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سرمقاله
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

میزان تولید فوالد در جهان، حدود دو میلیارد تن در سـال اسـت که 50 درصد 

آن، متعلق به کشـور چین و باقی مانده آن در اختیار سـایر کشـورهای جهان اسـت.  

ایران با حدود 30 میلیون تن تولید فوالد در سال، اکنون در جایگاه دهم تولیدکنندگان 

برتـر جهـان قـرار دارد؛ ایـن در حالـی اسـت که ظرفیت نصب شـده در داخل، بالغ بر 

40میلیون تن در سال است که به دالیل مختلف، این مهم محقق نشده است.

یکی از موانعی که در این مسیر وجود دارد، ظرفیت های کلی مرتبط با تامین 

زیرسـاخت های الزم بـه شـمار می آیـد. فوالدسـازان داخلـی بـا محدودیـت بـرق در 

روزهـای گـرم سـال و بـا محدودیـت گاز در روزهـای سـرد سـال مواجه هسـتند و این 

محدودیت هـا، منجـر بـه عـدم تحقـق تولیـد 40 میلیـون تنـی فـوالد در کشـور شـده 

است. همچنین کمبود مواد اولیه، چالش مهم دیگری محسوب می شود که تاثیر 

بسزایی در این زمینه داشته است. فوالدسازانی که از زنجیره کامل تولید برخوردار 

نیسـتند، بـه طـور معمـول در تامیـن مـواد اولیـه خـود بـه صنایـع باالدسـتی وابسـته 

هستند که این امر می تواند هم در تامین گندله و هم آهن اسفنجی باشد. از سوی 

دیگر، کمبود نقدینگی و همچنین سرمایه در گردش باعث شده است تا واحدهای 

تولیدی که باید مواد اولیه مورد نیاز خود را به صورت پیش پرداخت تامین کنند، 

قـادر بـه اجـرای ایـن مهـم نشـوند که این مسـئله نیز یکـی دیگـر از دالیل عدم تحقق 

تولید ظرفیت کامل تولید فوالد کشور است.

 این در حالی است که اگر فوالدسازان با محدودیت تامین برق و گاز مواجه 

نبودنـد، بـدون شـک می توانسـتیم تولیـد 35 تـا 36 میلیـون تـن فـوالد در سـال را 

محقـق سـازیم. همچنیـن یـک سـری واحدهـای فوالدسـازی جدیـد نیـز در حـال 

سـاخت هسـتند کـه اگـر ایـن واحدها نیـز وارد مدار تولید شـوند، با مشـکل تامین 

مواد اولیه در آینده نزدیک مواجه خواهند شد؛ چراکه زنجیره فوالد کشور از ابتدا 

تـا انتهـای زنجیـره بـه صـورت متـوازن رشـد نکـرده اسـت. در برهـه ای از زمـان، در 

حالـی بـا محدودیـت تامیـن گندلـه مواجـه بودیـم کـه واحدهای احیا مسـتقیم به 

سرعت احداث و ظرفیت های جدیدی در این بخش شکل می گرفت اما در واقع 

واحدهـای باالدسـتی بـا عـدم تکمیل ظرفیت مواجه بودنـد. در حال حاضر همین 

مسئله برای آهن اسفنجی نیز شکل گرفته است و در حالی با کمبود آهن اسفنجی 

مواجـه هسـتیم کـه مـازاد نیـاز گندلـه در سـطح بـازار وجـود دارد. عـدم تـوازن در 

زنجیـره فـوالد، چالشـی اسـت کـه همـواره بـا آن مواجـه بوده ایـم و در ادامـه نیـز 

خواهیـم بـود کـه بـر همین اسـاس، خالء یک مدیریـت واحد جهت ایجاد تـوازن از 

ابتدا تا انتهای زنجیره به شدت احساس می شود.

با توجه به تولید حدود 30 میلیون تن فوالد در کشور و نیاز 17 تا 18 میلیون تنی 

واحدهای داخلی به آن، حدود 12 تا 13 میلیون تن مازاد بر نیاز داخل وجود دارد که 

باید در بازارهای صادراتی عرضه شـود و این مهم نیز تحقق یافته اسـت. در همین 

راسـتا، یـک سـری محدودیت هـا و موانـع بـرای واحدهـای فـوالدی بـا وضـع برخـی 

بخشـنامه ها و قوانیـن بازدارنـده ایجـاد شـده اسـت کـه خوشـبختانه ایـن موانـع در 

روزهـای پایانـی مهـر مـاه 1401 بـا اعـالم وزارت صمـت، رفـع و صـادرات محصـوالت 

فوالدی آزاد شد. البته الزم به ذکر است که رفع محدودیت های صادراتی نباید به 

صورت موقتی باشد و باید برنامه ریزیری جامع و بلندمدت برای آن در نظر گرفته 

شـود؛ چراکه از یک سـو صادرات، یک فرایند پیچیده محسـوب می شـود و از سـوی 

دیگر، فوالد با سایر محصوالت تولیدی اعم از غذایی و کشاورزی متفاوت است که 

بر همین اساس ضرورت دارد برنامه ریزی مدونی برای صادرات محصوالت فوالدی 

به ویژه شمش که خوراک واحدهای نوردی است، داشته باشیم.

 ثبات در قوانین و مقررات، مقوله مهمی است که در این زمینه باید به آن توجه 

شـود؛ چراکـه وضـع قوانیـن خلق السـاعه در ایـن حـوزه باعـث خواهـد شـد بازارهـای 

صادراتی را که به دشواری حاصل شده است، به راحتی از دست بدهیم و برگشت 

به بازارهای هدف، زمان بر و هزینه بر نیز خواهد بود. ثبات در قوانین باعث خواهد 

شـد کـه ظرفیـت بالقـوه موجـود در صنعت فـوالد که حدود 10 میلیون تن اسـت، به 

بالفعل تبدیل شود و در ادامه می توانیم حضور موفقی در بازارهای صادراتی داشته 

باشیم؛ چراکه این مهم منجر به اشتغال زایی و در ادامه ارزآوری بیشتری به کشور 

خواهـد شـد. بایـد توجـه داشـت که یک سـری مشـکالت در زمینه قیمت گـذاری و 

همچنین نحوه عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاالی ایران وجود دارد که امید 

است مسئوالن ذی ربط در وزارت صمت و همچنین ستاد تنظیم بازار اقدامات الزم 

را در این زمینه انجام دهند. خوشبختانه اصالح مشکالت موجود آغاز شده است 

و امید است در آینده شاهد تعادل عرضه و تقاضا در سطح بازار باشیم.

در پایـان بایـد گفـت بـا توجـه بـه رشـد و پیشـرفت تکنولـوژی و تولیـد انـواع 

فـوالد های تـک در بازارهـای جهانـی، ضـرورت دارد کـه واحدهـای کوچک فوالدی 

متناسـب بـا تجهیـزات و ماشـین آالت موجـود در خطـوط تولیـد خـود در راسـتای 

تولید فوالد کیفی با ارزش افزوده بیشتر حرکت کنند. از سوی دیگر،  فوالدسازان 

شاخص و برجسته کشور باید مسئولیت و راهبری تولید فوالدهای خاص و های تک 

را بر عهده بگیرند تا ضمن تامین عمده نیاز بازارهای داخلی که همان فوالدهای 

ساختمانی است، بتوانیم با اصالح خطوط تولید و به روزرسانی دانش و تکنولوژی 

مـورد اسـتفاده در راسـتای تولیـد فوالدهـای خـاص همچـون زنگ نـزن و ضدزنگ با 

ارزش افزوده باال قدم برداریم. همچنین ضروت دارد سرمایه گذاری های الزم جهت 

تولیـد ایـن محصـوالت صـورت پذیـرد تـا ضمـن صـادرات فـوالد مـازاد نیـاز داخـل، 

حضـور موفقـی در بازارهـای صادراتـی فوالدهـای خـاص بـا ارزش افـزوده بیشـتر 

داشته باشیم.

رشد نامتوان زنجیره فوالد

بهرام سبحانی
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گفت و گوی ویژه
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

بر دانش فنی و توانمندی شرکت های 
دانش  بنیان داخلی تکیه کرده ایم

اکتشاف معادن مغفول مانده است  

علیرضا ضیایی، مدیرعامل شرکت کاوند نهان زمین در گفت وگو با »فلزات آنالین«:
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اکثـر ذخایـر معدنـی کشـور در مناطـق دورافتـاده و محـروم واقـع شـده اند و بـا توجـه بـه 
کوچک مقیـاس بـودن، کمتر مـورد توجه قـرار گرفته انـد. در این میـان، ذخایر بسـیار بزرگی نیز 
کـه بـه بهره برداری رسـیده اند، صنایع معدنـی چندان بزرگی در کنار آن ها شـکل نگرفته اسـت. 
اکتشـاف، مقولـه بسـیار مهمی اسـت کـه علی رغم اهمیت بـاالی آن طی سـالیان اخیـر مهجور 
واقـع شـده و ایـن در حالی اسـت کـه صنایع معدنی کشـور بـه ویژه فـوالد جهت تامیـن ماده 
اولیـه مـورد نیاز خـود در آینده نزدیـک ، نیازمند تامین هرچه بیشـتر خوراک از معادن هسـتند. از 
سـوی دیگـر، تحریم هـای ظالمانه به سـدی بزرگ جهـت واردات برخـی مواد اولیـه و همچنین 
تجهیـزات و ماشـین آالت مـورد نیـاز تبدیل شـده و بحـران انرژی نیـز فعاالن معـدن و صنایع 
معدنـی را در تنگنـای شـدید اقتصادی قرار داده اسـت. با ایـن وجود، برخی شـرکت های داخلی 
بـا تکیه بر دانـش و تخصص متخصصـان داخلی و همچنین مهندسـی معکوس و بومی سـازی، 
توانسـته اند گام هـای مثبتـی در راسـتای توسـعه هرچه بیشـتر بخش معـدن و صنایـع معدنی 
کشـور بردارند. شـرکت کاوند نهـان زمین به عنـوان زیرمجموعه شـرکت های معدنی و صنعتی 
گل گهـر و چادرملـو، یکی از شـرکت های پیشـرو در کشـور در این حوزه اسـت کـه فعالیت خود 
را از سـال 1391 در سـطح ملـی و برون مرزی آغاز کرده اسـت. هدف از راه اندازی این شـرکت، 
اجـرای فعالیت هـای مرتبط با صنایع معدنی از جمله اکتشـاف، اسـتخراج، تملـک و بهره برداری 
و سـرمایه گذاری و خریـد معـادن بـوده اسـت. در همیـن راسـتا، خبرنـگار پایـگاه خبـری و 
تحلیلی»فلـزات آنالیـن« بـا علیرضـا ضیایی، مدیرعامل شـرکت کاونـد نهان زمین بـه گفت وگو 

پرداخته است که متن کامل آن را در ادامه خواهیم خواند:
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لطفـا توضیحاتـی در خصـوص زمینـه   
فعالیت شرکت کاوند نهان زمین بفرمایید.

شـرکت کاوند نهان زمین با ماموریت فعالیت 

بین المللـی در حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی در 

بـه  ایـن شـرکت  اسـت.  تاسـیس شـده  سـال 1391 

عنوان زیرمجموعه شرکت های معدنی و صنعتی 

گل گهر و چادرملو، فعالیت خود را در سـطح ملی 

و برون مـرزی آغـاز کرده اسـت. هـدف از راه اندازی 

ایـن شـرکت، اجـرای فعالیت هـای مرتبـط بـا صنایـع 

و  تملـک  اسـتخراج،  اکتشـاف،  جملـه  از  معدنـی 

معـادن  خریـد  و  سـرمایه گذاری  و  بهره بـرداری 

اسـت. شـرکت کاونـد نهـان زمیـن هم اکنـون دارای 

سـه سـایت در داخل کشـور و یک سـایت در کشور 

قزاقسـتان اسـت کـه از جملـه پروژه هـای داخلـی 

می توان به تولید آهن اسفنجی و بریکت سازی در 

شهرسـتان راور اسـتان کرمان، پروژه مشـترک فوالد 

اندیمشک و فاز سوم پروژه آب شیرین کن بندرعباس 

اشـاره کـرد. همچنیـن در سـطح بین المللـی نیز این 

شـرکت در معـدن مـس بورلـی قزاقسـتان در حـال 

فعالیت است.

اهمیـت بخـش معـدن و صنایـع معدنی   
کشـور را در زمینه توسعه و پیشرفت اقتصادی 

کشور چگونه ارزیابی می کنید؟
بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه های 

مهـم و اثرگـذار در تولیـد و تجارت کشـور محسـوب 

می شـود و ایـن بخـش در مقـام عامـل مولـد اشـتغال 

پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه 

نقش بسزایی دارد. برای مثال، می توان به این مهم 

بـه  وابسـتگی  کاهـش  منظـور  بـه  کـه  کـرد  اشـاره 

تـک   اقتصـاد  از  رهایـی  و  گاز  و  نفـت  صـادرات 

محصولـی، بخـش معدن به عنـوان صنعت خودکفا 

)بـه جـای نفـت( از  نقـش موثـری در رشـد اقتصـادی 

کشـور برخـوردار اسـت. ضمـن اینکـه ایـران جـزو 15 

معدنـی  تنـوع  بیشـترین  از  کـه  اسـت  کشـوری 

برخـوردار بـوده و مصـرف مـواد معدنـی بـه خصوص 

در بخش فلزات به شدت در حال افزایش است؛ به 

طوری که در حال حاضر مصرف مس به 18 میلیون 

تن در سـال رسـیده اسـت و سـایر فلزات نیز با رشـد 

چشـمگیری در مصـرف روبـه رو هسـتند. بـر همیـن 

اسـاس ضـرورت دارد نـگاه صادرات محـور خـود را 

تقویت کنیم و پتانسیل های صادرات مواد معدنی 

با تاکید بر گروه فلزات آهنی و غیر آهنی باید فعال 

شود. همچنین دولت باید به صنایع کوچک که به 

عنـوان صنایـع پایین دسـتی بخـش صنایـع معدنـی 

فعـال هسـتند، توجـه کنـد. اسـتفاده از فناوری های 

نوین مانند فناوری که شرکت کاوند نهان زمین در 

راور برای اسـتفاده از ریزگندله به کار گرفته اسـت، 

ایجاد کارخانه های کوچک را اقتصادی و توجیه پذیر 

می کنـد و ضریـب اشـتغال در صنایـع معدنـی را 

افزایش می دهد.

بخـش    چالش هـای  از  شـما  ارزیابـی 
معدن در کشـور چیسـت و چـه راهکار هایی 

را جهت رفع آن ها پیشنهاد می کنید؟
همـان  طـور کـه اشـاره شـد، تحریم هـای ظالمانـه 

علیه کشـور در ابعاد مختلف برای صنایع معدنی، 

مشکالت فراوانی را ازجمله دسترسی به تجهیزات 

ایجـاد کـرده اسـت کـه هـم در خریـد آن هـا از کشـور 

مبـدا و هـم انتقـال آن بـه داخـل کشـور، ایـن موانـع و 

مشـکالت تاثیـر منفـی خـود را بـر جـای می گذارند. 

در شـرکت کاونـد نهـان زمیـن بـرای خنثی سـازی اثر 

تحریم هـا، بـر دانـش فنـی و توانمنـدی شـرکت های 

دانـش  بنیـان داخلی تکیـه کرده ایم. هم اکنون بیش 

از 80 درصـد از تجهیـزات کارخانـه لیچینـگ مـس 

بورلی قزاقسـتان، از شـرکت  های ایرانی تامین شـده 

اسـت. طراحـی و سـاخت تجهیـزات و ماشـین  آالت 

وسـیله  بـه  ایـران  در  معدنـی  صنایـع  بـا  مرتبـط 

بعـد  از  اسـت  توانسـته  دانش بنیـان،  شـرکت های 

کیفیت و کارایی در بسیاری از موارد از نمونه های 

خارجی راندمان بهتری داشـته باشـد اما در بخشی 

از تجهیزات و مواد اولیه که هنوز تامین آن از خارج 

از کشـور صـورت می گیـرد، شـرکت های معدنـی بـا 

مشکل اساسی تامین ارز روبه رو هستند. در کشور 

ساالنه تا 250 میلیون دالر واردات تجهیزات معدنی 

صـورت می پذیـرد. اسـتهالک ماشـین آالت صنایـع 

معدنـی بـه دلیـل نـوع فعالیـت آن هـا بـاال اسـت و 

بـرای داشـتن بهـره وری مناسـب بایـد هـر پنـج سـال، 

بخش معدن و صنایع 
معدنی یکی از حوزه های 
مهم و اثرگذار در تولید و 
تجارت کشور محسوب 
می شود و این بخش در 
مقام عامل مولد اشتغال 
پایدار در افزایش تولید 

ناخالص ملی و درآمد سرانه 
نقش بسزایی دارد
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)گاهی تا سه برابر( روبه رو هستیم.

در خصوص سگر) SiC ( نیز چنین می توان اشاره 

کرد که این ماده اولیه موجود در ایران دارای خلوص 

و دانه  بندی استاندارد نیست که خوشبختانه شرکت 

کاونـد نهـان زمیـن خـود در تولیـد ایـن محصـول بـه 

خودکفایی بسیار باالیی رسیده است.

جهـت    الزم  سـرمایه گذاری های  آیـا 
اجـرای عملیات های مختلف معدنـی به ویژه 
اکتشـاف در داخل کشـور طی سـالیان اخیر 

صورت پذیرفته است؟
واقعیـت امـر این اسـت کـه سـرمایه گذاری برای 

اکتشاف معادن در کشور به درستی اتفاق نیفتاده و 

متاسفانه بحث اکتشاف معادن مغفول مانده است. 

بـا وجـود بودجه هـای کمـی کـه در اختیـار سـازمان 

زمین شناسـی قـرار گرفتـه اسـت، اکتشـافات معـادن 

باتوجـه به اینکـه این شـرکت در زمینه   
تولیـد بریکـت سـرد آهنـی فعال اسـت، در 
زمینـه تولید و همچنیـن تامیـن مواداولیه با 

چه معضالتی دست و پنجه نرم می کنید؟
با توجه به نوع تکنولوژی تولید آهن اسـفنجی 

و بریکـت سـرد، یکـی از معضـالت حائـز اهمیـت 

وجود زغال سـنگ های جوان و کم قدمت اسـت که 

تولیـد  تکنولـوژی  مختصـات  و  خصوصیـات  بـا 

مغایـرت دارد. بنابرایـن بایـد هماهنگـی بیـن مـواد 

اولیه و تکنولوژی تولید ایجاد کرد که این موضوع 

بسیار هزینه بر است. همچنین در خصوص آجرنسوز 

شـود،  تامیـن  کشـور  از  خـارج  از  بایـد  کـه  نیـز 

معضـالت فراوانـی اعـم از تحریم هـا، عـدم تنظیـم 

بازار ارز و ... وجود دارد که اگر بخواهیم این مواد 

اولیـه را از تامین کننـدگان داخلـی تهیـه کنیـم، بـا 

وارداتـی  نمونـه  بـه  نسـبت  بیشـتری  قیمت هـای 

تامیـن  صـورت  در  شـوند.  نوسـازی  ماشـین آالت 

نشـدن ارز، همان طور که اکنون شـاهد آن هسـتیم، 

ماشـین آالت فرسـوده هزینه های جانبی تعمیرات و 

تامین قطعات را به شرکت ها تحمیل می کنند.

در حـال حاضر صنایع معدنی کشـور به   
ویـژه فوالد با چه مشـکالتی مواجه هسـتند 

و چگونه می توان با آن ها مقابله کرد؟
موانـع و مشـکالت صنایـع معدنـی در داخـل 

کشـور اندک نیسـت اما اگر بخواهیم به طور کوتاه 

و مختصـر بـه این مهم بپردازیم، چالش تامیـن آب و 

تمـام  راس  در  گاز،  و  بـرق  از  اعـم  انـرژی  تامیـن 

مشـکالت قرار دارد. از دیگر مشـکالتی که صنعت 

فـوالد طـی سـالیان اخیـر بـا آن مواجـه بـوده اسـت، 

بهره وری پایین در بخش هایی از زنجیره تولید فوالد 

و یا عدم ارتقای تکنولوژی واحد های فوالدی است.

از دیگـر چالش هایـی کـه در زنجیـره فـوالد بـه چشـم 

می خـورد، قیمت گذاری محصـوالت در این زنجیره 

است و جهت کنترل بازار و همچنین سود مناسب 

بـرای تولیدکننـدگان، الزم اسـت کـه قیمت گـذاری 

بـازار صـورت  بـه صـورت منطقـی در  محصـوالت 

پذیـرد. از جملـه مشـکالت دیگـر نیـز می تـوان بـه 

اکتشـاف، فعال سـازی معـادن و تامیـن مـواد  اولیـه 

اشاره کرد. علی رغم اقدامات انجام شده در زمینه 

اکتشاف معادن، فاصله زیادی با هدف تعیین شده 

داریـم. ذخایـر فعلـی معـادن رو بـه اتمـام بـوده و در 

اقـدام موثـری صـورت  نیـر  معـادن عمقـی  ذخایـر 

نپذیرفتـه اسـت و بـا توجـه بـه نیـاز تکنولـوژی روز و 

هزینه زیاد، اقتصادی بودن استخراج معادن عمیق 

نیاز به مطالعه و بررسی دارد. یکی دیگر از مواردی 

کـه بـه عنـوان یـک چالـش در افزایـش تولیـد فـوالد 

کشور مطرح است، عدم استفاده از تکنولوژی های 

روز و زیرسـاخت های قدیمـی و فرسـوده در تمامـی 

مراحل چرخه تولید از اکتشاف و استخراج تا تولید 

محصـول نهایـی اسـت کـه این معضل، لـزوم حرکت 

را  دنیـا  روز  فناوری هـای  از  اسـتفاده  سـمت  بـه 

نشـان می دهد. عمده ترین موانع بر سـر راه توسـعه 

انحصـار  و  تحریم هـا  تکنولوژیـک،  زیرسـاخت های 

فناوری نزد کشور های پیشرفته است.
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میسـر نیسـت و بایـد فعـاالن بخش خصوصـی در این 

زمینه ورود پیدا کنند تا در نهایت اکتشافات صورت 

پذیـرد. شـایان ذکـر اسـت کـه معـادن بـزرگ ما عمدتا 

دولتـی و شـبه دولتی هسـتند و معـادن متوسـط و 

کوچـک بـه بخش خصوصی تعلـق دارند که این یکی 

از ایراداتی است که در کشور ما وجود دارد. ما باید 

تـالش کنیـم که با انجام اکتشـافات صحیـح، معادن 

بـزرگ کشـف کنیم که ایـن موضوع نیازمند تعریف 

برنامه بلندمدت است زیرا در دنیا اصوال اکتشافات 

را دولت هـا انجـام می دهنـد و در کشـور مـا بـه دلیـل 

نبـود بودجـه کافـی، ایـن موضـوع در اولویت هـای 

دولت ها نیست. اکتشافات ما عمدتا سطحی است 

و ایـن سـبب کوچـک مانـدن معـادن مـا شـده اسـت و 

باشـیم،  داشـته  را  عمیـق  اکتشـافات  توانایـی  اگـر 

می توانیـم بـه آینـده معـادن امیـدوار شـویم. کار در 

معـدن در دنیـا آسـان نیسـت و جـزو صنایـع سـخت و 

زبـان آور محسـوب می شـود و بایـد تـالش کنیـم بـا 

بهره گیـری از تکنولـوژی روز، ایـن دشـواری را کاهـش 

دهیم و معادن راه هوشمند سازی و مکانیزه کنیم.

