوچـک  واحدهـای  در  زمـان  مـرور  بـه  می توانـد 

صـادرات  رشـد  شـود.  واقـع  اثرگـذار  نیـز  تولیـدی 

افزایـش  بـه  واحدهـای بزرگـی فـوالدی، در نهایـت 

فـروش واحدهـای کوچـک در بـازار داخلـی خواهـد 

انجامید و بازار کمی از رکود حاکم نیز خارج خواهد 

شد. خوشبختانه ایران جزو 10 تولیدکننده برتر فوالد 

جهان قرار دارد و شـرکت های مطرح کشـور همچون 

تولیـدی  شـمش های  ایـران،  آلیـاژی  فـوالد  شـرکت 

خـود را بـه خودروسـازان مطـرح آلمانـی و شـرکت 

از  ایـن مهـم، نشـان  آلمـان صـادر می کنـد.  بوهلـر 

توسـعه و پیشـرفت صنعـت فـوالد ایـران در سـطح 

بین المللـی اسـت کـه می توانـد منجـر بـه ارزآوری 

بیشتر به داخل کشور شود.

دهقـان در پایـان ضمـن اشـاره بـه سـبد تولیـدی 

محصـوالت شـرکت پالـش یزد، یادآور شـد: عـالوه بر 

شـمش فـوالی، یـک سـری قطعـات سـنگین فـوالدی 

مـورد نیـاز صنعـت سـیمان، یاتاقان هـای سـر غلتـک 

دسـتگاه نـورد و غلتک هـای بـزرگ تولیـد نیشـکر در 

مجموعـه مـا تولیـد می شـود. در واقـع ریخته گـری 

صنایـع سـنگین نیـز در داخـل مجموعـه مـا صـورت 

می پذیرد و امیدوار هسـتیم در ادامه بتوانیم تنوع 

تولید محصوالت خود را افزایش دهیم.

صادرکنندگان معاف از 
پرداخت 9 درصد مالیات بر 
ارزش افزوده هستند اما در 
کمال تعجب، سازمان امور 
مالیاتی کشور اقدام به اخذ 
این مالیات از آن ها می کند 

و مشخص نیست که 
روزی این میزان اخذ شده 
به حساب تولیدکنندگان 
عودت داده خواهد شد



27         مهر ماه  1401        شماره  239

فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی



شماره  239          مهر ماه  1401 28

فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

شـرکت فـوالد هرمـزگان یکی از قطب های صنعـت فوالد ایران به شـمار می رود کـه در منطقه 
ویـژه اقتصـادی خلیج فـارس در جنوب کشـور قرار گرفته اسـت. بهره مندی از اسـکله اختصاصی 
تخلیـه و بارگیـری مواد فلـه معدنی، دسترسـی به بندر بـزرگ شـهید رجایی، نزدیکی بـه معادن 
سـنگ آهن گل گهـر و حلقه های باالدسـتی، امـکان اسـتفاده از حمل ونقل ریلی و نیـز معافیت های 

گمرکی، از مزایای قرارگیری شرکت فوالد هرمزگان در این منطقه  هستند.

فوالد هرمزگان در مسیر توسعه همه جانبه

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

آنالیـن«، آنچـه امـروز فـوالد را بـه کاالیـی  »فلـزات 

استراتژیک و اساسی در بازارهای جهانی تبدیل کرده، 

ایـن اسـت کـه ایـن فلز، ماده اولیه اساسـی و نخسـت 

بسیاری از فعالیت های اقتصادی بزرگ و کوچک در 

لـوازم  خودروسـازی،  ساخت وسـاز،  جملـه  از  دنیـا 

خانگی، ماشین آالت و تجهیزات محسوب می شود. 

همیـن امـر موجـب شـده اسـت تـا امـروز از تولیـد و 

مصـرف فـوالد بـه عنـوان شـاخصه ای بـرای سـنجش 

میـزان توسـعه یافتگی و رونـق صنعتـی کشـورها یـاد 

شود. رشد روزافزون قیمت فوالد در بازارهای جهانی 

علی رغـم افزایـش ظرفیت هـا و آمـار تولید جهانـی در 

مدعـا  ایـن  بـر  گواهـی  می تـوان  را  اخیـر  سـال های 

دانست که تقاضای این فلز افزایشی چشمگیر یافته 

اسـت. با توجه به نبود مواد مشـابه جایگزین، انتظار 

مـی رود کـه رونـد افزایـش قیمـت جهانـی فـوالد در 

سال های آتی نیز ادامه داشته باشد.

اهمیـت حـوزه فـوالد بـه حدی رسـیده اسـت که 

حتـی کشـورهایی کـه از منابـع طبیعـی معدنـی و 

فـوالد  تولیـد  نهاده هـای  عنـوان  بـه  انـرژی  ذخایـر 

برخوردار نیسـتند نیز در مسـیر توسعه این صنعت 
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را  ترکیـه  و  جنوبـی  کـره  ژاپـن،  برداشـته اند.  گام 

می توان نمونه های مناسبی از این کشورها دانست 

 10 بیـن  در  را  خـود  نـام  توانسـته اند  امـروز  کـه 

تولیدکننده بزرگ فوالد جهان قرار دهند. این مقوله 

می تواند برای ایران بسـیار مهم باشـد. کشـوری که 

بـا برخـورداری از منابـع بـزرگ نفـت و گاز، قطـب 

بـزرگ  ذخایـر  و  می شـود  محسـوب  جهـان  انـرژی 

سـنگ آهن را در خـود جـای داده و از مزیت هـای 

رقابتی قدرتمندی برای تولید فوالد برخوردار است. 

بـه ایـن عامـل باید موقعیـت جغرافیایی اسـتراتژیک 

کشور در کوریدورهای اصلی تجارت جهانی را نیز 

افزود که عامل مهمی برای تقویت و تسهیل حضور 

ایران در بازارهای جهانی محسوب می شود.

اهمیت و جایگاه صنعت فوالد در اقتصاد  
با نگاهی به شاخص های کالن اقتصاد ایران در 

چند سـال گذشـته، به  راحتی می توان به اهمیت و 

جایـگاه صنعـت فـوالد در بهبـود اوضـاع اقتصـادی 

کشـور پـی بـرد. تاثیـر توسـعه و تکمیل زنجیـره فوالد 

در اقتصاد ایران از چندین جنبه قابل بررسی است. 

زنجیره هـای  تکمیـل  و  متـوازن ظرفیت هـا  توسـعه 

ارزش ایـن فلـز از معـدن تـا محصـول نهایـی، موجـب 

ایجـاد بیشـترین ارزش افـزوده از منابـع ارزشـمند 

معدنـی کشـور و کمـک بـه افزایـش »GDP« و رشـد 

اقتصـادی کشـور خواهـد شـد. ایـن امـر، بـا توجـه بـه 

نواحـی  در  فـوالد  زنجیـره  حلقه هـای  گسـتردگی 

مختلف کشور به  خصوص در نواحی محروم و نیز 

دامنـه گسـترده فعالیـت واحدهـا در ایـن زنجیـره، 

عاملی اساسی برای اشتغال زایی و کمک به اقتصاد 

اسـتان ها خواهـد بـود. از سـوی دیگـر، بـا توجـه بـه 

رونـد افزایـش تقاضا برای فـوالد در بازارهای جهانی، 

تولیـد ایـن فلز اسـتراتژیک و ارزشـمند و صـادرات آن 

به بازارهای هدف خارجی، در شرایطی که تحریم ها 

صـادرات نفـت خـام ایـران را در فشـار قـرار داده انـد، 

بین المللـی  تجـارت  توسـعه  راه گشـای  می توانـد 

کشـور باشـد. همین امر موجب شـده اسـت تا یکی 

از سـرفصل های مهـم چشـم انداز و برنامـه  20 سـاله 

توسـعه کشـور بـه توسـعه صنعـت فـوالد اختصـاص 

میـزان  اخیـر،  سـال های  در  کـه  مسـئله ای  یابـد. 

تغییرات و تحوالت آن چشـمگیر بوده اسـت. تولید 

از  کمتـر  بـه  سـال 1394  در  کـه  ایـران  خـام  فـوالد 

16میلیون و 700 هزار تن می رسید، در سال 1399 از 

مـرز 30 میلیـون و 250 هـزار تـن نیـز عبـور کرد کـه از 

ایـن میـزان، بیـش از 6 میلیـون و 160 هـزار تـن بـه 

کشـورهای دیگـر صـادر شـد. ایـن در حالـی بـود کـه 

مجموع صادرات فوالد خام ایران در سال 1394، به 

کمتـر از یـک میلیـون و 800 هـزار تـن می رسـید. در 

چشـم انداز 1404 توسـعه کشـور، تولیـد 55 میلیـون 

تـن فـوالد خـام پیش بینـی شـده اسـت کـه از ایـن 

میـزان، حـدود 20 میلیـون تن به صـادرات اختصاص 

دارد. تحقق این هدف می تواند نقش صنعت فوالد 

در اقتصـاد کشـور را حتـی پررنگ تـر از امـروز کنـد و 

این صنعت را به پیشران اقتصاد ایران بدل سازد.

از صنعـت فـوالد بـه عنـوان صنعتـی مـادر یـاد 

می شـود زیـرا تامین کننـده مـواد اولیـه بسـیاری از 

سـبک  و  سـنگین  صنایـع  و  تولیـدی  فعالیت هـای 

محسـوب می شـود. اساسـا بخـش قابـل توجهـی از 

هزینه هـای تمام شـده کاالهـا و محصـوالت صنعتـی 

نظیر خودرو، ماشـین آالت صنعتی و لوازم خانگی و 

نیـز احـداث سـاختمان  ها بـه فـوالد مصرفـی در آن  هـا 

اختصـاص می یابـد و بـه همیـن دلیـل، اساسـا رونـق و 

قـدرت گرفتـن صنعـت فـوالد در کشـور، می توانـد 

زمینه سـاز بـه حرکـت درآمـدن چـرخ صنعـت کشـور 

باشـد. در سـمت مقابـل، مواجهـه مسـیر فعالیـت و 

توسعه این صنعت با دست اندازها و چالش ها تاثیری 

نامطلوب بر سایر فعالیت های صنعتی کشور خواهد 

تاثیـر قـرار گرفتـن صرفـه  داشـت و موجـب تحـت 

اقتصـادی و حتـی توقـف فعالیت هـا خواهـد شـد. به 

همین دلیل، یکی از نخستین و مهم ترین گام ها برای 

کشـوری ماننـد ایـران کـه در مسـیر توسـعه صنعتـی 

حرکت می کند، فراهم  آوردن زیرسـاخت ها و شـرایط 

مناسـب بـرای تقویـت صنعـت فـوالد اسـت. قطعـا 

سیاست گذاری مناسب از سوی نهادهای باالدستی 

و دولـت در زمینـه تامیـن پایـدار و ارزان انـرژی و نیـز 

توسـعه اکتشـافات معدنـی و حلقه هـای باالدسـتی، 

می تواند به فوالدسـازان کشـور کمک کند تا با تولید 

محصوالتی با کیفیت باال و حداقل قیمت تمام شده، 

در مسیر توسعه و رشد تولیدات حرکت کنند.

توسعه متوازن ظرفیت ها و 
تکمیل زنجیره های ارزش 

این فلز از معدن تا محصول 
نهایی، موجب ایجاد 

بیشترین ارزش افزوده 
از منابع ارزشمند معدنی 
کشور و کمک به افزایش 
»GDP« و رشد اقتصادی 

کشور خواهد شد
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ضرورت توسعه صنعت فوالد در ایران  
اهمیت موارد یادشـده در توسـعه صنعت فوالد 

را بـه  راحتـی می تـوان در آمارهـای تولیـد فـوالد در 

سـال 1400 مشـاهده کـرد. در حالـی کـه اغلـب 

فوالدسـازان در سـال ها و ماه هـای اخیـر در مسـیر 

و  جدیـد  واحدهـای  ایجـاد  بـرای  سـرمایه گذاری 

توسـعه ظرفیت هـای تولیـد خـود حرکـت کرده انـد، 

آمار تولید فوالد خام کشور در هفت  ماهه نخست 

سـال پیش نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل از آن، 

11درصـد کاهـش یافـت و بـه حـدود 15 میلیـون و 

769هـزار تـن رسـید. دلیـل اصلی این کاهـش را باید 

قطعی هـای بـرق ناشـی از ضعف هـای زیرسـاختی 

صنعـت بـرق و الـزام فوالدسـازان بـه کاهـش دیمانـد 

مصرفـی عنـوان کـرد. در واقـع، بـه جای اینکه بخش 

انرژی کشور به سبب پتانسیل های موجود، مزیتی 

رقابتی را برای فوالدسازان ایجاد کند، امروز خود به 

دسـت اندازی در مسـیر توسـعه ایـن صنعـت بـدل 

شـده اسـت. بنابرایـن الزم اسـت کـه رویکردهایـی 

جدی تر در خصوص تامین ارزان و پایدار انرژی برای 

فوالدسـازان در دسـتور کار قـرار گیـرد تـا ایـن صنایـع 

پتانسـیل های  از  حداکثـری  اسـتفاده  بـا  بتواننـد 

موجود، پیشران اقتصادی کشور باشند و در مسیر 

توسعه صادرات حرکت کنند.

درخشش »هرمز« در مسیر توسعه  
قطب هـای  از  یکـی  هرمـزگان  فـوالد  شـرکت 

صنعـت فـوالد ایـران به شـمار مـی رود که در منطقه 

ویـژه اقتصـادی خلیـج فـارس در جنـوب کشـور قـرار 

گرفته است. بهره مندی از اسکله اختصاصی تخلیه 

و بارگیری مواد فله معدنی، دسترسی به بندر بزرگ 

شهید رجایی، نزدیکی به معادن سنگ آهن گل گهر 

و حلقه های باالدستی، امکان استفاده از حمل ونقل 

ریلی و نیز معافیت های گمرکی، از مزایای قرارگیری 

شرکت فوالد هرمزگان در این منطقه  هستند. فوالد 

ابتـدای تاسـیس خـود همـواره تـالش  از  هرمـزگان 

داشـته اسـت تـا بـا بهره گیـری از ایـن فرصت هـا در 

صـادرات  بـه  کمـک  و  تولیـدات  توسـعه  مسـیر 

غیرنفتی کشور به عنوان محور اصلی فعالیت های 

بـرای  خـود حرکـت کنـد. شـرکت فـوالد هرمـزگان 

تحقق چشم انداز 1404، تبدیل به یکی از بزرگ ترین 

تولیدکنـدگان محصـوالت فـوالدی جنـوب کشـور بـا 

توانایی تولید دو میلیون تن فوالد خام و ورق عریض 

بـا گرایـش بـه محصـوالت ویژه و حضـور اثربخش در 

بازارهـای صادراتـی را هـدف خـود قـرار داده اسـت. 

در همین راسـتا، این شـرکت طرح های توسعه محور 

مختلفـی ماننـد احـداث پلنـت اکسـیژن، احـداث 

واحـد احیـای مسـتقیم بـا ظرفیـت 900 هـزار تـن در 

سـال، احـداث کارخانـه نـورد ورق عریـض، احـداث 

نهایـت پروژه هـای  آهـن اسـفنجی و در  سـیلوهای 

مربوط به افزایش ظرفیت از یک میلیون و 500 هرار 

تن به دو میلیون تن فوالدسازی )شامل ساختمان های 

اداری، مرکـز اسـناد، تعمیـرگاه حمل ونقـل صنعتی و 

...( را اجرا می کند.

آمـار تولیـد شـرکت فـوالد هرمزگان در سـال های 

اخیـر همـواره رونـدی صعـودی داشـته و این شـرکت 

دائما در حال ثبت رکوردهای روزانه و ماهانه جدید 

در تولیـد محصـوالت بوده اسـت. برای مثال، تولید 

تختال این شـرکت در سـال 1399 از مرز یک میلیون 

و 520 هزار تن نیز گذر کرد و پیش بینی می شد که 

ایـن رونـد افزایـش آمار تولیـد در سـال 1400 نیز ادامه 

یابـد. عالوه برایـن، آمـار تولیـد اسـلب شـرکت فـوالد 

هرمزگان در سه  ماهه نخست سال پیش، 389 هزار 

و 467 تـن بـود کـه که نسـبت به مدت مشـابه سـال 

گذشـته، افزایـش 21 درصـدی را نشـان مـی داد امـا 

قطعی هـای بـرق و الـزام شـرکت بـه کاهـش مصـرف 

بـرق و در نتیجـه توقـف فعالیت هـا موجـب شـد تـا 

آمار تولید این شـرکت در هفت  ماهه نخسـت سـال 

گذشته، به 819 هزار و 567 تن برسد که در مقایسه 

بـا مـدت مشـابه سـال پیـش از آن 6 درصـد کاهـش 

یافته است. با این حال، باید توجه داشت که ادامه 

رونـد موجـود و کم توجهـی به زیرسـاخت های برق و 

انـرژی کشـور تـا چـه انـدازه می توانـد موجب چالش 

در توسـعه صنعـت فـوالد و تاثیرگـذاری آن بر صنایع 

مصرف کننده و پایین دستی باشد و ضرورت تامین 

بـرق و گاز فوالدسـازان بـزرگ کشـور، بیـش از پیـش 

احساس می شود.

الزم است که رویکردهایی 
جدی تر در خصوص تامین 
ارزان و پایدار انرژی برای 
فوالدسازان در دستور کار 
قرار گیرد تا این صنایع 

بتوانند با استفاده حداکثری 
از پتانسیل های موجود، 
پیشران اقتصادی کشور 
باشند و در مسیر توسعه 

صادرات حرکت کنند
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آیـا بـا رویکرد دقیق تر بـازار در مورد کاهش انتشـارات کربنی در گسـتره 3، مزیت هـای انرژی  
تجدیدپذیر شرکت های فوالدسازی در ایاالت متحده آمریکا در معرض خطر قرار می گیرد؟

نگرانی فوالدسازان از برنامه گستره 3

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

وقتـی   ،»Fastmarkets« موسسـه  از  نقـل  بـه   و 

 »GHG« گلخانـه ای  گازهـای  سـطح  از  صحبـت 

منتشـر شـده از طریـق فراینـد تولیـد فـوالد بـه میان 

متحـده  ایـاالت  فوالدسـازی  شـرکت های  می آیـد، 

نسـبتا  شـرکت های  زمـره  در  می تـوان  را  آمریـکا 

انرژی هـای  بـا  مرتیـط  اسـتانداردهای  بـا  هم تـراز 

تجدیدپذیـر در عرصـه جهانـی دانسـت امـا آیـا بـا 

اتخـاذ رویکـرد دقیق تـر بـازار بـرای کاهـش انتشـار 

گازهای گلخانه ای که در زنجیره ارزش شرکت های 

فوالدسـازی اتفاق می افتد، این وضعیت در شـرف 

تغییرات خواهد بود؟

شـرکت های  از  بسـیاری  اواخـر،  همیـن  تـا 

فوالدسـازی، انتشـار غیـر مسـتقیم در طـول زنجیـره 

ارزش خود را نسبت به مقدار انتشارات در گستره 

یک و 2 کم اهمیت در نظر می گرفتند. بنابراین، در 

ایـن میـان چـه چیـزی تغییـر کـرده اسـت؟ در اوایـل 

سـال جاری، کمیسـیون بورس و اوراق بهادار ایاالت 

و  ارتقـا  بـرای  را  قوانیـن جدیـدی   »SEC« متحـده

استانداردسـازی افشـای اطالعـات مربـوط به مـوارد 

اقلیمی برای سرمایه گذاران پیشنهاد کرد.

این پیشنهاد شامل تغییراتی در الزامات گزارش 

انتشـار گازهـای گلخانـه ای اسـت کـه در آن از 

شـرکت های سـهامی عـام خواسـته می شـود کـه نـه  

تنها سطح انتشار مطابق با گستره یک و 2 را گزارش 

کننـد بلکـه در برخـی مـوارد، بایـد سـطح انتشـارات 

کربنـی مطابـق بـا گسـتره 3 در صنایـع باالدسـتی و 

پایین دسـتی را نیـز در راسـتای فعالیت هـای زنجیره 

ارزش خود ارائه دهند.

این اقدام، اطالعاتی را در اختیار سرمایه گذاران 

قـرار می دهـد تـا شـرکت ها بتوانند میـزان مواجهه و 

مدیریـت ریسـک های مرتبـط بـا مسـائل اقلیمـی را 

ارزیابـی کننـد. در صـورت اجـرا، ایـن اقـدام فشـار 

زیـادی را بـر شـرکت های فوالدسـازی وارد می کنـد 

که در آن ها سطح انتشار گستره 3 بزرگ ترین منبع 

انتشـار گازهـای گلخانـه ای آن هـا اسـت. در همیـن 
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راسـتا نماینـدگان صنعـت فـوالد نسـبت بـه قانـون 

پیشنهادی ابراز نگرانی کرده اند.

هنگامی که قانون پیشنهادی کمیسیون بورس 

و اوراق بهـادار آمریـکا نهایـی شـد، از شـرکت های 

انتظـار مـی رود سـطح  فوالدسـازی سـهام عمومـی 

انتشار گازهای گلخانه ای خود مطابق با گستره 3 را 

گزارش کنند. زمانی شرکت ها این کار را باید انجام 

دهند که سـطح انتشـار برای عملکرد مالی شـرکت 

مهـم باشـد یـا اینکـه شـرکت علـت میـزان انتشـار 

گازهـای گلخانـه ای کـه شـامل گسـتره 3 اسـت را  

تعیین کرده باشد.

ضرورت بررسی سطح انتشار گازهای   
گلخانه ای گستره 3

شـرکت های سـردم دار در فوالدسـازی، نگرانـی 

خـود را در رابطـه بـا چگونگـی اجـرای عادالنه قوانین 

ایـاالت  بهـادار  اوراق  و  بـورس  کمیسـیون  جدیـد 

متحده و اهداف آن برای صنعت فوالد ابراز کردند.

شرکت های فوالدسازی با همکاری تامین کنندکان 

گازهـای  انتشـار  بـا  مرتبـط  داده هـای  بایـد  خـود 

گلخانـه ای مـورد نیـاز در راسـتای گسـتره 3 را ارائـه 

شـرکت های  اکثـر  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  دهنـد. 

فوالدسـازی، کنتـرل چندانـی بـر میـزان اسـتفاده از 

انرژی هـای تجدیدپذیـر مشـتریان و تامین کننـدگان 

گرفتـن  نظـر  در  بـا  بایـد  شـرکت ها  ندارنـد،  خـود 

بهینه سازی زنجیره ارزش مطابق با بازدهی کل خود 

اقـدام کننـد. از جملـه ایـن اقدامـات را می تـوان در 

ادامه مشاهده کرد.

- کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای بـا تکیـه بر 

مصـرف آهـن اسـفنجی »DRI« بـرای تولیـد بریکت 

گرم آهن »HBI« مانند بسیاری از شرکت های برتر 

فوالد سازی که این کار را انجام می دهند.

- تغییر در فرایند تولید از تف جوشی و تولید 

آگلومـره بـه فراینـد گندله سـازی بـه منظـور تبدیل 

سـنگ آهن ریزدانـه بـه گندله بـرای تغذیه در کوره 

بلنـد یـا تولیـد آهـن اسـفنجی کـه در نتیجـه آن، 

تـا 85 درصـد  انتشـار گازهـای گلخانـه ای  سـطح 

کاهش می یابد.

توسـط  شـده  تولیـد  فـوالد  سـهم  افزایـش   -

کوره های قوس الکتریکی که می تواند انتشار کلی 

گاز کربـن دی اکسـید را در گسـتره های یـک، 2 و 3 

کربـن  گازهـای  انتشـار  چراکـه  دهـد؛  کاهـش 

دی اکسـید بـه  وسـیله کوره های قـوس الکتریکی به  

ازای هـر تـن فـوالد تولیـد شـده در ایـاالت متحـده 

دیگـر  جهانـی  میانگیـن  نصـف  از  کمتـر  آمریـکا، 

شرکت های فوالدسازی است.