نقـش دولت و حمایت سـازمان های ذی   
ربـط در کاهش مشـکالت موجـود را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
ایـران نزدیـک بـه 7 درصـد از معادن کشـف شـده 

جهـان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و پیش بینـی 

می شود ذخایر معدنی کشور بالغ بر 57 میلیارد تن 

و  توجـه  بـدون  بـزرگ  ظرفیـت  ایـن  امـا  باشـد 

سرمایه گذاری دولت در بخش اکتشاف، بالاستفاده 

باقـی خواهـد مانـد. دولـت بایـد از اکتشـاف معـادن 

حمایـت کند و همچنین بـرای بهره بـرداری از معادن 

تسـهیالت الزم را در نظـر بگیـرد. هم اکنـون تامیـن 

انـرژی بـرق و گاز بـرای شـرکت های معدنـی بـه یـک 

پاشنه آشـیل تبدیـل شـده و هزینه هـای بـرق و گاز 

شـرکت های معدنی سنگین اسـت. دولت باید برای 

واردات ماشـین آالت معدنـی تسـهیالتی را در نظـر 

بگیـرد. تامیـن ارز الزم بـرای واردات ماشـین آالت، از 

فرسـودگی تجهیـزات جلوگیـری می کنـد. در سـال 

1404، ایـران بـه اسـتخراج 180 میلیـون تـن سـنگ آهن 

برای تامین نیاز داخلی احتیاج دارد. رسـیدن به این 

رقم صرفا در سایه حمایت دولت در تامین نیاز های 

شرکت های معدنی محقق خواهد شد. تامین مالی 

شـرکت های معدنـی از سـوی بانک هـا بـه معضلـی 

تبدیـل شـده اسـت کـه تنهـا بـا تسـهیل گری و رفـع 

مقررات دست و پاگیر می توان آن را رفع کرد.

شـرکت کاوند نهان زمین چـه اقداماتی   
را در خصوص ایفای مسـئولیت های اجتماعی 

انجام داده است؟
ایفـای  راسـتای  در  زمیـن  نهـان  کاونـد  شـرکت 

مسئولیت های اجتماعی سهامداران در سال 1394، 

اقـدام بـه احـداث مجتمـع فـوالدی شـامل سـه خـط 

کوره تونلی، در مجموع با ظرفیت 105 هزار تن و یک 

خـط تولیـد فـوالد بـا ظرفیـت 100 هـزار تـن کـه قابلیت 

ارتقـاء بـه 200 هـزار تـن را دارد، در شهرسـتان راور واقع 

در اسـتان کرمـان کـرده اسـت. دو خـط تولیـد آهـن 

اسـفنجی و لوله هـای اسـفنجی هـر یـک بـا ظرفیـت 

70هـزار تـن در سـال گذشـته بـه بهره بـرداری رسـید و 

پیش بینـی کرده ایـم کـه خـط تولیـد سـوم نیـز ضمـن 

طراحـی و اجـرای فوندانسـیون، تـا پایـان سـال 1402 به 

بهره برداری برسد. هم اکنون کارخانه فوالدسازی نیز 

بـه  پایـان سـال جـاری  تـا  در حـال احـداث اسـت و 

بهره برداری خواهد رسید و بدون شک منجر به رونق 

اشتغال زایی در این منطقه خواهد شد.

گویا تولید شـمش فوالدی نیز در دسـتور   
کار ایـن شـرکت قـرار دارد. لطفا توضیحاتی 

در این خصوص ارائه بفرمایید.
یکی دیگر از اقدامات شرکت کاوند نهان نهان، 

احـداث واحـد 400 هـزار تنـی قـوس الکتریکی تولید 

شهرسـتان  در  بیلـت  شـکل  بـه  فـوالدی  شـمش 

اندیمشـک واقع در اسـتان خوزسـتان به نام شـرکت 

زاگـرس اندیمشـک اسـت کـه 48 درصـد سـهام آن، 

متعلق به شرکت کاوند نهان زمین و مابقی سهم آن 

متعلق به شرکت های فوالد خوزستان و فوالد مبارکه 

است. امیدوار هستیم بتوانیم با احداث واحدهای 

جدیـد، گام هـای مثبـت بیشـتری را در راسـتای 

ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت کاوند نهان 

زمین برداریم.

یکی دیگر از اقدامات 
شرکت کاوند نهان نهان، 
احداث واحد 400 هزار 
تنی قوس الکتریکی 

تولید شمش فوالدی به 
شکل بیلت در شهرستان 
اندیمشک واقع در استان 
خوزستان به نام شرکت 
زاگرس اندیمشک است



11         آبان ماه  1401        شماره  240

گفت و گوی ویژه
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی



شماره  240          آبان ماه  1401 12

طرح توسعه
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی



13         آبان ماه  1401        شماره  240

طرح توسعه
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یاسـر حاجـی  حیـدری در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« در خصوص 

برنامه ریـزی تولیـد، بیـان کـرد: در علـم مدیریـت، 

برنامه ریـزی تولیـد بـه معنـای مدیریـت فرایند هـای 

تولیـد اسـت؛ بـه گونـه ای کـه تمـام منابـع درگیـر در 

عملیـات تولیـد ماننـد نیـروی انسـانی، مـواد اولیه و 

دسـتگاه ها، بـا بیشـترین بهـره وری در مسـیر تحقـق  

هدف گذاری های صورت گرفته سازمان دهی شوند. 

بـرای  برنامه ریـزی  ابعـاد  کلیـه  تعریـف،  ایـن  در 

سـازمان ها مـد نظـر قـرار گرفتـه اسـت و هـر سـازمان 

می توانـد از ایـن طریـق به اهداف سـازمانی خـود در 

کوتاه مدت و بلندمدت دست پیدا کند.

برنامه  ریـزی موفـق در  بـارز  نمونـه  افـزود:  وی 

شرکت فوالد مبارکه که یکی از بزرگ ترین بنگاه های 

اقتصادی کشور محسوب می شود، در کلیه زمینه ها 

از جمله خرید، فروش، معاونت ها و حتی اپراتورهای 

خـط تولیـد بـه  خوبی مشـاهده می شـود و بـه  جرئت 

می تـوان گفـت کـه ایـن فوالدسـاز بـزرگ کشـور بـه 

کلیـه اهـداف برنامه ریـزی  شـده خـود بـا  باالتریـن 

سطح تحقق دست یافته است. در واقع به کارگیری 

سیستم های نوین و جامع برنامه ریزی، نقش بسیار 

مهمی در موفقیت های شرکت فوالد مبارکه داشته 

اسـت.مدیر برنامه ریـزی و کنتـرل کیفیـت شـرکت 

مهـم  کارکردهـای  خصـوص  در  مبارکـه  فـوالد 

برنامه ریزی، عنوان کرد: به طور کلی، برنامه ریزی سه 

کارکـرد مهـم بـرای سـازمان دارد که اولین آن ها توانایی 

ترسـیم نتایـج آتـی تصمیمـات سـازمان در زمـان حـال 

است. در واقع برنامه ریزی می تواند نتایج تصمیمات 

فعلـی در آینـده را بـه مدیـران نشـان  دهـد کـه بـه ایـن 

ویژگـی »قابلیـت سناریو سـازی« گفتـه می شـود. بـه 

واسـطه ایـن ویژگـی، می توان سـناریوهای مختلفـی را 

برای سازمان ایجاد و نتایج آن را در حالت های مختلف 

از  اسـتفاده  بـا  دیگـر،  عبـارت  بـه  یـا  و  کـرد  رصـد 

سناریوسازی، می توان نتایج ناشی از اتخاذ تصمیمات 

مختلف را در شرایط ثابت سنجید.

کارکردهای برنامه ریزی در تولید  
برنامه ریـزی و کنتـرل کیفیـت شـرکت  مدیـر 

مهـم  مزیـت  سـه  بـه  اشـاره  ضمـن  مبارکـه  فـوالد 

برنامه ریزی در تولید، اذعان کرد: در وهله نخست، 

این مسئله باعث می شود تا میزان خطا و اشتباه در 

تصمیم گیـری بـه حداقـل برسـد کـه ایـن مزیـت بـه 

کاهـش هزینه هـا و ارتقـای بهـره وری سـازمان کمـک 

می کند. همچنین قابلیت سناریو سازی برنامه این 

امـکان را بـه مدیریـت سـازمان می دهـد تـا بـه جـای 

نتایـج  ذهنـی،  تصـورات  اسـاس  بـر  تصمیم گیـری 

تصمیم گیری ها را به صورت عینی مشاهده کند و 

اتخـاذ شـود.  اسـاس، تصمیـم درسـت تری  ایـن  بـر 

کارکـرد دوم برنامه ریـزی، ایجـاد معیـار و شـاخص 

اسـت کـه بـا آن می تـوان هر عملکردی را در سـازمان 

معیـار  برنامه ریـزی،  از  اسـتفاده  بـا  کـرد.  ارزیابـی 

دقیقـی بـرای سـنجش ایجـاد می شـود کـه بـه جـای 

ارزیابـی عملکردهـا به صورت کیفی، می تـوان آن ها 

را بـه صـورت کمـی و بـه صـورت درصـدی از میـزان 

ایجـاد  بـا  شـاخص،  ایـن  سـنجید.  اهـداف  تحقـق 

هم زبانی و همراستایی در سازمان، به ارتقای بهره وری 

سـازمان کمک می کند. در صورت نبود این مهم و 

هدفـی مشـترک، برداشـت های متفاوتـی از عملکرد 

بـه  رسـیدن  و  سـازمان دهی  کـه  می شـود  سـازمان 

اهداف را با مشـکل مواجه می کند. سـومین کارکرد 

برنامه ریزی، مشـخص کردن وظایف در سـطح فردی 

اسـت. اگـر برنامـه مشـخصی بـرای سـازمان وجـود 

قـادر  سـازمان  در  مختلـف  افـراد  باشـد،  نداشـته 

نخواهند بود اولویت وظایف خود را مشخص کنند 

سـازمان  در  افـراد  سـردرگمی  باعـث  امـر  ایـن  و 

می شود. به عبارت دیگر، خارج شدن از سردرگمی 

افـراد و هم راسـتا شـدن بـا اهـداف سـازمان، یکـی از 

مهم ترین کارکردهای برنامه ریزی است.

حاجی  حیدری با اشاره به اینکه مهم ترین مسائل 

در تحقـق برنامه ریـزی تولید، شـناخت مجموعـه  و یا 

فرایند است، اظهار داشت: در واقع اطالع داشتن از 

محدودیت هـا و مطلوبیت هـای فراینـد و یا مجموعه 

مدیـر برنامه ریـزی و کنترل کیفیت شـرکت فـوالد مبارکه گفت: مهم ترین چالش های شـرکت 
فـوالد مبارکـه برای تحقـق برنامه ریزی تولید در سـال های نه چنـدان دور کمبود مـواد اولیه و طی 
سـه سـال گذشـته، غالبا محدودیت های برون سـازمانی شـامل محدودیت های انرژی بـرق و گاز 
بوده اسـت. در همین راسـتا یکـی از مهم ترین راهکارهای این شـرکت برای تحقـق برنامه تولید، 

در نظر گرفتن این محدودیت ها به صورت ماهانه، فصلی و ساالنه بوده است.

برنامه ریزی استراتژیک در مسیر توسعه داشته ایم
مدیر برنامه ریزی و کنترل کیفیت شرکت فوالد مبارکه:
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برای برنامه ریزی تولید ضروری است. برای مثال در 

خـط نـورد، در مرحلـه نخسـت بایـد خـط تولیـد را بـه  

خوبـی شـناخت و سـپس مشـخص کـرد کـه بهتریـن 

رخ  حالت هایـی  چـه  در  تولیـد  خـط  ایـن  عملکـرد 

می دهد و محدودیت های باالدسـتی و پایین دسـتی 

خـط نـورد چیسـت. اگـر درک و شـناخت درسـتی از 

خـط تولیـد و یـا فراینـد در دسـترس نباشـد، نمی تـوان 

برنامه  درسـت و دقیقی برای آن تدوین کرد. دومین 

مسـئله مهـم در برنامه ریـزی تولیـد، هدف گـذاری 

صحیـح و درسـت اسـت. در علـوم مدیریتـی گفتـه 

می شـود که هدف گذاری باید »Smart« باشـد. این 

 Specific«،« کلمـه  پنـج  ابتـدای  از  اصطـالح 

و   »»Measurable«، »Attainable«، »Relevant

»Time Based« گرفتـه شـده و در واقـع نشـانه پنـج 

ویژگـی اسـت. بـه ایـن معنـا کـه هدف باید مشـخص 

باشد و قابل تحلیل و تفسیر نباشد. به عبارتی دیگر، 

هدف گـذاری بایـد بـه گونـه ای صـورت پذیـرد کـه 

برداشـت یکسـانی از آن شـود. عالوه براین، یک هدف 

هوشـمندانه بایـد قابـل اندازه گیـری، واقع بینانـه، 

در دسـترس و زمان مند باشـد. در چنین شـرایطی، 

برنامه ریزی واقع بینانه، در دسترس  و چالش برانگیز 

اما قابل دسترس است.

تحقق و دستیابی به اهداف تولید  
وی ادامـه داد: سـازمان ها بـه منظـور تحقـق و 

دستیابی به اهداف تولید، از سیستم های برنامه ریزی  

بهره مند می شـوند. در شـرکت فوالد مبارکه سیستم 

سلسله مراتبی غلتان مورد استفاده قرار می گیرد. به 

ایـن معنـا کـه در ایـن شـرکت بـرای سـطوح مختلـف 

سـازمان برنامه هـای پنـج  سـاله، سـاالنه، سـه  ماهـه، 

ماهانـه و حتـی برنامه ریـزی بـرای هـر شـیفت کاری 

تدوین می شود. سیستم های سلسله  مراتبی اهداف 

و یا خروجی های برنامه ریزی در هر سطح از سازمان، 

اهـداف سـطوح پایین تـر را تشـکیل می دهنـد. بدیـن 

معنا که سطوح پایین تر سازمان باید به گونه ای عمل 

کنند که سـطوح باالتر به برنامه ریزی مشخص شـده 

برسند. یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی هر سطح 

پایین تـر،  سـطوح  در  کـه  اسـت  ایـن  سـازمان  در 

محدودیت هـای واقعی تـری در برنامه ریـزی لحـاظ 

می شوند. به عبارت دیگر، در سیستم سلسله مراتبی، 

پایین تـر  سـطح  بـه  نسـبت  سـازمان  باالتـر  سـطوح 

ایده آل نگرتـر هسـتند؛ در حالـی  کـه سـطوح پایین تر 

سازمان در برنامه ریزی جزئی نگرتر عمل می کنند.

مدیـر برنامه ریـزی و کنتـرل کیفیـت شـرکت 

فـوالد مبارکـه ابـراز کـرد: بایـد توجـه داشـت در یـک 

سیسـتم سلسـله مراتبی غلتان الزم است که میزان 

تحقـق برنامه هـا در بازه هـای زمانی کوچک تـر مورد 

ارزیابـی قـرار گیـرد. بـرای مثـال، اهـداف یـک  سـاله 

در  بایـد  می شـوند،  تدویـن  مـاه  اسـفند  در  کـه 

بازه هـای چندماهـه مطالعـه و برنامه ریزی کـرد. در 

روش مذکـور، برنامه ریـزی مناسـب بـرای الیه هـا و 

سـطوح پایین تر، تضمین  کننده رسـیدن سازمان به 

اهداف ساالنه خود است.

سـه  برنامـه  افـق  خصـوص  در  حاجی حیـدری 

ماهـه شـرکت فـوالد مبارکـه، اذعـان کـرد: در ایـن 

شرکت به منظور تحقق اهداف ساالنه برنامه ریزی 

سـه ماهـه نیـز انجـام می شـود و هـر مـاه بـه صـورت 

غلتـان بـرای افـق سـه مـاه بعـد برنامه ریـزی صـورت 

می پذیرد. در این افق سـه ماهه، کلیه عوامل موثر 

در دسـتیابی بـه اهـداف برنامـه مانند زمـان توقف، 

ظرفیت خطوط، محدودیت های انرژی و سیاالت و 

تقاضـای بـازار و سـفارش ها لحاظ می شـوند. یکی از 

تعییـن  برنامه ریـزی،  ایـن  خروجی هـای  مهم تریـن 

میزان تولید محصول در شرکت فوالد مبارکه است 

کـه واحـد فـروش شـرکت را از میزان عرضه محصول 

در مـاه سـوم مطلـع می کنـد. بـرای مثـال در اسـفند 

مـاه، بـرای سـه  ماهـه فروردیـن، اردیبهشـت و خـرداد 
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ماه برنامه ریــزی الزم انجــام و در پایــان فروردین ماه 

دوبـاره برنامــه ریـــزی بـــرای ســـه مـــاه بعـــد یعنـــی 

اردیبهشـت، خـرداد و تیـر مـاه انجـام می شـود. در 

واقـع عملکـرد شـرکت فـوالد مبارکـه در بازه های یک  

ماهه، برای یک افق سه  ماهه برنامه ریزی می شوند 

تـا در نهایـت، ایـن شـرکت بـه اهـداف تولیـد سـاالنه 

برسـد. بنابرایـن اهـداف سـاالنه، ورودی های افق سـه  

ماهـه را تشـکیل می دهنـد و ایـن امـر هـر مـاه تکـرار 

مـدل  در  را  بـودن  غلتـان  مفهـوم  کـه  می شـود 

برنامه ریزی سلسله مراتبی غلتان به تصویر می کشد. 

این سیسـتم به شـرکت فوالد مبارکه کمک می کند 

تا خود را با آخرین شرایط و وضعیت وفق و مطابق با 

آن، برنامه ریزی هـای الزم را انجـام دهـد. گفتنـی 

اسـت کـه اهـداف سـطوح باالتـر در شـرکت فـوالد 

مبارکـه کنـار گذاشـته نمی شـوند و هـدف از اجـرای 

برنامه ریزهـای ماهانـه، سـه  ماهـه و...، دسـتیابی به 

اهداف سطوح باالتر است.

ضرورت مدیریت ریسک در سازمان  
وی ضمن اشاره به عوامل مهم مدیریت ریسک، 

افـزود: در یـک سـازمان، شـناخت درسـت از عوامـل 

داخلی و خارجی موثر بر افراد سـازمان، درک درسـت 

از محیط داخلی سازمان و یا یک فرایند برنامه ریزی، 

از  را  سـازمان  و...  ذی نفعـان  اهرم هـا،  شـناخت 

ریسک های سازمانی دور می کند. با شناخت و درک 

سـازمان  در  را  ریسـک ها  می تـوان  موانـع،  درسـت 

مدیریـت و بـرای آن هـا سـناریو تعریـف کرد. فقـط در 

چنیـن شـرایطی اسـت کـه در زمـان وقـوع ریسـک، 

سازمان غافلگیر نخواهد شد. رویارویی سازمان با یک 

ریسک غیرمنتظره به این معناست که عوامل ایجاد 

آن در سازمان به  درستی شناسایی نشده اند و کامال 

بدیهـی اسـت که برنامه ریـزی و تمهیـدات الزم برای 

مقابلـه بـا ریسـک و شناسـایی منابـع آن در سـازمان  

سـازمان  در  شـرایط،  ایـن  در  اسـت.  نشـده  انجـام 

مدیریـت بحـران انجـام می شـود کـه در ایـن حـوزه 

دور  خـود  بهینـه  اهـداف  از  سـازمان  مدیریتـی، 

می شود. با این حال، بروز ریسک ها در سازمان امری 

انکارناپذیر اسـت و می تواند مانعی بر سـر راه تحقق 

برنامه های تولید باشد.

برنامه ریـزی و کنتـرل کیفیـت شـرکت  مدیـر 

فـوالد مبارکـه با اشـاره به اصلی ترین چالش های این 

شـرکت در تحقـق برنامه ریـزی تولیـد، مطـرح کـرد: 

تحقـق  بـرای  شـرکت  ایـن  مشـکالت  مهم تریـن 

دور،  چنـدان  نـه  سـال های  در  تولیـد  برنامه ریـزی 

گذشـته،  سـال  سـه  طـی  و  اولیـه  مـواد  کمبـود 

محدودیت های برون سازمانی شامل محدودیت های 

از مهم تریـن  یکـی  بـوده اسـت.  بـرق و گاز  انـرژی 

راهکارهای این شرکت برای تحقق برنامه تولید، در 

نظـر گرفتـن ایـن محدودیت هـا بـه صـورت ماهانـه، 

فـوالد  شـرکت  همچنیـن  اسـت.  سـاالنه  و  فصلـی 

مبارکـه بـا برقـراری ارتبـاط  بـا نهادهـای باالدسـتی و 

تامین کنندگان برق و گاز، توانست از شدت و زمان 

محدودیت های انرژی اطالع داشـته باشـد. با توجه 

بـه الگوهـای بـه  دسـت آمده از ایـن محدودیت هـا، 

شرکت توانسته است با سناریوسازی در حالت های 

خوش بینانه، محتمل و بدبینانه، برنامه های خود را 

متناسب با محدودیت های انرژی تنظیم کند. بــه 

ایـــن معنـی کـــه بـــا در نظـر گرفتــــن سناریوهـــای 

مختلـــف، پیش بینی هـــا و اقدامات الزم را از ماه ها 

قبـل انجـام دهـد تـا در صـورت اتفـاق افتـادن هـر 

سـناریو، آمادگـی و منابـع الزم بـه منظـور مواجهـه و 

انجام اقدامات مقتضی را داشته باشد.

حاجی حیدری در پایان خاطرنشان کرد: شرکت 

فـوالد مبارکـه تعمیـرات سـاالنه و اجـرای طرح هـای 

توسـعه محور  را در زمـان محدویت هـا قـرار می دهد 

تـا از ایـن زمان های توقف به صورت بهینه بهره مند 

شود. سناریوسازی و استفاده از زمان های توقف به 

این معنا نیست که شرکت فوالد مبارکه ظرفیت از 

دست  رفته نداشته است و در زمان محدودیت ها، 

بخشـی از ظرفیـت تولیـد از دسـت مـی رود. بـا ایـن 

حـال، بـا در نظر گرفتـن محدودیت های پیش بینی  

شده، نتایج برنامه ریزی به اهداف شرکت نزدیکتر 

محدودیت هـا  ایـن  کـه  اسـت  گفتنـی  می شـود. 

بـرای برنامه هـای کوتاه مـدت شـرکت فـوالد مبارکه  

اسـت و تمهیـدات اندیشـیده  شـده در شـرکت و 

همچنیـن برنامه ریزی هـای بلندمـدت بـرای تامین 

انرژی، راهگشـای تحقق برنامه ریزی تولید شـرکت 

فوالد مبارکه خواهند بود.