- بهبود بازدهی شرکت های فوالدسازی از طریق 

سـرمایه گذاری در تجهیـزات جدیـد و سیسـتم های 

فراگیـری ماشـینی، به منظـور کاهش نیـاز به انـرژی و 

کاهـش حجـم آهـن، قراضـه و آلیاژهـای مـورد نیـاز بـه  

شرکت های سردم دار در 
فوالدسازی، نگرانی خود 
را در رابطه با چگونگی 
اجرای عادالنه قوانین 

جدید کمیسیون بورس و 
اوراق بهادار ایاالت متحده 
و اهداف آن برای صنعت 

فوالد ابراز کردند

ازای هـر تـن فـوالد خـام تولیدشـده کـه بایـد در نظـر 

گرفته شود.

- شـرکت های فوالدسـازی همچنیـن می تواننـد 

بـرای ایجـاد مشـوق های تجـاری بـه منظـور کاهـش 

انتشـار گازهـای گلخانـه ای بـا تامین کننـدگان خـود 

همکاری کنند.

ایـاالت  فوالدسـازی  شـرکت های  از  بسـیاری 

بـه  رسـیدگی  و  بررسـی  جـای  بـه  آمریـکا  متحـده 

پیشـنهادات مطـرح شـده در گسـتره 3 از انتشـارات 

کربنـی، بـر تامین کنندگان صنایع باالدسـتی خـود از 

جمله تامین کننـدگان مواد اولیه مانند قراضـه، آهن، 

آلیاژهـا و زغال سـنگ تمرکـز می کننـد. مواد اولیـه در 

فوالدسازی، منشاء قابل توجهی در انتشارات گازهای 

گلخانه ای هستند. بنابراین شـرکت های فوالدسازی 

بایـد بـا تامین کننـدگان خـود بـرای کمـک بـه کاهـش 

انتشار گازهای گلخانه ای همکاری کنند.

بـا افزایـش تغییرات اقلیمی در سراسـر جهـان، به 

زودی بسیاری از فوالدسازان ممکن است چاره ای جز 

ارائـه گزارش داوطلبانه سـطح گازهای گلخانـه ای در 

گسـتره 3 نداشـته باشـند. سـاده ترین و موثرتریـن راه 

برای شـرکت های فوالدسـازی به منظور دسـتیابی به 

اهـداف گسـتره 3 ایـن اسـت کـه ابتـدا بخش هـای 

باالدستی را قبل از رسیدگی و پیگیری فعالیت های 

صنایـع پایین دسـتی تا بـازار مصرف کننـدگان نهایی، 

مورد بررسی قرار دهند.
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آلومینیومآلومینیوم

ماشین آالت چینی، باری بر دوش تولیدکنندگان

رشد اکستروژن های آلومینیومی وسایل نقلیه با انرژی های تجدیدپذیر

تجارت شمش آلومینیوم آلیاژی در سال ۲۰۲۱
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مدیـر کارگاه تولیدی سـورانی، تولیدکننده پروفیل آلومینیومی گفـت: با توجه به تحریم  و ممنوعیت 
واردات ماشـین آالت جدیـد، دسـتگاه های چینـی بـا افزایـش هزینـه چهار تا پنـج برابری به دسـت 
تولیدکنندگان داخلی می رسـد و از کیفیت پایین تری نسبت به نمونه های سـاخت اروپا برخوردار است 

اما تولیدکنندگان ناچار هستند با روند فعلی به فعالیت خود ادامه دهند.

ماشین آالت چینی، باری بر دوش تولیدکنندگان

فریـدون سـورانی در گفت وگـو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالین« بیان کـرد: کارگاه 

تولیـدی سـورانی فعالیـت خـود را بـا هـدف تولیـد 

پروفیـل آلومینیومـی بـه ظرفیت یـک هـزار و 500 تن 

در سـال 1370 آغاز کرد و تا سـه سـال گذشـته نیز با 

توجه به نیاز و سفارش مشتریان مشغول به فعالیت 

بیمـه،  از  اعـم  تولیـد  افزایـش هزینه هـای  امـا  بـود 

مالیـات ، قیمـت مـواد اولیـه و از سـوی دیگـر کاهش 

تقاضا برای پروفیل های آلومینیومی در سطح بازار و 

تعطیلـی  سـبب  دولـت  حمایـت  عـدم  همچنیـن 

مجموعه شد.

واحدهـای  از  مالیـات  اخـذ  خصـوص  در  وی 

تولیـدی، عنـوان کـرد: سـازمان امـور مالیاتـی کشـور 

توجهـی بـه غیرفعـال شـدن مجموعه هـای تولیـدی 

نـدارد و تنهـا بـه دنبـال اخـذ مالیـات از ایـن واحدهـا 

است. این سازمان هر ساله بدون توجه به وضعیت 

و  میـزان عرضـه  و  تولیـدی  واحدهـای  درآمدزایـی 

تقاضـای بازار، مالیـات دریافتی از تولیدکنندگان را 

افزایـش می دهـد و علی رغـم وجـود رکـود در بـازار و 

کاهـش تولیـد واحدهـای فعـال صنعتـی، هیـچ گاه 

شـاهد کاهـش مالیـات دریافتـی نبوده ایـم. بـه نظـر 

می رسد مالیات همواره روند افزایشی داشته است 

و هرگـز شـاهد کاهـش اخـذ مالیـات از واحدهـای 

تولیدی نخواهیم بود. به همین دلیل تولیدکنندگانی 

کـه تـوان پرداخـت مالیـات را ندارنـد، در تنگنـای 

بـه  ناچـار  نهایـت  در  و  می گیرنـد  قـرار  اقتصـادی 

تعطیلـی و توقـف فعالیـت خـود می شـوند کـه ایـن 

مسـئله در ادامـه بـه افزایـش بیـکاری و مشـکالت 

اجتماعی منجر خواهد شد.

مدیر کارگاه تولیدی سورانی در ارتباط با نوسان 

قیمـت مـاده اولیـه، مطـرح کـرد: از سـال 1398 تـا بـه 

امـروز کـه مـا تولیـد خـود را متوقف کرده ایم، شـاهد 

اولیـه  مـواد  قیمـت  از 50 درصـدی  بیـش  افزایـش 

بوده ایـم. شـمش آلومینیومی توسـط تولیدکنندگان 

مطرح داخلی در بورس کاالی ایران عرضه می شود 

و بـر همیـن اسـاس مشـکل چندانـی در زمینه تامین 

مـواد اولیـه وجـود نـدارد امـا از آنجایـی کـه امـکان 

خریـد شـمش در تنـاژ بـاال و بـه صـورت نقـدی بـرای 

واحدهـای کوچـک تولیـدی فراهـم نیسـت، بنابراین 

ناچـار بـه تامیـن مـواد اولیـه از بـازار آزاد بـا قیمـت 

بیشتر از بورس خواهند شد و همین امر بر عملکرد 

این واحدها نیز تاثیرگذار است.

افزایش قیمت بیلت آلومینیومی متاثر از   
بازار است

سـورانی در همیـن راسـتا ادامـه داد: دسـتمزد 

سـاخت بیلـت آلومینیومـی در سـال 1398 در حـدود 

پنـج هـزار تومـان بـود و در حـال حاضـر شـاهد افزایـش 

قیمت آن در حدود 20 تا 25 هزار تومان هستیم. رشد 

قیمت مواد اولیه و همچنین دستمزد ساخت بیلت، 

منجر به افزایش قیمت مقاطع آلومینیومی نیز شده 

کـه ایـن مسـئله در کاهش تقاضـای بازار موثر اسـت. 

نکته حائز اهیمت اینکه فعاالن صنعت ساخت وساز، 

مشـتریان عمـده محصـوالت آلومینیومـی بـه ویـژه 

پروفیـل هسـتند و رکـود حاکـم بـر ایـن صنعـت، در 

تولیـدات شـرکت ها  فـروش  افـت  و  تقاضـا  کاهـش 

بی تاثیر نبوده است. 

وی در ارتباط با صادرات محصوالت آلومینیومی 

بـه خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« بیـان کرد: بـا توجه به 

اینکـه میـزان تولیـد ما تنهـا جوابگـوی نیـاز بازارهای 

داخلـی بـود و همچنیـن نـرخ ارز بـه یکبـاره افزایـش 

پیـدا کـرد، امـکان صـادرات بـرای مـا فراهـم نبـود. 

هرچنـد امیدوار هسـتیم با آغاز بـه کار مجدد واحد 

تولیدی خود، صادرات را نیز در برنامه های مجموعه 
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قرار دهیم و بدون شک به دنبال افزایش تولید خود 

خواهیم بود.

مدیر کارگاه تولیدی سورانی ضمن اشاره به رشد 

قیمت حامل های انرژی، یادآور شد: قیمت حامل های 

انرژی به ویژه در چند سال اخیر  با افزایش چشمگیری 

نیز همراه بوده و تاثیر مسـتقیم بر رشـد قیمت تمام 

شده محصوالت تولیدی و همچنین کاهش تقاضا در 

بـازار داشـته اسـت؛ چراکه هرچقـدر بهای حامل های 

انرژی افزایش یابد، تولیدکننده ناگزیر اسـت قیمت 

محصـوالت خـود را افزایـش دهـد  و بـه دنبـال آن 

مصرف کننده نهایی قادر به خرید محصول با قیمت 

بیشتر نخواهد بود.

سورانی با بیان اینکه افزایش قیمت شمش متاثر 

قیمت گـذاری  گفـت:  اسـت،  جهانـی  بازارهـای  از 

فلـزات بـه ویـژه فلـزات غیـر آهنـی بـر اسـاس بـورس 

فلـزات لنـدن صـورت می پذیـرد و بـر همیـن اسـاس 

قیمت آلومینیوم در بازارهای داخلی، پیرو بازارهای 

جهانی است؛ اگرچه در حال حاضر با کاهش قیمت 

اکثر فلزات در بازارهای جهانی مواجه هستیم اما با 

توجـه بـه نوسـان نـرخ دالر در داخـل، کاهش چندانی 

در قیمت آلومینیوم رخ نداده است.

مانع جدی در واردات ماشین آالت نو  
وی در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

واردات  در  عمـده  مشـکل  اینکـه  بـر  مبنـی 

ماشـین آالت جدیـد چیسـت، گفـت: بـا توجـه بـه 

اینکـه دسـتگاه ها و ماشـین آالت مـورد اسـتفاده در 

واحدهـای تولیـدی کشـور عمدتـا قدیمی هسـتند، 

هزینـه نگهـداری زیـادی را روی دوش کارفرمایـان 

تحمیـل می کننـد. به همین دلیل ما در نظـر داریم 

با شروع مجدد فعالیت خود، دستگاه های جدیدی 

از کشور چین وارد کنیم؛ هرچند با توجه به تحریم  

و ممنوعیت واردات ماشین آالت جدید، دستگاه ها 

بـا افزایـش هزینـه چهـار تـا پنـج برابـری بـه دسـت 

تولیدکنندگان داخلی می رسد و از کیفیت پایین تری 

نسـبت به نمونه های سـاخت اروپا برخوردار اسـت 

امـا تولیدکننـدگان ناچـار هسـتند بـا رونـد فعلـی بـه 

فعالیت خود ادامه دهند.

این فعال صنعت آلومینیوم در ارتباط با حمایت 

دولت از تولید، تصریح کرد: دولت حمایت چندانی 

از واحدهـای تولیـدی نمی کنـد و تالشـی بـرای حفـظ 

مجموعه هایـی کـه بـا مشـکالت مختلـف در زمینـه 

تولید روبه رو هسـتند، انجام نمی دهد؛ در حالی که 

هـر واحـد تولیـدی کـه تعطیـل شـود، افزایـش آمـار 

بیـکاری و مشـکالت اقتصـادی را بـه همـراه خواهـد 

داشـت. شـاید تنهـا حمایـت دولـت در ایـن زمینـه، 

پرداخت تسهیالت بانکی به تولیدکنندگان است که 

آن هـم مشـکالت مختـص بـه خـود را دارد و به همین 

دلیل ما ترجیح دادیم برای دریافت تسهیالت اقدام 

نکنیم. همچنین عدم توانایی دولت در تنظیم بازار و 

نوسـانات نـرخ ارز نیـز از دیگـر مشـکالتی اسـت کـه 

گریبان گیر تولیدکنندگان شده است.

تاثیر مخرب کرونا بر تولید  
عملکـرد  بـر  کرونـا  تاثیـر  بـه  اشـاره  بـا  سـورانی 

واحدهـای تولیـدی، خاطرنشـان کـرد: ایـن بیمـاری 

همه گیـر کـه حـدود سـه سـال پیـش آغـاز شـد، تاثیـر 

چندانـی بـر کاهـش میـزان تولید مـا نداشـت؛ چراکه 

تقریبـا همزمـان بـا توقـف تولیـد مـا آغـاز شـد امـا ایـن 

بیماری منحوس بر عملکرد سایر واحدهای تولیدی، 

خسـارات جبران ناپذیـری را برجـای گذاشـت. بخـش 

مسـتقیم  عرضـه  تـوان،  پاندمـی  دوران  در  تولیـد 

محصـوالت خـود را از دسـت داد و بـا افزایـش مـدت 

زمـان قرنطینـه خانگـی بـرای کنتـرل شـیوع بیمـاری، 

بسـیاری از کسـب وکارها تعطیل شـدند و یا اقدام به 

تعدیـل نیـرو یـا کاهش شـیفت کاری خـود کردند که 

این مسئله در نهایت به افت تولید و کاهش تقاضای 

بازار انجامید. همچنین توقف یا کاهش واردات مواد 

اولیه و ممنوعیت صادرات محصوالت نهایی، آسیب 

جدی به بخش تولید زد و اقتصاد را در سراسر جهان 

با بحران مواجه کرد.

وی در پایـان ضمـن اشـاره بـه تـالش بـرای آغـاز 

شـد:  یـادآور  تولیـدی،  واحـد  ایـن  فعالیـت  مجـدد 

مشـکالت پیـش روی مـا بـرای شـروع فعالیت مجدد 

مجموعـه فـراوان اسـت کـه از جمله آن ها می تـوان به 

افزایش دسـتمزد کارگران، هزینه بیمه و قیمت مواد 

اولیـه اشـاره کـرد. امیـدوار هسـتیم بـا فائـق آمـدن بـر 

مشـکالت و کنتـرل نوسـانات بـازار توسـط دولـت، به 

زودی شاهد از سرگیری فعالیت مجموعه باشیم.
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موسسـه »SMM« پیش بینـی می کنـد که تقاضـا برای اکسـتروژن های آلومینیـوم بـه  کار رفته در 
وسـایل نقلیه بـا انرژی های تجدیدپذیر بین سـال های 2025 تـا 2030 افزایش یابد و به شـرکت ها 

پیشنهاد می شود خطوط تولید خود را از قبل برای محصوالت آلومینیومی مرتبط مجهز و آماده کنند.

رشد اکستروژن های آلومینیومی وسایل نقلیه 
با انرژی های تجدیدپذیر

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از موسسه »SMM«، بای فن، مدیر بخش 

مشـاوره موسسـه »SMM«، در چهارمیـن همایـش 

مـواد  »کاربـرد  عنـوان  بـا  موسسـه  ایـن  اجـالس 

و کاربـرد  توسـعه  و  نقلیـه  تجدیدپذیـر در وسـایل 

اکسـتروژن های آلومینیوم در خودروسازی«، تحلیل 

جامعی از بازار اکستروژن های آلومینیوم خودرو در 

چیـن انجـام داد و پیشـنهادهایی راهبـردی در مورد 

سرمایه گذاری در این بخش را ارائه کرد.

وی معتقد است که با توسعه مداوم خودروهای 

سبک وزن، ضریب نفوذ اکستروژن های آلومینیوم 

در صنعت خودروسازی در آینده به تدریج افزایش 

خواهد یافت و اکستروژن آلومینیوم مورد استفاده 

در خـودرو نیـز سـهم بیشـتری را از کل محصـوالت 

اکسـتروژنی آلومینیـوم بـه خـود اختصـاص خواهـد 

داد. در همین راسـتا، پیش بینی می شـود که تقاضا 

بـرای اکسـتروژن آلومینیـوم بـه کار رفتـه در وسـایل 

نقلیـه بـا انرژی های تجدیدپذیر بین سـال های 2025 

تا 2030 افزایش یابد و به شرکت ها پیشنهاد می شود 

خطوط تولید خود را از قبل برای محصوالت آلومینیومی 

مرتبط مجهز و آماده کنند.

امکان رشد سهم پروفیل های صنعتی   
در بازار

سـاختمانی  پروفیل هـای  تولیـد  مقـدار  سـهم 

آلومینیـوم در سـال 2021 نسـبت بـه سـال گذشـته 

کاهـش یافـت. در عیـن حـال، پروفیل هـای صنعتـی 

آلومینیـوم، رشـد قابـل توجهـی در تولیـد را بـه ثبـت 

رساند. الزم به ذکر است که اکستروژن های آلومینیوم 

مورد استفاده در بخش خودروسازی به دلیل نیاز آن 

از  را  کمـی  نسـبتا  سـهم  مـدرن،  فناوری هـای  بـه 

پروفیل هـای صنعتـی آلومینیـوم بـه خـود اختصـاص 

داده اسـت. با این حال، با توسـعه خودروهای سـبک 

وزن، ضریب نفوذ اکسـتروژن آلومینیوم در صنعت 

خودروسازی به تدریج افزایش خواهد یافت و این امر 

سـبب افزایـش سـهم محصـوالت اکسـتروژنی مـورد 

استفاده در خودروسازی از کل محصوالت اکستروژنی 

صنعتی )غیر ساختمانی( خواهد شد. از آنجایی که 

صنعت اکستروژن آلومینیوم فرایند یکپارچه سازی و 
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توسعه را آغاز کرده است، بنابراین شرکت هایی که از 

مزیت اقتصاد مقیاس بهره می برند، نسبت به رقبای 

خود متمایز خواهند بود و به همین دلیل، مقیاس و 

سـرمایه بـه عواملـی تاثیرگـذار در این صنعت تبدیل 

خواهند شد.

بـر اسـاس پیش بینی هـای موسسـه »SMM«، به 

سـاختمانی  پروفیل هـای  تولیـد  مقـدار  کلـی  طـور 

آلومینیوم تا سال 2030، روندی نزولی خواهد داشت، 

ایـن در حالـی اسـت کـه مقـدار تولیـد پروفیل هـای 

صنعتـی )غیـر سـاختمانی( بـه طـور مـداوم افزایـش 

خواهد یافت. به طور جزئی تر، پروفیل های صنعتی 

به کار رفته در وسایل نقلیه با انرژی های تجدیدپذیر، 

خواهـد  قـرار  توجـه  مـورد  بخش هـا  سـایر  از  بیـش 

گرفـت؛ چراکـه مصـرف آن نرخ رشـد سـاالنه بیش از 

10 درصد را حفظ کرده است.

اکستروژن آلومینیوم برای وسایل نقلیه   
با انرژی های تجدیدپذیر

وزارت صنعـت و فنـاوری اطالعـات چیـن در 

طرحـی بـا عنوان »نقشـه  راه فنی پایسـتگی انـرژی و 

توسـعه وسـایل نقلیـه بـا انرژی هـای تجدیدپذیـر«، 

پیشـنهاد کرد که هدف اسـتفاده از اکسـتروژن های 

آلومینیوم در ساخت خودروهای سبک وزن، کاهش 

میانگیـن مصـرف سـوخت در هـر 100 کیلومتـر برای 

خودروهای با سوخت فسیلی و افزایش میانگین برد 

وسـایل نقلیـه بـا انرژی هـای تجدیدپذیـر اسـت. در 

همیـن راسـتا می تـوان مصـرف انـرژی در ایـن نـوع از 

خودروهـا را بـه طـور قابـل توجهـی کاهـش داد. بـه 

لطـف هدف گـذاری دولـت چیـن برای سبک سـازی 

وزن خودروهـا و توسـعه سـریع صنعـت انرژی هـای 

آلومینیـوم  اکسـتروژن های  تقاضـای  تجدیدپذیـر، 

چین در بخش خودرو، احتماال در هشت سال آینده 

روند صعودی با ثباتی را تجربه خواهد کرد.

موسسـه »SMM« تخمیـن می زنـد کـه مصـرف 

اکستروژن های آلومینیوم در بخش خودروی چین، 

نرخ رشد ترکیبی باالی خود یعنی حدود 13.1درصد 

را در بازه سـال های 2020 تا 2025 حفظ خواهد کرد. 

ایـن در حالـی اسـت کـه نـرخ رشـد ترکیبـی در بـازه 

جایگزینـی  اثـر  دلیـل  بـه  تـا 2030  سـال های 2025 

بـا  آلومینیـوم  ریخته گـری  قطعـات  محـدود 

پروفیل هـای آلومینیومـی، بـا اندکـی کاهـش بـه 

11درصد خواهد رسید.

موسسه »SMM« معتقد است که با گسترش 

تجدیدپذیـر،  انرژی هـای  بـا  نقلیـه  وسـایل  سـریع 

مصرف اکستروژن های آلومینیوم در خودروهایی با 

مصرف انرژی های تجدیدپذیر به تدریج از خودروهایی 

پیشـی خواهـد گرفـت و  بـا سـوخت های فسـیلی 

اکستروژن های آلومینیوم محبوبیت بیشتری را در 

بازار کسب خواهد کرد.

هزینه تولید اکستروژن های آلومینیومی   
مورد استفاده در خودروها

در  اسـتفاده  مـورد  آلومینیومـی  پروفیل هـای 

خودروهـا شـامل مونتاژ تیرهـای رکاب درب خودرو، 

تیرهـای سـپر جلـو و عقـب، تیرهـای طولـی، تیرهـای 

سـپر درب خـودرو و همچنیـن مونتـاژ نگهدارنـده 

باتری و... است. همچنین هزینه های تولید به طور 

متوسـط بـه نـوع آلیـاژ، سـطح مقطـع مـواد و نیـروی 

اکسـترودرها مرتبط اسـت. هزینه تولید نگهدارنده 

باتـری بـه دلیـل پیچیدگی هـای موجـود در آن کـه 

عمدتـا از سـاخت چارچـوب ناشـی می شـود، بسـیار 

بـاال اسـت. عالوه براین، نگهدارنده باتـری و برخی از 

تیرهای رکاب درب خودرو، به بهسازی سطحی نیاز 

دارنـد کـه ایـن امـر نیز به هزینه هـای مرتبط با تولید 

اکستروژن های آلومینیومی می افزاید.

موسسه »SMM« پیش بینی می کند که تقاضا 

بـه کار رفتـه در  آلومینیـوم  بـرای اکسـتروژن های 

وسایل نقلیه با انرژی های تجدیدپذیر بین سال های 

2025 تا 2030، به شـدت افزایش یابد و به شـرکت ها 

پیشـنهاد می شـود خطوط تولید خود را از قبل برای 

محصوالت آلومینیومی مرتبط مجهز و آماده کنند.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه فراینـد ریخته گری تاثیر 

شـگرفی بـر فراینـد اکسـتروژن خواهد داشـت اما به 

لطف توسعه سریع صنعت انرژی های تجدیدپذیر، 

بـه طـور کلـی تاثیـر آن نسـبتا محـدود خواهـد بـود. 

عالوه براین، شرکت ها باید به مواردی مانند ظرفیت 

تولیـد، افزایـش ظرفیـت توسـعه و تطابـق سـفارش ها 

نیز توجه داشته باشند.

پروفیل های صنعتی به 
کار رفته در وسایل نقلیه 

با انرژی های تجدیدپذیر، 
بیش از سایر بخش ها مورد 

توجه قرار خواهد گرفت؛ 
چراکه مصرف آن نرخ رشد 
ساالنه بیش از 10 درصد را 

حفظ کرده است
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از سـال 2012 تا 2021، روند تجارت شـمش آلومینیوم آلیاژی صعودی بوده اسـت و از سال 201۸ 
تـا 2020، رونـد تجارت این محصول نزولی شـد. دلیل افت تجارت در سـال 2019 نسـبت به سـال 
قبـل از آن، کاهـش تولیـد شـمش  های پرایمری بـود و در سـال 2020، شـیوع ویـروس کرونا باعث 
کاهش تجارت شـمش آلیاژی شد. کشور آلمان بیشـترین میزان واردات شمش های آلیاژی آلومینیوم 
را در سـال های 2012 تـا 2021 بـه خود اختصاص داد. حدود 12.1 درصد صادرات شـمش آلیاژی دنیا 
در سـال 2021 بـه مقصـد آلمان بود کـه این میزان، حـدود یک میلیـون و 660 هزار تن برآورد شـده 
اسـت. پس از آلمان کشـور آمریکا، دومین واردکننده بزرگ این محصول بود که سـهم 11.6 درصدی 
را در سـال 2021 بـه خـود اختصـاص داد. بزرگ ترین تامین کننده شـمش آلیاژی آلمـان، هلند با تناژ 

صادراتی 235 هزار تن در سال 2021 بود.

تجارت شمش آلومینیوم آلیاژی در سال ۲۰۲۱

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« و 

بـه نقـل از روابـط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمـان آتورپـات، آلومینیـوم دومیـن فلـز پرمصـرف 

جهان پس از فوالد اسـت و حجم تولید آن بیشـتر از 

سـایر فلزات غیر آهنی اسـت. آلومینیوم اسـتحکام 

باال، بادوام، انعطاف پذیر، سبک وزن، مقاوم در برابر 

خوردگی، قابل بازیافت و رسانای خوب الکتریسیته 

و گرمـا اسـت. ایـن فلـز بـه دلیـل ویژگی هـای مثبت 

متعددی که دارد، مصارف نهایی بسیاری از جمله 

صنایـع  و  ساخت و سـاز  حمل و نقـل،  صنایـع  در 

بسـته بندی دارد. حـدود 75 درصـد از آلومینیومـی 

کـه تـا بـه حـال تولید شـده اسـت، در چرخـه مصرف 

قرار داد و امروزه میزان تجارت این فلز در دنیا قابل 

توجه است. شمش آلومینیوم را می توان با استفاده 

تولیـد  ثانویـه،  یـا  اولیـه  کـرد؛  تولیـد  روش  دو  از 

آلومینیوم خام اولیه، مستلزم استفاده از مواد خام 

تولیـد  کـه  حالـی  در  اسـت؛  آلومینـا  و  بوکسـیت 

آلومینیـوم ثانویـه، متکـی بـه جمـع آوری ضایعـات 

آلومینیـوم قدیمـی پـس  از مصرف اسـت کـه دوباره 

به آلومینیوم کار نشده تبدیل می شوند.

نمودار 1، تجارت جهانی شمش های آلومینیوم 

آلیـاژی را نشـان می دهـد. همـان  طـور کـه در ایـن 

نمـودار مشـاهده می شـود، بـه  صـورت کلـی رونـد 

تجـارت شـمش های آلومینیـوم آلیـاژی در دنیـا از 

سـال 2012 تا سـال 2021 صعودی بوده اسـت. از سـال 

شـمش های  تجـارت  رونـد   ،2020 سـال  تـا   2018

آلومینیـوم آلیـاژی نزولـی شـد. یکـی از دالیـل افـت 

تجارت شـمش آلیاژی در سـال 2019 نسـبت به سـال 

پرایمـری  شـمش های  تولیـد  کاهـش  گذشـته، 

آلومینیـوم در دنیـا بـود. تولیـد شـمش پرایمـری در 

سال 2019، حدود 0.8 درصد در مقایسه با سال قبل 

افت پیدا کرد. از آنجایی که برای تولید بخش قابل 

توجهی از شمش های آلیاژی از شمش های پرایمری 

اسـتفاده می شـود، میزان تولید شمش های پرایمری 

بـر تولیـد و تجـارت جهانی شـمش های آلیـاژی تاثیر 

می گذارد. در سـال 2020 با شـیوع ویروس کرونا در 

سراسـر جهـان، صنعـت آلومینیـوم نیـز ماننـد دیگـر 

ارزیابی هـای  گرفـت.  قـرار  تاثیـر  تحـت  صنایـع 

آتورپـات نشـان می دهـد کـه مهم تریـن دلیـل افـت 

تجارت شـمش های آلیاژی در سـال 2020 نسـبت به 

سال قبل از آن، پاندمی کرونا بود. بر این اساس، در 

سـال 2020 میـزان تجـارت ایـن محصـول نسـبت بـه 

سـال گذشـته، حدود 5.1 درصد کاهش یافت. پس 

از ساخت واکسن کرونا و واکسیناسیون همگانی در 

سـال 2021، تجـارت شـمش های آلیـاژی نیـز بازیابـی 

شـد. نرخ رشـد مرکب سـاالنه تجارت شمش آلیاژی 

از سال 2012 تا سال 2021، حدود 3 درصد بود.

آلمان، بزرگ ترین واردکننده شمش   
آلومینیوم آلیاژی

آلومینیـوم  شـمش  واردات  میـزان  بیشـترین 

آلیاژی از سال 2012 تا 2021 به کشور آلمان اختصاص 

داشـت. کشـور آلمـان بـه  طـور متوسـط هـر سـاله، 

حدود یک میلیون و 760 هزار تن شمش آلیاژی وارد 

کـرده اسـت. پـس از آلمـان بـه  ترتیـب کشـورهای 

میـزان  بیشـترین  مکزیـک  و  ایتالیـا  ژاپـن،  آمریـکا، 

واردات شـمش آلومینیـوم آلیـاژی را طـی سـال های 

2012 تا 2021 داشـته اند. در سـال 2021 کشـور آمریکا 

حدود یک میلیون و 590 هزار تن شمش آلیاژی وارد 

کرد. کشور ژاپن در سال 2021، حدود یک میلیون و 

130 هـزار تـن از ایـن محصـول را وارد کـرد. میـزان 

واردات شـمش آلیـاژی ایتالیـا در سـال 2021، حـدود 

711 هـزار تـن بـود و مکزیـک نیـز در ایـن سـال حـدود 
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566 هـزار تـن واردات ایـن محصـول را داشـت. در 

مجمـوع ایـن پنـج کشـور در سـال 2021، حـدود پنـج 

میلیـون و 660 هـزار تـن واردات شـمش آلومینیـوم 

آلیاژی از کل تجارت 13 میلیون و 700 هزار تنی این 

محصول را به خود اختصاص دادند. مهم ترین بازار 

نهایی شمش آلیاژی ریخته گری، صنعت خودروسازی 

است و عمده شمش های آلیاژی در بازار به صورت 

شـمش آلیـاژی ریخته گـری وجـود دارد. بـا توجـه بـه 

افـت سـاخت خـودرو در کشـور آلمـان و رونـد نزولی 

این صنعت از سال 2016، واردات شمش آلیاژی نیز 

به  دلیل افت تقاضای داخلی روند نزولی پیدا کرد.

از   2012 سـال  در  آلمـان  کشـور  واردات  سـهم 

تجـارت شـمش آلومینیوم آلیـاژی، حـدود 17 درصد 

بـود کـه بـه حـدود 12.1 درصد در سـال 2021 رسـید و 

ایـن  واردات  سـهم  بیشـترین  سـال،   10 ایـن  طـی 

محصـول را بـه خـود اختصـاص داد. سـهم واردات 

کشور آمریکا از تجارت شمش آلیاژی در سال 2012، 

حـدود 12.2 درصـد بـود و در سـال 2021 بـه حـدود 

11.6 درصـد کاهـش یافـت. ایـن میـزان بـرای ژاپـن 

حـدود 10.5 درصـد در سـال 2012 بـود کـه در سـال 

2021، بـه  حـدود 8.3 درصـد تنـزل پیدا کرد. کشـور 

ایتالیا سهم 4.7 درصد از واردات این محصول را در 

حـدود  بـه   2021 سـال  در  و  داشـت   2012 سـال 

5.2درصـد افزایـش یافـت. کشـور مکزیـک در سـال 

2012، سـهمی حـدود 3.6 درصـدی داشـت کـه ایـن 

سـهم در سـال 2021 به 4.1 درصد افزایش پیدا کرد. 

بـا کاهـش نیـاز کشـورهای آلمـان، آمریـکا و ژاپـن بـه 

ماننـد  کشـورهایی  سـهم  آلیـاژی،  شـمش  واردات 

مکزیک و ایتالیا رشد پیدا کرد.

هلند، بزرگ ترین تامین کننده شمش آلمان

کشـور هلنـد در سـال 2021، حـدود 235 هـزار 

کشـور  بـه  را  آلومینیـوم  آلیـاژی  شـمش های  تـن 

آلمـان صـادر کـرد کـه ایـن حجـم سـهمی حـدود 

از  پـس  بـود.  آلمـان  واردات  کل  از  درصـد   14.1

هلنـد، کشـورهای نروژ، انگلیس، امـارات و اتریش، 

آلمـان  آلیـاژی  تامین کننـدگان شـمش  بزرگ تریـن 

بودنـد. سـهم کشـور  تـا 2021  در سـال های 2012 

نـروژ در بـازار وارداتـی آلمـان، حـدود 13.2 درصـد 

در سـال 2021 بـود. سـهم کشـور انگلیـس در ایـن 

بـازار حـدود 10.5 درصـد و سـهم امـارات حـدود 

8.4 درصـد بـود. اتریـش نیـز سـهمی حـدود 7.7 

درصـد از واردات شـمش آلیـاژی آلمـان را بـه خـود 

اختصـاص داد. در مجمـوع این پنج کشـور حدود 

شـمش  بـه  آلمـان  وارداتـی  نیـاز  از  درصـد   54.0

آلیاژی را در سال 2021 تامین کردند.
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در حـال حاضر تقاضای بازار فیزیکی برای آلومینیوم در حال کاهش اسـت و پریمیـوم بندر روتردام 
در پایان ماه سـپتامبر 2022، به پایین ترین حد خود در 9 ماه اخیر رسـید. بنابراین فعاالن بازار در حال 

بررسی موضوع جذاب بودن یا نبودن بازار قاره اروپا به عنوان مقصدی برای فروش هستند.

اروپا، نگران بازار آلومینیوم روسیه

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از »Fastmarkets«، پریمیـوم در قـاره اروپا 

تحـت فشـار هجمـه واردات، نگـرش منفـی در مـورد 

وضعیـت اقتصـادی و تـرس فزاینـده از فراگیـر شـدن 

رکـود اقتصـادی در سراسـر قـاره قـرار گرفتـه اسـت. بـا 

ایـن وجـود، مقـدار پریمیـوم در ایـن منطقه همچنان 

باالتـر از سـطح قـاره آسـیا اسـت. بـه عـالوه بـا وجـود 

حجـم تقاضـای کافـی بـرای متقاعـد کـردن برخـی از 

مقصـدی  را  اروپـا  می تـوان  بـازار، همچنـان  فعـاالن 

جذاب برای واردات دانست.

بـا ایـن حـال، برخـی دیگر از فعـاالن بازار بـه آژانس 

»Fastmarkets« اعـالم کردنـد کـه عالقـه بـه عقـد 

قـرارداد بـرای خریـد در دوره هـای طوالنی مـدت از 

ایـن  تـا  یابـد  افزایـش  بایـد  مصرف کننـدگان  سـوی 

اطمینـان حاصـل شـود کـه اروپـا همچنـان بـه عنـوان 

بـازاری همیشـه پررونـق بـرای تولیدکننـدگان در نظـر 

گرفته می شود.

پریمیـوم  اخیـرا   »Fastmarkets« موسسـه 

آلومینیـوم » P1020A« بـرای تحویـل در بنـدر روتردام 

در تاریـخ 23 سـپتامبر امسـال را بیـن 365 دالر تـا 

400دالر در هـر تـن ارزیابـی کـرده اسـت و نسـبت بـه 

پریمیوم هفته گذشته که بین 400 دالر تا 440 دالر در 

هر تن بود، پایین ترین مقدار را از ماه دسامبر 2021 به 

بعد نشان می دهد.

در عیـن حـال پـس از حملـه روسـیه بـه کشـور 

اوکرایـن، پریمیـوم در مـاه مـی امسـال به باالترین حد 

خـود یعنـی 600 دالر تـا 630 دالر در هـر تـن رسـید. 

می توان این گونه بیان کرد که موج وقفه های تولید 

در اروپا، فرصتی را برای واردات بیشتر به این منطقه 

ایجـاد کـرده اسـت؛ چراکـه رونـد عرضـه در ایـن قـاره 

محدود شده بود.

یک تاجر اروپایی بیان کرد که پریمیوم در ایاالت 

متحـده آمریـکا و قـاره اروپـا به شـدت در حال کاهش 

است؛ در حالی که بهترین مقصد برای بازار بعدی را 

می تـوان بنـادر اصلـی ژاپن دانسـت که جای تعجبی 

هم ندارد. بنابراین اگر مقدار پریمیوم در بازار ایاالت 

متحـده آمریـکا و قـاره اروپـا حـدود 85 دالر در هـر تـن 

باقـی بمانـد، ادامـه رونـد فـروش آلومینیـوم در غـرب 

همچنان منطقی به نظر می رسد.

بـازار  پریمیـوم   ،»Fastmarkets« موسسـه 

)در بنـادر اصلـی   »P1020A« فیزیکـی آلومینیـوم

ژاپن( در تاریخ 23 سـپتامبر 2022 را حدود 85 دالر تا 

95دالر در هـر تـن ارزیابـی کـرد کـه نسـبت بـه هفتـه 

دوم ماه سـپتامبر بدون تغییر بود اما نسـبت به سـه 

مـاه گذشـته، 31 درصـد کاهـش داشـت و بـه حـدود 

120دالر تا 140 دالر در هر تن رسید و نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته، 51 درصد افت پیدا کرد. فعاالن 

بازار خاطرنشان کردند که روند تقاضای ژاپن به دلیل 

کاهش تولید خودرو و قرنطینه های مرتبط با ویروس 

کرونا نزولی است.

در ماه جوالی 2022، شرکت خودروسازی تویوتا، 

یازدهمیـن مـاه متوالی کاهش فـروش خـود در ژاپن را 

نسـبت به سـال قبل گزارش داد. این در حالی اسـت 

کـه آمـار تولیـد ماهانـه ایـن شـرکت بـا 28.2درصـد 
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کاهـش نسـبت بـه سـال گذشـته، بـه 221هـزار و 817 

دستگاه خودرو رسید. در قاره اروپا، روند سایر صنایع 

مانند بسته بندی همچنان صعودی است و در عین 

حال تقاضا برای مواد اولیه همچنان روند ثابتی دارد.

یـک تاجـر دیگر مطـرح کرد که چشـم انداز بخش 

صنعـت  و  اسـت  روشـن  بسـیار  مفتـول  و  کابـل 

بسـته بندی و تولیـد قوطـی نیـز همچنـان بـه رونـد 

صعودی خود ادامه می دهد. روند تقاضای ضعیف 

در قـاره اروپـا، نزدیـک شـدن قیمت معامـالت آتی به 

معامـالت نقـدی و افزایـش هزینه هـای تامیـن مالـی 

می توانـد بـه عنـوان عوامـل بازدارنـده بـرای واردات 

مقادیر زیادی آلومینیوم به این منطقه عمل کند.

بـا  آتـی  معامـالت  قیمـت  اختـالف  تازگـی  بـه 

بـرای  لنـدن  فلـزات  بـورس  در  نقـدی  معامـالت 

آلومینیوم در وضعیت کانتنگو ) وضعیتی است که 

قیمـت آتـی کاالیـی باالتـر از قیمـت نقـدی آن باشـد( 

قرار داشـته و معامله می شـوند. در همین راسـتا، روز 

19آگوست 2022 با در نظر گرفتن اختالف قیمت 19 

دالر در هـر تـن بیـن معامـالت نقـدی و سـه ماهه، ایـن 

وضعیت یک روند نزولی را تجربه کرده است.

برخـی از فعـاالن بـازار تاکیـد کردنـد کـه بـا وجـود 

اختـالف  مقـدار  آسـیایی،  بنـادر  در  بـاال  موجـودی 

قیمت ها در بازار آسیا نسبت به اروپا، بسیار محدود 

باقـی می مانـد و بعیـد بـه  نظـر می رسـد این میـزان از 

ارسـال  بـرای  انگیـزه ای  بتوانـد  قیمـت  اختـالف 

 »Port Klang« بنـدر کالغ از  بـزرگ  محموله هـای 

مالزی به اروپا ایجاد کند.

موجودی انبار آلومینیوم بورس فلزات لندن در 

روزهای اخیر 338 هزار و 850 تن بوده است که بیش 

از 56 درصد آن در بندر کالغ »Port Klang« مالزی 

و تنهـا 4 درصـد )14 هـزار و 400 تـن( آن در دیگـر بنـادر 

اروپایی موجود است.

بـا ایـن حـال، فعـاالن بازار در اروپا معتقد هسـتند 

کـه سـطح و میـزان سـفارش ها در اروپـا کاهـش یافتـه 

است و با کاهش تقاضا، عموما تمایل به تخلیه کردن 

و فروش )خصوصا در دوره ای که آلومینیوم در سطح 

قیمتی باالیی قرار دارد( در حال افزایش است که در 

نتیجـه، فقط مقـدار حداقلی از آلومینیـوم در انبارها 

باقی می ماند تا پوشش نوسانات قیمتی را بدهد.

عالوه برایـن، بـا در نظر گرفتن وجـود انواع برندها 

در اروپـا و مقـدار پریمیـوم پاییـن، برخی از خریـداران 

ترجیـح می دهنـد بـه جـای تامیـن نیازهـای خـود از 

طریـق دیگـر کشـورها و عرضه کننـدگان جدیـد، بـه 

تامین کنندگان سنتی و دیرینه خود پایبند باشند.

یکـی دیگـر از ایـن تاجـران عنـوان کـرد کـه ترجیـح 

برخـی بـه تمرکـز بـر تامین کننـدگان واقعـی اسـت و 

تمایلـی بـه یافتن تامین کننـدگان جدیـدی ندارند اما 

وقتی به هزینه های آلومینیوم از بنادر اصلی ژاپن به  

عالوه حجم کانتینرها و عوامل لجستیکی از آسیا تا 

غرب نگاه می کنیم، این ترجیجات همچنان منطقی 

بـه  نظـر می رسـد. بـا ایـن حـال، برخـی از فعـاالن بـازار 

وضعیتـی را ترسـیم می کننـد کـه در آن اروپـا بـرای 

جـذب مـواد اولیـه بایـد با بـازار ایـاالت متحده آمریکا 

وارد رقابت شود.

ایـن فعـاالن در ادامـه اشـاره کردنـد کـه اگـر ایـن 

وضعیـت رقابتـی در ایـاالت متحـده آمریـکا ادامـه 

داشته باشد و به اندازه قاره اروپا این وضعیت رقابتی 

موجـودی  از  بخشـی  اسـت  ممکـن  نشـود،  نـرم 

آلومینیـوم از آسـیا بـه بـازار ایـاالت متحـده آمریـکا یـا 

خاورمیانه انتقال یابد.

تاجـر دیگـری اذعـان کـرد کـه نـرخ حمل ونقـل و 

کرایه کشتی های باربری در حال کاهش است و اگر 

و  شـرقی  جنـوب  آسـیای  در  تولیـد  هزینه هـای 

بنابرایـن  نیابـد،  افزایـش  زیـادی  تـا حـد  خاورمیانـه 

می توان اروپا را همچنان مقصد جذابی برای واردات 

دانسـت. بنابرایـن قیمـت آلومینیـوم بـورس فلـزات 

لنـدن رونـد نزولـی بـه خـود گرفتـه اسـت و بـه همیـن 

دلیل، عوارض 4 درصدی گمرکی محموله ها آن چنان 

نگران کننده نیست.

در همیـن راسـتا، بـرای کسـانی کـه عجلـه ای در 

دریافـت مـواد اولیـه ندارنـد یـا برنـد خاصـی مـد نظـر 

آن ها نیسـت، واردات همچنان یک گزینه جذاب به 

شمار می رود اما در این حین همچنان خطر تاخیر در 

ارسـال محموله هـا و همچنیـن احتمـال اعتصـاب و 

کمبود نیروی کار وجود دارد.

در  فلـزات  استراتژیسـت  اسـنودن،  نیـکالس 

شـرکت گلدمـن سـاکس، در کنفرانـس بین المللـی 

بارسـلونای  در  کـه   »Fastmarkets« آلومینیـوم 

با این حال، فعاالن بازار 
در اروپا معتقد هستند که 
سطح و میزان سفارش ها 
در اروپا کاهش یافته است 
و با کاهش تقاضا، عموما 
تمایل به تخلیه کردن و 

فروش )خصوصا در دوره ای 
که آلومینیوم در سطح 

قیمتی باالیی قرار دارد( در 
حال افزایش است
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اسـپانیا در اوایـل مـاه سـپتامبر سـال جـاری میـالدی 

در  پریمیـوم  اکنـون  کـه  کـرد  مطـرح  شـد،  برگـزار 

سطحی قرار دارد که روند عرضه آلومینیوم در آسیا 

را به چالش می کشـد و باعث ایجاد بی انگیزگی در 

خریداران و تولیدکنندگان می شود.

وی در ادامه اظهار داشـت که می توان اسـتدالل 

کـرد حرکـت نزولـی در پریمیوم  هـا اکنـون بـه آنچـه 

مناسـب برای بازار تقاضا محسـوب می شـود، دست 

یافتـه اسـت؛ هرچنـد ممکن اسـت این حرکـت نزولی 

در برخی مواقع شتاب بیشتری را تجربه کند. در کل 

بـا توجـه بـه عوامـل ایجـاد بی  انگیزگـی در روند حجم 

واردات کـه منجـر بـه ایجـاد تعـادل در رونـد عرضـه و 

تقاضا در چند ماه آینده می شود، به نظر می رسد که 

ایـن جریـان یـک تعدیل خودبه خـود اصالح شـونده در 

بازار باشد.

الزم به ذکر اسـت که روند واردات مواد اولیه به 

تولیدکننـدگان  اگرچـه  دارد؛  ادامـه  اروپـا همچنـان 

اروپایـی بـه دلیـل افزایـش هزینه هـای تولیـد در فکـر 

کاهش بیشتر حجم تولیدات خود هستند اما تاکنون 

بـا وجـود هزینه هـای بـاال نیـز نشـانه هایی از کاهـش 

مقدار عرضه مشاهده نشده است.

یـک منبـع آگاه در بـازار ابـراز کـرد کـه فعالیـت 

واحدهای ذوب اصلی در قاره اروپا به استثنای نروژ 

و ایسـلند عمـال متوقـف شـده اسـت و یـا در حالـت 

تعمیر و نگهداری بوده و همچنین ظرفیت های آن از 

قبـل از بیـن رفتـه اسـت. از ایـن رو این قاره بـه واردات 

متکی خواهد بود.

اتحادیه اروپا در تالش اسـت تا با مشـکل افزایش 

شـدید قیمـت انرژی مقابلـه و رونـد عرضه را تضمین 

کنـد. در همیـن راسـتا بـا اقدامات پیشـنهادی که به 

عنوان اولین گام مورد استقبال انجمن های صنعتی 

قرار گرفته است، اتحادیه اروپا اعالم کرد که تاکنون 

یک میلیون تن از ظرفیت تولید آلومینیوم در این قاره 

کاسته شده است.