در یک سازمان، شناخت 
درست از عوامل داخلی 
و خارجی موثر بر افراد 

سازمان، درک درست از 
محیط داخلی سازمان و یا 
یک فرایند برنامه ریزی، 

شناخت اهرم ها، 
ذی نفعان و... سازمان را از 

ریسک های سازمانی
 دور می کند
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مدیر اسـتراتژی و تعالی سـازمانی شـرکت فوالد خوزسـتان گفت: شـرکت فوالد خوزستان از 
طریـق توسـعه صادرات هم زمـان با کاهش نـرخ مصارف و مدیریـت هزینه ها و ایجاد شـراکت ها 
و توافق نامه هـای دو و سـه جانبه بـرای اسـتفاده از ظرفیت های نـوردی موجود و ورود بـه بازارهای 
جدیـد و همچنین با تداوم نوسـازی و ارتقای راندمان خطوط تولید و سـرمایه گذاری در باالدسـت 
و تکمیل زنجیره ارزش، توانسـته اسـت در فضای کنونی تاب آور باشـد و پایداری خـود را از طریق 

دستیابی به اهداف تعیین  شده حفظ کند.

شاهراهی به نام استراتژی

محسـن شـیری بابـادی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالیـن« در ارتباط با 

اهمیـت برنامه ریـزی اسـتراتژیک در سـازمان، عنـوان 

کـرد: بـه طـور کلـی، تغییـر و تحـوالت سـریع محیـط 

کسـب وکار، درهم تنیدگـی عوامـل سیاسـی، قانونی، 

اقتصادی، فناوری، اجتماعی و فرهنگی تاثیرگذار بر 

سـازمان ها و ظهـور نیروهای جدید رقابتـی در دنیای 

تدویـــن  و  استراتـــژیک  برنامه ریــــزی  امــــروزی، 

استراتژی های چندجانبه در سطوح مختلف سازمانی 

را بسـیار مهـم کـرده اسـت. برنامه ریـزی اسـتراتژیک 

روشـی سـازمان یافته، سیسـتماتیک و هماهنـگ بـه 

منظـور دسـتیابی بـه اهـداف مشـخصی در سـازمان 

برنامه ریـزی  بـر  تمرکـز  و  تاکیـد  می شـود.  تلقـی 

استراتژیک به مدیران کمک می کند تا تصویر و درک 

روشـنی از ماموریـت و اهـداف سـازمان خـود داشـته 

باشـند و فعالیت های سـازمانی را زیر چتر اسـتراتژی 

منسـجمی هماهنـگ سـازند. یکپارچگـی و داشـتن 

هم افزایـی و تمرکـز در برنامه ریـزی، تدویـن، اجـرا و 

کـه  هسـتند  مهمـی   مـوارد  از  اسـتراتژی،  ارزیابـی 

بسـیاری از مدیـران در قالـب سیسـتم های مدیریـت 

استراتژیک آن را دنبال می کنند.

وی افزود: برنامه ریزی استراتژیک کمک می کند 

تا اهداف و برنامه زمانی رسـیدن به آن ها را تنظیم و 

بـر نحـوه عملکـرد و تصمیم گیـری در سـازمان تمرکـز 

کننـد. اگـر ایـن برنامه ریـزی بـه  درسـتی انجام شـود، 

عملیـات را بهبـود می بخشـد، تمرکز ایجـاد می کند، 

اولویت ها را مشـخص می سـازد و همکاری در تمام 

سـطوح سـازمانی برای رسـیدن به هدفی مشترک را 

افزایش می دهد. همچنین برنامه ریزی اسـتراتژیک 

درست، اهداف سهام داران، کارکنان و تامین کنندگان 

را هماهنگ سـازی و همچنیـن تمرکـز مناسـبی بـر 

مشـتریان و جامعـه ایجـاد می کنـد. عالوه براین، این 

برنامـه می توانـد وضعیـت کنونـی، برنامـه آینـده و 

روش هایی برای اندازه گیری موفقیت در سازمان را 

تعیین کند.

ترسیم برنامه های استراتژیک یک سازمان  
مدیــــر استراتـــژی و تعــالی سازمــانی شرکـــت 

فوالد خوزستان در راستای برنامه ریزی های استراتژیک 

هـر  در  سـازمان ها  امـروزه  کـرد:  مطـرح  شـرکت ها، 

انـدازه ای کـه باشـند، بـا تغییـر و تحـوالت سـریعی 

مواجـه  هسـتند و بایـد فعالیت هـای خـود را طـوری 

برنامه ریزی و هدایت کنند که در محیط رقابتی به 

موفقیت دست یابند و تداوم حیات داشته باشند. 

برنامه ریـزی  درسـت  اجـرای  و  تدویـن  صـورت  در 

رقابـت  بـازار  در  می تواننـد  شـرکت ها  اسـتراتژیک، 

جهانـی موقعیـت خـود را بهبـود و ارتقـاء دهنـد و در 

مسـیر کسـب موفقیـت و سـودآوری گام بردارنـد. 

برنامه ریـزی اسـتراتژیک عوامـل کلیـدی محیطـی را 

تحلیل می کند و برای رسیدن به هدف از کوتاه ترین 

راه ممکـن، راه حل هـای مناسـب ارائـه می دهـد. بـه 

عبـارت دیگـر، برنامه ریزی اسـتراتژیک فرایند تعیین 

اهـداف سـازمان و تصمیم گیـری دربـاره طرح هـای 

جامع عملیاتی و اجرایی برای تحقق آن اهداف است 

و در مدیریـت سـازمان، تمرکـز بـر فعالیت هـا بـرای 

رسیدن مقاصد استراتژیک و چشم انداز سازمان نقش 

بسزایی، ایفا می کند.

شـیری بابـادی ادامـه داد: شـناخت نقـاط قابـل 

بهبود و قوت درون سازمانی و فرصت ها و تهدیدهای 

برون سـازمانی، استفاده درست از ابزارها، تکنیک ها، 

سیسـتم ها و روش هـا و لحـاظ کـردن ترتیـب اولویـت 

آن هــا، چرخـــه عمر سازمان، انتخاب خط  مشی های 

مطلوب و برنامه ریزی  شده و به کارگیری استراتژی های 

اثربخـش بـر اسـاس مـدل تصمیم گیـری منطقـی و 

و  اهـداف  تحقـق  مسـیر  شـک  بـدون  اقتضایـی، 

برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را به  

خوبـی همـــوار می کننـد و سازمان هـــا را در کـــسب 

کسـب وکار  در  سرآمــــدی  و  بـزرگ  موفقیت هـای 

رهنمون می شوند.

چشم اندازهای فخوز در مسیر توسعه  
وی در خصـوص چشـم اندازهای  شـرکت فـوالد 

خوزستان، بیان کرد: رسالت شرکت فوالد خوزستان 

تولیـد انـواع محصـوالت فـوالدی تخت و طویـل برای 

عرضه به بازارهای داخلی و صادراتی اسـت و تبدیل 

فـوالدی  شـرکت های  بزرگ تریـن  از  یکـی  بـه  شـدن 

یکپارچه در کشور و منطقه با توانایی تولید 13میلیون 

افـق 1410،  در  فـوالدی  تـن محصـوالت  هـزار  و 600 
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چشـم انداز مهـم شـرکت فـوالد خوزسـتان بـه شـمار 

می آید. این شرکت در راستای تحقق این چشم انداز، 

اهداف استراتژیکی خود را با استفاده از روش کارت 

امتیازی متوازن »BSC« در نقشـه اسـتراتژیک لحاظ 

کـرده اسـت. مهم تریـن ایـن اهـداف شـامل فـروش 

بهینـه محصـوالت فـوالدی، افزایـش بهـره وری منابع، 

مدیریت اثربخش بهای تمام شده، افزایش رضایت و 

پایـدار  و  موقـع  بـه   تحویـل  مشـتری،  وفـاداری 

محصـوالت، ارائـه محصـوالت بـا کیفیـت مطلـوب، 

و  بومی سـازی  توسـعه  متنـوع،  محصـوالت  ارائـه 

حمایـت از تولیـد داخـل، تولیـد پایـدار محصـوالت 

فوالدی، بهینه سازی مصرف حامل های انرژی و آب، 

مدیریـت  نـوآوری،  و  فنـاوری  اثربخـش  مدیریـت 

اثربخش پروژه های افزایش ظرفیت، تحول در ایمنی 

و بهداشـت محیط کار، حفاظت از محیط زیسـت و 

بهبود مدیریت پسماند، توانمندسازی سرمایه های 

انسانی، ارتقای اثربخشی و یکپارچگی نظام مدیریت، 

توسـعه شایسـتگی های رهبـران و تامیـن اقتصـادی و 

پایدار منابع مالی است.

شـرکت  سـازمانی  تعالـی  و  اسـتراتژی  مدیـر 

فـوالد خوزسـتان در ادامـه اظهـار داشـت: شـرکت 

فوالد خوزستان، با برنامه ریزی استراتژیک، سیاست های 

بازاریابـی و فـروش را ترسـیم می کنـد و بـا اولویـت 

بـازار داخـل و گشـایش  پاسـخگویی بـه تقاضاهـای 

بازارهای هدف صادراتی جدید، امکان تحقق اهداف 

فراهـم  را  محصـوالت  فـروش  و  تولیـد  اسـتراتژیک 

مـی آورد. همچنین این شـرکت، با توجه به فنـاوری و 

سبد محصوالت به منظور تداوم کسب وکار خود، با 

اتخـاذ  و  مشـتریان  بـرای  مناسـب  ارزش  پیشـنهاد 

استراتژی تعالی عملیاتی تالش کرده است تا با ارائه 

محصوالت متنوع با کیفیت مورد انتظار مشتریان، 

تحویل به  موقع و با قیمت های رقابتی، سهم خود از 

بازار را افزایش دهد. شرکت فوالد خوزستان، از طریق 

توسـعه صـادرات هم زمـان بـا کاهـش نـرخ مصـارف و 

مدیریت هزینه ها و ایجاد شراکت ها و توافق نامه های 

دو و سـه جانبه بـرای اسـتفاده از ظرفیت هـای نـوردی 

موجود و ورود به بازارهای جدید و همچنین با تداوم 

و  تولیـد  خطـوط  راندمـان  ارتقـای  و  نوسـازی 

سـرمایه گذاری در باالدسـت و تکمیل زنجیره ارزش، 

توانسـته اسـت در فضـای کنونـی تـاب آور باشـد و 

پایـداری خـود را از طریـق دسـتیابی به اهداف تعیین  

شده حفظ کند.

شـیری بابـادی در ادامـه ضمـن اشـاره بـه عوامـل 

موثر در تحقق برنامه ریزی اسـتراتژیک، تصریح کرد: 

سـازمان ها بـرای بقـا در محیـط پویـای امـروزی بایـد 

قـدرت تطبیـق و انعطاف پذیـری داشـته باشـند و این 

امـر بـرای تمامـی سـازمان ها از جملـه شـرکت فـوالد 

خوزستان، حائز اهمیت فراوانی است. الزمه هر گونه 

تصمیم گیـری و برنامه ریـزی اسـتراتژیک، شـناخت 

وضعیـت موجـود از طریـق بررسـی عوامـل محیـط 

درونی و بیرونی است. بررسی محیطی ابزاری است 

کـه سـازمان از آن بـرای جلوگیـری از غافل گیری هـای 

استراتژیک و حصول اطمینان از سالمتی بلندمدت و 

حفظ چابکی بهره می برد. تحقیقات نشان می دهند 

کـه بیـن بررسـی محیطـی و سـودآوری شـرکت رابطـه 

مسـتقیمی وجـود دارد. وظیفـه تحلیگـران محیطـی 

شناسایی فرصت ها، تهدیدها و همچنین نقاط قوت 

و ضعـف و نیـز مـد نظـر قـرار دادن دقیـق تاثیـرات 

متغیرهای محیطی بر تمامی ارکان سازمان است.

عوامـل موثر در اجـرا و تحقق برنامه ریزی   
استراتژیک

وی ضمـن اشـاره بـه برخـی از عوامـل مهـم در 

برنامه ریزی اسـتراتژیک، اذعان کرد: برخی از عوامل 

موثـر در اجـرا و تحقـق برنامه ریزی اسـتراتژیک شـامل 

سـازمان،  فرهنگـی  زیرسـاخت های  کـردن  مهیـا 

بهره گیـری صحیـح از سـاختار کمیتـه ای و تیم هـای 

تخصصـی، تقویـت حـوزه تحقیـق و توسـعه، ارتقـای 

سـطوح  بـه  اسـتراتژی ها  انتقـال  سـازمانی،  چابکـی 

عملیاتی و جلب مشارکت کارکنان، ارتقای بهره وری 

در  روزمرگـی  از  جلوگیـری  و  سـازمان  فرایندهـای 

فعالیت ها به  خصوص در تیم رهبری است. همچنین 

در تیم رهبری سازمان ثبات، وجود رهبران مجرب، با 

دانـش و متعهـد و نیـز اراده و اهتمـام بـرای اجـرای 

برنامه های استراتژیک بسیار اهمیت دارد.

شـرکت  سـازمانی  تعالـی  و  اسـتراتژی  مدیـر 

فوالد خوزسـتان در پایان یادآور شـد: داشتن ساختار 

مناسب، یکپارچه و نظام مند تصمیم سازی، توانایی 

مدیریت کردن تغییرات، وجود یک فرایند مشخص 

بـرای تعریف، اولویت بندی و تخصیـص بودجه برای 

اقدامـات و پروژه هـا، تامیـن بـه  موقـع و کافـی منابـع 

مالی مورد نیاز، برداشته شدن تحریم های ظالمانه و 

برقراری ثبات نسـبی در محیط کسـب وکار، از دیگر 

عوامـل موثـر در تحقـق برنامه هـای اسـتراتژیک در 

سـازمان به شـمار می آیند. در این مسـیر، سـازمان ها 

ماننـد  مدیریتـی  مختلـف  ابزارهـای  از  می تواننـد 

مدیریت ریسک، مدیریت دانش، مدیریت فناوری، 

سیسـتم های  کارگیـری  بـه   و...،  نـوآوری  مدیریـت 

اطالعاتـی و اتوماسـیون یکپارچـه، مدیریـت عملکـرد 

دوره ای  ممیزی هـای  و  ارزیابی هـا  انجـام  و  جامـع 

داخلی و شخص ثالث استفاده کنند.
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مدیرعامل شـرکت فنی مهندسـی آرین مـدرن جهان آرا گفت: در حالی شـاهد افت چشـمگیر 
سـرمایه گذاری در معـادن سـنگ آهن کشـور هسـتیم کـه ذخایـر مگنتیـت رو بـه پایان اسـت و 
ضـرورت دارد جهت تامیـن خوراک کافی فوالدسـازان، دانش و تکنولوژی فرآوری و پرعیارسـازی 

معادن هماتیت در اختیار واحدهای معدنی قرار بگیرد.

امنیت سرمایه گذاری در معادن به خطر افتاده است
مدیرعامل شرکت فنی مهندسی آرین مدرن جهان آرا:

بـا  گفت وگـو  در  فالورجانـی  قاسـمی  صـادق 

خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« 

عنـوان کـرد: در یـک نـگاه کلـی می تـوان گفـت کـه 

میـزان ذخایـر معدنـی مناسـبی در داخـل کشـور 

نظـر می رسـد در مقولـه مهـم  بـه  امـا  وجـود دارد 

اکتشـاف با کاسـتی هایی مواجه هستیم. همچنین 

دانـش فنـی و تخصصـی مـورد اسـتفاده در معـادن، 

کمـی قدیمـی شـده و هزینه هـای اجرایـی به شـدت 

افزایـش یافتـه اسـت. از سـوی دیگـر، ماشـین آالت 

معدنی فرسوده شده اند و راندمان تولید افت پیدا 

کرده است. واردات ماشین آالت معدنی نو همچنان 

بالتکلیف باقی مانده است و در صورت امکان، این 

مهم با 45 تا 50 درصد قیمت تمام شده موجود در 

بازار انجام خواهد شد.

راندمان معادن کاهش یافته است  
وی در همین راسـتا افزود: خرید ماشـین آالت و 

تجهیـزات معدنـی اعـم از بولـدوزر، بیل مکانیکی و 

لـودر طـی سـالیان گذشـته با همـکاری سـازمان های 

دولتـی بـه صورت لیزینگی از شـرکت هپکو صورت 

بخـش  ایـن  در  چندانـی  مشـکل  و  می پذیرفـت 

نداشـتیم کـه بسـیار مقـرون بـه صرفه تـر از اجـاره 

تجهیـزات معدنـی نیـز بـود امـا متاسـفانه در حـال 

حاضـر عمـر مفیـد ماشـین آالت معدنـی پایـان یافته 

اسـت و قطعـات یدکـی ماشـین آالت چینـی نیـز در 

بـازار وجـود نـدارد. ایـن معضـل منجـر بـه تعطیلـی 

معـادن، وقفـه در تولیـد و در نهایـت افـت راندمـان 

عملیات های معدنی شده است. 

مدیرعامـل شـرکت فنـی مهندسـی آریـن مدرن 

جهان آرا در ادامه به معضل معارضان محلی اشاره 

کـرد و گفـت: در حالـی که سـازمان منابع طبیعی و 

آبخیزداری کشـور اعالم کرده اسـت که طبق قانون 

معـدن کاران می تواننـد زمینی که متعلق بـه دولت 

است را جهت اجرای عملیات های مختلف معدنی 

اجـاره کننـد، در کمـال تعجـب بـا حضـور معارضـان 

محلی در این مناطق مواجه هستیم که سازمان های 
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مشـکل  ایـن  رفـع  جهـت  همـکاری  هیـچ  دولتـی، 

نمی کننـد و خـود معـدن کار موظـف اسـت بـا ایـن 

معارضان وارد گفت وگو شـود؛ در حالی که رفع این 

امـا  اسـت  انتظامـی  نهادهـای  عهـده  بـر  معضـل 

متاسفانه این اتفاق رخ نمی دهد و معارضان محلی 

به اشـکال مختلف، سـعی در اختالل امور مرتبط با 

معـدن می کننـد. در چنیـن شـرایطی که معـدن کار 

چاره ای جز یک سری اقدامات جهت رفع مشکالت 

به وجود آمده ندارد، شـاهد درگیری های فیزیکی و 

حتـی خسـارات مالـی بـه ماشـین های حمـل مـواد 

معدنی خواهیم بود.

قاسمی فالورجانی تصریح کرد: بروکراسی های 

اداری در بخش هـای ذی ربـط، منجـر بـه وقفـه در 

اجرای عملیات های معدنی شده است. طبق ماده 

24 قانـون معـادن، اگر پاسـخ اسـتعالمات الزم چهار 

ماه به معدن کار ارسـال نشـد، به معنای موافقت با 

درخواسـت اعـالم شـده خواهـد بـود. در حالـی کـه 

برخـی اسـتعالمات بـا تاخیـر 6 مـاه تـا یـک سـاله در 

پاسـخ دهی همـراه اسـت، پـس از اینکـه معـدن کار 

اقـدام  خـود  درخواسـت های  اجـرای  بـه  نسـبت 

می کند، با یک سـری رفتارهای ناشایسـت از سـوی 

ایـن  تمامـی  می شـود.  مواجـه  سـازمان ها  همیـن 

امنیـت  کاهـش  بـه  منجـر  نهایـت  در  مسـائل، 

و  شـد  خواهـد  معـدن  بخـش  در  سـرمایه گذاری 

سرمایه گذاران کمتری نسبت به ورود به این حوزه 

اقدام خواهند کرد.

ریسک سرمایه گذاری در مناطق   
کم برخوردار

وی بـا بیـان اینکـه اکثر معادن کشـور در مناطق 

دورافتاده و کم برخوردار واقع شـده اند، مطرح کرد: 

یزد، کرمان، کردستان و...، جزو استان هایی هستند 

کـه معـادن فراوانـی در نقـاط مختلـف آن هـا قـرار 

گرفتـه اسـت کـه بـه نوعـی جـزو مناطـق محـروم و 

دورافتاده محسوب می شوند. بنابراین سرمایه گذاران 

چنیـن  در  سـرمایه گذاری  ریسـک  نمی تواننـد 

مناطقی با وجود این حجم از مشکالت را بپذیرند و 

در نتیجه سـنگ آهن با بهای تمام شـده بیشـتری در 

معادن مختلف تولید می شود.

مدیرعامـل شـرکت فنـی مهندسـی آریـن مدرن 

جهـان آرا در خصـوص عرضـه سـنگ آهن در بـورس، 

تصریح کرد: عرضه سنگ آهن در بورس کاالی ایران 

توانسـته اسـت یـک تعـادل نسـبی را در بـازار ایجـاد 

کنـد امـا تـا زمانـی کـه تمـام محصـوالت تولیـدی بـه 

ویـژه معـادن کوچـک مقیـاس در ایـن تـاالر صنعتـی 

عرضه شـود، حدود دو تا سـه سـال زمان خواهد برد. 

در چنین شرایطی، یکی از شرکت های بزرگ فوالدی 

اعالم می کند که با توجه به شرایط موجود به ویژه 

بـه خریـد  مایـل  مـواد معدنـی،  هزینـه حمل ونقـل 

خـود  جانـب  از  پیشـنهادی  قیمـت  بـا  سـنگ آهن 

خواهـد بـود. بـا توجـه بـه اینکـه مـا ناچـار بـه فـروش 

سنگ آهن تولیدی خود در بازار هستیم و همچنین 

حدود 20 سال تجربه در این زمینه کسب کرده ایم، 

می توانیـم محصـول خود را با قیمت پیشـنهادی آن 

شـرکت بفروشـیم؛ در غیـر ایـن صـورت موفـق بـه 

ایـن  بـا  تولیـدی نخواهیـم شـد.  فـروش سـنگ آهن 

تفاسـیر، زمانـی کـه موفـق بـه عقـد قـرارداد بـا سـود 

بـا  روز  چنـد  گذشـت  از  پـس  می شـویم،  کمتـر 

قیمـت  افزایـش  بـه دلیـل  اعتصـاب کامیـون داران 

روغن، الستیک و... روبه رو می شویم.

معتقـد  کـرد:  خاطرنشـان  فالورجانـی  قاسـمی 

هسـتیم صـدور مجوزهـا و حتـی مکاتبـات اداری 

جهـت عرضـه و تقاضـای سـنگ آهن نیـز بایـد در یک 

سامانه مشخص ثبت شود تا ضمن بازرسی مداوم، 

از مشـکالت موجـود در ایـن بخـش کاسـته شـود؛ 

چراکه صدور مجوزهای الزم نیز باید طبق قوانین و 

بر اسـاس یک رویه مشـخص صورت پذیرد. از سـوی 

دیگر، تخصیص سـوخت مورد نیاز معادن نیز یکی 

دیگـر از مشـکالت عدیـده معـدن کاران اسـت کـه 

منجـر بـه وقفـه و کاهـش تولیـد می شـود. ایـن در 

حالی اسـت که باید یک بازه زمانی مشـخصی برای 

تخصیـص سـوخت بـه معـادن در نظر گرفته شـود تا 

شـاهد ایجاد وقفه در تولید نباشـیم. متاسـفانه باید 

از  هیـچ حمایتـی  تنهـا  نـه  حاضـر  حـال  در  گفـت 

معـدن کاران نمی شـود بلکـه چـوب الی چـرخ آن هـا 

روزافـزون  افزایـش  شاهــــد  و  می شـــود  گذاشتـــه 

مشکالت در این بخش هستیم. ضمن اینکه تعداد 

افــــراد متخصـص و تحصیــــل کــــرده معـــدنی در 

صدور مجوزها و حتی 
مکاتبات اداری جهت 

عرضه و تقاضای سنگ آهن 
نیز باید در یک سامانه 
مشخص ثبت شود تا 

ضمن بازرسی مداوم، از 
مشکالت موجود در این 

بخش کاسته شود
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سـنگ آهن اقـدام می کننـد کـه ایـن مسـئله نـه تنهـا 

سـودآور نیسـت بلکـه بـه ضـرر تولیدکننـدگان نیـز 

خواهد بود؛ چراکه ممکن است در ادامه کنسانتره 

بـا افـت قیمـت مواجـه شـود و همیـن تولیدکننـده 

نتوانـد محصـول تولیـدی خـود را به قیمت مناسـب 

در بازار بفروشد.

قاسـمی فالورجانـی تصریـح کـرد: ایـن در حالـی 

اسـت کـه شـاهد مشـکالت روزافـزون دیگـری اعـم از 

بیمـه، مالیـات، افزایـش دسـتمرد و... در سـال جـاری 

هسـتیم و تمامـی ایـن مسـائل در نهایـت منجـر بـه 

کاهـش تولیـد و حتـی تعدیـل نیـروی انسـانی خواهد 

شـد. در حالی که تمامی کارفرمایان به دنبال حفظ 

نیروی انسـانی شـاغل در مجموعه خود هسـتند اما 

شـرایط تولید به نحوی رقم خورده اسـت که چاره ای 

جز تعدیل نیروهای انسانی باتجریه و حتی متخصص 

وجود ندارد. از سوی دیگر، اگر کارفرمایان حق بیمه 

نیـروی انسـانی را تـا پایـان هـر مـاه پرداخـت نکنـد، بـا 

جریمـه 2 درصـدی از سـوی سـازمان تامین اجتماعی 

مواجـه خواهنـد شـد. در چنیـن شـرایط دشـواری کـه 

کارفرمایـان نیازمنـد حمایـت دولـت و سـازمان های 

مرتبـط هسـتند امـا متاسـفانه بـا افزایـش روزافـزون 

مشکالت روبه  رو هستیم. 

ضرورت توسعه دانش فرآوری   
سنگ آهن هماتیت

 وی در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنـی بـر اینکـه بـا توجه به کاهش چشـمگیر ذخایر 

مگنیـت سـنگ آهن کشـور، آیـا تمهیـدات الزم در 

خصـوص فـرآوری ذخایـر هماتیـت اندیشـیده شـده 

اینکـه هزینـه  بـه  توجـه  بـا  یـا خیـر، گفـت:  اسـت 

فوالدسـازی بـا اسـتفاده از ذخایـر مگنتیـت پرعیـار 

کمتـر اسـت، بر همین اسـاس عمده تولید فـوالد در 

کشـور بـا بـه کارگیـری از این نوع سـنگ آهن صورت 

پذیرفته است و در حال حاضر شاهد افت چشمگیر 

معادن مگنتیت در داخل کشور هستیم. بر همین 

اسـاس ضـرورت دارد دانـش فـرآوری و پرعیارسـازی 

در  اکتشـاف  توسـعه  ضمـن  هماتیـت  سـنگ آهن 

اختیار فعاالن معدنی کشور قرار بگیرد تا بتوانیم از 

ایـن ذخایـر معدنـی نیز به بهترین شـکل ممکن بهره 

فعاالن معدنی موظف 
به پرداخت حقوق دولتی 
هستند و اگر نسبت به 
پرداخت میزان حقوق 

تعیین شده اقدام نکنند، 
در ادامه با عدم تخصیص 

سوخت، مواد ناریه و... 
مواجه خواهند شد

سازمان های مربوطه به شدت کاهش یافته است و 

بعضی از مسئوالن توجهی به مشکالت معدن کاران 

نمی کنند؛ چراکه عدم رفع هر یک از این معضالت 

می تواند روزانه چند 100 میلیون خسارت به فعاالن 

معدنـی وارد کنـد و از انگیـزه و حتـی تـوان آن هـا 

جهت ادامه فعالیت بکاهد.

حقوق دولتی معادن؛ یک دغدغه ماندگار  
وی در ارتبـاط بـا اخـذ حقـوق دولتـی معـادن، 

فـوق،  مشـکالت  تمامـی  وجـود  بـا  کـرد:  تاکیـد 

دولتـی  حقـوق  پرداخـت  بـه  موظـف  معـدن کاران 

هسـتند کـه رویه مشـخصی بـرای اخذ آن نیـز وجود 

نـدارد. در واقـع فعـاالن معدنـی موظـف به پرداخت 

حقـوق دولتـی هسـتند و اگـر نسـبت بـه پرداخـت 

میـزان حقـوق تعیین شـده اقدام نکننـد، در ادامه با 

عـدم تخصیـص سـوخت، مـواد ناریـه و... مواجـه 

خواهنـد شـد. متاسـفانه حقـوق دولتـی معـادن، بـه 

یک ابزار فشـار به فعاالن معدنی تبدیل شـده اسـت 

کـه در صـورت عـدم پرداخـت آن، محـروم از کلیـه 

خدمـات معدنـی خواهنـد شـد و در ادامـه نیـز بـا 

توقـف فعالیـت معـدن و طبـق مـاده 20، معـدن بـه 

مزایـده گذاشـته خواهـد شـد. ایـن در حالـی اسـت 

کـه بایـد حمایت های الزم جهت توسـعه اکتشـاف 

صـورت  جدیـد  ماشـین آالت  واردات  همچنیـن  و 

تسـهیل  بتواننـد ضمـن  فعـاالن معدنـی  تـا  پذیـرد 

شـرایط موجـود، بـه فعالیـت خـود ادامـه دهنـد و 

قانـون  یـک  اسـاس  بـر  را  دولتـی  حقـوق  سـپس 

مشخص پرداخت کنند.

بـه  اشـاره  ضمـن  سـنگ آهن  تولیدکننـده  ایـن 

نوسان قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی، اذعان 

کـرد: قیمـت سـنگ آهن بـه دنبـال اتفاقات مختلف 

در بازارهای جهانی همچون تنش های ژئوپلیتیکی، 

مشـکالت غول های اقتصادی جهان همچون چین، 

تعطیلـی معـادن بزرگ همچـون ریوتینتـو و... دائما 

در حـال نوسـان اسـت امـا این مسـائل نباید بـا وجود 

معـادن غنـی از سـنگ آهن در داخـل کشـور، تاثیـر 

چندانی بر قیمت تمام شده داشته باشد. متاسفانه 

برخی شرکت های بزرگ فوالدی نسبت به پرداخت 

نقـد در قبـال خریـد  پـول  بـه جـای  اوراق سـالیانه 
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باشیم. همین مسئله در صنعت سرب و روی کشور 

نیـز دیـده می شـود و در حالـی شـاهد اتمـام ذخایـر 

اکسـیدی هسـتیم کـه می توانیـم با گسـترش دانش 

فرآوری خاک سولفوره، خوراک موردنیاز تولیدکنندگان 

شمش روی و سرب را تامین کنیم.

 قاسـمی فالورجانـی ضمـن اشـاره بـه دغدغـه 

 55 تولیـد  چشـم انداز  تحقـق  جهـت  فوالدسـازان 

میلیـون تـن فـوالد در افـق 1404، ابـراز کـرد: در حال 

حاضـر فوالدسـازان بـزرگ کشـور نیـز بـا چالش هـای 

مختلفـی بـه ویـژه در تامیـن مـواد اولیـه دسـت و 

پنجه نرم می کنند. تغییر مداوم هزینه حمل ونقل 

شـرکت های  مشـکالت  دیگـر  از  معدنـی،  مـواد 

بـا  را  آن هـا  اولیـه  مـواد  تامیـن  کـه  اسـت  فـوالدی 

مشـکل همـراه کـرده اسـت و ایـن شـرکت ها ناچـار 

هسـتند بـه هـر نحـوی نسـبت بـه تامیـن خـوراک 

بـر همیـن  کننـد.  اقـدام  خـود  نیـاز  مـورد  پرعیـار 

حـوزه  در  موجـود  قوانیـن  دارد  ضـرورت  اسـاس 

تـا  شـود  تسـهیل  معدنـی  عملیات هـای  و  معـدن 

فعـاالن معدنـی بتوانند خوراک کافـی را در اختیار 

واحدهـای فـوالدی قـرار دهنـد. بـرای مثـال، مـا بـه 

دنبال توسـعه تولید سـنگ آهن در پایان اسـفند ماه 

نسـبت بـه اخـذ مجوزهـای الزم جهت شناسـایی و 

اسـتخراج یـک بلـوک جدیـد اقـدام می کنیـم. در 

حالـی کـه بایـد مجوزهـای الزم تـا اواسـط فروردیـن 

ماه سـال بعد در اختیار ما قرار بگیرد تا بتوانیم به 

سـرعت حـدود دو هفتـه را بـه تجهیـزات کارگاهـی 

خود اختصاص دهیم اما در کمال تعجب با تاخیر 

6 تا هشـت ماهه در صدور مجوزهای الزم روبه رو 

از  را  یـک سـال خـود  تولیـد  واقـع  و در  می شـویم 

دست خواهیم داد.

دریافت تسهیالت بانکی دشوار شده است  
وی در خصـوص دریافـت تسـهیالت حمایت از 

تولید، خاطرنشان کرد: اتفاقی که تا چند سال پیش 

رخ می داد، این بود که پروانه بهره برداری معادن به 

عنـوان ضمانت نامـه جهـت اخـذ تسـهیالت بانکـی 

پذیرفتـه می شـد امـا در حـال حاضـر ایـن اتفـاق رخ 

نمی دهد و این در حالی اسـت که تولیدکنندگان و 

فعـاالن معدنـی نیازمنـد تسـهیالت جهـت واردات 

تجهیـزات و ماشـین آالت جدیـد و همچنیـن اجـرای 

طرح هـای توسـعه ای هسـتند کـه متاسـفانه شـاهد 

عـدم همـکاری بانک هـا و موسسـات مالـی در ایـن 

زمینه هستیم.

مدیرعامـل شـرکت فنـی مهندسـی آریـن مـدرن 

جهان آرا در پایان یادآور شد: ظرفیت تولید سنگ آهن 

در مجموعـه مـا 30 هـزار تن در سـال اسـت و فعالیت 

خود را از سال 1397 آغاز کرده ایم. در حالی با حدود 

50 درصد ظرفیت اسـمی مشـغول تولید هستیم که 

امیدواریـم با کاهش مشـکالت مذکور، بتوانیـم توان 

تولیدی مجموعه را افزایش دهیم.

ببریـم. خوشـبختانه در حـال حاضر برخـی از معادن 

بخـش خصوصی کشـور ماننـد تنگـه زاغ و آک کهور، 

 45 از  هماتیـت  سـنگ آهن  پرعیارسـازی  مشـغول 

درصد به 67 درصد هسـتند و امیدوار هسـتیم این 

ایجـاد شـود؛  نیـز  توانایـی در سـایر معـادن کشـور 

چراکـه در اطـراف اسـتان های یـزد و اصفهان، ذخایر 

سنگ آهن هماتیتی فراوانی وجود دارد که به دلیل 

عـدم توانایـی موجـود بـرای بـه کارگیـری در تولیـد 

پیـدا  تولیدکننـدگان سـیمان اختصـاص  بـه  فـوالد، 

آفریقـای  بـرای مثـال، در معـدن کومبـو  می کنـد. 

جنوبی سالیانه 40 میلیون تن سنگ آهن هماتیت با 

عیـار 67 درصـد تولیـد می شـود امـا از آنجایـی کـه 

امـکان فـرآوری و پرعیارسـازی آن در داخـل کشـور 

فراهـم نیسـت، ناچـار بـه اسـتفاده از ایـن ذخایـر در 

تولید سیمان هستیم.

مدیرعامـل شـرکت فنـی مهندسـی آریـن مدرن 

جهـان آرا ادامـه داد: در حالـی با عدم توسـعه دانش 

فنی فرآوری سـنگ آهن هماتیت مواجه هسـتیم که 

نیـز  رنگ سـازی  مـاده معدنـی در صنعـت  ایـن  از 

اسـتفاده می شـود و متاسفانه شـاهد خام فروشی آن 

جهـت اسـتفاده در ایـن صنعـت هسـتیم. در حالـی 

کـه اگـر دانـش فنـی فـرآوری آن در اختیـار معـادن 

مختلـف قـرار بگیـرد، می توانیـم خـوراک مـورد نیـاز 

فوالدسازان را به میزان کافی تامین کنیم و در ادامه 

نداشـته  سـنگ آهن  تامیـن  خصـوص  در  مشـکلی 



شماره  240          آبان ماه  1401 24

فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

مدیر مهندسـی صنایع و تعالی سـازمانی شـرکت صنایع معدنی فوالد سـنگان خراسان گفت: 
بـا توجه به ابعـاد مختلف و اثرگذار فضای کسـب وکارها، در شـرکت صنایع معدنی فوالد سـنگان 
خراسـان بـا اسـتفاده از رویکردهـای »BSC-SWOT« و چارچـوب »OAS« استراتژسـی های 

محوری تدوین و بازنگری می شوند.

استراتژی، سنگ بنای موفقیت هر سازمان است

مرتضـی صادقـی در گفت وگـو بـا خبرنگار پایگاه 

بـا  ارتبـاط  در  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

اهمیت برنامه ریزی اسـتراتژیک، عنوان کرد: برخی 

از مدیران شرکت  ها تمرکز خود را بر انجام کارآمد و 

اثربخـش امـور روزمـره و فعالیت  های جاری سـازمان 

معطوف می کنند و اغلب اوقات قادر به پیش بینی، 

درک و تحلیل به  موقع تحوالت محیطی نیستند و 

از محیط پیرامونی خود غافل می  مانند. شاید بتوان 

افـول  یـا  شکسـت  اصلـی  دالیـل  از  یکـی  گفـت 

کسب  وکارها، غفلت از تحوالت محیطی و واکنش 

بـه  موقـع نشـان نـدادن بـه آن هاسـت. ایـن موضـوع 

موجـب نابـودی قدرت  هـای بزرگی همچـون نوکیا و 

اریکسـون در دنیا و شـرکت های متعددی در داخل 

کشور شده است.

وی در خصـوص اهمیـت مدیریـت اسـتراتژیک، 

افـزود: سـازمان ها، موجوداتـی زنده  اند که هـم خود و 

هـم محیط و اکوسیسـتم اطـراف آن هـا دائمـا در حال 

روش هـای  از  بایـد  رهبـران  بنابرایـن،  اسـت.  تغییـر 

مدیریت سنتی فاصله بگیرند و با بهره  گیری از ابزارها 

و نظام هـای مدیریتـی نویـن، پویایـی و رقابت پذیـری 

سـازمان را ارتقاء دهند. مدیریت اسـتراتژیک یکی از 

مفهـوم  اسـت.  مدیریتـی  مهـم  رویکردهـای  ایـن 

اسـتراتژی کـه بـرای اولیـن بـار در میدان هـای نبـرد به 

سـوی  بـه  را  خـود  راه  رفته  رفتـه  شـد،  گرفتـه  کار 

سـازمان های تجـاری و کسـب  وکارها باز کـرد و اکنون 

یکی از حیاتی ترین ابزارها و رویکردهای مدیریتی در 

عرصه  های ملی و بین  المللی شناخته می  شود. نظام 

مدیریت استراتژیک، عنصر اصلی سیستم مدیریت 

سازمان و سنگ بنای موفقیت کسب  وکارها به شمار 

می آیـد و موجـب مانـدگاری و بقـای آن هـا در فضـای 

رقابتی می شود.

فرایندی برای تعیین چشم اندازها  
مدیر مهندسی صنایع و تعالی سازمانی شرکت 

صنایـع معدنـی فـوالد سـنگان خراسـان بـا اشـاره بـه 

نیازمنـدی شـرکت ها بـه برنامـه مـدون اسـتراتژیکی، 

بیان کرد: سازمان ها، با در نظر گرفتن موقعیت فعلی 

خـود و ارتقـای آن، بـه یـک برنامـه  مـدون و دقیـق نیـاز 

دارند که نقشه راه را برای حرکت در مسیر پیشرفت 

و تعالی در اختیار آن ها قرار  دهد. فرایندی که در آن 

اسـت،  مشـخص  سـازمان  آینـده  چشـم اندازهای 

ایـن  در  می شـود.  نامیـده  اسـتراتژیک  برنامه ریـزی 

شـیوه، برنامه ریزی تمام ابعاد سـازمان در نظر گرفته 

می شود و سپس با سنجش موقعیت فعلی، اهداف 

و چشـم اندازهای بلندمـدت تعریـف می شـوند کـه 

تحقق هر یک از این چشـم اندازها، مسـتلزم در پیش 

گرفتـن مدیریـت اسـتراتژیک اسـت. ایـن مفهـوم، در 

علم مدیریت، تجزیه وتحلیل مسائل کالن و مهم در 

سـازمان اسـت که آن را مدیران ارشـد اجرا می کنند. 

در فراینـد مدیریـت اسـتراتژیک، شـرکت ها بـا انجـام 

تحلیل  هـای جامع محیطـی )شـامل ارزیابی و تحلیل 

محیط کالن، محیط رقابت و عوامل درونی سازمان(، 

فرصت  هـا، تهدیدهـا، قوت هـا و ضعف  هـای خـود را 

شناسـایی و درک می کنند. سـپس این شـرکت ها، با 

آگاهـی کامـل از نیازها و انتظارات ذی نفعان کلیدی  

خود، جهت گیری استراتژیک شامل فلسفه وجودی، 

ارزش های محوری و چشـم  انداز را ترسـیم و برای نیل 

به آن، استراتژی محوری خود را تعیین می کنند. در 

مرحله پایانی، با مشخص شدن اهداف استراتژیک و 

عملیاتی، برنامه  ریزی های الزم به منظور دستیابی و 

تحقق آن ها در سازمان انجام می شود.

صادقی ضمن اشاره به مدل های نوین استراتژی 

در جهـان، تصریـح کـرد: سـازمان ها بـه منظـور اجـرای 

مدل هـای  از  خـود  اسـتراتژیک  برنامه ریزی هـای 

مختلفی بهره مند می شـوند که بر اسـاس تجربیات 

شرکت های بزرگ و مطالعه و تحقیق در این حوزه به 

دست آمده  است. برخی از مدل های برنامه ریزی در 

آن هـا  از  اسـتفاده  کـه  یافته انـد  تکامـل  زمـان  طـول 

می توانـد پـازل درهم ریختـه سـازمانی را کامـل کنـد. 

برخـی دیگـر از آن هـا کـه متناسـب بـا فضـای فعلـی 

مناسـب  چنـدان  نکرده انـد،  رشـد  کسـب وکارها 

به کارگیـری در سـازمان های امـروزی نیسـتند و در 
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برخی از موارد حتی منسوخ شده اند. این بدان معنا 

است که روش ها و مدل های متعددی برای مدیریت 

و برنامه ریزی استراتژیک را متخصصان ارائه کرده اند. 

برخی از مهم ترین این مدل های کاربردی شامل مدل 

برنامه ریـزی اسـتراتژیک دیویـد، ولـن و هانـر، هیـل، 

هیـت، کاپـالن و نورتـون )نقشـه اسـتراتژی و کارت 

امتیـازی متـوارن »BSC«(، برایسـون، گـروه مشـاوران 

بوستون »BCG« و چارچوب پنج نیروی رقابتی پورتر 

اسـت. بـر همیـن اسـاس هـر سـازمان بـا توجـه بـه نوع 

فعالیـت خـود، بهتریـن و مناسـب ترین مـدل را بـرای 

انتخـاب  خـود  چشـم اندازهای  و  اهـداف  تحقـق 

می کنـد امـا از آنجایـی کـه فضـای کسـب وکارهای 

امروز تک بعدی نیسـتند، در بسـیاری از شـرکت ها از 

چندین مدل  مختلف استفاده می شود.

اقداماتی برای تحقق اهداف در فوالد   
سنگان

وی بـا اشـاره بـه برخـی از اقدامـات شـرکت فـوالد 

سـنگان در خصـوص برنامه هـای اسـتراتژیک، اذعـان 

کرد: شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان، با 

هدف تولید پایدار بخشی از گندله مورد نیاز شرکت 

فـوالد مبارکـه، فعالیـت خـود را در نزدیکـی معـادن 

سـنگ آهن سـنگان خراسـان آغاز کرد. در نتیجه، این 

شـرکت، بـا بهینـه کاوی از هلدینـگ خـود و تحقـق 

اهداف تعریف شده از میان مدل های مذکور، نظام 

)از  نورتـون  و  کاپـالن  اسـتراتژیک  مدیریـت  جامـع 

استادان دانشگاه هاروارد( را انتخاب کرده است. در 

شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان، مطابق 

رویکردهـای  و  ابزارهـا  از  شـده،  انتخـاب   مـدل  بـا 

متعددی نظیر تحلیل »PESTLE«، تحلیل پنج نیروی 

رقابتـی پورتـر، تحلیـل منبع محـور »RBV«، نقشـه 

استراتژی و کارت امتیازی متوازن استفاده می شود.

مدیر مهندسی صنایع و تعالی سازمانی شرکت 

صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان در همین راستا 

ادامه داد: در طول سـه سـال گذشـته، این شـرکت با 

یادگیـری از مشـاوران تـراز اول کشـور، بـرای اسـتقرار 

فراینـد مدیریـت اسـتراتژیک در سـطح کسـب وکار و 

وظیفـه ای اقـدام کـرده اسـت و هرسـاله مطابـق بـا 

فرایندی نظام مند با مشارکت معاونان، مدیران، رؤسا 

و برخی از سرپرستان، فعالیت های مختلفی را انجام 

می دهـد. بازنگـری و صحه گـذاری ارکان جهت سـاز 

و  وجـودی  فلسـفه  بیانیه هـای  )شـامل  اسـتراتژیک 

ماموریت، ارزش های سازمانی و چشم انداز(، با توجه 

از  یکـی  مبارکـه،  فـوالد  گـروه  چشـم انداز 1410  بـه 

اقدامات این شرکت به شمار می آید. تحلیل نیازها 

انتظـارات ذی نفعـان و تحلیـل محیـط کالن در  و 

حوزه هـای عوامـل سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعـی، 

در  قانونـی  و  زیسـت محیطی  فنـاوری،  فرهنگـی، 

شـرکت صنایع معدنی فوالد سـنگان خراسـان انجام 

می شود. با توجه به محیط رقابتی صنایع معدنی و 

فلـزی کشـور، ایـن شـرکت بـا اسـتفاده از رویکرد پنج 

به روزرسـانی  و  بازنگـری  بـه  پورتـر  رقابتـی  نیـروی 

تحلیـل محیـط صنعـت می پـردازد. تحلیـل عوامـل 

درونـی نیـز در ایـن شـرکت بـا رویکردهـای تحلیـل 

منبع محـور »RBV« و تحلیـل شـاخص های کلیـدی 

عملکرد انجام می شـود.