یکـی از مصرف کننـدگان اروپایـی بیـان کـرد کـه 

آن ها تصمیمی برای انعقاد قراردادهای جدید ندارند 

و اگـر قیمـت انـرژی همچنـان رونـد صعـودی داشـته 

باشد، آن ها مجبور می شوند که فعالیت واحده های 

تولیـدی خـود را متوقـف کننـد؛ چراکـه سـودی بـرای 

آن ها نخواهد داشت.

یکـی از تولیدکننـدگان بیلـت آلومینیـوم عنوان 

کـرد کـه هزینـه تولیـد که شـامل هزینه هـای انـرژی، 

حمل و نقل و خرید آلومینیوم »P1020« می شـود، به 

بیش از یک هزار دالر در هر تن می رسد و با در نظر 

گرفتـن پریمیـوم بیلـت آلومینیـوم کـه نزدیـک بـه 

همین است، تولید کنندگان ادامه یا توقف تولید را 

بررسی می کنند.

بیلـت  پریمیـوم   ،»Fastmarkets« موسسـه 

اکستروژن آلومینیوم 6063 با تحویل در بنادر ایتالیا 

)منطقـه برشـا( را در تاریـخ 23 سـپتامبر امسـال، بیـن 

970دالر تـا یـک هـزار و 30 دالر در هـر تـن ارزیابـی کرد 

که نسـبت به پریمیوم اعالمی در روز چهارم فوریه  

2020 کـه بیـن یـک هـزار و 500 دالر تـا یـک هـزار و 

570دالر در هر تن بود، کاهش را نشان می دهد.

پـس از اینکـه حجـم بـاالی مـواد اولیـه از دیگـر 

کشورها باعث عرضه مازاد در زمان کاهش تقاضای 

خودروها شد، پریمیوم بیلت آلومینیوم اروپا پس از 

ثبت باالترین سطح، روند نزولی به خود گرفت.

در قـاره اروپـا هـر تـن گاز طبیعی بیـن 550 دالر تا 

600 دالر قیمـت دارد کـه البته باید هزینه آلومینیوم 

»P1020« را نیز در نظر داشت. یک فروشنده بیلت 

آلومینیـوم در ایـن منطقـه گفـت که گاز طبیعـی در 

مناطق دیگر، بسـیار ارزان تر اسـت. البته باید به این 
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نکتـه توجـه داشـت کـه قبـل از بحـران انـرژی، قیمت 

گاز طبیعـی بیـن 150 دالر تـا 200 دالر در هـر تـن بـود. 

هزینه هـای حمل ونقـل توسـط کشـتی های اجـاره ای 

هنـوز هـم در حـال کاهـش اسـت و حتی اگر پریمیوم 

آلومینیوم کاهش یابد و تمام عوامل تاثیرگذار در نظر 

گرفتـه شـود، موضـوع واردات همچنـان یـک گزینـه 

جذاب به شمار می رود.

 »Fastmarkets« اندی فریدا، تحلیلگر موسسه

بیان کرد که کاهش مشکالت لجستیکی به پیشبرد 

واردات کمک کرده است؛ در حالی که اروپا در حال 

جبران کمبودهای به وجود آمده است.

رونـد اشـاره شـده بـه خوبـی می توانـد در ماه های 

آینـده تغییـر کنـد. یعنـی درسـت زمانـی کـه تاثیـر 

کاهـش تولیـد در اروپـا شـروع به اثرگـذاری می کند و 

عرضـه آلومینیـوم از آسـیا بـه دلیـل نامطلـوب بـودن 

پریمیوم بندر روتردام روند نزولی به خود می گیرد.

آنچـه در ایـن بیـن بـه عنـوان عوامـل ناشـناخته 

مطرح می شود، تاثیر کاهش تولید است. دیگر عامل 

آن را می توان داشتن موجودی کافی انبار فعاالن بازار 

اروپـا در نظـر گرفـت کـه می توانـد رونـد تقاضـا در 

ماه های اکتبر تا دسامبر امسال و حتی در سه  ماهه 

اول سال 2023 را بهبود ببخشد.

وی در ادامـه افـزود سـوالی کـه اذهـان را درگیـر 

بـرای  آیـا کشـتی های کافـی  ایـن اسـت کـه  کـرده، 

صـادرات آلومینیـوم از چیـن بـه غـرب وجـود خواهـد 

داشت یا اینکه امکان انجام این کار وجود ندارد.

در عین حال انجمن های صنعتی نگرانی خود در 

مـورد واحدهـای آلومینیومـی سـاخته شـده در دیگـر 

کشـورها بـا عواملـی چـون انتشـار گاز کربن بیشـتر و 

جایگزینـی مقـدار تولیـد از دسـت رفتـه کشـورهای 

اروپایـی بـه دلیـل کاهش فعالیـت واحدهـای ذوب را 

ابراز کرده اند.

یکـی از مصرف کننـدگان اروپایی مطـرح کرد که 

همه به دنبال آلومینیومی با میزان دی اکسید کربن 

منتشـر شـده بسـیار ناچیز هسـتند اما مشکل اصلی 

ایـن اسـت کـه اکثـر حجـم وارداتی آلومینیـوم در این 

دسته بندی قرار نمی گیرند.

انجمـن صنعـت آلومینیـوم اروپـا اخیـرا اعـالم 

کـرد کـه کاهـش تولیـد اروپـا را می تـوان بـا افزایـش 

تولید در چین جایگزین کرد اما اگر این سناریو در 

اروپا اجرایی شود، میزان دی اکسید کربن تولیدی 

سـه برابر بیشـتر از سـطح فعلی مبتنی بر تولید در 

این قاره خواهد بود.

 »ANZ Research« داده های دریافتی از موسسه

نشـان می دهد که افزایش عرضه از کشـورهای دیگر 

تـن   16 تـا  گلخانـه ای  گازهـای  انتشـار  می توانـد 

دی اکسـید کربـن در هـر تـن فلـز آلومینیـوم را بـرای 

کسـانی کـه از زغال سـنگ بـرای تولیـد بـرق اسـتفاده 

می کنند، تولید کند.

 »Fastmarkets« انواع آلومینیوم کم کربن موسسه

امـکان  شـده،  تولیـد  آلومینیـوم  تـن  هـر  ازای  بـه 

انتشـار حداکثـر چهـار تن دی اکسـید کربـن معادل 

را فراهم می کند.

تقاضـا بـرای آلومینیـوم کم کربـن همچنـان بـه 

رشد خود ادامه می دهد و با در نظر گرفتن ارزیابی 

آلومینیـوم  انـواع  از   »Fastmarkets« موسسـه 

کم کربـن »P1020A« و افزایـش 10 دالری در هـر تـن تا 

پریمیوم 10 تا 30 دالر در هر تن در آخرین محاسبات 

سـپتامبر  دوم  روز  در  کـه  اسـت  گرفتـه  صـورت 

امسـال، قـاره اروپـا بـا بهبـود در این وضعیـت مواجه 

خواهد شد.

واحدهـای  مـورد  در  نگرانی هایـی  عـالوه  بـه 

عرضه کننـده آلومینیـوم کم کربـن که منجر بـه ارائه 

موج هـای دیگـری از عرضـه  در سـال 2023 در سـطوح 

باالی 50 دالر در هر تن برای رسیدن به تناژ مورد نظر 

شده است، همچنان وجود دارد.

یـک تاجــــر اروپایـــی بیــــان کــــرد کـــه نتیجــــه 

خودتحریمـی علیـه آلومینیـوم صادراتی از روسـیه 

کـه در سراسـر قـاره اروپـا شـاهد آن هسـتیم، بیـن 

پیشنهادات ارائه شده برای واحدهای عرضه کننده 

اولیـه  مـواد  از  بسـیاری  دارد.  وجـود  اختالفاتـی 

وارداتـی دارای اثـرات کربنـی بـاال هسـتند و ایـن 

موضـوع در پیشـنهادات مرتبـط با قیمت منعکس 

شده است.

وی در پایـان یـادآور شـد کـه در صورتـی کـه ایـن 

واحدها میزان دی اکسید کربن منتشر شده بسیار 

بـرای ایجـاد  ناچیـز داشـته باشـند، امـکان نگرانـی 

اختالل در روند تولید وجود نخواهد داشت.

 انجمن های صنعتی 
نگرانی خود در مورد 

واحدهای آلومینیومی ساخته 
شده در دیگر کشورها با 
عواملی چون انتشار گاز 
کربن بیشتر و جایگزینی 
مقدار تولید از دست رفته 
کشورهای اروپایی به دلیل 
کاهش فعالیت واحدهای 

ذوب را ابراز کرده اند



شماره  239          مهر ماه  1401 46

مــس
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی



47         مهر ماه  1401        شماره  239

مــس
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

مـــسمـــس

صادرات؛ راه گشای خروج بازار از رکود
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صادرات؛ راه گشای خروج بازار از رکود

مدیرعامل شـرکت پوینـدگان صنایع حفاظتـی، تولیدکننـده کابل های مخابراتی گفت: کشـور 
ترکیـه در حالـی کـه از معـادن مس برخوردار نیسـت، توانسـته اسـت بـا بهره گیـری از دانش و 
تکنولـوژی روز تولیـد سـیم و کابل، بازارهای منطقه ای را در دسـت بگیرد و سـهم یـک درصدی از 
بـازار کابـل جهـان را به خود اختصاص دهد اما کشـور ما با داشـتن حـدود 7 درصـد از ذخایر مس 
جهان و همچنین رونق و پیشـرفت چشمگیر در صنعت پتروشیمی، تنها سهم حدود 0.33درصدی 
از بـازار کابـل جهـان را در اختیار دارد و در چنین شـرایطی، ضرورت صـادرات محصوالت نهایی با 

ارزش افزوده باال در مقابله با خام فروشی بیش از پیش احساس می شود.

فریـد کریمیـان در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« عنوان کرد: شرایط 

تولیـد طـی هفـت مـاه سـال جاری بسـیار نامناسـب 

بـوده اسـت کـه این مسـئله تنهـا مختص به صنعت 

سیم و کابل نیست و صنوف مختلف نیز با مشکالت 

بسیاری در این زمینه دست و پنجه نرم می کنند. 

تشدید رکود حاکم بر بازار به دلیل ابهاماتی که در 

خصـوص برجـام شـکل گرفتـه اسـت، باعـث شـده تـا 

تولیدکنندگان نسبت به تامین مواد اولیه و تولید و 
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و  لنـدن  فلـزات  بـورس  از  متاثـر  داخلـی  بـازار  در 

همچنین نرخ دالر است، در حال حاضر عرضه کاتد 

در بـورس کاالی ایـران از پنـج هـزار تـن به چهـار هزار 

تن کاهش پیدا کرده و همین مسئله منجر به ایجاد 

رقابت 10 تا 15 درصدی و در نهایت افزایش قیمت 

مـس شـده اسـت. قیمـت مـس هم اکنـون به حـدود 

200 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است و 

مشـخص نیسـت کـه در آینـده ایـن قیمـت تـا چـه 

اندازه دچار نوسان خواهد  شد.

کریمیان در خصوص کاهش نیروی انسـانی در 

بخش تولید، بیان کرد: شـرایط اقتصادی در جامعه 

بـه سـمتی در حـال حرکـت بـوده کـه تمایـل نیـروی 

انسـانی بـرای فعالیـت در زمینـه تولیـد بـه شـدت 

کاهـش یافته اسـت. البتـه این معضل تنها مرتبط با 

بخش تولید نیسـت و ما شـاهد این معضل در اکثر 

بخش هـا هسـتیم. ایـن مسـئله در ارتبـاط بـا نیـروی 

انسـانی جـوان و مجـرد بیشـتر صـدق می کنـد و بـا 

توجـه بـه اینکـه این افراد تعهدی نسـبت بـه پذیرش 

مسـئولیت یـک خانـواده ندارند، بر همین اسـاس به 

راحتـی شـغل خـود را تغییـر می دهنـد؛ چراکـه بـه 

دنبال درآمد بیشتر بوده و بر همین اساس تمایل به 

ادامـه فعالیـت در مشـاغل غیـر مولـد دارنـد امـا 

نیـروی انسـانی متاهـل ناچـار بـه کسـب درآمـد و 

امرار معاش خانواده است و بر همین اساس تمایل 

بیشـتری بـه ادامـه فعالیـت در واحدهـای تولیـدی 

در  الزم  تمهیـدات  اگـر  می رسـد  نظـر  بـه  دارد. 

در  نشـود،  اندیشـیده  معضـل  ایـن  رفـع  خصـوص 

آینده با مشکالت فراوانی در تامین نیروی انسانی 

مواجه خواهیم شد.

وی اضافـه کـرد: همزمـان بـا افزایـش دسـتمزد، 

سـایر هزینه هـا بـه ویـژه بیمـه و مالیـات نیـز افزایـش 

یافتـه و بـا توجـه بـه شـرایط تولیـد و رکـود حاکـم در 

بـازار، کارفرمایـان را نیـز در تنگنـای اقتصـادی قـرار 

داده اسـت. از سـوی دیگـر، تـوان خریـد مشـتریان و 

مصرف کننـدگان نهایـی نیـز به شـدت کاهش یافته 

اسـت و امیـدوار هسـتیم در ادامـه شـرایط بـازار بـا 

بهبود نسبی همراه شود تا هم تولیدکنندگان و هم 

مصرف کنندگان بتوانند فعالیت مطلوبی در سطح 

بازار داشته باشند.

تردیـد مواجـه شـوند.  بـا  فـروش محصـوالت خـود 

افزایـش بیـش از 50 درصـدی حقـوق نیـروی انسـانی 

در سـال جـاری، یکـی دیگـر از مشـکالتی بـه شـمار 

می آیـد کـه شـرایط ادامـه تولیـد را بـرای کارفرمایـان 

دشوار ساخته است. این اتفاق در حالی رخ داد که 

ادامـه تـورم حاکـم در جامعـه، از تاثیرگـذاری ایـن 

افزایش دستمزد کاسته است. ضمن اینکه اتفاقات 

اخیر رخ داده در جامعه نیز بر وضعیت کنونی بازار 

بی تاثیر نبوده است و امیدوار بودیم بتوانیم شرایط 

کـه  کنیـم  تجربـه  امسـال  مـاه  مهـر  در  را  بهتـری 

متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداد.

تاثیر تنش های ژئوپلیتیکی در بازار   
جهانی فلزات

در  فلـزات  قیمـت  نوسـان  بـا  ارتبـاط  در  وی 

بازارهـای جهانـی، مطـرح کـرد: در حـال حاضـر نیـز 

قیمـت اکثـر فلـزات در بازارهـای جهانـی بـا نوسـان 

همـراه بـوده اسـت و بـا توجه به اینکه قیمت گذاری 

فلـزات در داخـل بـر اسـاس قیمت هـای جهانـی و 

همچنیـن متاثـر از نـرخ ارز صـورت می پذیـرد، بـر 

همیـن اسـاس می تـوان گفـت ایـن مسـئله نیـز بـر 

تنش هـای  اسـت.   نبـوده  بی تاثیـر  بـازار  وضعیـت 

ژئوپلیتیکـی در اروپـای شـرقی و جنـگ روسـیه و 

و  مـس  ویـژه  بـه  فلـزات  جهانـی  بـازار  اوکرایـن، 

آلومینیـوم را دسـتخوش تغییـر کـرد و در حالـی کـه 

این دو فلز روند صعودی قیمت را پیش گرفته و به 

باالتریـن حـد قیمـت خـود طی سـالیان اخیر رسـیده 

بودنـد امـا ایـن جنـگ باعـث شـد به یـک باره بـا افت 

شـدید قیمـت مواجـه شـوند و در ادامـه بازارهـای 

مختلف را تحت تاثیر خود قرار دهند. قیمت مس 

در بورس فلزات لندن در روزهای پایانی سال پیش، 

بـه حـدود 10 هـزار و 500 دالر بـه ازای هـر تن و قیمت 

آلومینیـوم بـه مـرز چهـار هـزار دالر بـه ازای هـر تـن 

رسـید اما در ادامه با کاهش شـدید قیمت، در حال 

حاضـر مـس در حـدود هفت هـزار و 700 دالر به ازای 

هـر تـن و آلومینیـوم در حـدود دو هـزار و 300 دالر به 

ازای هر تن قیمت گذاری شده است.

 مدیرعامل شرکت پویندگان صنایع حفاظتی در 

همین راستا ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت مس 

همزمان با افزایش 
دستمزد، سایر هزینه ها 
به ویژه بیمه و مالیات نیز 
افزایش یافته و با توجه به 
شرایط تولید و رکود حاکم 
در بازار، کارفرمایان را نیز 
در تنگنای اقتصادی قرار 

داده است
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مشـکالت خاص خود را دارد و سـهمیه بندی بوده 

بـورس  در  شـده  عرضـه  قیمـت  اوقـات  گاهـی  و 

بیشـتر از بـازار آزاد اسـت زیـرا برخـی از افـراد حجم 

بسـیار زیـادی مفتـول را بـا قیمت هایـی کـه خـود 

تعییـن می کننـد، از بـورس کاال خریـداری کـرده و 

سـپس در بازار آزاد با قیمت پایین تر می فروشـند و 

بارها پیش آمده که مفتول مصرفی خود را با چند 

درصـد زیـر قیمت بـورس کاال خریـداری کردیم. از 

میـزان  کاال  بـورس  از  خریـد  اولیـه  حجـم  طرفـی، 

مشـخصی اسـت که با توجه به قیمت فعلی مس، 

اغلب تولیدکنندگان سیم و کابل قادر به پرداخت 

هزینه این میزان مفتول نیسـتند. بر همین اسـاس 

ترجیـح می دهیـم کـه مفتول مسـی مورد نیـاز خود 

را از بازار آزاد تامین کنیم.

کریمیـان در همیـن راسـتا تصریـح کـرد: میـزان 

نوسـان قیمـت و رقابت هـای ایجـاد شـده در بـورس 

کاال، رابطـه مشـخصی بـا هـم ندارنـد و ایـن مسـئله 

بسـتگی بـه وضعیـت شـرکت های کالن خریـدار از 

بـورس کاال دارد کـه مفتـول را از تـاالر صنعتـی تهیـه 

کـرده و در بـازار بیـن واحدهـای فـروش خـود توزیـع 

می کنند. در حال حاضر مشخص نیست که به چه 

علت با وجود کاهش قیمت جهانی مس، ما شاهد 

افزایش قیمت این فلز در بازارهای داخلی هستیم. 

عرضـه  کاال  بـورس  در  محصـول  ایـن  کـه  زمانـی 

نمی شد، شرایط بسیار مطلوب تر و قیمت آن کمتر 

بـود. در واقـع فراینـد فـروش مفتول مسـی در بورس 

کاال و قیمت گـذاری آن بـر اسـاس قیمـت جهانـی 

مـس و نـرخ ارز نیمایـی، موجـب افزایـش چشـمگیر 

قیمت این محصول شـده اسـت. با توجه به کاهش 

صـادرات سـیم و کابـل طی ماه های ابتدایی امسـال 

همزمان با وضع عوارض صادراتی، فروش صادراتی 

مفتـول مسـی افزایـش داشـته اسـت؛ در حالـی کـه 

کشـور بایـد بـه سـمت صـادرات محصـوالت نهایـی 

همچـون سـیم و کابـل بـا ارزش افـزوده باالتـر حرکت 

کنـد و ایـن امـر مسـتلزم مقابلـه بـا خام فروشـی و 

حمایت دولت و سازمان  های ذی ربط است.

وی در ارتبـاط بـا قطعـی بـرق در تابسـتان سـال 

جاری، تاکید کرد: برق واحدهای صنعتی به مدت 

یـک روز در هفتـه در تابسـتان امسـال قطـع شـد امـا 

مادامـی کـه بـازار بـا رکـود مواجـه اسـت و تولیـد و 

فـروش چندانـی نیـز صـورت نمی پذیـرد، بنابرایـن 

ایـن  بـود.  تاثیرگـذار نخواهـد  بـرق چنـدان  قطعـی 

مسئله در واحدهای کوچک تولیدی بیشتر اثرگذار 

اسـت و از آنجایـی کـه فعـاالن ایـن بخـش بـا کاهـش 

سـرمایه در گـردش مواجـه هسـتند، حتـی تعطیلـی 

یک روزه خط تولید نیز به نفع آن ها اسـت اما بدون 

شـک ایـن معضـل در کارخانه هـای بـزرگ تولیـدی 

اثرگـذار خواهـد بود و منجر به کاهش تولید خواهد 

شـد. ضمـن اینکـه افزایـش قیمت گاز تاثیر بسـزایی 

ضرورت ساماندهی صادرات مفتول   
مسی

مدیرعامل شرکت پویندگان صنایع حفاظتی در 

ادامه به اهمیت تامین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: 

در حالی که ایران جزو بزرگ ترین کشـورهای دنیا در 

زمینه میزان ذخایر مس جهان اسـت و ما می توانیم 

به بهترین شـکل ممکن با تولید محصوالت نهایی و 

صادرات آن ها، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بیشتری 

شـاهد  همچنـان  متاسـفانه  امـا  باشـیم  داشـته 

خام فروشی کنسانتره مس و حتی سایر مواد معدنی 

تولیدکننـدگان  نیـاز  هسـتیم. مفتـول مسـی مـورد 

داخلی، به راحتی به خارج از کشور صادر می شود و 

این در حالی اسـت که عرضه این محصول در بورس 

کاال بـدون معاملـه صـورت می پذیـرد و در نهایـت 

تولیدکننـدگان سـیم و کابل ناچار به خرید مفتـول از 

بازار با قیمت کمتر نسبت به بورس هستند. مفتول 

مسی مورد نیاز مجموعه پویندگان صنایع حفاظتی 

از بازار آزاد تامین می شود؛ چراکه خرید از بورس کاال 
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صادرات، مقوله مهمی 
است که می تواند در 

رونق صنعت سیم و کابل 
موثر واقع شود؛ چراکه 
عمدتا مازاد نیاز در بازار 

داخلی وجود دارد و 
باقی مانده آن می تواند به 

خارج صادر شود

در صنعت سیم و کابل نداشته و این مسئله بیشتر 

در کارگاه هـای ریخته گـری که از کوره های گازسـوز 

استفاده می کنند، تاثیرگذار بوده است.

تولید و توزیع سیم و کابل های غیر   
استاندارد تاسف آور است

این فعال صنعت سـیم و کابل در پاسـخ به سـوال 

خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه ارزیابی شما 

از تولید و توزیع سـیم و کابل های غیر اسـتاندارد در 

سـطح بـازار چیسـت، اذعـان کـرد: در حالـی کـه اکثر 

رعایـت  ضمـن  کابـل  و  سـیم  تولیدکننـدگان 

اولیـه  مـواد  از  کارگیـری  بـه  و  الزم  اسـتانداردهای 

مرغوب، در حال تولید و توزیع محصوالت باکیفیت 

با قیمت مناسـب در سـطح بازار هسـتند، متاسـفانه 

افرادی سودجو نسبت به تولید و فروش محصوالت 

تقلبی با قیمت کمتر اقدام می کنند که این معضل 

بسـیار تاسـف انگیز اسـت؛ چراکـه ممکـن اسـت در 

ادامه سالمت هزاران انسان بی گناه به خطر بیفتد. 

جـای خالـی نظـارت در ایـن بیـن، بـه شـدت احسـاس 

می شـود و اگـر پیش تـر نظارت هـای الزم از جانـب 

بخش های مرتبط صورت می پذیرفت، شـاهد چنین 

وضعیـت آشـفته ای در سـطح بـازار نمی بودیـم. ایـن 

معضل به شـدت به سـودآوری واحدهای قانونی نیز 

آسیب زده است؛ چراکه قیمت تمام شده محصوالت 

تقلبـی و بی کیفیـت کمتـر و  بـه دنبال آن، مشـتریان 

ایـن محصـوالت در سـطح بـازار بیشـتر اسـت و در 

نتیجـه تولیدکننـدگان واقعـی سـیم و کابـل موفـق به 

فـروش تولیـدات خـود نشـده و بـا زیـان مالـی مواجـه 

و  سـازمان ها  هسـتیم  امیـدوار  بنابرایـن  می شـوند. 

مسـئوالن ذی ربـط پیگیری هـای الزم جهت مقابله با 

ایـن معضـل را انجـام دهنـد تـا در ادامه شـاهد بهبود 

شرایط حاکم در بازار باشیم.

کریمیـان در ادامـه ضمـن مقایسـه تولیـد کابـل 

مسـی بـا آلومینیومـی، ابـراز کـرد: اگـر میـزان مقطع 

تعریـف شـده جهـت تولیـد کابـل آلومینیومـی در 

مقایسـه بـا مسـی بـه درسـتی در نظـر گرفتـه شـود، 

تولیـد کابـل بـا بـه کارگیـری از آلومینیـوم مقـرون بـه 

صرفـه خواهـد بـود. مـا انـواع سـیم و کابـل ازجملـه 

 59 آج  کابـل  کواکسـیال،  مخابراتـی،  کابل هـای 

را  سـاختمانی  بـرق  کابـل  و  آنتـن  کابـل  دوربیـن، 

می توانیـم تولیـد کنیـم. عمـده مصـرف ایـن نـوع 

کابل هـا سـاختمانی اسـت و فعـاالن ایـن صنعـت، 

مشـتریان ما هسـتند و متاسـفانه رکود حاکم در این 

صنعـت و وضعیـت نامناسـب اقتصـادی، بـر میـزان 

تقاضای محصوالت ما تاثیر مستقیم داشته است.

سهم ناچیز ایران در بازار کابل جهان  
وی در ارتبـاط بـا اهمیت صادرات سـیم و کابل، 

کـه  اسـت  مهمـی  مقولـه  صـادرات،  کـرد:  تاکیـد 

می توانـد در رونـق صنعـت سـیم و کابـل موثـر واقـع 

شود؛ چراکه عمدتا مازاد نیاز در بازار داخلی وجود 

دارد و باقی مانـده آن می توانـد بـه خارج صادر شـود 

و ارزآوری بـرای کشـور داشـته باشـد امـا متاسـفانه 

دولـت حمایت هـای الزم را در ایـن زمینـه بـه عمـل 

صـورت  بایـد  کـه  چنـان  آن  صـادرات  و  نمـی آورد 

نمی پذیرد. همین مسـئله باعث شـده اسـت کشور 

بـا  بتوانـد  نـدارد،  مسـی  ذخیـره  هیـچ  کـه  ترکیـه 

بهره گیری از دانش و تکنولوژی روز تولید سـیم و 

کابـل جهـان، بازارهـای منطقـه را در دسـت بگیـرد 

و سـهم یـک درصـدی از بـازار کابـل جهـان را بـه 

داشـتن  بـا  مـا  کشـور  امـا  دهـد  اختصـاص  خـود 

حـدود 7 درصـد از ذخایـر مـس جهـان و همچنیـن 

رونق و پیشرفت چشمگیر در صنعت پتروشیمی، 

تنهـا سـهم حـدود 0.33 درصـدی از بـازار جهـان را 

داشته باشد. 

مدیرعامل شرکت پویندگان صنایع حفاظتی در 

پایان یادآور شد: در حال حاضر با 30 درصد ظرفیت 

اسـمی تولیـد مشـغول فعالیـت هسـتیم و دو طـرح 

توسـعه جهت افزایش ظرفیت تولید در دسـت اجرا 

داشتیم که به دلیل مشکالت ذکر شده، موفق به 

تکمیـل آن هـا نشـدیم. واقعیـت امـر ایـن اسـت کـه 

کنـد،  پیـدا  ادامـه  شـکل  همیـن  بـه  شـرایط  اگـر 

بـرای  را  روشـنی  چشـم انداز  و  آینـده  نمی توانیـم 

صنعت سیم و کابل کشور متصور شویم و امیدوار 

هسـتیم با بهبود شـرایط تولید، بتوانیم تولید خود 

را افزایش دهیم.
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سرب و رویسرب و روی

صنعت سرب، تک قطبی شده است
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صنعت سرب، تک قطبی شده است
مدیر کارخانه تولیدی شـمش سـرب صفایی گفت: منـع واردات باتری فرسـوده در هفت ماهه 
امسـال و همچنین جمع آوری و ذوب باتری های موجود در سـطح بازار توسـط شـرکت های بزرگ 
تولیدکننـده باتـری نـو، منجر به افت شـدید تولید شـمش سـرب و تک قطبی شـدن این صنعت 

در کشور شده است.

حامـد صفایـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« مطرح کرد: شرایط 

تولیـد شـمش سـرب در سـال جـاری بـه قدری دشـوار 

شـده اسـت کـه بـا حداقـل ظرفیـت تولیـد مشـغول 

فعالیـت هسـتیم. واردات باتـری فرسـوده بـه عنـوان 

عمده ماده اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان شمش در 

سـال جـاری ممنـوع شـده اسـت و در حـال حاضـر بـا 

معضـل کمبـود باتری در سـطح بازار مواجه هسـتیم؛ 

چراکه تولیدکنندگان باتری نو، اقدام به جمع آوری و 

ذوب باتری هـای فرسـوده می کننـد و بـه دنبـال آن 

دست تولیدکنندگان شمش سرب از ماده اولیه کوتاه 

باقـی می مانـد. مـا پیـش از ایـن، باتـری فرسـوده را بـه 

صـورت ورود موقت از کشـور عـراق وارد می کردیم و 

در ادامـه موظـف بـه صـادرات 60 درصـدی شـمش 

تولیـدی بودیـم امـا در حال حاضر، شـرکت های بزرگ 

باتری سـاز بـه متولـی باتـری در داخـل کشـور تبدیـل 

شده اند و همین مسئله منجر به افت شدید تولید و 

حتی تعطیلی بسـیاری از واحدهای تولیدی شـمش 

سرب شده است.

با کمبود چشمگیر باتری فرسوده مواجه   
هستیم

وی در همین راستا افزود: این اتفاق در حالی رخ 

داده اسـت که فرایند تولید شـمش سـرب به صورت 

ورود موقـت از واردات باتـری فرسـوده تـا صـادرات 

بخشـی از شـمش تولیـدی، منجـر بـه اشـتغال زایی و 

کـرد: میـزان گاز مصرفـی مجموعـه مـا طـی یک سـال 

گذشـته، حـدود 400 میلیـون تومـان بود امـا در کمال 

تعجـب، اداره گاز اسـتان در روزهـای ابتدایـی سـال 

جـاری اعـالم کـرد کـه هزینـه گاز مصرفـی ما در سـال 

1400، در حدود سه میلیارد و 500 میلیون تومان بوده 

اسـت. قیمـت گاز در حـدود 250 تومـان بـه ازای هـر 

متر مکعب بود و در ادامه به دو هزار و 300 تومان به 

ازای هـر متـر مکعـب رسـید. ایـن افزایـش قیمـت در 

حالی بدون اطالع رسانی قبلی رخ داد که واحدهای 

تولیـدی، مبنـای قیمت نهایی محصوالت خـود را بر 

پایه همان قیمت ابتدایی گاز قرار داده اند و در حالی 

کـه تولیـدات خـود را بـه فـروش رسـانده اند، ناچـار بـه 

پرداخت چندین برابری هزینه گاز مصرفی هستند. 

مـا بـا تهدیـدات بسـیاری در خصوص تعطیلـی واحد 

تولیدی در صورت عدم پرداخت گاز مواجه شده ایم 

و همین مسئله منجر به کاهش انگیزه ما برای ادامه 

فعالیت شده است.

صفایـی در خصـوص کاهـش نیـروی انسـانی در 

بخش تولید، مطرح کرد: به دلیل کاهش چشـمگیر 

نیـروی انسـانی، ناچـار بـه کارگیـری از اتبـاع خارجـی 

شـده ایم کـه در ایـن زمینـه هـم بـا مشـکالت فراوانـی 

مواجه هسـتیم. ضمن اینکه افزایش دسـتمزد نیروی 

انسـانی در سـال جـاری نیـز کارفرمایـان را در فشـار 

اقتصادی قرار داده و چاره گشای مشکالت اقتصادی 

کارگران در شرایط رکود و تورم نبوده است.

از  دولـت  حمایـت  ضـرورت  بـه  ادامـه  در  وی 

همچنیـن ارزآوری بـه داخـل کشـور خواهـد شـد امـا 

متاسفانه ممانعت از واردات باتری نه تنها منجر به 

کاهش چشمگیر تولید شمش شده است بلکه نیروی 

انسـانی مشـتاق به کار را هم در آسـتانه بیکاری و در 

ادامه رویارویی با مشـکالت مختلف اجتماعی قرار 

داده است. بنابراین می توان گفت به دلیل جمع آوری 

توسـط  نـو  باتـری  دوبـاره  تولیـد  و  فرسـوده  باتـری 

شرکت های بزرگ باتری ساز، صنعت سرب در داخل 

کشـور تک قطبـی شـده و تولیدکننـدگان شـمش را بـا 

چالش تامین مواد اولیه مواجه کرده است.

مدیـر کارخانه تولیدی شـمش سـرب صفایـی در 

ارتبـاط بـا افزایـش قیمـت حامل هـای انـرژی، عنـوان 

واردات باتری فرسوده به 
عنوان عمده ماده اولیه مورد 
نیاز تولیدکنندگان شمش 
در سال جاری ممنوع شده 
است و در حال حاضر با 

معضل کمبود باتری در 
سطح بازار مواجه هستیم
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تولید شمش از باتری فرسوده، مقرون   
به صرفه تر است

وی در خصـوص اسـتفاده از خـاک معدنـی در 

تولیـد شـمش بـه جـای باتـری فرسـوده، ابـراز کـرد: 

شـمش سـرب عمدتـا بـا اسـتفاده از باتـری فرسـوده 

تولیـد می شـود امـا می تـوان از خـاک معدنـی نیـز 

اسـتفاده کـرد و مـا بخـش کوچکی از فضـای کارگاه 

خـاک  از  اسـتفاده  بـا  شـمش  تولیـد  بـه  را  خـود 

اختصـاص داده ایـم. ایـن مسـئله نیـز سـختی های 

خـاص خـود را دارد و  بـرای مثال تفاوت عیار خاک 

عرضه شده در بورس با آنچه به دست تولیدکننده 

می رسـد، یکـی از مشـکالت موجـود در ایـن زمینـه 

اسـت. برای مثال، یک تولیدکننده اقدام به خرید 

خاک با عیار 12 درصد از بورس با قیمت مشخص 

می کنـد و در ادامـه متوجـه عیـار 8 درصـدی خاک 

آزمایشـگاهی  تسـت های  از  پـس  شـده  خریـداری 

می شـود. همین مسـئله باعث ضرر هولناک مالی 

تنها در زمینه خرید ماده اولیه برای تولیدکننده و 

در ادامـه زیان دهـی فراوانـی در تولید می شـود. بر 

همیـن اسـاس می تـوان گفـت اگـر باتـری کافـی در 

بازار موجود باشـد، تولید شـمش سـرب با اسـتفاده 

مشـکالت  و  اسـت  صرفه تـر  بـه  مقـرون  باتـری  از 

کمتری نیز دارد.

ایـن فعـال صنعـت سـرب در ارتبـاط بـا اجـرای 

طرح های توسعه، خاطرنشان کرد: وسعت کارخانه 

مـا 6 هـزار متـر مربع اسـت و توانایی تولیـد یک هزار 

دلیـل  بـه  امـا  داریـم  را  مـاه  در  شـمش  تـن  و 500 

تـوان  بـا حداقـل  بـاال قیـد شـد،  مشـکالتی کـه در 

مشغول فعالیت هستیم.

صفایـی در پایـان یـادآور شـد: بدون شـک آینده 

صنعـت سـرب در صورتـی کـه سـازمان های دولتی 

چـوب الی چـرخ تولیدکننـدگان نگذارنـد، روشـن 

خواهـد بـود و مـا نیـازی بـه حمایت دولـت نداریم. 

بـا پیگیری هـای انجمـن صنفـی  امیـدوار هسـتیم 

مشـکالت  ایـران،  سـرب  شـمش  تولیدکننـدگان 

موجـود در خصـوص واردات باتـری فرسـوده مرتفع 

شـود و بـا تامیـن کافـی خـوراک واحدهـای تولیـدی 

شـمش سـرب، شـاهد رشـد روزافزون صنعت سرب 

کشور باشیم.

تابستان با افزایش همراه شد و در حال حاضر به دلیل 

کاهـش نیـاز بـه باتری در سـطح بازار، به ثبات نسـبی 

رسـیده اسـت و در حـدود 65 هـزار تومـان بـه ازای هر 

کیلوگرم قیمت گذاری می شود.

صفایی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنـی بـر اینکـه تحلیـل شـما در خصـوص آالیندگـی 

صنعت سرب چیست، اذعان کرد: بدون شک سرب 

یک صنعت آالینده است اما باید اقدامات الزم جهت 

کاهـش آالیندگـی آن در واحدهـای تولیـدی صـورت 

پذیرد. کارگاه های مجاز تولیدی که در فاصله چند صد 

گرفته انـد،  قـرار  بـزرگ  شـهرهای  از  کیلومتـری 

فیلتراسـیون الزم جهـت کاهـش حداکثـری آالیندگی 

ناشی از تولید را در دستور کار خود قرار داده اند و 

مشکالت زیست محیطی چندانی را ایجاد نمی کنند. 

هـم  بـاز  زیسـت  محیـط  سـازمان  وجـود،  ایـن  بـا 

سـخت گیری های خود را در این زمینه دارد و به هیچ 

وجـه بـا فعـاالن ایـن صنعـت همـکاری نمی کنـد. بایـد 

توجـه داشـت بـا توجـه بـه اینکـه سـرب فلـز سـنگینی 

اسـت، آزمایش های الزم برای سـنجش سـالمت خون 

کارگران شاغل در واحدهای تولیدی شمش سرب، باید 

به صورت مداوم صورت پذیرد و همچنین تغذیه سالم 

در رژیم غذایی این افراد تعبیه شود. به هر حال، تمام 

مشاغل سختی مرتبط با خود را دارند و نمی توان گفت 

که این سختی ها تنها متعلق به فعالیت در واحدهای 

ریخته گری است.

بنگاه هـای کوچک اقتصادی اشـاره کـرد و گفت: اگر 

یـک فـرد اقـدام بـه سـرمایه گذاری در کشـورهای در 

حـال توسـعه کنـد، بـه قـدری از حمایـت دولـت ایـن 

کشورها برخوردار خواهد بود که به راحتی می تواند 

تولیـد خـود را افزایـش دهـد و طرح هـای توسـعه اجـرا 

کنـد. کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس و ترکیه، بـا در 

نظر گرفتن مشوق هایی برای تولید همچون تسهیالت 

و زمین رایگان، دغدغه و استرس ناشی از تولید را به 

کمتریـن میزان ممکن کاهـش داده انـد؛ در حالی که 

تولیدکنندگان داخلی بدون حمایت دولت، با نوسان 

نرخ ارز از یک سو و کاهش قیمت فلزات در بازارهای 

جهانی از سوی دیگر روبه رو هستند.

قیمت سرب در داخل به ثبات رسیده است  
مدیـر کارخانـه تولیـدی شـمش سـرب صفایـی 

بـه افـت قیمـت فلـزات در بازارهـای  ضمـن اشـاره 

جهانـی، اذعـان کـرد: هم زمـان بـا آغاز جنگ روسـیه و 

اوکرایـن، قیمـت اکثـر فلزات بـه ویژه سـرب در بورس 

فلزات لندن با کاهش چشمگیری مواجه شد. قیمت 

سرب در روزهای پایانی سال گذشته، به مرز دو هزار 

و 500 دالر به ازای هر تن در بازارهای جهانی رسید و 

در حـال حاضـر در حـدود دو هـزار دالر بـه ازای هـر تن 

قیمت گـذاری شـده اسـت. قیمـت سـرب علی رغـم 

کاهش در بورس فلزات لندن، به دلیل کاهش عرضه 

گـرم فصـل  ویـژه در روزهـای  بـه  تقاضـا  افزایـش  و 
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بورس و اقتصاد

استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در تولید فوالد

افزایش بی ثباتی ها، عاملی مضاعف در بازار متشنج شیلی

افزایش صادرات استرالیا پس از تنش های ژئوپلیتیکی در اروپای شرقی
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در حالی که ترجیح جامعه انسـانی بر این اسـت که از روش های ابتدایی سـاخت سـیمان و فوالد 
استفاده نشود، یک سری نوآوری طی سال های اخیر احتماال این رویا را ممکن خواهد ساخت.

استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در تولید فوالد

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و بـه نقـل از »Bloomberg«، طـی سـالیان اخیـر، 

سـیمان و فـوالد عمدتـا بـه روشـی مشـابه سـاخته 

شـده اند. این روش شـامل اسـتخراج سـنگ معدن 

بـا  کوره هایـی  در  آن  از  اسـتفاده  و  معـادن  از 

سـوخت زغال سنگ اسـت. در این فرایند، مقادیر 

معدنـی  ضایعـات  و  گلخانـه ای  گازهـای  زیـادی 

تولید  می شود.

بـا افزایـش ضرورت برای کاهش انتشـار گازهای 

گلخانه ای، سیاست گذاران بر استفاده از انرژی های 

تجدیدپذیر در شبکه برق، شبکه حمل ونقل و حتی 

کشـاورزی تمرکـز کرده انـد. هـر چنـد بایـد تمرکـز در 

بخـش صنعتـی مخصوصا سـیمان و فـوالد که عامل 

بیش از 20 درصد انتشـار سـاالنه گازهای گلخانه ای 

و گرمایش زمین هستند، صورت می پذیرفت.

به طور کلی فرض بر این است که کاهش انتشار 

از  یکـی  صنعـت،  بخـش  در  گلخانـه ای  گازهـای 

سـخت ترین امـور خواهـد بـود. اریـک تـون از شـرکت 

می گویـد   »Breakthrough Energy Ventures«

کـه سـیمان و فـوالد هنـوز بـه عنـوان موضوع مطالعه 

علمی پر اهمیت در نظر گرفته نشده اند.

بـا توجـه بـه اینکـه کارخانه هـای تولیـد سـیمان و 

کننـد،  عمـر  بیشـتر  یـا  سـال  می تواننـد 50  فـوالد 

مشاورانی که برای مقابله با مشکل آالینده ها معرفی 
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می شوند، اغلب بر این امر تاکید می کنند که باید از 

فناوری های گران قیمت جداسازی کربن دی اکسید 

و ذخیـره آن اسـتفاده شـود امـا اکنـون ایـن روایـت در 

حال تغییر است.

طی چند سال گذشته، مجموعه ای از نوآوری ها، 

اسـتفاده از بـرق )انـرژی( پـاک بـرای تولیـد سـیمان و 

فوالد را ممکن ساخته است. در راستای دستیابی به 

ایـن فناوری هـا بـر عـدم انتشـار گازهـای گلخانـه ای، 

کاهـش مصـرف انـرژی و تولیـد ضایعات کمتر تاکید 

بسیاری شده است.

بـه عنـوان مثـال، می تـوان بـه شـرکت الکتـرا بـه 

عنوان یک اسـتارت آپ که در کلرادو آمریکا فعالیت 

می کنـد، اشـاره کـرد کـه روش جدیدی برای سـاخت 

فراینـد  اسـت.  کـرده  ابـداع  آالیندگـی  بـدون  آهـن 

آهن سـازی حـدود 90 درصـد از گازهـای گلخانـه ای 

تولیـد فـوالد را تشـکیل می دهـد و شـرکت الکتـرا بـه 

درجـه   600 و  هـزار  یـک  دمـای  از  اسـتفاده  جـای 

سـانتی گراد در کوره های زغال سـنگ، آهن را تنها در 

دمـای 60 درجـه سـانتی گراد کـه مقـداری کمتـر از 

دمای یک قهوه داغ است، تولید می کند.

بـه  کـه  فـردی  عنـوان  بـه  وکسـلر  پاتریشـیا 

بـه  همچنیـن  و  می دهـد  مشـاوره  اسـتارت آپ ها 

 »Starlight« عنـوان یکـی از بنیان گـذاران شـرکت

مطـرح می کنـد موضوعـی کـه در مـورد تولیـد در 

دمای پایین بسیار قابل توجه است، این نکته است 

کـه در ایـن فراینـد نه تنهـا از انرژی های تجدیدپذیر 

اسـتفاده می شـود بلکـه ایـن روش بـه انـرژی کمتری 

هـم نیـاز دارد. ایـن فناوری هـا هم اکنـون کمتـر بـه 

عنوان یک چالش علمی شـناحته شـده و بیشـتر به 

عنوان یک چالش اجرایی در نظر گرفته می شوند.

شـرکت  بـه  می تـوان  دیگـر،  مثالـی  عنـوان  بـه 

»Chement« که یک اسـتارت آپ مسـتقر در ایالت 

ایلینـوی آمریـکا اسـت، اشـاره کـرد کـه روشـی بـرای 

ساخت سیمان در دمای حدود 20 تا 25 سانتی گراد 

)دمـای اتـاق( ابداع کرده اسـت. فرایند شـیمیایی در 

ایـن روش بـه گونـه ای عمـل می کنـد که حتـی بدون 

سوختن زغال سنگ، دی اکسید کربن تولید و این امر 

با گاز خاص انجام می شود. به این ترتیب، هزینه های 

جداسازی کربن در مقایسه با به دام انداختن انتشار 

گازهای گلخانه ای از کوره های سیمان موجود بسیار 

جزئی است.

ونـکات ویسـواناتان، دانشـیار دانشـگاه کارنگـی 

 »Chement« ملـون و یکـی از بنیانگـذاران شـرکت

می گوید که شرکت ما هر روز این مواد را دریافت و 

روی آن هـا تغییراتـی اعمـال می کنـد. معمـوال ایـن 

تغییـرات در دمـای بـاال بـا گرمـای تولیدشـده توسـط 

اکنـون  امـا  می شـود  انجـام  فسـیلی  سـوخت های 

می تـوان ایـن کار را بـا انـرژی بـرق و در دمـای پاییـن 

انجام داد.

در همیـن راسـتا ایده هـای دیگـری وجـود دارد کـه 

هنوز بر استفاده از دماهای باال تاکید دارند و استفاده 

از زغال سـنگ را مـردود می داننـد. در دهـه گذشـته، 

شـرکت بوسـتون متـال در حـال توسـعه روشـی بـرای 

تبدیل سنگ آهن به آهن با استفاده از انرژی برق بوده 

اسـت. ایـن کار بـا اسـتفاده از ذوب سـنگ معـدن در 

دمای یک هزار و 400 درجه سـانتی گراد انجام شـده و 

انـرژی بـرق از آن عبـور داده  سـپس مقادیـر زیـادی 

می شود. در صورتی که انرژی برق از منابع کربن آزاد 

تامین شود، آهنی که در این فرایند تولید می شود نیز 

هیچ گونه گاز گلخانه ای منتشر نمی کند.