فـوالد  شـرکت  اقدامـات  بـه  ادامـه  در  صادقـی 

سـنگان در ایـن زمینـه اشـاره کرد و گفـت: با توجه به 

ابعـاد مختلـف و اثرگـذار فضـای کسـب وکارها، در 

بـا  فـوالد سـنگان خراسـان  شـرکت صنایـع معدنـی 

اسـتفاده از رویکردهای »BSC-SWOT« و چارچوب 

»OAS« اسـتراتژی های محـوری تدویـن و بازنگـری 

بـرای  شـرکت  ایـن  اقدامـات  دیگـر  از  می شـوند. 

دستیابی به اهداف و برنامه های موجود می  توان به 

بازنگری اهداف اسـتراتژیک و نقشـه استراتژی سطح 

کسـب وکار، بازنگـری شـاخص های کلیـدی عملکـرد 

»KPI’S«، تعیین اهداف کمی، شناسایی و تعریف 

اقدامـات اسـتراتژیک، تدویـن اسـتراتژی های سـطح 

کمیتـه  اسـتراتژیک  برنامه هـای  )شـامل  وظیفـه ای 

تحـول بهره بـرداری، کمیتـه تحـول منابـع انسـانی، 

تحـول  کمیتـه  مالـی،  و  اقتصـادی  تحـول  کمیتـه 

تکنولـوژی و توسـعه، حـوزه خریـد، حـوزه بازاریابی و 

و  شناسـایی  عمومـی(،  روابـط  حـوزه  و  فـروش 

سـطح  فرصت هـای  و  ریسـک ها  به روزرسـانی 

اسـتراتژیک و ارزیابـی سـطح بلـوغ نظـام مدیریـت 

استراتژیک »XPP Assessment« اشاره کرد.

وی در پایـان یـادآور شـد: اسـتقرار نظـام مدیریت 

اسـتراتژیک در شـرکت صنایـع معدنـی فوالد سـنگان 

خراسان، موجب تمرکز بر موضوعات مهم و کلیدی، 

مدیریت موثر منابع، هم سویی واحدهای مختلف و 

جهت دهی آن ها برای تحقق اهداف و چشم اندازهای 

شـرکت و گـروه فـوالد مبارکـه شـده اسـت. از جملـه 

دسـتاوردهای دیگـر ایـن نظـام می توان برقـراری نظام 

تحلیـل  و  پایـش  و  اسـتراتژیک  عملکـرد  مدیریـت 

شاخص های کلیدی عملکرد شرکت را نام برد. بدون 

شـک، حمایت مدیران ارشـد، ایجاد تفکر اسـتراتژیک 

در سـازمان و همچنین نشـر اسـتراتژی  ها به الیه  های 

نظـام  موفقیـت  عوامـل  از  می تـوان  را  عملیاتـی 

برنامه  ریزی اسـتراتژیک دانسـت. از سـوی دیگر، با 

توجه به تغییرات اجتناب  ناپذیر شرایط درون سازمانی 

و برون  سازمانی، نظام مدیریت استراتژیک نیز باید 

بـه  اسـتراتژیک  اهـداف  و  تحلیل  هـا  و  باشـد  پویـا 

صورت دوره  ای بازنگری شوند.
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شـرکت آرسـلورمیتال »ArcelorMittal« یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد جهان به شمار 
می آیـد. میـزان تولید فـوالد خام در سـه ماهه اول سـال ۲0۲1، حـدود 1۷ میلیـون و ۶00 هزار تن 
بـود و بـا افـت میانگین فصلـی 4 درصـدی، به حـدود 14 میلیـون و ۶00 هزار تن رسـید. شـرکت 
آرسـلورمیتال بـا تولید ۷9 میلیـون و ۲۶0 هـزار تن در سـال ۲0۲1، دومین تولیدکننده بـزرگ فوالد 
جهـان بود. این شـرکت یکپارچه فوالدی در سـال ۲0۲1، سـهم 4 درصدی از تولید فـوالد جهان را 
داشـت. آرسـلورمیتال در چنـد منطقه جهـان از جمله منطقه نفتـا، برزیـل، اروپـا و »ACIS« معدن و 
کارخانـه دارد. مطابـق پیش بینـی، چشـم انداز بنیـادی بلندمدت فوالد مثبت اسـت. تمرکـز چین بر 

کربن زدایی و حذف تخفیف مالیات بر ارزش افزوده، بازار فوالد را امیدبخش می کند.

آرسلورمیتال؛ دومین تولیدکننده 
بزرگ فوالد خام جهان
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، آرسلورمیتال »ArcelorMittal« یکی 

از بزرگ تریـن تولیدکننـدگان فـوالد جهـان اسـت. ایـن 

شرکت چند ملیتی که دفتر مرکزی آن در لوکزامبورگ 

سـیتی واقـع شـده اسـت، در سـال 2006 بـا خریـداری 

شرکت آرسلور توسط شرکت فوالد میتال و ادغام دو 

انـواع  آرسـلورمیتال  شـرکت  شـد.  تاسـیس  شـرکت 

محصـوالت فوالدی را که شـامل محصـوالت تخت و 

طویل است، تولید می کند. محصوالت تخت شامل 

اسـلب، ورق گـرم، ورق سـرد، ورق گالوانیـزه، ورق 

آلومینایز شده و ورق رنگی است. محصوالت طویل 

نیز شامل بیلت، مفتول، میلگرد ساده و آجدار، سیم، 

میخ، سیم بکسل، انواع مقاطع مانند نبشی، سپری، 

ریـل، تیرآهـن، پروفیـل و انـواع لولـه اسـت. سـهام ایـن 

شرکت در بورس های لوکزامبورگ، نیویورک، مادرید، 

یورونکسـت  و  پاریـس  یورونکسـت  ژوهانسـبورگ، 

آمستردام داد و ستد می شود.

نمودار 1، میزان تولید فوالد شرکت آرسلورمیتال 

اسـاس  بـر  می دهـد.  نشـان  اخیـر  فصل هـای  در  را 

محاسـبات آتورپـات، میـزان تولید فـوالد خام در سـه 

ماهه اول سـال 2021، حدود 17 میلیون و 600 هزار تن 

بـود و بـا افـت میانگیـن فصلـی 4 درصـدی، بـه حدود 

14میلیون و 600 هزار تن رسید. میزان تولید فوالد در 

شرکت آرسلورمیتال در سه ماهه دوم سال 2022 در 

مقایسـه با سـه ماهه اول سـال 2021، حدود 10 درصد 

افـت داشـت. درآمـد حاصـل از فروش این شـرکت در 

و  میلیـارد   22 برابـر   ،2022 سـال   دوم  ماهـه  سـه 

100میلیـون دالر بـود کـه در مقایسـه بـا 21 میلیـارد و 

800میلیون دالر برای سه ماهه اول سال 2022 اندکی 

کاهش داشت که تا حد زیادی منعکس کننده تاثیر 

درگیـری در اوکرایـن، کاهـش 41.2 درصـدی در بخش 

افـت  اروپـا،  در  ضعیف تـر  حمل و نقـل  و   »ACIS«

4.4درصدی بود.

عملکرد بخش های مختلف آرسلورمیتال   
در تولید فوالد

شـرکت آرسـلورمیتال بـا تولیـد 79 میلیـون و 

260 هزار تن در سال 2021، دومین تولیدکننده بزرگ 

فوالد جهان بود. این شرکت یکپارچه فوالدی در سال 

2021، سـهم 4 درصدی از تولید فوالد جهان داشـت. 

آرسـلورمیتال در چند منطقه جهان از جمله منطقه 

نفتـا، برزیـل، اروپـا و »ACIS« معدن و کارخانـه دارد. 

منطقـه نفتـا »NAFTA« شـامل کشـورهای کانـادا و 

مکزیـک اسـت کـه در آن کشـورها معـدن و کارخانـه 

تولید محصوالت تخت، طویل و لوله و پروفیل دارد. 

بخـش برزیل کارخانه های تولید محصـوالت تخت و 

طویل فوالدی و لوله کشـورهای برزیل و چند کشـور 

همسـایه آن ماننـد آرژانتیـن، کاسـتاریکا و ونزوئـال را 

آهـن  سـنگ  معـادن  همچنیـن  می شـود.  شـامل 

»Andrade« و »Serra Azul« در آن مناطـق واقـع 

شده انــــد. بخـــش اروپـــا نیـــز کارخانه هـــای تولیـــد 

محصوالت تخت و طویل، لوله و پروفیل و محصوالت 

پایین دسـت دیگر دارد و معادن سـنگ آهن بوسـنی و 

هرزگوین را نیز شامل می شود. بخش »ACIS« شامل 

و  و طویـل  تخـت  تولیـد محصـوالت  کارخانه هـای 

لولـه ای قزاقسـتان، اوکرایـن و آفریقای جنوبی اسـت. 

همچنیـن شـامل معـادن سـنگ آهن اوکرایـن و معادن 

سنگ آهن و زغال سنگ قزاقستان می شود.

تولیـد فـوالد خـام بخـش نفتـا در سـه ماهـه دوم 

سـال 2022 در مقایسـه با دو میلیون و 100 هزار تن در 

سه ماهه اول سال 2022، با 1.6 درصد کاهش به دلیل 

تعمیـر و نگهـداری در مکزیـک و کانادا به دو میلیون 

تن رسید. درآمد عملیاتی بخش نفتا نیز در سه ماه 

دوم سـال سـال 2022، بـه 817 میلیـون دالر رسـید. 

همچنیـن تولید فـوالد خام بخش برزیل بـا 1.5درصد 

افزایش، به سه میلیون و 100 هزار تن در سه ماهه دوم 

سـال 2022 در مقایسـه با سـه میلیون تن در سه ماهه 

اول سـال 2022 و سـه میلیـون و 200 هـزار تـن در سـه 

ماهـه دوم سـال 2021 افزایـش یافـت. درآمد عملیاتی 

برزیل نیز در فصل دوم سـال 2022، برابر یک میلیارد 

و 200 میلیون دالر بود.

بـــا کاهـش  تولیـــد فـــوالد خـــام بخـــش اروپـــا 

4.9درصـدی، بـه هشـت میلیـون و 300 هـزار تـن در 

سـه ماهه دوم 2022 در مقایسـه با هشـت میلیون و 

700 هـزار تـن در سـه ماهـه اول سـال 2022 رسـید. 

تولید فوالد خام بخش 
»ACIS« در سه ماهه دوم 
سال ۲0۲۲ با 4۸.۶ درصد 

کاهش، به یک میلیون و 
300 هزار تن در مقایسه 
با دو میلیون و 500هزار 
تن در سه ماهه اول سال 
۲0۲۲ رسید که عمدتا به 

دلیل کاهش مداوم تولید در 
اوکراین و تاثیرات ناشی 
از اعتصابات دو هفته ای 

کارگری و مسائل لجستیک 
در آفریقای جنوبی بود
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تولیـد در سـه ماهـه دوم سـال 2022 نسـبت بـه سـه 

ماهه اول 2022، به دلیل تعدیل تولید در پی کاهش 

یافتـه اسـت.  اشـتات کاهـش  آیزنهوتـن  تقاضـا در 

همین عوامل و تاثیر اضافی واکنش ها به قیمت های 

انـرژی باالتـر، منجـر به کاهـش 10.6درصدی در سـه  

ماهـه دوم سـال 2022 در مقایسـه بـا سـه  ماهـه دوم 

سـال 2021 شـد. درآمـد عملیاتـی بخـش اروپـا نیز در 

سه ماهه دوم سال 2022 برابر دو میلیارد دالر بود.

تولیـد فـوالد خـام بخـش »ACIS« در سـه ماهـه 

یـک  بـه  کاهـش،  بـا 48.6 درصـد  سـال 2022  دوم 

میلیون تن و 300 هزار تن در مقایسه با دو میلیون و 

500 هـزار تـن در سـه ماهـه اول سـال 2022 رسـید که 

بـه دلیـل کاهـش مداوم تولیـد در اوکرایـن و تاثیرات 

ناشـی از اعتصابـات دو هفتـه ای کارگـری و مسـائل 

لجستیک در آفریقای جنوبی بود. یکی از سه کوره 

بلنـد در اوکرایـن، کـوره بلنـد شـماره 6 کـه تقریبـا 

20درصد ظرفیت »Kryvyi Rih« است، در روز 

11 آپریـل 2022 دوبـاره راه انـدازی شـد. همچنیـن در 

ایـن منطقـه، تولیـد سـنگ آهن بـه  طـور پیوسـته بـه 

میـزان حـدود 55 درصـد در سـه ماهـه دوم سـال 

2022 افزایش یافته است.

اساس و مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر   
چشم انداز آرسلورمیتال

 2022 سـال  اول  نیمـه  در  تورمـی  فشـارهای 

تشـدید شـد و باعـث اختـالل قابـل توجهـی بـرای 

بـر  تاثیـرات  اسـت.  شـده  اقتصـادی  فعالیت هـای 

اعتمـاد مصرف کننـــده و کسب وکـــار، منجــر بـــه 

کاهـش  بـا  کـه  واقعـی می شـود  تقاضـای  کاهـــش 

فعالیت های صنعتی تشدید شده است و در نتیجه 

تقاضـای ظاهـری کمتـر از سـطح تقاضـای واقعـی و 

عـادی شـدن عرضـه فـوالد اسـت. محدودیت هـای 

عرضـه انـرژی یـک خطـر جـدی امـا نامشـخص بـرای 

فعالیت های اقتصادی در اروپا است.

این شـرکت ریسـک های بالقوه کاهشـی را برای 

پیش بینی هـای تقاضـای ارائـه شـده در نتایـج سـه 

ماهـه اول 2022، بـه  ویـژه بـرای پیش بینـی تقاضـا در 

اروپـا بـا توجـه به ریسـک های عرضـه گاز و همچنین 

در چین ریسک های مربوط به تاثیر محدودیت های 

مرتبـط بـا کرونـا در نظـر می گیـرد. آرسـلورمیتال بـا 

توجـه بـه ظرفیـت مبتنـی بـر کوره بلنـد در 9 کشـور 

اتحادیـه اروپـا، چنـدان نگرانـی مهمـی دربـاره عـدم 

قطعیـت در مـورد عرضـه گاز اروپـا بـرای تولیـد و 

عرضه نخواهد داشت.

مطابق پیش بینی، چشم انداز بنیادی بلندمدت 

فـوالد مثبـت اسـت. تمرکـز چیـن بـر کربن زدایـی و 

حذف تخفیف مالیات بر ارزش افزوده در صادرات 

فـوالد امیدبخـش اسـت. اقدامـات دولت هـا بـرای 

محافظـت در برابـر تهدیـدات تجـارت ناعادالنه نیز 

امـر  ایـن  بـه  توجـه  همچنیـن  اسـت.  طـور  همیـن 

ضـروری اسـت کـه فـوالد نقـش حیاتـی در چرخـه 

هیـچ  و  داشـت  خواهـد  کربن زدایـی  و  اقتصـاد 

جایگزینی ندارد.

میـزان تولیـد فـوالد خـام در سـه ماهـه اول سـال 

2021، حـدود 17 میلیـون و 600 هـزار تـن بـود و بـا افـت 

میانگیـن فصلـی 4 درصـدی، بـه حـدود 14 میلیـون و 

600هـزار تـن رسـید. میـزان تولیـد فـوالد در شـرکت 

آرسلورمیتال در سه ماهه دوم سال 2022 در مقایسه 

با سه ماهه اول 2021، حدود 10 درصد افت داشت.

تولیـد فـوالد خـام بخـش »ACIS« در سـه ماهـه 

یـک  بـه  کاهـش،  بـا 48.6 درصـد  سـال 2022  دوم 

میلیـون و 300 هـزار تـن در مقایسـه بـا دو میلیـون و 

500هـزار تـن در سـه ماهـه اول سـال 2022 رسـید کـه 

عمدتـا بـه دلیـل کاهـش مـداوم تولیـد در اوکرایـن و 

تاثیـرات ناشـی از اعتصابـات دو هفتـه ای کارگری و 

مسائل لجستیک در آفریقای جنوبی بود.
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

نظرسـنجی   ،»Reuters« موسسـه  از  نقـل  بـه   و 

خبرگـزاری رویتـرز از پنـج تحلیل گـر و محقـق نشـان 

می دهـد کـه پیش بینـی قیمـت بـرای مـواد اصلـی 

فوالدسـازی از حـدود 90 دالر در هـر تـن تـا حداکثـر 

اسـت.  متغیـر  سـال  پایـان  تـا  تـن  هـر  در  115 دالر 

داده های شـرکت مشـاوره ای »SteelHome« نشان 

می دهـد کـه تاکنـون قیمت هـای پایـان سـال طـی 

چند سال اخیر در این محدوده نبوده است.

مـاالن وو، مدیـر تحقیقـات شـرکت مشـاوره وود 

مکنزی بیان کرد که عواملی همچون ویروس کرونا 

و افـت عملکـرد در بخـش ساخت وسـاز و خریـد و 

فروش امالک همچنان در کاهش تقاضای فوالد در 

در  قیمت هـا  همچنیـن  اسـت.  تاثیرگـذار  چیـن 

کشورهای غربی به دلیل تقاضای ضعیف، تورم باال 

و تـرس از رکـود اقتصـادی، تا پایان سـال جاری نزولی 

خواهند بود.

قیمت سنگ آهن صادر شده به چین که حدود 

حـدود  می کنـد،  تامیـن  را  جهـان  فـوالد  از  نیمـی 

40درصد در سـال جاری به نسـبت رقم اعالم شـده 

در ماه مارس که بیش از 160 دالر بود کاهش یافت؛ 

چراکـه کشـور چین بـه محدودیت های اعمال شـده 

بـرای جلوگیـری از گسـترش ویـروس کرونـا پای بنـد 

بوده است و بخش امالک آن نیز با بحران نقدینگی 

و تقاضای ضعیف دست و پنجه نرم می کند.

سـنگ آهن  صادرکننـده  بزرگ تریـن  اسـترالیا، 

جهـان، کاهـش 0.6 درصـدی تولیـد فـوالد جهانی در 

سـال جاری را پیش بینی کرده اسـت که به حجمی 

معادل یک میلیارد و 947 میلیون تن خواهد رسید. 

مقدار کاهش تولید فوالد در چین و اتحادیه اروپا به 

قیمـت سـنگ آهن در انتهـای سـال ۲0۲۲ به سـمت پایین ترین سـطح خـود در سـه یا چهار 
سـال اخیـر حرکـت می کند و بـه نظر می رسـد در سـال آینده نیز ایـن رونـد نزولی ادامـه خواهد 
یافـت. در همیـن رابطـه، از یک سـو تولید فوالد در چیـن و اروپا کاهـش می یابد و از سـوی دیگر 

عرضه این محصول افزایش پیدا می کند.

قیمت سنگ آهن
 تحت تاثیر مشکالت تقاضای جهانی
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ترتیب 2 درصد و 7.1 درصد خواهد بود.

دولـت چیـن در گـزارش سـه ماهـه خـود کـه در 

ماه اکتبر منتشـر شـد، اعالم کرد که عواملی چون 

نگرانی های فزاینده ناشی از رکود اقتصادی جهانی، 

شـیوع مجـدد ویـروس کرونـا و ضعـف در بخـش 

مسـکن چیـن، تقاضـای جهانـی فـوالد و سـنگ آهن را 

در ماه های اخیر کاهش داده است. چین نزدیک به 

70 درصـد سـنگ آهن خـود را از راه دریـا خریـداری و 

وارد می کنـد کـه حدود دو سـوم آن توسـط اسـترالیا 

تامین می شود.

در گـزارش دولـت چیـن اعـالم شـده اسـت کـه 

بـه  منجـر  همچنـان  اوکرایـن  مناقشـه  پیامدهـای 

کاهـش عرضـه سـنگ آهن در بازارهـا شـده اسـت و 

آن هـا را بـا مشـکل مواجـه می کنـد. ایـن در حالـی 

اسـت کـه بحـران انـرژی نیـز مانـع از تولیـد فـوالد در 

اروپا می شود.

کاهش شدید قیمت سنگ آهن بر تولیدکنندگان 

           BHP Group«،                      بزرگ مانند شرکت های

Vale SA« و سـایر شـرکت ها در اسـترالیا در کنـار 

تاثیـر  برزیـل  کشـور  بـزرگ  کننـده  تامیـن   دومیـن 

ماننـد  شـرکت ها،  برخـی  امـا  گذاشـت  خواهـد 

»BHP« که بزرگ ترین شرکت معدنی جهان است، 

از این جریان تاثیر نپذیرفتند.

هـاو مـک کی، معـاون تحلیل بـازار و اقتصاد این 

شـرکت اعالم کرد که این شـرکت اطمینان دارد که 

چیـن بـه عنـوان منبـع عرضـه و تامیـن با ثباتـی برای 

سنگ آهن در سال های آتی مطرح خواهد شد.

وی افـزود کـه ایـن اعتمـاد بـه نفس بـا عزم چین 

بـا اجـرای اقدامـات و  بـرای تقویـت اقتصـاد خـود 

سیاست های محرک اقتصادی این کشور و برخالف 

رونـد اقتصـاد جهانـی کـه بـه سـمت انقبـاض پیـش 

می رود، تقویت می شود.

تحلیل گـران شـرکت خدمـات مالی و بانکـداری 

آمریکایی »J.P. Morgan« پیش بینی قیمت سنگ 

آهن را در ماه گذشته از 133 دالر به 103 دالر در هر 

تـن بـرای نیمـه دوم سـال 2022 و بـرای سـال آینـده از 

105 دالر به 94 دالر بر تن می کنند.

ایـن تحلیل گـران در گزارشـی در مـاه گذشـته 

پیش بینی کردند که عرضه در چین افزایش خواهد 

یافت و در اثر این امر، بازار چین احتیاج به کاستن 

عرضـه بـه  منظـور ایجـاد تعـادل در بـازار را خواهـد 

داشـت. بـر اسـاس اطالعـات ایـن گـزارش، انتظـار 

مـی رود کـه در سـال 2023، 50 میلیـون تـن بـه میزان 

عرضه کنونی اضافه شود که بخش قابل توجهی از 

 »Vale« این افزایش عرضه ناشـی از عملکرد شـرکت

در برزیل خواهد بود.

بـه گفتـه ایـن تحلیل گـران، پـس از فاجعـه مرگبار 

سـد باطلـه متعلـق بـه شـرکت والـه در سـال 2019 کـه 

بررسی های نکات ایمنی و کاهش تولید را در آن زمان 

به همراه داشت، تولید روزانه این شرکت در راستای 

همگامـی با برنامه ریزی هـای ارائه شـده درباره حجم 

تولید در سال 2022 افزایش یافته است.

تولیـد  پیش بینـی  والـه  شـرکت  حـال،  ایـن  بـا 

سـنگ آهن خود در سـال 2022 را کاهش داده اسـت 

کـه تـا حـدی بـه دلیـل قیمت هـای پایین تـر در بـازا 

بوده اسـت و منجر به کاهش حاشـیه سـود بازه سه  

ماهه دوم سال این شرکت شده است. تحلیل گران 

شرکت »Itau BBA« این موضوع را به عملکرد این 

شرکت در بازار نسبت دادند.

کم رنگ شـدن امیدها به بازار تقاضای چین به  

دلیل کنترل کامل گسـترش ویروس کرونا و اجرای 

سیاست های کووید صفر همراه با محدودیت های 

ایجاد شده برای تولید فوالد در طول ماه های سرد، 

چشـم انداز رشـد قیمـت تـا پایـان سـال جـاری را در 

هاله ای از ابهام قرار داده است.

 »ANZ commodity« استراتژیست های شرکت

اعـالم   2022 اکتبـر  هفتـم  روز  در  یادداشـتی  در 

کردنـد کـه عواملـی ماننـد بحـران انـرژی در اروپـا و 

محدودیت های تولید طی فصل زمستان در چین، 

احتمال بهبود روند تولید فوالد در سه ماهه چهارم 

سال 2022 را کم رنگ کرده است.

»Rio Tinto«»

«



شماره  240          آبان ماه  1401 32

آلومینیوم
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی



33         آبان ماه  1401        شماره  240

آلومینیوم
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

آلومینیومآلومینیوم

تولیدازرونقافتادهاست

آمادگیبازارهایآلومینادربرابرفشارهزینههاوبالتکلیفیروندتقاضا

غبارجنگروسیهواوکراینبرپیکرتجارتآلومینا
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مدیـر کارگاه ریخته گری انصاری، تولیدکننده پروفیل آلومینیومی گفـت: کاهش تقاضا و افت قیمت 
آلومینیـوم در بازارهـای جهانـی و همچنین نوسـان نـرخ ارز در داخل هم زمان بـا ادامه رکـود حاکم در 
صنعـت ساخت وسـاز، باعث شـده اسـت تـا بسـیاری از کارگاه های تولیـدی ناچار به تعدیـل نیروی 

انسانی و کاهش تولید شوند.

تولید از رونق افتاده است
مدیر کارگاه ریخته گری انصاری:

عبـاس انصـاری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: با توجه 

بـه افزایـش روزافـزون مشـکالت در بخش تولیـد، در 

حـال حاضـر بـا 50 درصـد ظرفیـت تولیـد مشـغول 

فعالیـت هسـتیم. نوسـان قیمـت مـواد اولیـه طـی 

هفت ماه اخیر، به شدت تولیدکنندگان را با مشکل 

مواجه کرده است و نمی توانیم برنامه ریزی مشخصی 

برای تولید داشته باشیم.

آلومینیوم در    قیمت  نوسان 
جهانی بازارهای 

وی در خصـــوص نوســـان قیمـــت آلومینیــــوم، 

عنـوان کـرد: بـه منظـور تولیـد پروفیـل آلومینیومی و 

همچنین تیغه کرکره  از شمش و ضایعات آلومینیومی 

استفاده می کنیم. قیمت آلومینیوم در بورس فلزات 

لندن دائما در حال نوسان بوده است و در اواخر سال 

گذشـته، بـه مـرز چهـار هـزار دالر بـه ازای هـر تـن در 

بـورس فلـزات لنـدن رسـید و در ادامـه به دلیل جنگ 

روسـیه و اوکرایـن و همچنیـن افزایـش نـرخ بهـره در 

بانک های معتبر جهانی، به حدود دو هزار 100 دالر به 

ازای هـر تـن کاهـش پیـدا کـرد. بـه دنبـال ایـن امـر، 

قیمـت ایـن فلـز در بـازار داخلـی نیـز بـا نوسـان همـراه 

شده است؛ چراکه قیمت گذاری شمش در بورس بر 

پایـه نـرخ دالر و همچنیـن بـورس فلـزات لنـدن انجـام 

می شـود و زمانـی کـه قیمـت آلومینیـوم در بازارهای 

جهانی تغییر چشمگیری پیدا می کند، تعادل عرضه 

و تقاضـای شـمش در بـورس بـر هـم می ریـزد و ایـن 

مسـئله در نهایت منجر به افزایش کاذب قیمت آن 

در بازار می شود. به همین علت، ما در نظر داریم تا 

پایان امسال، با حدود نصف ظرفیت اسمی مجموعه 

فعالیـت داشـته باشـیم تـا قیمـت آلومینیـوم بـه یـک 

ثبـات نسـبی در بازارهـای جهانـی و در نهایـت داخل 

دست پیدا کند.

 مدیـر کارگاه ریخته گـری انصـاری در ارتبـاط بـا 

قطعـی بـرق واحدهـای صنعتـی، مطرح کـرد: قطعی 

یـک روزه بـرق در تابسـتان امسـال، تولید مجموعـه را 

تحت تاثیر قرار داد. برق واحدهای صنعتی فعال در 

شهرک صنعتی شمش آباد راس ساعت 11 در روزهای 

دوشـنبه هـر هفتـه قطـع می شـد و بـا توجـه بـه اینکـه 

ریخته گـری یـک فراینـد پیوسـته اسـت، بنابرایـن مـا 

چاره ای جز توقف کامل تولید و تعطیلی مجموعه  در 

ایـن روز نداشـتیم؛ چراکـه اگـر حیـن فراینـد تولیـد بـا 

ضررهـای  و  خسـارات  شـویم،  مواجـه  بـرق  قطعـی 

وارد  تجهیـزات  سـایر  و  بـه کوره هـا  جبران ناپذیـری 

خواهـد شـد. ایـن اتفـاق در سـال های پیـش بـا مـدت 

زمـان کمتـر طی روزهای بیشـتر در هفتـه رخ می داد 

کـه بـا توجـه بـه مشـخص نبـودن زمـان دقیـق قطعـی 

بـرق، مشـکالت فراوانـی را بـرای واحدهـای صنعتـی 

زمان بنـدی  امسـال  تابسـتان  امـا  بـود  کـرده  ایجـاد 

مشخصی برای قطعی برق در نظر گرفته شده بود و 

زیان کمتری متحمل تولیدکنندگان شد.
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افت چشمگیر انگیزه نیروی انسانی  
انصـاری در ادامـه بـه کاهـش نیـروی انسـانی در 

بخـش تولیـد اشـاره کـرد و گفـت: واقعیـت امـر ایـن 

اسـت کـه نیـروی انسـانی داخلـی تمایـل و انگیـزه 

کافـی بـرای فعالیـت در کارگاه هـای ریخته گـری را 

نـدارد و مـا ناچـار بـه اسـتفاده از اتبـاع خارجـی در 

مجموعـه شـده ایم. در حالی که اگـر این انگیزه در 

افـراد جویـای کار بـه ویـژه جوانـان ایجـاد شـود، در 

رشـد  و  بیـکاری  معضـل  کاهـش  شـاهد  ادامـه 

متاسـفانه  بـود.  خواهیـم  کشـور  در  اقتصـادی 

بسیاری از کارگران به دالیل واهی و غیر موجه، به 

دنبـال عـدم حضـور مـداوم در مجموعـه هسـتند و 

جالب اینکه بسیاری از آ  ن ها نیز همواره نسبت به 

حقـوق دریافتـی خـود اعتـراض می کننـد. ایـن در 

رشـد  دلیـل  بـه  نیـز  کـه کارفرمایـان  اسـت  حالـی 

هزینه های تولید اعم از بیمه، مالیات و...، توانایی 

تامیـن نقدینگـی الزم جهـت پرداخـت افزایـش 57 

درصـدی حقـوق نیـروی انسـانی در سـال جـاری را 

ندارنـد و بـا ایـن وجـود، بعضـی از آن هـا بـه دنبـال 

پرداخت مشـوق های مالی و یا بسـته های معیشتی 

بـه کارگـران جهـت کاهش حداقل مشـکالت موجود 

به ویژه برای افراد متاهل هستند.

وی ضمـن اشـاره بـه رکـود حاکـم بـر بازارهـای 

داخلـی، اذعـان کـرد: در صورتی که خرید و فروش 

در بـازار بـا رونـق همراه باشـد، می توانیم مشـکالت 

ذکر شده را به نحوی مدیریت کنیم اما متاسفانه 

رکـود موجـود در بازار باعث شـده اسـت که فروش 

چندانـی صـورت نپذیـرد و در ادامـه تولیدکننـده 

ناچـار بـه کاهـش تولیـد شـود. در حـال حاضـر بـازار 

پروفیـل آلومینیومـی متاثـر از سـه فاکتـور قیمـت 

آلومینیـوم در بورس هـای جهانـی بـه ویـژه فلـزات 

لندن، نوسان نرخ ارز و قیمت آلومینیوم در داخل 

اسـت و هرگونـه نوسـان در مـوارد فـوق، منجـر بـه 

تغییراتـی در تولیـد خواهـد شـد. بـه نظـر می رسـد 

اگـه رکـود حاکم همچنـان ادامه پیدا کنـد، ما قادر 

بـه ادامـه فعالیـت خـود نخواهیـم بود و بسـیاری از 

واحدهـای کوچـک تولیـدی نیـز در آینـده تعطیـل 

خواهند شد.

مالیات، گریبان تمام تولیدکنندگان را   
گرفته است

مدیر کارگاه ریخته گری انصاری با انتقاد از اخذ 

مالیات هـای سـنگین از تولیدکننـدگان، خاطرنشـان 

کرد: مدتی قبل اقدام به دریافت دو میلیارد تومان 

تسـهیالت بانکـی جهـت تامیـن سـرمایه در گـردش 

مجموعـه کردیـم. در حالـی کـه مـا اقـدام بـه فـروش 

محصـوالت تولیـدی خـود بـا یک دسـتگاه کارتخوان 

مشخص می کنیم، میزان مالیات تعیین شده برای 

سـال مالـی 1399 مجموعـه در حـدود 200 میلیـون 

تومـان اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه بسـیاری از 

مجـاز،  غیـر  صـورت  بـه  ریخته گـری  کارگاه هـای 

مشغول فعالیت در اطراف شهرهای بزرگ صنعتی 

هستند و هیچ هزینه ای بابت مالیات، گاز و... نیز 

پرداخت نمی کنند. با این حال، ما نسـبت به تهیه 

پرینـت حسـاب بانکـی مجموعـه اقـدام کرده ایـم تـا 

بتوانیم میزان مالیات تعیین شده را کاهش دهیم و 

حتـی نسـبت به این مسـئله اعتـراض خـود را مطرح 

نتیجـه  ادامـه  در  هسـتیم  امیـدوار  کـه  کرده ایـم 

مطلوب حاصل شود.

انصاری ادامه داد: بدون شک این سنگ اندازی ها 

و دست اندازها منجر به کاهش انگیزه تولیدکنندگان 

برای ادامه فعالیت آن هم در چنین شرایط سخت و 

نیـروی  تعـداد  شـد.  خواهـد  اقتصـادی  دشـوار 

تـا چنـد سـال  انسـانی شـاغل در کارگاه انصـاری 

پیـش، در حـدود 70 نفـر بـود کـه همگـی بـا انـرژی و 

انگیزه کافی در بخش های مختلف فعالیت می کردند 

اما در حال حاضر نه تنها با افت محسوس نیروی 

بلکـه  مواجـه هسـتیم  جـوان  و  انگیـزه  بـا  انسـانی 

تولیدکنندگان نیز تمایل چندانی به ادامه فعالیت 

خـود ندارنـد و نمی تواننـد آینـده روشـنی را بـرای 

این بخش متصور شوند.

وی خاطرنشـان کرد: شـهرک صنعتی شمس آباد، 

شـناخته  کشـور  در  صنعتـی  شـهرک های  قطـب 

می شود که تا مدتی قبل با رونق تولید در واحدهای 

صنعتـی ایـن شـهرک مواجـه بودیـم امـا متاسـفانه در 

حـال حاضـر بسـیاری از ایـن واحدهـا به دلیـل افزایش 

هزینه هـای تولیـد و رکـود حاکـم در بـازار، ناچـار بـه 

در حال حاضر نه تنها با 
افت محسوس نیروی 

انسانی با انگیزه و جوان 
مواجه هستیم بلکه 

تولیدکنندگان نیز تمایل 
چندانی به ادامه فعالیت خود 

ندارند و نمی توانند آینده 
روشنی را برای این بخش 

متصور شوند
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انسـانی و همچنیـن کاهـش تولیـد  نیـروی  تعدیـل 

شده اند. اگرچه این معضالت تنها مختص به بخش 

تولید نیست و سایر صنوف و مشاغل نیز با مشکالت 

مرتبـط بـا خـود روبـه رو شـده اند و در حالـت کلـی، 

شرایط بازار مساعد نیست.

این تولیدکننده پروفیل آلومینیومی در پاسخ به 

سوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه دانش 

و تکنولوژی تولید در داخل در مقایسه با کشورهای 

همسـایه را چگونـه ارزیابی می کنید، اذعان کـرد: در 

حالـی کشـورهای همسـایه همچـون ترکیـه و امـارات 

متحده عربی در تولید محصوالت آلومینیومی از ما 

پیشـی گرفته انـد که تا چندی قبـل، واردکننـده انواع 

این تولیدات بودند اما اکنون با به کارگیری از دانش 

و ماشین آالت روز تولید، به یکی از برترین صادرکنندگان 

منطقه و حتی جهان تبدیل شده اند. از سوی دیگر، 

بازار داخلی مملو از قطعات و همچنین دستگاه های 

بی کیفیـت چینـی بوده و همین مسـئله منجر بـه از 

رونـق افتـادن تولیـد و حتـی فـروش تولیـدات داخـل 

نقـش  نمی تـوان  میـان  ایـن  در  البتـه  اسـت.  شـده 

برقـراری  بـدون شـک  نادیـده گرفـت و  را  تحریم هـا 

ارتباطـات بـا تولیدکننـدگان برتـر می توانـد بـه تولیـد 

محصوالت جدید و باکیفیت بینجامد.

رکود ساخت وساز به تولید پروفیل   
آلومینیومی ضربه زد

انصـاری در ادامـه ضمـن اشـاره بـه اهمیـت رونـق 

تولیـد پروفیل هـای  صنعـت ساختمان سـازی در 

آلومینیومـی، عنـوان کرد: عمده مشـتریان پروفیل و 

حتـی تیغـه کرکره هـای آلومینیومـی، فعـاالن صنعت 

ساخت وساز هستند که متاسفانه این صنعت نیز در 

حـال حاضـر بـا رکـود همـراه شـده اسـت. در حالی که 

اگـر ساختمان سـازی در داخـل بـا رونـق همـراه شـود، 

بدون شک تولید و فروش پروفیل و مقاطع آلومینومی 

بـه مثابـه  مـا  اکنـون  پیـدا خواهـد کـرد.  نیـز رشـد 

پیرمردی هستیم که دچار فراموشی شده است و در 

گـذر زمـان به مشـکالت روحی و جسـمی وی افـزوده 

می شـود. در حالـی کـه هنـوز چهـار مـاه به پایان سـال 

1400 باقی مانـده اسـت، بسـیاری از تولیدکننـدگان 

نگـران شـرایط بـازار در سـال آتـی هسـتند و مشـخص 

نیسـت کـه تولیـد طـی ایـن مـدت دسـتخوش چـه 

تغییراتی خواهد شد.

وی با انتقاد از عدم حمایت دولت از واحدهای 

کوچـک صنعتـی، تاکیـد کرد: در حالی شـاهد رشـد 

روزافزون مشکالت موجود در بخش تولید هستیم 

کـه سـازمان های مرتبـط بـه جـای اینکـه در راسـتای 

کاهـش مشـکالت موجـود قـدم بردارنـد، بـه دنبـال 

مانع تراشـی بـرای تولیدکننـدگان هسـتند. ایـن در 

حالـی اسـت کـه مشـکالت موجـود بایـد ریشـه یابی 

شوند و دولت باید یاری رسان فعاالن بخش خصوصی 

بـه ویـژه بخـش تولید باشـد. واقعیـت امر این اسـت 

که تولیدکنندگان هدفی جز اشـتغال زایی بیشـتر و 

مشـکالت  متاسـفانه  امـا  ندارنـد  اقتصـادی  رونـق 

موجـود باعـث شـده اسـت که نسـبت بـه ادامـه این 

راه سخت و دشوار دلسرد شوند.

مدیـر کارگاه ریخته گـری انصـاری در خصـوص 

چشم انداز صنعت آلومینیوم، ابراز کرد: اگر شرایط 

تولیـد بـه همیـن شـکل ادامه پیـدا کنـد، نمی توانیم 

آینـده روشـنی را بـرای صنعـت آلومینیـوم کشـور 

متصـور شـویم. در حالـی کـه شـرکت های مطـرح 

آلومینیومـی بـه دنبـال تولیـد محصـوالت جدیـد و 

مـا  تولیـد خـود هسـتند،  به روزرسـانی فرایندهـای 

ماشـین آالت  و  قدیمـی  دانـش  از  بایـد  همچنـان 

فرسـوده در خطوط تولید اسـتفاده کنیم. البته باید 

در نظر داشـت که اتفاقات اخیر در سـطح جهان به 

ویـژه جنـگ روسـیه و اوکرایـن، تاثیـر منفـی بـر بـازار 

فلزات گذاشـته اسـت و همچنین تمایل دولت های 

مختلف به حفظ انواع ضایعات آهنی و غیر آهنی، 

تامیـن مـواد اولیـه را بیـش از پیـش دشـوار سـاخته 

است. تا چندی پیش، ضایعات آلومینیومی فراوانی 

از کشـور عـراق بـه داخـل وارد می شـد کـه در سـایر 

بخش هـا مـورد اسـتفاده قرار می گرفـت اما اکنون با 

افـت چشـمگیر ضایعـات در کشـور بـه دنبـال عـدم 

قدیمـی  سـازه های  تخریـب  همچنیـن  و  واردات 

روبه رو هستیم.

انصاری در پایان یادآور شد: امیدوار هستیم در 

ادامه شاهد ثبات نرخ ارز و همچنین نوسان قیمت 

آلومینیـوم در بازارهـای داخلـی باشـیم تـا بتوانیـم با 

توان و ظرفیت بیشتری به تولید خود ادامه دهیم.

در حالی شاهد رشد 
روزافزون مشکالت موجود 
در بخش تولید هستیم که 
سازمان های مرتبط به جای 

اینکه در راستای کاهش 
مشکالت موجود قدم 

بردارند، به دنبال مانع تراشی 
برای تولیدکنندگان هستند
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بازارهـای آلومینـا و آلومینیوم اولیه در سـطح جهان ممکن اسـت همچنان شـاهد نوسـانات و 
چالش هـای تولیـد در سـه ماهـه چهارم سـال جـاری در بحبوحـه نگرانی هـای مـداوم در مورد 
قیمـت انـرژی و وقفه هایـی در تولیـد و تجـارت باشـند؛ ایـن در حالی اسـت که نشـانه ها برای 

تقاضای صنایع پایین دستی حکایت از موضوع دیگری دارد.

آمادگی بازارهای آلومینا در برابر فشار هزینه ها و 
بالتکلیفی روند تقاضا

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از موسسـه »Platts«، تـا پیـش از برگـزاری 

کنگره حزب کمونیست چین، فعاالن بازار در انتظار 

صنعـت  بـرای  بالقـوه  سیاسـت های  به روزرسـانی 

آلومینیوم در مورد مصرف انرژی و دستورالعمل های 

زیسـت محیطی در کنگـره ملـی حـزب کمونیسـت 

بودند. این در حالی اسـت که واحد های ذوب چین 

قراردادهـای محموله هـای دریایی را از سـه ماهـه اول 

2022 و در بحبوحـه بالتکلیفـی و بی ثباتـی در مـورد 

تاثیر زمستان بر صنعت آلومینیوم داخلی این کشور، 

نگرانی هـای  عالوه برایـن،  کرده انـد.  قیمت گـذاری 

فزاینده ای در مورد کاهش بیشـتر ظرفیت تولید در 

پاالیشـگاه های آلومینـای اروپـا در بحبوحـه افزایـش 

قیمت انرژی وجود دارد.

موسسه »Platts«، قیمت فوب آلومینا در بنادر 

اسـترالیا را در روز هفتـم اکتبـر 2022، حـدود 320 دالر 

در هـر تـن ارزیابـی کـرد کـه نسـبت بـه قیمـت فـوب 

آلومینـای آتالنتیـک برزیـل، 30 دالر در هـر تن تفاوت 

داشت. این موسسه آلومینا را در بازار استان شانشی 

بـا شـرط تحویـل درب کارخانـه تولیدکننـده در روز 

30سپتامبر، دو هزار و 790 یوان بر تن ارزیابی کرد که 

نسـبت بـه ماه هـای جـوالی و آگوسـت ثابـت بـود امـا 

نسبت به سطح قیمتی دو هزار و 870 یوان بر تن در 

ابتدای فصل سوم، کمتر بود.

نوسان قیمت های آلومینا در استرالیا در   
بحبوحه مشکالت تولید

برخـی منابـع اعـالم کردنـد که قیمـت آلومینای 

اسـترالیا در مـاه سـپتامبر نوسـان داشـته اسـت و در 

برخـی از محموله هـای ارسـالی بـه خـارج از مناطـق 

استرالیای غربی در بحبوحه باران شدید در این قلمرو 

تاخیرهایی ایجاد شد.

در هفته منتهی به روز 16 سپتامبر، نرخ معامالت 

در بازار فیزیکی تا 358 دالر در هر تن برای تحویل در 

بنـدر اسـترالیا گـزارش شـد. بـا ایـن حـال، ایـن نـرخ در 

بازار در هفته آخر سپتامبر شروع به کاهش کرد؛ به 

طـوری کـه قیمت هـا در پایان ماه سـپتامبر به قیمت 

320 دالر در هر تن رسید که در آن زمان پایین ترین نرخ 

اعالم شده طی یک سال بود.

این منابع افزودند که پس از برنامه های تعمیر و 

نگهـداری پاالیشـگاه ها و بـه دنبـال مشـکالت ایجـاد 

شده از زمان شروع همه گیری ویروس کرونا، هنوز به 
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طـور کامـل رونـد تولیـد در ایـن پاالیشـگاه ها به حالت 

عادی برنگشته است.

بدیـن ترتیـب انتظـار مـی رود کـه در کوتاه مدت، 

مقـداری مـازاد عرضـه در بـازار در دسـترس باشـد؛ 

چراکه پاالیشـگاه بینتـان آلومینای اندونزی توانسـته 

اسـت فـاز دوم خـط تولیـد خـود را در مـاه سـپتامبر 

راه اندازی و ظرفیت آن را دو برابر کند و به دو میلیون 

تن در سال برساند.