شـرکت  بـه  می تـوان  دیگـر،  مثالـی  عنـوان  بـه 

»Sublime Systems« که یک اسـتارت آپ مسـتقر 

در شـهر بوسـتون ایالـت ماساچوسـت آمریـکا اسـت، 

اشـاره کـرد کـه سـیمان را با اسـتفاده از یک فراینـد دو 

مرحلـه ای تولید می کند. در این مراحل از کربـن آزاد 

اسـتفاده می شـود امـا یکـی از مراحـل نیـاز بـه گـرم 

کردن مواد تا دمای یک هزار و 400 درجه سانتی گراد 

دارد. درسـت ماننـد شـرکت »Chement«، فراینـد 

شیمیایی به ناچار دی اکسید کربن را آزاد می کند اما 

به عنوان گاز خالص می  توان آن را با قیمت ارزان تری 

جداسازی و در زیر زمین دفن کرد.

وکسـلر در آخـر افـزود کـه اگـر ایـن رونـد همچنان 

ادامه داشته باشد، تنها به دلیل مسائل ژئوپلتیکی و 

نهادهـای بنیـادی خواهـد بـود و ایـن شـرکت متعهـد 

خواهـد شـد کـه در پنـج سـال آینده بـرای بازنگـری در 

روش های تولید، تمام توان خود را به کار ببرد.

با افزایش ضرورت برای 
کاهش انتشار گازهای 

گلخانه ای، سیاست گذاران 
بر استفاده از انرژی های 

تجدیدپذیر در شبکه برق، 
شبکه حمل ونقل و حتی 
کشاورزی تمرکز کرده اند
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افزایش بی ثباتی ها، عاملی مضاعف در بازار متشنج شیلی

در چندیـن مـاه گذشـته، انجـام معامـالت تنـش زا در دارایی های کشـور شـیلی، این کشـور را 
هم تـراز بـا بی ثبات تریـن بازارهای نوظهـور جهان قـرار داد و به همین دلیل شـهرت این کشـور را 

به  عنوان باثبات ترین کشور آمریکای التین خدشه دار کرد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از »Bloomberg«، نوسـانات ارز پـزو پس از 

روبل روسیه، باالترین میزان در جهان را تجربه کرده 

اسـت؛ در حالی که نرخ بهره سـوآپ )مبادله( محلی 

با سـرعت تقریبا بی سـابقه ای در نوسـان بوده اسـت. 

غیـر قابـل پیش بینـی بـودن نوسـانات، بسـیاری از 

سرمایه گذاران را به حاشیه رانده است؛ به  طوری که 

اوراق قرضـه دالری و دولتـی کشـور شـیلی در حـال 

حاضر در سـطوحی مشـابه کشـور فیلیپین قرار دارد 

که دو پله پایین تر از کشور شیلی است.

ایجـاد بی ثباتـی در بـازار شـیلی از مدت هـا قبـل 

پیش بینی شده بود. این بی ثباتی حتی قبل از فوران 

خشـم اجتماعی مردم این کشـور که سـه سـال پیش 

کـه بخـش اعظـم شـیلی را به بن بسـت کشـانده بـود، 

آغاز شد. حتی این بی ثباتی سرمایه گذارانی که سه 

دهه رشد ثابت و تورم کم را در این کشور لمس کرده 

بودند نیز شوکه کرد. هم اکنون به نظر می رسد هیچ 

بازارهای نوظهور تحت تاثیر افزایش ارزش دالر قرار 

گرفته انـد و ایـن اتفـاق درسـت زمانـی رخ داد کـه 

شـیلی بـا معضـل کسـری بودجـه دسـت بـه گریبـان 

بـود و بـرای تامیـن مالـی و پوشـش ایـن کسـری در 

تالش است. این امر باعث شد ارزش ارز پزو در ماه 

جوالی، به پایین ترین سـطح خود برسـد و بزرگ ترین 

برنامه مداخله ای در تاریخ بانک مرکزی این کشـور 

را رقم بزند.

  A رتبه بندی
در سـال 2017، شـرکت »S&P Global Inc« رتبـه 

AA- را بـه کشـور شـیلی اعطـا کـرد کـه هم تـراز بـا 

کشـورهای محبـوب بـازار ماننـد تایـوان و جمهـوری 

چـک بـود. افزایـش کسـری مالـی این کشـور منجر به 

کاهش رتبه شـیلی و رسـیدن به رتبه A+ شـد که در 

 A ادامـه و در سـال 2020 بـا یـک پلـه سـقوط، بـه رتبـه

کاهـش یافـت. ایـن اتفاقـات نشـان دهنده متفـاوت 

بودن اوضاع در برهه های مختلف است.

بـر اسـاس داده هـای جمع آوری شـده توسـط 

خبرگزاری »Bloomberg«، در رتبه بندی کشور شیلی 

بسیار خوش بینانه عمل شده است؛ چراکه بدهی های 

 ،BBB اوراق قرضه دالری  شیلی با بازدهی و رتبه بندی

کشـوری چـون فیلیپین و کشـوری با رتبه بنـدی باالتر 

چون عربستان صعودی مشابه است.

 Doubleline« والری هو، مدیر پورتفولیو در شرکت

Group LP« مسـتقر در لس آنجلـس اعـالم کـرد کـه 

فشـارها بـرای تنـزل رتبـه شـیلی همچنـان در جریـان 

اسـت. از میـان مـوارد آسیب رسـان موجـود در بـازار 

کشور شیلی، می توان به چشم انداز رشد ضعیف تر، 

راه چاره ای برای کاهش این بی ثباتی ها وجود ندارد. 

حتـی عـدم پذیـرش یـک رفرانـدوم در قانـون اساسـی 

جدیـد شـیلی نیـز کـه بسـیاری هشـدار داده بودنـد، 

سـرمایه گذاری و توسـعه در ایـن کشـور را تضعیـف 

می کند و منجر به افزایش این بی ثباتی ها شد.

ماریو کاسترو، استراتژیست در زمینه درآمدهای 

 Banco Bilbao Vizcaya« ثابت در گروه بین المللی

Argentaria SA« مسـتقر در نیویـورک آمریـکا بیـان 

کرد که کلمه شیلی به مثابه ثبات و امنیت به شمار 

می رفـت امـا اکنـون بـا ایـن اتفاقـات ایـن ذهنیـت بـه 

خاطره هـا پیوسـته اسـت. در همیـن راسـتا یـک سـری 

تغییرات سـاختاری در کشـور شـیلی رخ داده اسـت 

که شـامل زوال سـاختار نهادگرایی و تبدیل آن به یک 

دولـت ناظـر بـه رفـاه همـگان اسـت کـه ایـن اتفـاق 

می تواند فشارهای مالی را افزایش دهد.

بنابراین در روزهای گذشـته سـطح نوسـانات به 

باالتریـن حـد خـود رسـیده اسـت؛ چراکـه ارزهـای 
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بهره 5 سـاله شـاخص Camara Promedio« « ارز 

ارزهـا در  نقدشـونده ترین  از  یکـی  عنـوان  بـه  پـزو 

بـازار، امسـال بـه طـور متوسـط 0.14 درصـد در روز 

افزایـش یافتـه اسـت. ایـن عـدد بـا میانگیـن حـدود 

0.06 درصـد در سـال 2020 و حـدود 0.04 درصـد در 

سال 2018 قابل مقایسه است. در مورد دیگر ارزها 

نیز همین جریان حکم فرما اسـت. به عنوان مثال، 

نوسـانات 30 روزه ارز پزو، باالتر از ارز رئال برزیل و 

ارز پزو کلمبیا بوده است.

کارلوس فرناندز آلر، رئیس جهانی تجارت کالن 

»FX« و بازارهای نوظهور در بانک آمریکا مطرح کرد 

وجـود  اساسـا  تـورم  متمـادی،  سـال های  بـرای  کـه 

نداشت و نرخ ها تغییری نمی کردند.

وی در پایان یادآور شد که تغییر 0.05 درصدی در 

اقتصـاد شـیلی، حرکـت بسـیار بزرگـی بـود و ایـن یـک 

موضوعی متفاوت است.

همیـن دلیـل برای رسـیدن به این هـدف، تولید این 

فلز نیز باید افزایش پیدا کند.

عالوه براین، شیلی در حال حاضر یکی از معدود 

کشـورهای جهـان اسـت کـه انتظـار مـی رود امسـال 

پیش نویس بودجه تقریبا متعادلی را ارائه کند.

موسسـه  در  اقتصـاددان  آبادیـا،  آنـدرس 

کـه  می کنـد  بیـان   »Pantheon Economics«

اقتصاد شیلی به مرور زمان بهبود خواهد یافت و به 

دوران باثبـات گذشـته خـود نزدیک تر خواهد شـد. با 

ایـن حـال، رسـیدن بـه ایـن امـر در آمریـکای التیـن 

بسـتگی بـه ایـن دارد کـه چگونـه قوانیـن در قانـون 

اساسی جدید اصالح و تغییراتی در آن به نفع اقتصاد 

کشور شیلی اعمال شود.

در حـال حاضـر، سـرمایه گذاران تـالش دارنـد 

کـه اعمـال تغییـرات در ایـن قوانیـن را منطقـی در 

نظـر بگیرنـد. همچنیـن نـرخ سـوآپ )مبادلـه( نـرخ 

عدم اطمینان در مورد سیاسـت های آتی این کشـور 

در بخش معدن و برنامه های مرتبط با صرف هزینه ها 

اشـاره کـرد.  بـه همین دلیـل، وزارت دارایی شـیلی به 

هنـوز  مـوارد  ایـن  در  نظـر  اظهـار  بـرای  درخواسـت 

پاسخی نداده است.

مسیر اشتباه  
آنچه که شـیلی و بازارهای آن را از یک خواب 30 

ساله بیدار کرد، شورش های انجام شده در ماه اکتبر 

2019 بـود کـه منجـر به اسـتقرار ارتـش در خیابان های 

این کشـور شـد که در واقع بیشـتر برای محافظت از 

رئیس جمهور وقت شیلی مستقر در کاخ موندا وارد 

عمل شده بودند. از آن زمان به بعد دیگر هیچ چیزی 

مانند سابق در این کشور سرجای خود نماند.

به همین دلیل سیاست های بازارپسند شیلی که 

از دهـه 1980 تبییـن شـده بـود، همراه بـا احزابی که از 

پایـان دیکتاتـوری آگوسـتو پینوشـه در سـال 1990 بـر 

جریـان سیاسـی ایـن کشـور مسـلط بودنـد، همگی به 

زیر سوال رفت و مورد تردید قرار گرفت.

رئیـس جمهـور کنونـی شـیلی، گابریـل بوریـک، 

چپ گراترین دولت شیلی در 50 سال اخیر را رهبری 

می کند و در تالش است تغییراتی در قانون اساسی 

ایـن کشـور اعمـال کنـد. از سـوی دیگـر، وی به دنبال 

افزایـش مالیـات بـر صنعـت معـدن، بهبـود حقـوق 

کارگـران و طراحـی مجـدد سیسـتم پرداخـت حقـوق 

بازنشستگی مبتنی بر پس اندازهای شخصی است. 

تمام این اقدامات با در نظر گرفتن توقف رشد بازار، 

سریع ترین تورم در سه دهه گذشته و افزایش کسری 

بودجه انجام خواهد شد.

امید به بهبود اوضاع  
بـا در نظـر گرفتـن ایـن بی ثباتی هـا، تنـزل رتبـه 

شیلی امری اجتناب ناپذیر نیست. شکاف بودجه 

سیاسـت های  دلیـل  بـه  آینـده  سـال  در  شـیلی 

بـه شـدت در حـال  اقتصـاد،  بـا  انقباضـی مرتبـط 

کاهش است؛ در حالی که تورم نیز روند نزولی به 

خـود گرفته اسـت. بنابراین، بسـیاری انتظـار دارند 

قیمـت مـس کـه حـدود نیمـی از حجـم صـادرات 

شـیلی را تشـکیل می دهد، اصالح خواهد شـد و به 
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اسـترالیا پیش بینـی می کنـد کـه افزایـش درآمـد صـادرات کاالهـای خود پـس از آغـاز جنگ 
روسـیه و اوکرایـن تا سـال 2024 ادامه یابـد و انتظار دارد این روند برای سـال جاری و سـال های 

آینده هم افزایشی باشد.

افزایش صادرات استرالیا پس از تنش های 
ژئوپلیتیکی در اروپای شرقی

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از »Reuters«، یکـی از تحلیل گـران دولـت 

اسـترالیا در آخریـن گـزارش سـه ماهـه خـود کـه روز 

چهارم ماه اکتبر امسال درباره قیمت کاالها منتشر 

شـد، اعـالم کـرد کـه درآمـد صادراتـی در سـال  مالـی 

23-2022 کـه از اول مـاه جـوالی ایـن سـال مالـی آغـاز 

شـده اسـت، به رکورد 450 میلیارد دالر اسـترالیا )293 

میلیارد دالر آمریکا( افزایش خواهد یافت.

این رقم از 419 میلیارد دالر استرالیا اعالم شده 

قبلـی  رکـورد  بـود،  بیشـتر  نیـز  قبلـی  گـزارش  در 

421میلیارد و 600 میلیون دالر استرالیا در سال مالی 

22-2021 منتهـی بـه مـاه ژوئـن را تحت الشـعاع قـرار 

خواهـد داد کـه 37 درصـد افزایـش نسـبت بـه درآمد 

صادراتی سـال مالی 21-2020 را نشـان می دهد. برای 

سال مالی 24-2023، درآمد صادراتی 375 میلیارد 

و 500 میلیون دالر استرالیا پیش بینی شده بود که 

قبلـی  گـزارش  در  اعالمـی  دالر  میلیـارد   338 از 

بیشتر است.

سـنگ آهن،  صادرکننـده  بزرگ تریـن  اسـترالیا، 

زغال سـنگ کک شـو، گاز طبیعـی مایـع و لیتیـوم در 

جهـان اسـت؛ در حالـی کـه در زغال سـنگ حرارتـی 

رتبه دوم و در طال و سـنگ معدن مس و کنسـانتره 

آن رتبـه سـوم را دارا اسـت. بـا ایـن حـال، پیش بینـی 

درآمدهـای صادراتـی جدیـد در سـال مالـی جـاری با 

ایـن ارزیابـی کـه ریسـک های نزولی )ریسـک کاهش 

قیمـت( از آخریـن پیش بینـی در ماه جـوالی افزایش 

یافته است، تغییر کرد.

دفتر اقتصاددان ارشد در وزارت صنعت، علم و 

منابـع در ایـن گـزارش اعـالم کـرد کـه ریسـک های 

نزولی پر اهمیت هستند. از جمله مواردی که در این 

گـزارش بـه آن اشـاره شـده اسـت، می تـوان بـه کاهـش 

تورم کمتر از حد انتظار، شرایط مالی دشوار جهانی 

و مشکالت مرتبط با بازارهای نوظهور و اقتصادهای 

در حال توسـعه، شـیوع مجدد ویروس کرونا و وجود 

مشکالت طوالنی مدت در بخش امالک چین اشاره 

کـرد. در همیـن راسـتا برخی از ریسـک ها مانند قطع 

صادرات گاز روسیه به اروپا نیز می تواند در صادرات 

استرالیا تاثیرگذار باشد.

تاثیـرات  کـه  گـزارش خاطرنشـان می کنـد  ایـن 

اعمال محدودیت در صادرات نفت خام، زغال سنگ 

و گاز طبیعی از روسـیه به دلیل تحریم های اتحادیه 

اروپـا از مـاه دسـامبر سـال جـاری میـالدی، نمود پیدا 



63         مهر ماه  1401        شماره  239

بورس و اقتصاد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

می کنـد. ایـن احتمـال وجـود دارد کـه نتـوان مسـیر 

صادرات تمام کاالهای روسیه را به خریدارانی دیگر 

ماننـد چیـن و هنـد تغییـر داد که در نتیجـه آن، روند 

عرضـه کلی جهانی کاهـش خواهد یافت و قیمت ها 

افزایش می یابد.

این احتماالت را می توان در پیش بینی گزارش های 

اعالمـی مشـاهده کـرد کـه در آن درآمـد صـادرات 

گاز طبیعـی مایـع در سـال مالـی 23-2022، بـه 90 

میلیارد دالر استرالیا افزایش می یابد که 29 درصد 

نشـان  را  مالـی گذشـته  بـه سـال  افزایـش نسـبت 

می دهـد. بـه عـالوه انتظـار مـی رود حجـم سـوخت 

فـوق  سـرد )فروتافتـه(، از 83میلیـون تـن در سـال 

مالـی 22-2021 بـه 80 میلیـون تـن در انتهـای سـال 

جاری کاهش یابد.

در همیـن حیـن می تـوان به برگ برنـده ای به نام 

انـرژی زغال سـنگ حرارتـی اشـاره کـرد که عمدتـا در 

دولـت  بنابرایـن  می شـود.  اسـتفاده  نیروگاه هـا 

پیش بینـی می کنـد کـه درآمـد صادراتـی در سـال 

اسـترالیا  دالر  میلیـارد  حـدود 62  مالـی 2022-23، 

خواهـد بـود کـه 35 درصـد افزایـش نسـبت بـه سـال 

گذشته را نشان می دهد.

بررسـی های صـورت گرفتـه دربـاره زغال سـنگ 

حرارتی نشان می دهد که بازار جهانی احتماال متاثر 

از جنگ روسیه و اکراین در سال مالی 24-2023 عمل 

کرده است. به عالوه در این گزارش پیش بینی شده 

است که درآمد صادراتی به 38 میلیارد دالر استرالیا 

کاهـش یابـد کـه 38.7 درصد کاهش نسـبت به آنچه 

در سال جاری پیش بینی شده بود  را نشان می دهد.

افزایش صادرات لیتیوم  
دولت استرالیا پیش بینی می کند که قیمت های 

از  بـه گـذار  انـرژی منجـر  فعلـی حامل هـای  بـاالی 

انرژی هـای  بـه  فسـیلی  سـوخت های  مصـرف 

تجدیدپذیر شـود. انتظـار مـی رود درآمـد صادراتی از 

صـادرات لیتیـوم بـه عنـوان یـک عنصـر کلیـدی در 

باتری ها، 182 درصد افزایش یابد و به 13 میلیارد و 800 

میلیون دالر استرالیا در سال مالی 23-2022 برسد. به 

عـالوه انتظـار مـی رود قیمـت آن بیـش از دو برابـر 

افزایـش یابـد و حجـم فـروش و صـادرات نیز با افزایش 

15 درصدی به دو هزار و 609 تن برسد.

انتظـار مـی رود سـایر فلزاتـی کـه بـرای گـذار از 

مصرف سوخت های فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر 

ضروری تلقی می شـوند نیز منجر به سـودهای قابل 

توجهـی در درآمـد دولـت اسـترالیا شـود. بـه عـالوه با 

صـادرات نیـکل قرار اسـت این رقم از چهار میلیـارد و 

400 میلیـون دالر اسـترالیا در سـال مالـی 22-2021، بـه 

پنج میلیارد و 100 میلیون دالر استرالیا در سال مالی 

انتظـار  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  برسـد.   2022-23

مـی رود صـادرات مـس ایـن کشـور از 12 میلیـارد دالر 

استرالیا، به 14 میلیارد دالر استرالیا افزایش یابد.

بـرای  بـاال  درآمدهـای  پیش بینـی  میـان  در 

بررسی های صورت گرفته 
درباره زغال سنگ حرارتی 

نشان می دهد که بازار 
جهانی احتماال متاثر از 

جنگ روسیه و اکراین در 
سال مالی 24-2023 عمل 

کرده است

سـوخت های  از  اعـم  انـرژی  حامل هـای  صـادرات 

فسـیلی و انرژی هـای تجدیدپذیـر، نکتـه قابـل توجه 

از  کمتـری  درآمـد  مـی رود  انتظـار  کـه  اسـت  ایـن 

صادرات سنگ آهن و همچنین زغال سنگ کک شو 

که برای تبدیل سـنگ معدن به فوالد خام اسـتفاده 

می شوند، حاصل شود.

سنگ آهن بزرگ ترین منبع صادراتی استرالیا است 

اما دولت این کشور پیش بینی می کند درآمد دولت از 

134 میلیارد دالر اسـترالیا در سـال مالی 22-2021، به 

119 میلیـارد دالر اسـترالیا در سـال مالـی 2022-23 

کاهش یابد. حتی اگر حجم صادرات از 875 میلیون 

تن به 903 میلیون تن افزایش پیدا کند.

در همین راستا، کاهش قیمت پیش بینی شده از 

119 دالر بـه  ازای هـر تـن در سـال مالـی 22-2021، بـه 

حـدود 97 دالر در هـر تـن در سـال مالـی 23-2022 را 

می تـوان عامـل اصلـی ایـن رونـد نزولـی دانسـت. بـه 

عالوه وجود ریسک پیش بینی قیمت پایین تر نیز یک 

کـه  می شـود  گرفتـه  نظـر  در  دیـدگاه خوش بینانـه 

می توانـد بـر اسـتفاده از بخش هایـی در پکـن چیـن 

مصـرف  فـوالد  کـه  ساخت وسـاز  صنعـت  ماننـد 

می کنند، متکی باشد.

صـادرات  درآمـد  کـه  می شـود  پیش بینـی 

زغال سنگ کک شو از 66 میلیارد دالر استرالیا در سال 

گذشـته، بـه 58 میلیـارد دالر اسـترالیا در سـال مالـی 

23-2022 کاهـش یابـد. حتـی اگـر حجـم صـادرات از 

162 میلیون تن به 174 میلیون تن افزایش یابد.
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تحریـم احتمالـی عرضه روسـیه در بورس فلزات لنـدن، یک رویداد متزلزل کننـده برای صنعت 
فلـزات خواهـد بـود که ارتبـاط برخـی از بزرگ ترین شـرکت های جهـان را از بـازار اصلی جهانی 

قطع می کند.

تحریم غول های صنایع معدنی روسیه

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از »Bloomberg«، هم اکنـون بـرای ایـن 

تبادالت تجاری تصمیمی گرفته نشـده اسـت اما در 

ششـمین روز از مـاه اکتبـر، یـک گفت و گـوی رسـمی 

سـه هفته ای در مورد امکان تحریم فلزات روسـیه از 

ماه آینده آغاز شد.

در عمل این تحریم بدین صورت خواهد بود که 

دیگر امکان تحویل فلزات روسیه به انبار های کاالی 

بـورس فلـزات لنـدن در سراسـر جهـان وجـود نخواهد 

داشـت؛ گفتنی اسـت که روسـیه حـدود 9 درصـد از 

نیکل، 5 درصد از آلومینیوم و 4 درصد از مس تولید 

جهانـی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. در ایـن 

آتـی  انبارهـا، فلـزات مـورد معاملـه در قراردادهـای 

نگهـداری می شـوند کـه پـس از ابطـال حواله هـا، بـه 

خریدار تحویل داده می شوند.

در ایـن گـزارش، پیامدهـای احتمالـی و عمـق 

تاثیرگـذاری بـورس فلـزات لنـدن در بـازار فیزیکـی 

همیـن  در  شـد.  خواهـد  بررسـی  فلـزات،  صنعـت 

راسـتا، تصمیـم دربـاره داشـتن تبـادالت تجـاری در 

بـورس فلـزات لندن که متعلق به شـرکت خصوصی 

 »Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd«

است، می تواند عواقب گسترده ای بر قیمت فلزات 

و تجارت جهانی داشته باشد.

بـرای روشـن تر شـدن ایـن موضـوع می تـوان بـه 

بـه  تولیدکننـدگان  از  جهانـی  فلـزات  اکثـر  فـروش 

بازرگانـان و مصرف کننـدگان بـدون توجه بـه کاالهای 

انبار شده در بورس فلزات لندن اشاره کرد. به عالوه 

تولیدکنندگان بزرگ و برتر روسیه از جمله شرکت های 

و   »United Co. Rusal International PJSC«

هرگـز  تقریبـا   ،»MMC Norilsk Nickel PJSC«

فلـزات خـود را مسـتقیما در بـورس فلـزات لنـدن بـه 

فروش نمی رسانند اما باید این نکته را متذکر شد که 

وجـود تبـادالت تجاری محصـوالت این شـرکت ها در 

معامالت بورس فلزات لندن، نقشی حیاتی را در این 

بین ایفا می کند.

نخست اینکه بازار بورس فلزات لندن به عنوان 

آخرین جایگاه فروش در بازارهای فیزیکی برای صنایع 

فلـزات شـناخته می شـود. موجـودی فلـزات ذخیـره 

شـده در انبارهـای ایـن بـورس، در زمان کمبود عرضه 

در بـازار بـه سـرعت کاهـش یافتـه اسـت و در مواقـع 

مازاد عرضه و اشباع بازار، با تحویل کاالها به انبارهای 

بورس فلزات لندن، موجودی کاالها در انبارهای این 

بورس افزایش می یابد.

در ماه هـای اخیـر، در بحبوحـه نگرانی هـا در 

مورد وضعیت اقتصاد جهانی، تاجران خود را برای 

ویـژه  بـه  فلـزات  تقاضـای  از  بیـش  شـرایط عرضـه 

آلومینیـوم آمـاده کـرده بودند. از آنجایی که برخی 

از خریـداران بـه جهـت تحریم ها از خرید از روسـیه 

اجتناب می کنند، معامله گران انتظار داشتند که 

محموله هـای آلومینیـوم شـرکت »Rusal« یکـی از 

انبـار  بـه  کـه  باشـد  آلومینیومـی  برندهـای  اولیـن  

بـه  می شـود.  داده  تحویـل  لنـدن  فلـزات  بـورس 

عـالوه صدهـا تـن دیگر از فلزات نیـز در راه ورود به 

در  ایـن  هسـتند.  لنـدن  فلـزات  بـورس  انبارهـای 

حالی اسـت که شـرکت »Rusal« داشتن برنامه به 

منظـور تحویـل مقـدار زیـادی از فلـزات خـود بـرای 

عرضه در بازار را رد کرده است.

اگـر بـورس فلـزات لنـدن به ایـن کار ادامـه دهد و 

دریافت آلومینیوم از روسـیه را تحریم کند، این امر 

مـازاد احتمالـی موجـودی انبـار کاال را از بیـن خواهـد 

بـرد. خبرگـزاری بلومبـرگ بـرای اولیـن بـار در مـورد 

برنامه هـای بـورس فلزات لندن در یک مقالـه گزارش 

داد که قیمت آلومینیوم تا 8.5 درصد افزایش داشته 

و بزرگ ترین رشـد روزانه را به ثبت رسـانده اسـت. در 

عیـن حـال تاجـران در پیش بینـی ورود فلـز روسـیه بـه 

روز 30  از  اشـتباه شـدند. همچنیـن  مرتکـب  بـازار 

سـپتامبر امسـال، میـزان قیمت هـا حـدود 10 درصـد 

رشد کرده اند که طی هفته منتهی به ماه سپتامبر، 

پایین ترین سطح 19 ماهه را داشت.

بورس فلزات لندن در حال بررسی اقداماتی موثر 

اسـت؛ چراکـه نگـران اسـت کـه اگـر اقدامـی انجـام 

ندهد، احتماال مشـکالت مشـابهی به وجود خواهد 

آمـد. از مهم تریـن ایـن مشـکالت می تـوان بـه فلـزات 

از  بسـیاری  کـه  کـرد  اشـاره  روسـیه  از  صادراتـی 

مصرف کننـدگان بـه دلیـل تحریم هـای وضـع شـده از 

خریـد آن امتنـاع می ورزنـد امـا صـرف نظـر از ایـن 

تحریم ها، این فلزات وارد بازار شده اند که در نتیجه 

آن باعث شده است قیمت  مبنای جهانی تاثیر خود 
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در بازار را از دست بدهد.

بـورس  کـه  از دالیلـی  یکـی  راسـتا،  در همیـن 

سـریع  اجـرای  بـرای  دارد  نظـر  در  لنـدن  فلـزات 

هرگونـه تحریم هـای احتمالـی تصمیـم بگیـرد، ایـن 

اسـت کـه ایـن امـکان وجـود دارد که خریـداران فلز 

روسـیه قبـل از اجرای تحریم هـا، محموله های خود 

را از انبـار کاال تحویـل بگیرنـد و وارد بـازار و عرصـه 

تبادالت تجاری کنند.

کاالهای قابل تحویل در بورس فلزات   
لندن

هـر اقدامـی کـه بورس فلـزات لندن انجـام دهد، 

پیامدهـای آن فراتـر از انبارهـای کاالهـا خواهـد بـود. 

بـرای مثـال، گزینـه قابلیـت تحویـل کاال در بـورس 

فلـزات لنـدن می توانـد در برخـی از قراردادهـا بیـن 

تولیدکننـدگان، بازرگانـان و مصرف کننـدگان اضافـه 

شود که در صورت اعمال تحریم و ایجاد محدودیت 

توسط بورس فلزات لندن، می تواند منجر به فسخ آن 

قراردادها شود.

بانک ها اغلب بر این موضوع پافشاری می کنند 

کـه فلـزی کـه آن هـا در آن سـرمایه گذاری و خریـد 

می کنند، باید گزینه قابلیت تحویل در بورس فلزات 

لندن را داشته باشد؛ چراکه باید این اطمینان حاصل 

شـود کـه در صـورت بـروز هـر مشـکلی، می تـوان ایـن 

فلـزات را در بـازار عرضـه کـرد و بـه فـروش رسـاند. بـه 

عـالوه بسـیاری از تاجـران هنگامی کـه از قراردادهای 

بـورس فلـزات لنـدن بـه عنـوان پوشـش ریسـک های 

مالـی در موجـودی انبـار کاالهـا در بازار فیزیکی خود 

اسـتفاده می کننـد، بـر ایـن امـر تاکیـد دارنـد کـه ایـن 

فلزات باید به انبار کاالی بورس فلزات لندن تحویل 

تاجـران  کار،  ایـن  انجـام  صـورت  در  شـود.  داده 

می توانند به سادگی با تحویل این فلزات ریسک های 

مالی خود را پوشش دهند.

در نتیجـه هرگونـه اقـدام توسـط بـورس فلـزات 

و   »Rusal« شـرکت های  بـرای  می توانـد  لنـدن 

مشـتریان  بزرگ تریـن  همچنیـن  و   »Nornickel«

آن هـا مشـکالتی را ایجـاد کنـد. اخیـرا نیـز شـرکت 

»Glencore Plc« بـه طـور خـاص یـک قـرارداد بـزرگ 

چنـد سـاله بـرای خریـد انـواع گریـد آلومینیـوم از 

شرکت »Rusal« بسته است.

بـه گفتـه افـراد آگاه، در حـال حاضر در شـرکت ها 

ایـن انتظـار وجـود دارد کـه بـا آغـاز فراینـد مذاکـرات 

برای تصمیم گیری در خصوص تحریم روسیه توسط 

بـورس فلـزات لنـدن، تامیـن سـرمایه در گـردش برای 

مشـتریان شـرکت های »Rusal« و »Nornickel« بـا 

استفاده از وثیقه گذاری فلز دشوارتر شود.

یکی از این افراد اعالم کرد که این حقیقت ساده 

احتمـاال باعـث می شـود کـه حجـم فـروش شـرکت 

»Nornickel« به اروپا به میزان قابل توجهی کاهش 

یابـد؛ چراکـه می توانـد در ایـن زمـان حسـاس از سـال 

عـدم  یـا  بالتکلیفـی  یـک  فـروش،  مذاکـرات  بـرای 

بـدان  ایـن  کنـد.  ایجـاد  خریـدار  بـرای  را  اطمینـان 

معناست که تحریم اعمال شده توسط بورس فلزات 

لندن می تواند منجر به اجبار شـرکت های روسـی به 

پذیرش قیمت های پایین تر شود.

شـرکت  اجرایـی  مدیـر  پوتانیـن،  والدیمیـر 

»Nornickel« در مصاحبـه بـا تلویزیـون »RBC« در 

ماه سپتامبر بیان کرد که این شرکت از قبل در حال 

بررسی گزینه هایی برای تغییر مسیر بخشی از فروش 

خـود بـه آسـیا بـوده اسـت تـا در صورتـی کـه تحریم ها 

علیه روسیه اجرایی شود، بتواند میزان فروش فعلی 

خود را حفظ کند.

کالین همیلتون، مدیر تحقیقات کاال در شرکت 

»BMO Capital Markets« گفـت کـه ایـن امـر در 

پایان، تعادل عرضه و تقاضا را تغییر نخواهد داد و این 

بدین معنا اسـت که این شـرکت به دنبال مشـتریان 

جدید برای تامین فلزات مورد نیاز خواهد بود و حتی 

ممکن است که در نهایت برخی خریداران با تخفیف 

بیشتری اقدام به خرید این فلزات کنند.
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فلزات آلیاژی و آلیاژها

بررسی میزان انتشارات دی اکسید کربن در حین معدن کاری و استخراج فلزات

برترین سازندگان باتری خودروهای الکتریکی در سال ۲۰۲۲

معدن کاری کبالت در ایاالت متحده آغاز می شود
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فلـزات ارکان اصلـی زیرسـاخت ها و فناوری هـای مرتبـط بـا انرژی هـای پـاک )تجدیدپذیـر( 
هسـتند امـا باید در نظر داشـت که اسـتخراج و فرآوری فلزات مورد اسـتفاده بـرای تحقق گذار به 

انرژی های تجدیدپذیر نیز منجر به انتشار قابل توجهی کربن می شود.

بررسی میزان انتشارات دی اکسید کربن 
در حین معدن کاری و استخراج فلزات

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و بـه  نقـل از »Visual Capitalist«، از تهیـه لیتیوم 

خودروهـای  باتـری  بـرای  نیـاز  مـورد  کبالـت  و 

الکتریکـی گرفتـه تا فلزات نـادر خاکی که در تولید 

برق از توربین های بادی مصرف می شـوند، همگی 

بـوده و  بـرای محیـط زیسـت هزینه بـر  می تواننـد 

مشکالتی را به همراه داشته باشد.

گزارش هـای  در  کـه  گرافیکـی  داده هـای  ایـن 

دانشگاه کی یو لون هلند ارائه شده برای پیش بینی 

اسـتخراج و  تولیـدی در  میـزان دی اکسـید کربـن 

فـرآوری فلـزات در حالـت گـذار بـه انرژی هـای 

تجدیدپذیر استفاده شده است.

هزینه کربن در استخراج فلزات با   
انرژی های پاک

استخراج و فرآوری فلزات، امری بسیار انرژی بر 

بوده و این بخش تقریبا 10 درصد از انتشـار گازهای 

گلخانه ای جهانی را به خود اختصاص داده اسـت. 

در حالی که تولید فوالد بخش بزرگی از استخراج و 

انتشار فلزات در مقیاس جهانی را تشکیل می دهد 

)حدود 7 درصد(، سایر فلزات نیز ساالنه میلیون ها 

تن دی اکسید کربن معادل منتشر می کنند.

نیکل، دیسـپروزیم و کبالت، سـه فلزی هستند 

کـه بیشـترین دی اکسـید کربـن را بـه  ازای هر واحد 

فلـز فـرآوری شـده تولیـد می کنند و فلز نیکل بسـته 

بـه نـوع کانـی و محصـول نهایـی مرتبط بـا آن، تنوع 

باالیی دارد.

دیسـپروزیم یـک فلـز نـادر خاکی اساسـی اسـت 

کـه در آهنرباهـای مبتنـی بـر نئودیمیـم موجـود در 

توربین های بادی و وسایل نقلیه الکتریکی استفاده 

می شـود. فلـز نیکل عمدتـا در تولید فـوالد زنگ نزن 

اسـتفاده می شـود. به عالوه نیکل به همراه کبالت 

بـرای تولیـد کاتدهـای نیکل-کبالت-آلومینیـوم و 

نیکل-منگنز-کبالت مورد نیاز برای باتری  خودروهای 

مبتنی بر انرژی تجدیدپذیر نیز مورد استفاده قرار 

می گیرد. در نتیجه، انتظار می رود که تقاضا برای 

بـه میـزان قابـل  آینـده  ایـن فلـزات طـی سـه دهـه 

توجهی افزایش یابد.

در حالی که استفاده از خودروهای الکتریکی به  

جای خودروهای احتراق داخلی، می تواند انتشارات 

کربنـی ناشـی از عملکـرد آن هـا را از میـان بـردارد امـا 

مقدار اندک نیکل و کبالت مورد نیاز برای ساخت و 

تولیـد ایـن خودروهـا )حـدود یـک میلیـون تـن نیکل و 

حـدود 130 هـزار تـن کبالـت( می توانـد خـود منجر به 

انتشار 25 میلیون تن گار کربن دی اکسید شود.
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درک تفاوت های نیکل و لیتیوم در   
انتشار گاز دی اکسید کربن

از  زیـاد  اسـتفاده  دلیـل  بـه  معـادن  اسـتخراج 

ماشـین آالت و تجهیـزات سـنگین مـورد نیـاز بـرای 

اسـتخراج سـنگ معـدن از زمیـن، فراینـدی بسـیار 

انتشـار دی اکسـید  بـه  اسـت کـه منجـر  انرژی بـر 

معمـوال  حـال،  ایـن  بـا  می شـود.  فراوانـی  کربـن 

و  ذوب  مراحـل  در  کربـن  دی اکسـید  بیشـترین 

پاالیش ایجاد می شود.

همـان طـور کـه در نمـودار مرتبـط بـا تقاضـای 

لیتیوم و نیکل مشاهده می شود، میزان انتشار این 

دو فلز بسته به نوع کانی و روش های فرآوری مورد 

اسـتفاده بـرای سـاخت محصـوالت نهایـی مختلف 

می تواند بسیار متفاوت باشد.

فـرآوری  واحدهـای  و  معـادن  بـا  مقایسـه  در 

فـرآوری  واحدهـای  و  معـادن  نیـکل،  سـولفید 

التریـت نیـکل می تواننـد بـه 2.5 تـا 6 برابـر انـرژی 

بیشـتر نیـاز داشـته باشـند. مصـرف انـرژی بیشـتر 

انتشارات کربنی بیشتر است.

خلـوص  بـا  نیـکل  فلـز  تولیـد  عالوه برایـن، 

99.8درصـد یـا باالتر حدود 13 کیلوگرم دی اکسـید 

کربـن بـه ازای هـر کیلوگـرم نیکل منتشـر می کند. 

ایـن در حالـی اسـت کـه فرونیـکل )نیـکل بـا خلـوص 

کمتر از 99.8 درصد(، حدود 45 کیلوگرم دی اکسید 

کربـن بـه ازای هـر کیلوگـرم محتـوای نیکل منتشـر 

می کند. مشابه با همین امر، انتشارات کربنی در 

تولیـد لیتیـوم نیـز بسـته بـه نـوع کانـی و محصـول 

نهایی مرتبط با آن متفاوت است.

فـرآوری  واحدهـای  و  معـادن  کلـی،  طـور  بـه  

لیتیوم برگرفته از شورابه حدود یک سوم از انتشار 

دی اکسید کربن در یک واحد فرآوری اسپودومن را 

ایجاد می کنند. عالوه براین، چه از شـورابه و چه از 

تولیـد  اسـتفاده شـود،  فراینـد  ایـن  در  اسـپودومن 

هیدروکسـید لیتیـوم بـه عنـوان محصـول نهایـی به 

جای کربنات لیتیوم، تقریبا باعث می شـود میزان 

دی اکسید کربن تولیدی دو برابر افزایش یابد.

این تنوع در روش ها، حتی در کمترین مقادیر 

تولیـد نیـکل و لیتیـوم نیـز منجـر بـه انتشـار میـزان 

زیادی کربن می شود.

آسیب های زیست محیطی اضافی در   
استخراج

ایـن پروژه هـا همـراه بـا انتشـار کربـن ناشـی از 

عملیـات اسـتخراج و فـرآوری، آسـیب های دیگـری 

برای محیط زیسـت به همراه دارند. اگرچه معادن 

چنـد  دشـت های  از  وسـیعی  مناطـق  در  روبـاز 

کیلومتـری حفـر می شـوند امـا ایـن کار منجـر بـه 

انتشـار مقادیـر زیـادی گـرد و غبـار و مـواد معدنـی 

آزبسـت ماننـد می شـود. عالوه برایـن، بـرای انجـام 

عملیات فرآوری مواد معدنی به مقادیر زیادی آب 

نیاز است و در همین راستا اگر ضایعات معدنی به 

می تواننـد  نشـوند،  دفـع  یـا  و  نگهـداری  درسـتی 

خطرات مختلفی را به همراه داشته باشند.

انرژی هـای  بـه  گـذار  سـاده تر،  عبـارت  بـه 

تجدیدپذیـر بـه مقادیـر زیـادی زمیـن، انـرژی و آب 

برای فرایند استخراج و پاالیش فلزات نیاز دارد که 

به شدت نیز کربن زا است.



شماره  239          مهر ماه  1401 70

فلزات آلیاژی و آلیاژها
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

انتظـار مـی رود بازار جهانـی باتری خودروهـای الکتریکـی »EV« از 17 میلیـارد دالر به بیش از 
95میلیارد دالر در بازه زمانی سال های 2019 تا 202۸ افزایش یابد.

برترین سازندگان باتری خودروهای 
الکتریکی در سال ۲۰۲۲

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از »Visual Capitalist«، بـا افزایـش تمایـل 

برای کربن زدایی بخش حمل ونقل، تالش شرکت های 

سـازنده باتری هایـی کـه انـرژی خودروهـای برقـی را 

تامین می کنند، شتاب قابل توجهی داشته است.

علی رغم تالش های ایاالت متحده آمریکا و اروپا 

برای افزایش تولید داخلی باتری، بازار همچنان تحت 

بنابرایـن 10  اسـت.  آسـیایی  تامین کننـدگان  سـلطه 

شـرکت سـازنده برتـر باتـری خودروهـای الکتریکـی 

همگی در قاره آسیا قرار دارند.

در حـال حاضر، شـرکت های چینـی 56 درصد از 

بازار باتری خودروهای الکتریکی را در دست دارند و 

و  درصـد   26 بـا  کـره ای  شـرکت های  آن  از  پـس 

تولیدکنندگان ژاپنی با در دست داشتن 10 درصد از 

بـازار قـرار دارنـد. همچنیـن تامین کننـده پیشـروی 

باتـری یعنـی شـرکت »CATL«، سـهم بـازار خـود را از 

32درصـد در سـال 2021، بـه 34 درصـد در سـال 2022 

افزایش داده است.

یـک سـوم از باتـری  خودروهـای الکتریکـی دنیا 

در همیـن  اسـت.  بـه شـرکت های چینـی  متعلـق 

راسـتا، شـرکت »CATL« باتری های لیتیوم یونی را 

هیونـدای،  پـژو،  تسـال،  چـون  شـرکت هایی  بـرای 

ولـوو  و  فولکس واگـن  تویوتـا،  بی ام دبلیـو،  هونـدا، 

فراهم می کند.

پـس از حادثـه اخیـر آتش سـوزی فجیـع در ایاالت 

متحـده کـه ناشـی از آتـش گرفتـن باتـری خودروهـای 

الکتریکـی بـود، طـی فراخوانی بسـیاری از سـازندگان 

قـرار  سـخت گیرانه ای  بررسـی های  مـورد  باتـری 

 LG Energy« شـرکت  وجـود،  ایـن  بـا  گرفتنـد. 

Solution« توانسـت بـه عنـوان دومیـن تولیدکننده 

بزرگ این باتری ها جایگاه خود را حفظ کند. در سال 

2021، یکی از تامین کنندگان در کره جنوبی موافقت 

کـرد کـه یـک میلیـارد و 900 میلیـون دالر بـه شـرکت 

جنـرال موتورز غرامت دهد تا بتواند تعـداد 143 هزار 

خـودروی الکتریکـی با نام شـوی بولـت را که به دلیل 

خطر آتش سوزی ناشی از باتری های معیوب فراخوان 

جمع آوری شده بودند، پوشش دهد.

همچنیـن شـرکت »BYD« توانسـت بـا دو برابـر 

کـردن سـهم خـود در بـازار، جایـگاه سـومی کـه سـال 

گذشته متعلق به شرکت پاناسونیک بود را از آن خود 

بـر  تکیـه  بـا   »Warren Buffett« شـرکت  کنـد. 

 ،»BYD« شـرکت  توسـط  شـده  سـاخته  باتری هـای 

توانسـت بـه سـومین خودروسـاز بـزرگ جهـان از نظـر 

ارزش بـازار تبدیـل شـود. در عیـن حال همین شـرکت 

»Warren Buffett« باتری هایی را نیز تولید می کند 

کـه در بازارهـای سراسـر جهـان فروختـه مـی شـوند. 

آمارهای فروش اخیر حاکی از پیشـی گرفتن شـرکت 

در   »LG Energy Solution« شـرکت  از   »BYD«

ماه ها یا سال های آینده دارد.

طراحـی  به گونـه ای  الکتریکـی  نقلیـه  وسـایل 

شده اند که بتوانند جایگاه خودروهای موتور احتراق 

داخلی )خودروهای با سوخت فسیلی( را در سال ها و 

دهه های آینده از آن خود کنند. اخیرا شرکت جنرال 

موتـورز اعـالم کـرد کـه قصـد دارد فـروش خودروهای 

موتـور احتـراق داخلـی را تـا سـال 2035 متوقف کند. 

ایـن در حالـی اسـت کـه شـرکت آئـودی قصـد دارد تـا 

سال 2033 تولید چنین خودروهایی را متوقف کند.

عالوه بر خودروهای الکتریکی، تمرکز بر فناوری 

باتری ها برای گذار به انرژی های تجدیدپذیر ضروری 

ظرفیـت  توسـعه  می توانـد  موضـوع  ایـن  و  اسـت 

ذخیره سـازی در نیروگاه هـای خورشـیدی و بـادی را 

فراهم کند.

چنانچـه سـازندگان باتـری بـرای تامیـن تقاضـای 

فزاینده برای گذار از خودروهای با سـوخت فسـیلی 

بـه خودروهـای الکتریکـی و بهبـود چگالـی انـرژی در 

انتظـار  می تـوان  کننـد،  تـالش  خـود  محصـوالت 

پیشرفت های بیشتری را در این صنعت داشت.
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تقاضای گسـترده برای باتری هـای خودروهای الکتریکی برای گذار بـه انرژی های تجدیدپذیر، 
منجر به آغاز دوباره تولید کبالت در ایاالت متحده آمریکا پس از حداقل 30 سال وقفه شد.

معدن کاری کبالت در ایاالت متحده آغاز می شود
پس از گذشت 30 سال؛

به  گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از »Bloomberg«، برایـس کراکـر، مدیـر 

اجرایی شرکت جروویس گلوبال مستقر در استرالیا، 

اعـالم کـرد کـه اولیـن معـدن کبالـت ایـن شـرکت در 

ایـاالت متحـده آمریکا در ایالت آیداهـو روز جمعه 21 

اکتبـر سـال جـاری میـالدی به بهره بـرداری می رسـد. 

وی در ادامه مطرح کرد که این ماده معدنی به دلیل 

اسـتراتژیک بـودن، از لحـاظ سـطح امنیـت ملـی از 

اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.

کراکـر همچنیـن تصریـح کـرد کـه منابـع معدنی 

جدیـد زیـادی بـه ویـژه در جغرافیاهایـی کـه تحـت 

سـلطه قدرت حکومتی پایداری باشـد، وجود ندارد. 