در همیـن رابطـه، برخـی فعـاالن در بـازار اعـالم 

کردند که با توجه به نگرانی ها درباره حجم عرضه و 

تقاضا و مقدار تولید، عدم قطعیت در مورد عرضه و 

تقاضای بازار برای آینده بیشتر خواهد شد.

تاثیر زمستان در چین  
در مـاه آگوسـت 2022، بـه دلیـل کاهـش فعالیت 

پاالیشـگاه ها و فشـار هزینه ها به تدریج افزایش یافت 

اما در نیمه دوم سـه ماهه سـوم سـال 2022، به دلیل 

کاهـش فعالیـت و بهره بـرداری کمتـر در واحدهـای 

یون نـان چیـن در  اسـتان های سـیچوان و  ذوب در 

برق آبـی،  نیروگاه هـای  بحرانـی  وضعیـت  بحبوحـه 

قیمـت آلومینـا در چیـن بـه پایین تریـن حـد خـود از 

ابتدای سال رسید.

برخـی از فعـالن در بـازار انتظار داشـتند فعالیت 

در برخـی از پاالیشـگاه ها در شـمال چیـن بـه دلیـل 

بوکسـیت  کمبـود  و  زیسـت محیطی  ممیزی هـای 

وارداتی در سه ماهه سوم سال جاری کاهش یابد اما 

این اتفاق نیفتاد. آخرین داده های دریافتی از گمرک 

چیـن نشـان می دهـد کـه واردات بوکسـیت چیـن، 

23.5درصد در سال و 1.5 درصد در ماه افزایش یافته 

و حجم آن به 10 میلیون و 700 هزار تن در ماه آگوست 

رسیده است.

در همیـن راسـتا، حجـم صـادرات آلومینای چین 

نیز در سه ماهه سوم سال جاری کاهش داشت و این 

در حالـی اسـت کـه حجـم معامـالت داخلـی چیـن 

اسـتان  در  قیمت هـا  شـد  باعـث  و  یافـت  افزایـش 

شاندونگ با شرط تحویل درب کارخانه تولیدکننده، 

بـه دو هـزار و 800 یـوان در هـر تـن کاهش یابد و پس از 

دو مـاه ثابـت مانـدن، به قیمت سـه هـزار یـوان در هر 

تن در سه ماهه دوم سال برسد.

یک تاجر چینی اعالم کرد که فصل زمسـتان در 

حال نزدیک شدن است و طبق آنچه در سال گذشته 

شاهد آن بودیم، کاهش مقدار تولید نامتعادل و عدم 

تطابق حجم مواد اولیه همچنان می تواند به نوسانات 

قیمت در سه ماهه چهارم سال جاری منجر شود.

قبل از کاهش ظرفیت تولید در واحدهای ذوب 

در اسـتان یون نـان چیـن، تولید آلومینیـوم اولیه چین 

در مـاه آگوسـت بـه باالتریـن حـد خـود یعنـی سـه 

میلیـون و 310 هـزار تـن رسـیده بـود کـه 9.6 درصـد 

نسـبت به دوره مشـابه از سـال گذشـته و 2.3 درصد 

نسبت به ماه جوالی 2022 افزایش را نشان می داد.

برخـی از منابـع چینـی در همیـن رابطـه اعـالم 

کردنـد جـدای از هزینه هـای مرتبـط بـرای راه انـدازی 

در همین رابطه، برخی 
فعاالن در بازار اعالم کردند 

که با توجه به نگرانی ها درباره 
حجم عرضه و تقاضا و مقدار 
تولید، عدم قطعیت در مورد 
عرضه و تقاضای بازار برای 

آینده بیشتر خواهد شد

مجدد ظرفیت واحدهای ذوب بالاستفاده، به دلیل 

معضـل ایجاد شـده در نیروگاه های برق آبـی و افزایش 

قیمـت زغال سـنگ بـه منظـور اسـتفاده بـه عنـوان 

سوخت در زمستان، قیمت برق در سه ماهه چهارم 

2022 افزایش خواهد یافت.

تولید کشورهای اروپا و آمریکای شمالی؛   
تمرکز بر روند تقاضا در صنایع پایین دستی

واحدهـای ذوب آلومینیـوم بیشـترین تاثیـر را از 

افزایش قیمت انرژی در کشورهای اروپایی و آمریکایی 

و  آلومینـا  پاالیشـگاه های  حـال،  ایـن  بـا  پذیرفتنـد. 

کسـب وکارهای صنایـع پایین دسـتی آلومینیـوم نیز 

این فشار هزینه ها را در سه  ماهه چهارم سال جاری 

احسـاس خواهند کرد که منجر به بی ثباتی و عدم 

قطعیـت در رونـد عرضـه و تقاضـا در آسـیا و بیشـتر 

نقاط جهان خواهد شد.

چندیـن پاالیشـگاه اروپایـی در حـال حاضـر نـرخ 

بهره بـرداری و ظرفیـت تولیـد خـود را کاهـش دادنـد. 

ایـن در حالـی اسـت کـه برخی دیگـر در حـال ارزیابی 

دیگر گزینه های موجود هستند.

یکی از تولیدکنندگان آشنا با فعالیت ها و ظرفیت 

بهره بـرداری پاالیشـگاه ها بیـان کـرد که وضعیـت نرخ 

بهره برداری در پاالیشگاه»San Ciprian«  در اسپانیا 

نامعلـوم اسـت. بـا توجـه بـه کاهـش ظرفیـت و نـرخ 

بهره بـرداری، اکثـر پاالیشـگاه ها در اروپـا مقـدار قابـل 

توجهی از سرمایه مالی خود را از دست خواهند داد.
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وی در ادامه افزود که این شرکت اکنون در حال 

بررسـی پرونده هـای تجـاری اسـت و در چنـد هفتـه 

آینده به دنبال اقداماتی در این باره خواهد بود.

بـه گفتـه برخـی منابـع آشـنا، پاالیشـگاه آلومینا 

»Aughinish« در ایرلنـد کـه متعلـق بـه شـرکت 

روسـال اسـت، بـا حجـم یـک میلیـون و 700 هـزار تن 

نشـان دهنده  کـه  اسـت  تولیـد  حـال  در  سـال  در 

کاهـش 10 درصـدی نسـبت بـه قبـل از آغـاز جنـگ 

روسیه و اوکراین است.

ایـن منابـع پیش بینـی می کننـد کـه رونـد عرضه 

آلومینا از کشورهای حوزه اقیانوس آرام به کشورهای 

کوتاه مـدت  دوره  یـک  در  اطلـس  اقیانـوس  حـوزه 

افزایش یابد؛ چراکه پاالیشگاه »Jamalco« در جامائیکا 

هنـوز بـه ظرفیـت تولیـد کامـل مطابـق بـا انتظـارات 

  »San Ciprian« خـود نرسـیده اسـت. پاالیشـگاه

تـا اول اکتبـر 2022، حـدود  ظرفیـت تولیـد خـود را 

50درصد کاهش داده است و در صورتی که تصمیم 

به کاهش بیشتر تولید خود بگیرد، پریمیوم آلومینا 

در بـازار کشـورهای حـوزه اقیانـوس اطلـس و تقاضای 

تجارت بین قاره ای برای آلومینای استرالیایی افزایش 

خواهد یافت.

در سـه ماهه چهارم سـال 2022، روند تقاضا برای 

محصوالت آلومینیومی نیز با افزایش تورم و افزایش 

نـرخ بهـره بانـک مرکـزی در سراسـر اروپـا، اسـترالیا و 

ایاالت متحده آمریکا به خطر خواهد افتاد.

در کشـور نـروژ، شـرکت »Norsk Hydro«  بـه 

دلیل تقاضای کمتر برای بیلت های آلومینیومی در 

بـازار اروپـا، حـدود 110 تـا 130 هـزار تن از ظرفیت تولید 

آلومینیوم اولیه خود از مجموع دو واحد ذوب تحت 

عملیـات خـود را تا پایان سـال کاهش خواهـد داد. در 

دوره  یـک  در  تقاضـا  مـی رود  انتظـار  راسـتا  همیـن 

کوتا مدت برای نوشیدنی های با قوطی آلومینیومی 

نیز کاهش یابد.

برخـی منابـع آگاه اعالم کردند که باید دید آیا 

کاهش نرخ بهره برداری واحدهای ذوب آلومینیوم 

اولیه و تقاضای ضعیف تر آلومینا می تواند وقفه های 

پاالیشـگاه های  کـه  بزرگ تـری  تولیـدی  احتمالـی 

آلومینـا را در فصـل چهـارم تهدیـد می کنـد، جبران 

کند یا خیر.
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آلومینـا از تصفیه بوکسـیت حاصل می شـود و به  عنوان مـاده اولیه آلومینیوم سـازی در جهان به 
مصـرف می رسـد. بـا توجه به اینکـه حمل آلومینا نسـبت بـه بوکسـیت کم هزینه تر بوده اسـت و 
صرفـه اقتصـادی باالتـری دارد، کشـورهای تولیدکننـده آلومینیوم معموال نیـاز خـود را به  صورت 
آلومینـا تامیـن می کننـد. همین امر باعث شـده اسـت آلومینـا در حجـم باالیی در جهـان تجارت 
شـود. بزرگ تریـن صادرکنندگان آلومینا در جهان اسـترالیا و برزیل هسـتند کـه بزرگ ترین ذخایر 
بوکسـیت در جهان را در اختیار دارند؛ اگرچه واردات آلومینا در جهان انحصاری نیسـت و بسـیاری 
از کشـورها واردکننـده این ماده هسـتند امـا بزرگ ترین مقاصد صادراتی آن، کشـورهای روسـیه، 
کانادا و چین محسـوب می شـوند. آینده تجارت جهانی آلومینا در سـال پیش  رو چندان درخشـان 
نیسـت؛ چراکـه گرانی انرژی در اروپا به  واسـطه جنگ اوکراین و روسـیه و در پـی آن کاهش تولید 
آلومینـا در جهـان و قطـع صـادرات آلومینـا از اوکرایـن به روسـیه، منجـر به کاهش تجـارت این 

محصول خواهد شد و آینده نامعلومی را رقم خواهد زد.

غبار جنگ روسیه و اوکراین بر پیکر تجارت آلومینا

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، آلومینا همان اکسید آلومینیوم است 

که ماده ای آمورف، بی بو، سـفید و خنثی اسـت و از 

بوکسیت به دست می آید. این ماده عموما از طریق 

فرایند بایر یا همان تصفیه بوکسیت تولید می شود. 

آلومینا دارای خصوصیات ویژه بسیاری است که در 

طیف گسـترده ای از کاربردها، این ماده را ارزشـمند 

در صنعـت  آلومینـا  کاربـرد  اصلی تریـن  می سـازد. 

آلومینیوم سـازی اسـت. بـه همیـن دلیـل کشـورهای 

عمـده تولیدکننـده آلومینیـوم نیـاز باالیـی بـه ایـن 

محصـول دارنـد. عالوه برایـن، هزینه هـای حمـل برای 

آلومینا بسـیار کمتر از حمل بوکسـیت اسـت؛ چراکه 

بـه ازای تولیـد هـر تـن آلومینیـوم اولیـه، بیـش از 6 تن 

بوکسـیت نیـاز اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه دو تن 

آلومینـا قابلیـت تولیـد یـک تـن آلومینیـوم را دارد و 

همیـن امـر سـبب شـد تـا بزرگ تریـن صادرکننـدگان و 

فروشـندگان آلومینـا در جهـان، خـود از بزرگ تریـن 

تولیدکنندگان بوکسیت باشند.

کاربرد گسترده آلومینا در صنایع متعدد، بستر 

تجـارت ایـن مـاده را در سـطح جهـان تسـهیل کـرده 

است. از این رو ساالنه حجم قابل توجهی از این ماده 

و بالغ بر 18 میلیون تن آلومینا در سـطح جهان مورد 

تجـارت قـرار می گیـرد. بـرای کسـب آگاهـی بیشـتر 

دربـاره بـازار جهانـی آلومینا و تجارت آن، در نمـودار 1 

به بررسی بزرگ ترین مبادی وارداتی آلومینا در جهان 

پرداخته شده است.

سایه استرالیا بر بازار جهانی آلومینا  
چنانچه در نمودار 1 نیز نشان داده شده است، 

رونـد کلـی صـادرات آلومینا در سـطح جهـان در بازه 

زمانی مورد بررسـی با شـیب بسـیار کم اما افزایشی 

بـوده و از 36 میلیـون تـن در سـال 2011، بـه بیـش از 

39میلیـون تـن در سـال 2021 افزایـش یافتـه اسـت و 

صـادرات آن در بـازه زمانـی مـورد بررسـی، سـالیانه 

حـدود 0.8 درصـد رشـد را تجربـه کـرده اسـت. در 

سال 2018 به  علت کاهش قیمت آلومینا در جهان، 

صادرات این محصول نیز کاهش یافت و نسبت به 

ایـن  صـادرات  از  درصـد  یـک  حـدود   ،2017 سـال 

محصول در سـطح جهان کاسـته شـد که این تغییر 

در سـال 2020 و در پـس افزایـش دوبـاره قیمـت، بـه 

صـادرات  افـت  و  بازگشـت  خـود  افزایشـی  رونـد 

سال های قبل را پوشش داد.

همـان  طـور که در نمودار 1 نیز مشـخص اسـت، 

45 درصـد آلومینـا در جهـان توسـط اسـترالیا صـادر 

بـودن ذخایـر عظیـم  بـه  واسـطه دارا  می شـود کـه 

بوکسیت و به  عنوان بزرگ ترین تولیدکننده آلومینا 

در جهـان، انحصـار صادرات آلومینا در جهـان را دارا 

اسـت. اسـترالیا همـواره بزرگ تریـن تولیدکننـده و 

صادرکننده آلومینا در سـطح جهان بوده اسـت. در 

تولیدکننـده  بزرگ تریـن  کشـور  ایـن  حـال،  عیـن 

بوکسـیت نیـز به شـمار مـی رود. ذکـر این نکته حائز 

اهمیت است که در دوران کاهش صادرات جهانی 

آلومینـا، صـادرات  افـت قیمتـی  از  ناشـی  آلومینـا 

آلومینـا در اسـترالیا تقریبـا ثابـت ماند و دسـتخوش 

تغییر نشد.

پـس از اسـترالیا، برزیـل بزرگ تریـن صادرکننـده 
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آلومینا محسوب می شود. هر چند که در جهان پس 

از اسـترالیا، گینـه بـه  عنـوان بزرگ تریـن تولیدکننـده 

بوکسیــت شناختـــه می شـــود امـــا عــــدم وجـــود 

زیرسـاخت های الزم در ایـن کشـور، مانـع از تولیـد 

آلومینا و بالطبع صادرات در آن شده است.

آلومینـا در سـطح جهـان و بزرگ تریـن  واردات 

مقاصـد صادراتـی در بـازه زمانـی 2012 تـا 2021، در 

نمودار 2 به نمایش گذاشـته شـده است. روند کلی 

واردات آلومینا در جهان در بازه زمانی 2012 تا 2021 

کـه  اسـت  شـایان ذکـر  اسـت.  بـوده  ثابـت  تقریبـا 

اختـالف در واردات و صـادرات جهانـی آلومینـا بـه 

دلیـل خطاهـای گمرک هـای کشـورها اسـت. در ایـن 

میان سهم کشورها از واردات این ماده متغیر بوده 

آن  صـادرات  خـالف  بـر  آلومینـا  واردات  اسـت. 

انحصـاری نیسـت؛ چراکـه اغلـب کشـور در صنایـع 

مختلـف خـود از خـواص آلومینا بهـره  می جویند اما 

بزرگ ترین مقاصد صادراتی آلومینا روسیه، کانادا و 

از  یکـی  عنـوان  بـه   نیـز  هنـد  نـام  هسـتند.  چیـن 

بزرگ تریـن تولیدکننـدگان آلومینیـوم در جهـان در 

فهرسـت واردکنندگان بارز آلومینا قرار دارد؛ اگرچه 

چیـن بزرگ تریـن مصرف کننـده در جهـان اسـت امـا 

بـه دلیـل اینکـه خـود نیـز از تولیدکننـدگان بـزرگ 

آلومینا در سـطح جهان محسـوب می شـود، نسـبت 

به سـایر مصرف کنندگان آلومینا وابسـتگی کمتری 

به واردات دارد.

آینده بازار آلومینا چگونه رقم می خورد؟  
تامین کننـدگان اصلـی آلومینـا در سـال 2021 در 

روسـیه، بـه ترتیـب اوکراین، اسـترالیا و ایرلنـد بوده اند 

کـه هـر کـدام سـهم 36، 31 و 10 درصـدی از بـازار 

وارداتی آلومینای روسیه را در اختیار داشتند که پس 

از آغاز جنگ اوکراین و روسیه در فصل نخست سال 

2022، ایـن موازنـه را برهـم زد و سـهم 36 درصـدی 

اوکراین از این بازار از بین رفت. از سوی دیگر، بحران 

انـرژی در اروپـا کـه ناشـی از ایـن جنـگ بـود، منجر به 

کاهـش تولیـد آلومینـا شـد و بـر بـازار جهانـی آلومینـا 

سـایه افکنـد و مزیـد بـر علـت شـد تـا در سـال جـاری 

میالدی، تجارت جهانی آلومینا کاهش یابد. با تداوم 

این جنگ به نظر می رسد آینده درخشانی در انتظار 

بازار آلومینا در جهان نباشد.

افزایش بهای انرژی، بالی خانمان سوز   
صنعت آلومینا

چشم انداز قیمت انرژی در اروپا به دلیل کاهش 

طـور  بـه  روسـیه،  طبیعـی  گاز  عرضـه  توجـه  قابـل 

فزاینـده ای نگران کننـده بـه نظـر می رسـد. همچنین 

نگرانی هایـی در میـان بازیگـران اصلـی بـازار در مـورد 

هزینه هـای انـرژی در آینـده وجـود دارد زیـرا بـا ورود 

اروپا به فصل زمستان، تقاضای گاز بیشتر خواهد شد 

و احتمـاال سـهم اروپـا از تولیـد آلومینـا رو بـه کاهـش 

خواهد رفت.

هزینه های باالی انرژی و تورم جهانی که در اثر 

بحران انرژی به  ویژه در اروپا و آمریکا جهش یافت، 

حکایـت از تعطیلـی بسـیاری از واحدهـای تولیـدی 

آلومینـا دارد. البتـه افزایـش هزینه هـای تولیـد در 

مقیـاس جهانـی رخ داده اسـت امـا بـه  دلیـل اینکـه 

پیش از جنگ اوکراین و روسیه، روسیه تامین کننده 

گاز طبیعـی اروپـا بـود، وضـع تحریم هـا علیـه ایـن 

کشـور بـه کمبـود عرضـه انـرژی و در نتیجـه افزایش 

بهـای آن انجامیـد کـه در اروپـا بیـش از سـایر نقـاط 

جهان نمود پیدا کرد.

به گزارش منابع معتبر بین المللی، پاالیشگاه هایی 

در اسـپانیا بـه تعطیلـی کشـیده شـد و رومانـی نیـز 

احتمـال  و  داد  کاهـش  بسـیار  را  خـود  تولیـدات 

می رود تا پایان سال 2022 به طور کلی این واحدها 

از  آلومینـا  واردات  تعطیـل شـوند؛ چراکـه هزینـه 

چیـن، کمتـر از تولیـد در ایـن کشـور خواهـد بـود و 

این امر موجب کاهش حداکثری تولید آلومینا در 

اروپا خواهد شد.
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نیازمند هموارسازی مسیر توسعه هستیم
مدیرعامل شـرکت آلیاژسـازان کرج، تولیدکننده کاتد مسـی گفت: با توجه به کاهش قیمت فلزات 
بـه ویژه مس در بورس فلزات لندن و همچنین رکود حاکم در بازارهای جهانی، ضرورت دارد مسـئوالن 
ذ ی ربـط مسـیر اجرای طرح های توسـعه جهت افزایش تولیـد و صادرات محصوالت مسـی را فراهم 

سازند تا ضمن اشتغال زایی بیشتر، شاهد رونق صادرات و ارزآوری به داخل کشور باشیم.

عبـاس ابراهیمـی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: رکـود 

حاکـم در بازارهـای جهانی فلزات، تاثیر بسـزایی در 

شـرایط تولیـد و بازارهـای داخلـی طـی هفـت ماهـه 

امسـال گذاشـته اسـت. قیمـت مـس پیـش از آغـاز 

سـال 1401، بـه حـدود 10 هـزار و 500 دالر بـه ازای هـر 

تـن در بـورس فلـزات لنـدن رسـید و در حـال حاضـر، 

قیمت این فلز سرخ به حدود هفت هزار و 500 دالر 

بـه ازای هـر تـن رسـیده اسـت. ایـن کاهـش قیمـت 

ناگهانی به دلیل اتفاقات اخیر رخ داده در جهان به 

ویژه جنگ روسیه و اوکراین و همچنین افزایش نرخ 

بهـره بانک هـای مرکـزی معتبـر جهـان، در حالـی رخ 

برابـری  چنـد  افزایـش  شـاهد  مـا  کـه  اسـت  داده 

هزینه هـای تولیـد در داخـل کشـور بوده ایم. قیمت 

اسـید سـولفوریک در سـال گذشـته به دلیل نوسـان 

در عرضه در بورس، افزایش چشمگیری پیدا کرد و 

در حال حاضر به یک تعادل نسبی رسیده است. البته 

این رشـد قیمت تنها مختص به اسـید سـولفوریک 

نیست و در حالی با افزایش چند برابری هزینه های 

مختلـف تولیـد مواجـه هسـتیم کـه بـه ناچـار تولیـد 

خود را کاهش داده ایم.

اختالف ارز آزاد و نیمایی قابل قبول نیست  
وی افـزود: مهم تریـن معضلـی کـه مـا در حـال 

حاضـر بـا آن دسـت و پنجـه نـرم می کنیـم، اختالف 

قیمـت نـرخ آزاد و نیمایـی اسـت. یعنی مـا ناچار به 

فروش محصوالت خود بر پایه دالر نیمایی هستیم؛ 

در حالی که تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز 

بـر پایـه دالر آزاد صـورت می پذیـرد. ایـن معضـل نـه 

تنهـا گریبان گیـر تولیدکننـدگان محصـوالت مسـی 

بلکه تمام صنایع معدنی اعم از آلومینیوم و سـرب 

و روی و حتـی فـوالد شـده اسـت و بـر همیـن اسـاس 

ضرورت دارد تمهیدات الزم در خصوص ثبات نرخ 

ارز در بـازار اندیشـیده شـود. در واقـع دولـت بایـد 

شـرایطی را فراهم کند تا خرید و فروش محصوالت 

فلـزی و معدنـی در سـطح بـازار، بر پایه نـرخ دالر آزاد 

صورت پذیرد تا زیان کمتری متوجه تولیدکنندگان 

در شـرایط رکود حاکم در بازارهای جهانی شـود. در 

این شرایط، به نظر می رسد ارز توافقی نیز می تواند 

بهتر از ارز نیمایی با اختالف قیمت حدود یک هزار 

تومانـی نسـبت بـه پنـج هـزار تومانـی در بـازار مـورد 

استفاده قرار بگیرد.