به همین دلیل است که این معدن در ایاالت متحده 

آمریکا بسیار مهم تلقی می شود. بر اساس داده های 

سـازمان زمین شناسـی ایاالت متحده آمریکا، کبالت 

حداقـل پـس از سـال 1994 میـالدی در ایاالت متحده 

آمریکا استخراج و به تولید نرسیده است.

کبالـت یـک عنصـر حیاتـی در باتـری خودروهای 

الکتریکـی اسـت و در لیسـت مـواد معدنـی حیاتـی 

دولـت ایـاالت متحـده آمریـکا قـرار دارد. ایـن کشـور 

استفاده گسترده از وسایل نقلیه الکتریکی را عاملی 

کلیـدی در مبـارزه بـا تغییـرات آب و هوایـی در نظـر 

گرفتـه اسـت. در ایالت هـای کالیفرنیـا و نیویـورک، 

فـروش  کـه  اسـت  رسـیده  تصویـب  بـه  قوانینـی 

خودروهـای بـا سـوخت فسـیلی در دهه های آینـده را 

ممنـوع می کنـد. از آنجایی که خودروسـازان خـود را 

بـرای دسـتیابی بـه اهـداف بلندپروازانـه برقی سـازی 

خودروها آماده می کنند، این کار باعث کمبود مواد 

مـورد نیـاز در تولیـد باتـری  این نـوع از خودروها شـده 

اسـت کـه منجـر بـه هجـوم کشـورهای جهـان بـرای 

تامین این منابع می شود.

مدیـر اجرایـی شـرکت جروویس گلوبـال در ادامه 

اضافـه کـرد کـه میـزان ضـرورت تولیدکننـدگان بـرای 

تامین این منابع عمال با دو یا سه سال پیش متفاوت 

است.

وی عنـوان می کنـد کـه اکنون تمرکز بـر روی این 

ضرورت، در تمام شرکت های خودروساز و تامین کننده 

مـواد اولیـه سـاخت و تولیـد باتری هـا حتـی تا سـطوح 

مدیریتی آن ها، بسیار مهم تلقی می شود.

در ماه جوالی سـال جاری، شـرکت جنرال موتورز 

و شرکت فورد موتور با امضای قراردادهای مستقیم با 

تولیدکننـدگان باتـری خودروهـا، تالش هـای خـود را 

برای تامین مایحتاج الزم افزایش دادند. اگرچه بیش 

جمهـوری  از  شـده  اسـتخراج  کبالـت  سـوم  دو  از 

دموکراتیک کنگو تامین می شود اما به دلیل اتهامات 

فساد، نقض حقوق بشر و استفاده از کودکان کار در 

ایـن کشـور، تولیدکننـدگان تصمیم بـه تامین کبالت 

مورد نیاز خود از دیگر کشورها گرفتند.

تصویـب قانـون کاهش تـورم، مشـوق هایی برای 

تامین مواد اولیه ساخت باتری را فراهم می کند که 

در ایـاالت متحـده آمریـکا اسـتخراج، فـرآوری و تهیه 

در  الکتریکـی  خودروهـای  همچنیـن  می شـوند. 

صورتـی کـه باتری هـای آن هـا حـاوی مـواد معدنـی 

اسـتخراج شـده یـا فـرآوری شـده در کشـوری دارای 

توافق تجارت آزاد با ایاالت متحده آمریکا باشد و یا 

بخشی از ترکیبات آن در آمریکای شمالی ساخته یا 

مونتاژ شـده باشـد، می توانند واجد شـرایط دریافت 

هفت هزار و 500 دالر اعتبار مالیاتی بر اساس الیحه 

آب و هوا و مالیات ارائه شـده توسـط رئیس جمهور 

وقت آمریکا باشند.

بـه گفته کراکر، انتظـار می رود از معدن ایالت 

آیداهـو سـاالنه دو هـزار تن کبالت اسـتخراج شـود. 

مدیـر اجرایـی شـرکت جروویـس گلوبـال در ادامـه 

تصریـح کـرد کـه کنسـانتره کبالـت بـه محصـوالت 

تصفیـه شـده تبدیـل و سـپس بـه خـارج از ایـاالت 

بـه  نهایـت  در  و  می شـود  صـادر  آمریـکا  متحـده 

آمریـکا  بـه  مشـتریان  بـه  خدمـات  ارائـه  منظـور 

بازگردانده می شود.

در همیـن راسـتا شـرکت جروویـس گلوبـال کـه 

صاحب یک پاالیشگاه نیکل و کبالت در برزیل است، 

در حال مذاکره با اشخاص ثالث در کشورهایی مانند 

کانادا و استرالیا برای تبدیل مواد معدنی است.

گفتنـی اسـت کـه حـدود 80 درصـد از پاالیـش 

جهانی در کشـور چین متمرکز اسـت اما ظرفیت در 

دیگـر پاالیشـگاه ها از جملـه در پاالیشـگاه غول پیکـر 

کوکـوال فنالنـد که متعلق به شـرکت جروویس بـوده، 

در حال افزایش است.

و  تحقیقاتـی  موسسـه  گـزارش  اسـاس  بـر 

خدمات رسانی بلومبرگ »NEF«، تقاضا برای کبالت 

از 127 هـزار و 500 تـن در سـال 2022، بـه 156 هـزار تـن 

در سـال 2030 افزایـش خواهـد یافـت کـه ایـن امـر در 

نتیجه تغییر نگرش خودروسازان بزرگ به استفاده از 

باتری های حاوی فلز کبالت صورت می پذیرد.

الزم بـه اشـاره اسـت کـه سـهام شـرکت جروویس 

در سـیدنی، بهترین رشـد سـهام را در هفته نخسـت 

اکتبر از ماه می تاکنون تجربه کرد و 15 درصد رشد 

را به ثبت رساند.
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میانگیـن تجـارت جهانی کنسـانتره قلـع در بازه زمانـی سـال های 2017 تا 2021، حـدود 260 
هـزار تـن بـوده  اسـت. تجارت کنسـانتره قلـع در این بـازه، به  طـور متوسـط سـاالنه 10 درصد با 
کاهـش همراه بـوده  و موجودی این محصـول در بورس هـای کاال به  دلیل وقفه های عرضه ناشـی از 
محدودیت های شـیوع کرونا در سـال 2020 کاهش چشمگیری داشته  اسـت. چین، مالزی و تایلند، 
با سـهم به  ترتیب ۸0.12 و 5 درصدی، بیشـترین سـهم از واردات کنسانتره قلع را به خود اختصاص 
داده انـد. در سـوی مقابل، میانمار به  تنهایی بیـش از ۸0 درصد از صادرات جهانـی این محصول را در 

دست داشته است و با اختالف چشمگیری، یکه  تاز صادرات کنسانتره قلع به  شمار می رود.

بازار قلع در انحصار شرق آسیا

»فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

آنالیـن« و بـه نقـل از روابـط عمومی شـرکت مشـاوره 

تجـارت  نمـودار 1،  در  آتورپـات،  آرمـان  اقتصـادی 

جهانـی کنسـانتره قلـع از سـال 2017 تـا 2021 قابـل 

مشاهده  است. در بازه زمانی مورد بررسی، تجارت 

کنسـانتره قلع سـیر نزولی را پیموده  اسـت. در سـال 

2017 میـزان تجارت کنسـانتره قلع حـدود 348 هزار 

تن بوده که در سال های مورد بررسی با کاهش 123 

هزار تنی، به 224 در سال 2021 رسیده  است.

تجارت کنسانتره قلع به  جز در سال 2021 که با 

افزایش اندک نسبت به سال 2020 روبه  رو بوده، در 

مابقی سال های مورد بررسی نسبت به سال قبل از 

آن با کاهش مواجه شـده اسـت. شـدید ترین کاهش 

سـاالنه بـا مقـدار 18 درصـد در سـال 2018 رخ داده و 

بـه  طـور میانگیـن سـاالنه 10 درصـد از حجـم تجـارت 

جهانی کنسانتره قلع کاسته شده است.

بـه سـبب کاهـش تولیـد و تعطیلـی کارخانه قلع 

جهـان،  قلـع  تولیدکننـده  بزرگ تریـن   ،»Yunnan«

میـزان تولیـد قلـع در سـال 2019 حـدود 25 درصـد 

کاهش یافت و با کاهش تولید قلع تصفیه شده در 

این سال، تجارت جهانی کنسانتره قلع نیز مشمول 

کاهش شدیدی شد.

در میـان سـایر فلـزات، قلـع از بـازار کوچک تـری 

برخوردار است و از   آنجایی که تولید کنسانتره قلع 

تا حد زیادی منحصر به آسـیا و آفریقا اسـت، بخش 

زیـادی از کنسـانتره قلـع تولیـد شـده وارد بـازار و 

تجـارت بین  الملـل می شـود. ترکیـب کاهـش قیمت 
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قلـع و کاهـش تولیـد و توقـف واحدهـای ذوب چیـن 

در سـال های اخیـر، تاثیـر عمـده ای در تجـارت ایـن 

محصول گذاشـته  اسـت. این امیدواری وجود دارد 

بـا افزایـش تولیـد و اسـتفاده از ایـن  کـه در آینـده 

محصول، تجارت کنسانتره قلع افزایش یابد؛ روندی 

که هر چند اندک اما در سال 2021 اتفاق افتاد.

رشد چشمگیر صادرات قلع استرالیا  
و  واردکننـدگان  بزرگ تریـن   ،2 نمـودار  در 

صادرکنندگان کنسانتره قلع در پنج سال اخیر مورد 

بررسـی قرار گرفته  اسـت. کشورهای چین، تایلند و 

مالزی، بیشترین میزان وادرات کنسانتره قلع را دارا 

هستند که البته نقش چین بسیار پررنگ تر از سایر 

بـا  میانمـار  صـادرات،  سـمت  در  اسـت.  کشـورها 

سهمی معادل 82 درصد، استرالیا با سهمی معادل 

5 درصد، نیجریه 4 درصد، کنگو و روآندا با سهم 2 

درصـدی بـه  عنـوان برتریـن  کشـورهای صادرکننـده 

کنسانتره قلع محسوب می شوند. همان  طور که از 

اعداد مذکور مشخص است، در سمت صادرکنندگان 

نیز میانمار بی رقیب و یکه تاز صادرات قلع به  شمار 

می آید. 80 درصد تجارت کنسـانتره قلع به  واسـطه 

چین و میانمار، در شرق آسیا انجام می شود.

واردات چین به  عنوان بزرگ ترین وارد کننده از 

سال 2017 تا 2021، با کاهش 11 درصدی از 295 هزار 

تـن بـه 184 هـزار تـن در سـال 2021 رسـیده اسـت. 

کمترین میزان واردات چین در سال 2020، به مقدار 

158 هـزار تـن بـه ثبـت رسـیده اسـت. چیـن در سـال 

2021، بخـش عمـده کنسـانتره قلـع را از میانمـار بـه 

مقـدار 147 هـزار تـن، 12 هـزار تـن از کنگـو و هشـت 

هزار تن از بولیوی وارد کرده  است. به  طور طبیعی 

کاهـش واردات چیـن کـه بخـش عمـده آن  بـه  دلیـل 

کاهـش تولیـد واحـد ذوب بـزرگ »Yunnan« رقـم 

خـورده اسـت، دلیـل اصلـی کاهـش جهانـی تجـارت 

کنسانتره قلع به  شمار می رود.

مالـزی در رده دوم واردات کنسـانتره قلـع قـرار 

دارد کـه در ایـن سـال ها رونـد نزولـی را طـی کـرده  و 

حدود 16 درصد کاهش را از سال 2017 تا 2021 تجربه 

کرده  اسـت. بیشـترین میزان واردات کنسـانتره قلع 

مالزی در سال 2017، به میزان 35 هزار تن و کمترین 

مقدار در سال 2021، به مقدار 17 هزار تن بوده  است. 

تایلنـد سـومین کشـور برتـر واردکننده کنسـانتره قلع 

است که در پنج سال  اخیر به  طور متوسط ساالنه با 

بـه  سـال 2017،  در  تـن  هـزار  از 10  رشـد  درصـد   14

بیشـترین میـزان 18 هـزار تـن در سـال 2021 رسـیده  

است. کشور کنگو با صادر کردن  9 هزار تن کنسانتره 

قلع به تایلند، بزرگ ترین تامین کننده کنسانتره قلع 

این کشور محسوب می شود. با توجه به حجم باالی 

واردات کشـورهای چین، مالزی و تایلند، سـهم سـایر 

کشورها بسیار کم است.

میانمار به  عنوان بزرگ ترین صادرکننده کنسانتره 

قلع در سـال  2021 با صادرات 147 هزار تنی، 16 درصد 

نسـبت بـه سـال 2017 بـه میـزان 292 هـزار تـن کاهـش 

داشـته  اسـت. شـایان ذکـر اسـت کـه در داده هـای 

گمرکـی ثبـت شـده بـرای میانمـار و نیجریـه، آمـار 

صادرات قلع برای این دو کشـور به ثبت نرسـیده و 

از  آمـار واردات کشـورهای واردکننـده  بررسـی  بـا 

جمله چین، میزان صادرات این کشـورها مشـخص 

شده است.

در جایگاه دوم بزرگ ترین کشورهای صادرکننده 

کنسانتره قلع، استرالیا قرار دارد که از تولیدکنندگان 

بزرگ قلع نیز محسـوب می شـود و بیشـترین میزان 

کنسـانتره قلـع را بـه چیـن، تایلنـد و مالـزی صـادر 

می کند. صادرات کنسانتره قلع استرالیا در پنج سال 

اخیر روند صعودی داشـته  اسـت. صادرات اسـترالیا 

در سـال 2017، حدود سـه هزار تن بود که با رشـد 45 

درصدی به 15 هزار تن در سال 2021 رسید و در بین 

کشـورهای برتـر صادرکننـده، بیشـترین میـزان رشـد 

صـادرات کنسـانتره قلـع را بـه ثبـت رسـانده  اسـت؛ 

اگرچه کماکان فاصله چشمگیری با میانمار دارد.
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جرقه تولید کود شیمیایی در آلمان، شعله های آتش در چین



شماره  239          مهر ماه  1401 76

صنایعتامینکننده
هفتهنامهالکترونیکیخبریوتحلیلی

کودهای شـیمیایی در سـه دسـته کلی ازته، فسفاته و پتاسـه تولید می شوند که کشـور آلمان در 
سـال 1۸60 با احداث واحد تولیدی کود شـیمیایی فسـفات از فسـفات اوره، به عنوان اولین کشـور 
تولیدکننـده کـود شـیمیایی در مقیـاس صنعتی شـروع به فعالیـت کـرد و در حال حاضـر تولید این 
کشـور به 175 میلیون تن رسـیده اسـت. کشـور چین بـه عنـوان بزرگ ترین تولیدکننـده و یکی از 
برتریـن مصرف کننـدگان کود شـیمیایی در جهان محسـوب می شـود که میـزان تولید آن در سـال 
2021، حـدود 54 میلیـون تن بوده اسـت و میانگین رنج قیمتی اوره در این کشـور، حـدود دو هزار و 

500 یوان بر تن برآورد می شود.

جرقه تولید کود شیمیایی در آلمان، 
شعله های آتش در چین

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمـان آتورپـات، تامیـن مـواد غذایی به دلیـل افرایش 

روز افزون جمعیت، به یکی از مهم ترین مسائل مورد 

بررسی در جهان تبدیل شده که این موضوع، منجر 

به گسـترش صنعت کشـاورزی شـده اسـت. یکی از 

موثرتریـن روش هـای کاربـردی جهـت افزایـش نـرخ 

تولیـد محصـوالت کشـاورزی، اسـتفاده از کودهـای 

حیوانـی و گیاهـی اسـت امـا بـا شـروع قـرن نوزدهـم 

میـالدی، زمانـی کـه صنعـت کشـاورزی رشـد قابـل 

توجهی داشته است، جهان با محدودیت موجودی 

کودهای حیوانی و گیاهی روبه رو شد که این مسئله، 

مصـارف  جهـت  شـیمیایی  کودهـای  تولیـد  جرقـه 

کشاورزی را در جهان روشن کرد.

بـه طـور کلـی کودهـای شـیمیایی به سـه دسـته 

کلی ازته، فسـفاته و پتاسـه تقسـیم می شـوند. ماده 

اصلـی کودهـای ازت، نیتـروژن اسـت کـه مهم ترین 

آن ها شامل نیترات سدیم، نیترات کلسیم و نیترات 

پتاسـیم اسـت. کودهای فسفاته نیز حاوی فسفات 

محلـول در آب هسـتند کـه مهم تریـن آن هـا شـامل 

سـوپر فسـفات منفرد، سـوپر فسـفات دوبل و سوپر 

فسـفات سـه گانه می شـود. از عمده تریـن کودهـای 

پتاسـه نیـز در بـازار جهانـی می تـوان بـه سـولفات 

پتاسیم و پتاس حجیم شده اشاره کرد.

آلمان، اولین تولیدکننده کود شیمیایی  
در  کـود شـیمایی  تولیـد  بـرای  اولیـن تالش هـا 

مقیاس صنعتی، توسـط آلمان صورت گرفت که در 

ابتدا با استخراج پتاسیم از معادن آلمان در سال 1860 

شروع شد و در همین بین، اولین واحد تولیدی کود 

شیمیایی فسفات از فسفات اوره در مقیاس صنعتی 

در ایـن کشـور احـداث شـد و در سـال 2021، میـزان 

تولیـد کودهـای شـیمیایی در جهـان، بـه حـدود 175 

میلیون تن در سـال رسـیده اسـت و کشورهای چین، 

روسـیه و کانـادا، جـزو کشـورهای مطـرح تولیدکننده 

کود شیمیایی در جهان هستند.

کشـور چیـن کـه بیـش از 18 درصـد از جمعیـت 

جهـان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت، بـا در اختیار 

داشـتن 31 درصـد از سـهم تولیـد کـود شـیمیایی، 

جهـان  در  شـیمیایی  کـود  تولیدکننـده  بزرگ تریـن 

محسوب می شود و همچنین با مصرف بیش از یک 

سـوم از کودهای شـیمیایی تولیدشـده در جهان، در 

لیسـت بزرگ تریـن کشـورهای مصرف کننـده کـود 

شـیمیایی نیـز قـرار دارد. بـه همیـن خاطـر در ایـن 

گزارش، میزان آمار تولید سـالیانه کود شـیمیایی در 
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چیـن طـی سـال های 2010 تـا مـاه آگوسـت 2022 کـه 

توسط مرکز ملی آمار چین به صورت ماهیانه منتشر 

می شود، بررسی شده و در نمودار 1 ارائه شده است. 

عالوه  براین، قیمت این محصول در سه ماه اخیر سال 

2022 در دسـترس بـوده اسـت کـه مـورد بررسـی قـرار 

گرفته و در نمودار 2 ارائه شده است.

جوانب زیست محیطی، موانع تولید کود  
با توجه به نمودار 1، میزان تولید کود شیمایی در 

چیـن، بـا حـدود یـک درصد کاهش سـالیانه، از حدود 

63 میلیون تن در سال 2010، به حدود 54میلیون تن 

در سال 2021 رسیده که روند تولید آن به دو بازه پنج 

سـاله تقسـیم شـده اسـت. همـان طور کـه در نمـودار 

ذیـل قابـل مشـاهده اسـت، در پنج سـال ابتدایـی بازه 

مـورد بررسـی از سـال های 2010 تـا 2015، تولیـد کـود 

شیمیایی در چین با روند تقریبا صعودی همراه بوده 

و افزایـش تولیـد حـدود 10 میلیـون تنـی در بـازه مـورد 

آن،  دالیـل  مهم تریـن  از  کـه  اسـت  داشـته  بررسـی 

می تـوان بـه کشـف منابـع جدیـد و افزایـش تولیـد 

کودهای شـیمیایی به ویژه کودهای فسـفات مانند 

دی آمونیـوم فسـفات و مونوآمونیـوم فسـفات اشـاره 

کـرد امـا در بـازه پنـج سـاله دوم و از سـال 2015، تولیـد 

کـود شـیمیایی در چیـن، رونـد کاهشـی پیـدا کـرده 

است. به طوری که با کاهش 20 میلیون تنی در این 

بازه زمانی همراه بوده است.

مهم تریـن دلیـل کاهـش 20 میلیـون تنـی کـود 

شـیمیایی در چین از سـال های 2015 تا 2021، بسـته 

شـدن برخـی از کارخانه هـای تولیـد کـود در چیـن بـا 

هدف بهینه سازی ظرفیت تولید کود در این کشور 

بـوده اسـت کـه طبـق ایـن برنامـه، تولیـد کـود در 

شـهرهای مرکـزی و نزدیـک بـه مناطـق مسـکونی بـه 

دلیـل غیـر اقتصـادی بـودن کارخانه هـای بـا ظرفیت 

پایین و جنبه های زیست محیطی متوقف شدند.

آنجایـی کـه  از  ایـن نکتـه ضـروری اسـت  ذکـر 

هدف اصلی چین، ثبات قیمت های داخلی کود و 

حمایت از کشـاورزان اسـت، پیش بینی می شود که 

این کشور سیاست هایی را دنبال کند که منجر به 

کاهش قابل توجه ظرفیت تولید کود شـیمیایی در 

ایـن کشـور نشـود؛ چراکـه عـدم دسترسـی و عرضـه 

نامتوازن با تقاضا، تاثیر منفی بسیاری را بر پایداری 

قیمت خواهد گذاشت.

شـایان ذکـر اسـت بـر اسـاس آخریـن اطالعـات 

سـاالنه ارائـه شـده در اداره ملـی چیـن کـه مربوط به 

سـال 2018 اسـت، شـهر هوبـی چیـن بـا در اختیـار 

داشتن حدود 12 درصد از تولید کل کود شیمیایی 

در چیـن، بزرگ تریـن شـهر تولیدکننـده کـود در ایـن 

کشـور بـوده اسـت. آخریـن اطالعـات داده شـده از 

سال 2022 در مرکز آمار ملی چین، مربوط به انتهای 

ماه آگوست بوده که در نمودار 1 آورده شده است.

نوسانات قیمت کود در چین در سه   
ماهه اخیر

همـان طـور کـه گفتـه شـده اسـت، بـا توجـه بـه 

اطالعـات در دسـترس، قیمـت کـود در سـه ماه اخیر 

سال 2022 مورد بررسی قرار گرفته و در نمودار 2 ارائه 

شـده اسـت. ذکر این نکته ضروری اسـت که بررسـی 

قیمـت کـود در منبـع مـورد نظر، مشـخصا مربوط به 

اوره اسـت. بـا توجـه بـه نمـودار ذیـل، قیمـت اوره در 

چیـن از اواسـط مـاه جـوالی تـا اوایـل مـاه آگوسـت بـا 

بـه  طـوری کـه  بـوده اسـت؛  رونـد کاهشـی روبـه رو 

قیمـت اوره در ایـن بـازه زمانـی در چیـن، از 2.6 هـزار 

یـوان بـر تـن بـه حـدود 2.3 هـزار یـوان بـر تـن رسـیده 

است که مهم ترین دلیل آن، وجود موارد جدید ابتال 

اعمـال  اسـت.  بـوده  زمانـی  بـازه  ایـن  در  کرونـا  بـه 

قرنطینـه، بـازار مصـرف محصـوالت زیـادی را تحـت 

تاثیـر قـرار داده اسـت کـه کـود شـیمیایی نیـز از ایـن 

قاعده مسـتثنی نیسـت و بازار شاهد کاهش قیمت 

آن بـه دلیـل کاهـش تقاضـا بود که با مرتفع شـدن این 

مسـئله تا اواسـط ماه سـپتامبر، قیمت کود دوباره با 

رونـد افزایشـی روبـه رو شـد و در نهایـت تـا اواخـر مـاه 

سپتامبر، روند با ثباتی را طی کرده است.
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