مدیرعامل شـرکت آلیاژسـازان کرج در ارتباط با 

افزایـش دسـتمزد نیـروی انسـانی در سـال جـاری، 

عنـوان کـرد: در حالـی شـاهد 57 درصـدی حقـوق 

کـه  بوده ایـم  امسـال  ابتدایـی  از  انسـانی  نیـروی 

هم زمان با رشـد سـایر هزینه های تولید مانند بیمه، 

مالیـات و...، تولیدکننـدگان ناچـار بـه کاهش تولید 

محصوالت خود و در ادامه افت درآمدزایی شده اند. 

در چنیـن شـرایطی، کارفرمایـان چگونـه می تواننـد 

افزایـش دسـتمزد را در پرداختی کارکنـان واحدهای 

تولیـدی اعمـال کننـد؛ در حالـی کـه نـه تنهـا قیمت 

تمام شـده محصـوالت نهایـی تغییـر چندانـی پیـدا 

نکرده است بلکه شاهد افزایش تورم و رکود در بازار 

و کاهـش قـدرت خریـد مصرف کننـدگان هسـتیم. 

بـدون شـک افزایـش حقـوق در سـال 1402 نیـز اتفـاق 

خواهـد افتـاد و بـر همیـن اسـاس بایـد از هم اکنـون 

صـورت  خصـوص  ایـن  در  الزم  برنامه ریزی هـای 

پذیرد؛ چراکه هم اکنون شاهد اشتغال چندین هزار 

نفـری در بخـش معـدن و صنایـع معدنـی کشـور 

هسـتیم و اگـر اقدامـات و حمایت های کافـی از این 

واحدها انجام نشـود، شـاهد زمین گیر شـدن بالغ بر 

50 درصد واحدهای تولیدی فعال در این بخش در 

آینده نزدیک خواهیم بود.

قطعی برق؛ همان معضل همیشگی  
ابراهیمـی در خصـوص قطعـی بـرق واحدهـای 

صنعتـی در تابسـتان سـال جـاری، مطـرح کـرد: ایـن 

را  تولیـدی  بـه شـدت عملکـرد واحدهـای  معضـل 

تحت تاثیر قرار داد. این اتفاق در حالی اتفاق افتاد 

کـه قـرار بـود در یـک روز ثابـت طـی هفتـه بـرق 

واحدهـای صنعتـی قطـع شـود امـا مـا شـاهد قطعی 

برق در روز دیگری غیر از برنامه از پیش اعالم شده 

بودیـم. ضمـن اینکـه گاهـی اوقـات زمـان این قطعی 

نیز به بیش از 12 سـاعت می رسـید و همین مسـئله 

باعث شد با کاهش تولید و در نهایت درآمد مواجه 

شویم. چالش دیگری که در زمینه حامل های انرژی 

بـا آن مواجـه هسـتیم، افزایـش بی رویـه قیمـت گاز 
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و  بهره بـرداران  پاسـخگوی  نیـز  مسـئوالن  از  کـدام 

امـر  متولیـان  واقـع  در  نیسـتند.  سـرمایه گذاران 

می تواننـد بـا در نظـر گرفتن سـهمیه مشـخص برای 

هـر یـک از معـدن کاران تـا زمـان رفـع مشـکالت فنی 

سـامانه نیو تجارت که برای ثبت نام سـوخت مورد 

نظـر گرفتـه شـده اسـت،  نیـاز فعـاالن معدنـی در 

مشکالت موجود در این زمینه را به حداقل برسانند 

امـا متاسـفانه اقـدام خاصـی در ایـن زمینـه صـورت 

معضـالت  روزافـزون  افزایـش  شـاهد  و  نمی پذیـرد 

بخش معدن و صنایع معدنی کشور هستیم. 

مدیرعامل شـرکت آلیاژسـازان کرج در پاسـخ به 

سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بر اینکـه در 

حـال حاضـر شـرایط بـازار محصـوالت مسـی چگونـه 

اسـت، ابـراز کـرد: هم اکنـون بـازار در رکـود کامل به 

سـر می برد و مشـتریان تمایلی به خرید محصوالت 

تولیدکننـدگان  اسـاس  همیـن  بـر  ندارنـد.  مسـی 

چاره ای جز کاهش شدید قیمت محصوالت نهایی 

خـود ندارنـد و عرصـه تولیـد روز بـه روز بـر آن هـا 

تنگ تـر می شـود. در حـال حاضـر عرضـه کاتـد در 

بـورس کاالی ایـران نیـز با کاهش همراه شـده اسـت 

و همیـن مسـئله منجـر به ایجاد رقابـت و در نتیجه 

است. در حالی که ما به سازمان های مربوطه اعالم 

کرده ایـم از هیـچ کـوره ای در خطـوط تولیـد مجموعه 

جهـت ذوب اسـتفاده نمی کنیـم و تولیـد کاتـد بـر 

اسـاس فرایند لیچینگ با به کارگیری از برق صورت 

می پذیـرد  امـا متاسـفانه همـکاری الزم بـا مـا صـورت 

نمی پذیـرد و بـه نظـر می رسـد چـون مـا تولیدکننـده 

کاتد هستیم، شرایط مالی مجموعه مناسب است و 

بایـد هزینـه چنـد برابـری گاز را پرداخـت کنیـم. در 

حالـی کـه تنهـا از یک مشـعل در محوطه کارخانـه آن 

هم به منظور گرمادهی استفاده می کنیم اما هزینه 

گاز مجموعه هفت تا هشت برابر افزایش یافته است 

و متاسـفانه کارشناسـان ذی ربـط هنوز تفـاوت تولید 

مس آندی و لیچنیگی را نمی دانند و هیچ توجهی به 

این مسئله نمی کنند.

وی در ادامـه بـه عـدم تامیـن سـوخت مورد نیاز 

ماشـین آالت معدنـی اشـاره کـرد و گفـت: در حالـی 

ناچـار بـه تعطیلـی 20 روزه معـدن خـود شـده ایم کـه 

تاییـد  مـورد  مـا  درخواسـتی  سـوخت  متاسـفانه 

مسـئوالن و واحدهـای ذی ربـط قـرار نگرفتـه اسـت. 

متاسفانه همواره سامانه های مرتبط با بخش معدن 

و صنایـع معدنـی بـا اختـالل مواجـه هسـتند و هیـچ 

افزایش قیمت کاذب مس شـده اسـت که امیدوار 

هستیم در ادامه شاهد رفع این معضالت باشیم.

به دنبال تولید عناصر نادر خاکی هستیم  
ابراهیمی همچنین به تولید عناصر نادر خاکی 

در طرح توسعه اشاره کرد و گفت: ما در سال 1397 

توسـعه  اجـرای طرح هـای  بـرای  زمیـن  درخواسـت 

کردیـم کـه پـس از گذشـت حدود چهار سـال، موفق 

بـه تاییـد و ثبـت اسـتعالمات الزم شـدیم. تولیـد 

در  را  النتانید هـا  و  خاکـی  نـادر  عناصـر  آزمایشـی 

دستور کار خود قرار داده ایم و به دنبال استفاده از 

روش هـای روز دنیـا در تولیـد مـواد دارویـی بـر پایـه 

مواد معدنی هسـتیم که متاسـفانه پس از گذشـت 

ایـن مـدت، هنـوز زمیـن 15 هکتـاری بـه مـا تحویـل 

داده نشـده و بـه تازگـی مقدمـات آن فراهـم شـده 

است. در حالی که ما هدفی جز پیشرفت و توسعه 

در  تاخیـر  ضمـن  امـا  نداشـته ایم  کشـور  صنعـت 

اعطـای زمیـن، هزینه هـای تولیـد و حتـی نـرخ دالر 

چندین برابر افزایش یافته و شرایط اجرای طرح های 

توسعه را بیش از پیش دشوار ساخته است.

وی در همین راستا ادامه داد: امکان دسترسی 
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خواهـد بـود کـه صرفـه اقتصـادی بـرای معدنـکاران 

نـدارد. بـر همیـن اسـاس سـازمان صنعـت، معـدن و 

تجارت موظف اسـت که از صاحبان معادن کشـور 

حمایـت کنـد و امکان واردات ماشـین  آالت جدید و 

دسـتگاه های روز را فراهم سـازد. این در حالی اسـت 

کـه متاسـفانه شـاهد عـدم واردات ماشـین آالت بـه 

بهانـه حمایـت از تولیـد داخلـی هسـتیم و در عیـن 

حال هیچ تولیدی نیز در این زمینه صورت نپذیرفته 

است. در همین راستا، نامه نگاری هایی را به منظور 

واردات ماشـین آالت انجـام داده ایـم امـا متاسـفانه 

هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده است.

از  بسـیاری  داد:   ادامـه  راسـتا  وی در همیـن 

جـاری  امـور  بـا  مرتبـط  معـدن  بخـش  هزینه هـای 

همچـون پیمانـکاری، حمل ونقـل مـواد معدنـی و... 

می افزایـد.  معدنـکاران  مشـکالت  بـر  و  می شـود 

تمامی این مسائل، از توسعه بخش معدن جلوگیری 

خواهـد کـرد و ضـرورت دارد کـه مسـئوالن ذی ربـط، 

اقدامـات الزم جهـت مانع زدایـی در بخـش معدن و 

همچنین صنایع معدنی را در دستور کار خود قرار 

واحـد  یـا  و  هـر معـدن  تعطیلـی  بـا  دهنـد؛ چراکـه 

صنعتـی، میـزان بیـکاری در جامعـه و بـه دنبـال آن 

معضالت اجتماعی افزایش خواهد یافت. در حالی 

کـه اگـر بـه دنبال تحقیق و توسـعه بیشـتر در بخش 

معدن و صنایع معدنی باشیم، بدون شک در ادامه 

می توانیـم بـا برقـراری ارتباط با کشـورهای پیشـرفته 

جهـان، بـه دانـش و تکنولـوژی روز و بـه دنبـال آن 

افزایش تولید و اشتغال زایی دست پیدا کنیم.

دچار خودتحریمی در صنعت شده ایم  
مدیرعامل شـرکت آلیاژسـازان کرج در خصوص 

کـرد:  تصریـح  مـس،  صنعـت  در  تحریـم  نقـش 

تحریم های خارجی تاثیر چندانی بر فعالیت شرکت 

نوعـی  دچـار  بیشـتر  مـا  و  اسـت  نگذاشـته  مـا 

بخشـنامه های  و  قوانیـن  شـده ایم.  خودتحریمـی 

جدیـد کـه بـدون مطالعـه و بررسـی کارشناسـی در 

حـوزه صنعـت صـادر می شـوند، تولیدکننـدگان را بـا 

مشـکالت فراوانی مواجه کرده  اسـت. البته تحریم 

ناخواسـته در حوزه هایـی نظیـر واردات و صـادرات 

تاثیر دارد و به دنبال آن، عملکرد تولیدکنندگان نیز 

تحـت تاثیـر قـرار گرفتـه اسـت. مـا از سـال 1393 بـه 

دنبـال احـداث یـک کارخانـه جدید در اسـتان تهران 

هسـتیم و تمامی اقدامات الزم انجام شـده اسـت و 

مجوز بهره بردای از این کارخانه را دریافت کرده   ایم 

امـا همـواره بـا بخشـنامه های جدیـد در ایـن زمینـه 

مواجـه می شـویم و حـدود هشـت سـال اسـت کـه 

نتوانسـتیم ایـن کارخانـه را راه انـدازی کنیـم. چنیـن 

در  ریشـه  و  نیسـت  تحریـم  بـا  مرتبـط  مسـائلی 

مشکالت داخلی کشور دارد.

ابراهیمی در پایان ضمن اشـاره به آینده روشـن 

صنعـت مـس در جهـان، یـادآور شـد: بـا توجـه بـه 

شـرایط سیاسـی و اقتصـادی حاکـم در کشـورهای 

مختلف جهان، شاهد کوچک تر شدن اقتصادهای 

بـه  منجـر  مسـئله  ایـن  هسـتیم.  جهـان  مختلـف 

کاهـش تقاضـا و در نتیجـه نوسـان قیمـت در حـال 

حاضر خواهد شـد و به نظر می رسـد طی یک تا دو 

سال آینده بازار به تعادل دست پیدا کند. با توجه 

در  هیبریـدی  تولیـد خودروهـای  رونـد  اینکـه  بـه 

جهان رو به افزایش است، بنابراین کاربرد مس نیز 

رشـد پیـدا خواهـد کـرد و بـر همیـن اسـاس می توان 

آینـده بسـیار روشـنی را بـرای ایـن صنعـت متصـور 

شـد.  امیـدوار هسـتیم شـرایطی در جامعـه شـکل 

دغدغـه  بـدون  بتواننـد  تولیدکننـدگان  تـا  بگیـرد 

فعالیـت  صنعـت  مختلـف  بخش هـای  در  خاطـر 

داشته باشند.

بـه ماشـین آالت روز جهت تولید محصـوالت جدید 

نیز به دنبال اعمال تحریم ها به شـدت دشـوار شـده 

از  اسـتفاده  جـز  چـاره ای  تولیدکننـدگان  و  اسـت 

دسـتگاه های موجـود و در بهتریـن حالـت، واردات 

غیـر قانونـی آن هـا و دور زدن تحریم  هـا ندارنـد. بـر 

همیـن اسـاس ضـرورت دارد مسـئوالن نسـبت بـه 

هموارسازی مسیر توسعه و همچنین سرمایه گذاری 

اداری  بروکراسـی های  رفـع  ضمـن  و  کننـد  اقـدام 

موجـود، سـعی در تسـریع اجـرای طرح هـای توسـعه 

اجـرای  مراحـل  هرچقـدر  چراکـه  باشـند؛  داشـته 

طرح های توسعه زمان بر شود، انگیزه و انرژی کافی 

نیـز همزمـان بـا آن کاهـش خواهـد یافـت و نتیجـه 

مطلوب حاصل نخواهد شد.

این تولیدکننده کاتد مسـی در ارتباط با فرایند 

کـرد:  مطـرح  کـرج،  آلیاژسـازان  شـرکت  در  تولیـد 

50درصـد تولیـد کاتد در مجموعه ما به روش تانک 

صـورت  باکتـری  از  اسـتفاده  بـا  و  لیچینـگ  بایـو 

می پذیرد. در این خصوص، در راستای صنعت سبز 

حرکت کرده ایم و امیدوار هستیم در آینده استفاده 

از  اسید را به طور کامل کنار بگذاریم.

کاهش توان مالی پرداخت حقوق دولتی   
معادن

ابراهیمـی در خصـوص مشـکالت موجـود در 

بخش معدن، خاطرنشان کرد: حقوق دولتی معادن، 

طـی  معدنـکاران  کـه  اسـت  چالش هایـی  از  یکـی 

سـالیان اخیـر بـا آن مواجـه بوده انـد. میـزان حقـوق 

دولتی در سال جاری تغییر خاصی نکرده است و بر 

اسـاس نـرخ مصـوب سـال 1399 از فعـاالن معدنـی 

اخـذ می شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه بـا توجـه بـه 

شـرایط موجود، بسـیاری از معدنکاران توانایی مالی 

الزم جهـت پرداخـت حقـوق دولتـی را ندارنـد. از 

سـوی دیگر، فرسـودگی ماشین آالت معدنکاران را با 

هزینه هـای  و  کـرده  مواجـه  عدیـده ای  مشـکالت 

مرتبـط بـا آن نیـز بـه شـدت رشـد یافتـه اسـت. بـرای 

مثـال، هزینـه کارکرد بیل مکانیکـی 320 بـه ازای هر 

ساعت در یک معدن، یک میلیون و 100 هزار تومان 

است و اگر روزانه به مدت 12 ساعت در معدن کار 

کند، هزینه آن در مجموع 13 میلیون و 200 هزار تن 

 ضرورت دارد مسئوالن 
نسبت به هموارسازی 

مسیر توسعه و همچنین 
سرمایه گذاری اقدام کنند و 
ضمن رفع بروکراسی های 

اداری موجود، سعی در 
تسریع اجرای طرح های 

توسعه داشته باشند
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شرکت صنایع مس شهید باهنر در مسیر سودآوری

شـرکت صنایـع مس شـهید باهنر در سـال های اخیر، با توجه بـه پارامترهای اثرگـذار در تولید 
و مدیریـت آن هـا، میـزان تولیـد محصوالت خـود را افزایش داده اسـت. همچنین این شـرکت به 
واسـطه بازاریابی و افزایش صادرات محصوالت خود در دو سـال اخیر، توانسـته اسـت سـودآوری 
فراوانـی را بـه ارمغـان بیاورد که بـا در پیش گرفتـن این روند، می تـوان به ارتقای سـودآوری این 

شرکت بیش از گذشته امیدوار بود.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، وجـود ذخایـر بـزرگ و ارزشـمند 

مس در استان کرمان و همچنین افزایش روزافزون 

کاربردهـای فلـز مـس در صنایـع مختلـف موجـب 

فلـز و صنایـع  ایـن  تامیـن  تـا زنجیـره  اسـت  شـده 

وابسـته آن در ایـن اسـتان معدن خیـز کشـور شـکل 

بگیـرد. شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر یکـی از 

در  شـکل گرفته  صنعتـی  واحد هـای  بزرگ تریـن 

حلقه های انتهایی و وابسته به صنعت مس است 

کـه آن را می تـوان حلقـه اتصـال معـدن و صنایـع 

پایین  دسـتی مـس تلقـی کـرد. شـرکت صنایـع مس 

در  سـال 1370  از  را  خـود  فعالیـت  باهنـر  شـهید 

نزدیکـی معـادن مـس اسـتان کرمـان آغـاز کـرد و 

اصلی تریـن  صدرتامیـن،  سـرمایه گذاری  شـرکت 

سهام دار شرکت صنایع مس شهید باهنر به شمار 

می آیـد. فعالیـت اصلـی ایـن شـرکت تولیـد انـواع 

محصوالت مسی، آلیاژ مس، نیکل و برنجی شامل 

لولـه )به صورت شـاخه، کویـل و پن کیک(، مفتول ، 

ورق )کویـل، تسـمه و فویـل( و مقاطـع )سـه گوش، 

چهارگـوش، شـش گوش و میلگـرد توپـر و توخالـی( 

اسـت. همچنیـن ایـن شـرکت در حـوزه مطالعـات 

و  بهره بـرداری  اسـتخراج،  اکتشـافات،  معدنـی، 

فـراوری مـس، مشـارکت در معـدن و فعالیت هـای 

معدنی در سطح داخلی و بین المللی و نیز واردات 

ماشین آالت و تجهیزات برای کارخانه های شرکت 

نیز فعالیت دارد. شرکت صنایع مس شهید باهنر 

بـه عنـوان بزرگ تریـن تولیدکننـده آلیاژهـای مـس 

سـایر  بـا  همـکاری  و  تجـارب  تبـادل  بـا  کشـور، 

شـرکت ها، محصـوالت خـود را مطابـق بـا باالتریـن 

استانداردهای جهان تولید می کند که این امر در 

نقش آفرینـی پررنگ تـر ایـن شـرکت در صنعت مس 

موثر واقع شده است.

رشد تولید مس شهید باهنر  
شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر، بـا ظرفیـت 

اسـمی تولیـد سـاالنه 33 هـزار و 800 تـن محصـوالت 

نـوردی، 22 هـزار و 300 تـن محصـوالت اکسـتروژن، 

12هزار و 500 تن محصوالت لوله مسی و پنج هزار تن 

محصـوالت سـکه زنی، در مجمـوع، ظرفیـت اسـمی 

تولیـد سـاالنه 73 هـزار و 600 تـن انـواع محصـوالت و 

آلیاژهـای مسـی را دارد امـا بـا توجه به متوسـط تولید 

انـواع محصوالت مسـی و آلیـاژی در سـال های اخیر، 

ظرفیت عملی این شـرکت در سـال 1400 در مجموع 
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30 هزار و 421 تن برآورد شده است. با نگاهی به آمار 

تولید انواع محصوالت مسی و آلیاژی شرکت صنایع 

اخیـر، می تـوان  سـال  در چنـد  باهنـر  مـس شـهید 

نوسـانات  بـا  شـرکت  ایـن  در  تولیـد  کـه  دریافـت 

متعـددی همـراه بـوده امـا بـا توجه بـه اقدامـات موثر 

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر در دو سـال اخیـر، 

تولید محصوالت مسی و آلیاژی در این شرکت رشد 

چشمگیری را تجربه کرده است.

مجمـوع تولیـد محصـوالت مسـی و آلیـاژی ایـن 

شـرکت در پنـج  ماهـه نخسـت سـال 1401، بـا رشـد 

15درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، 

14هزار و 791 تن بوده اسـت که از این مقدار، تسـمه 

و ورق برنجی با چهار هزار و 224 تن و مقاطع برنجی 

با سه هزار و 674 تن، بیشترین میزان تولید را در سبد 

محصـوالت این شـرکت بـه خـود اختصـاص داده اند. 

میـزان تولیـد سـایر محصـوالت شـرکت صنایـع مـس 

شهید باهنر در بازه مذکور شامل لوله مسی، مقاطع 

مسی، لوله برنجی، تسمه و ورق مسی، به  ترتیب دو 

هـزار و 75 تـن، یـک هـزار و 128 تن، 305 تن و سـه هزار 

و 385 تن بوده اسـت؛ در حالی که در مدت مشـابه 

سـال گذشـته، مجمـوع آمـار تنـاژ تولیـد محصـوالت 

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر 12 هـزار و 815 تـن 

بوده اسـت. این امر نشـان می دهد که این شـرکت با 

بهره برداری از ظرفیت های خود، توانسته است تولید 

محصوالت مسی و آلیاژی را افزایش دهد.

گفتنی است که اگرچه ظرفیت اسمی محصوالت 

لولـه مسـی شـرکت 12 هـزار و 500 تـن اسـت، به علت 

راه انـدازی نشـدن بخـش لوله هـای شـیاردار، از 

محصوالت تا این مرحله بهره برداری نشده و افزایش 

تولیـد ایـن محصـول در دو سـال اخیـر ناشـی از رفـع 

عیوب خط تولید، باال بردن کیفیت محصوالت لوله 

مسی، بازاریابی و جذب مشتریان جدید بوده است.

عاملی برای سودآوری فباهنر  
فعالیت اصلی شرکت صنایع مس شهید باهنر، 

تولیـد محصوالتـی اسـت کـه به صورت مسـتقیم در 

بـازار مصـرف بـه فـروش می رسـند. ایـن امـر در کنـار 

تنـوع بـاالی سـبد محصـوالت ایـن شـرکت، پتانسـیل 

باالیـی بـرای خلـق ارزش و سـودآوری ایجـاد می کنـد. 

بررسـی درآمدهـای عملیاتـی شـرکت صنایـع مـس 

رشـدی  از  اخیـر  سـال های  بـازه  در  باهنـر  شـهید 

چشـمگیر حکایـت دارد. در سـال 1399، درآمدهـای 

عملیاتی شرکت صنایع مس شهید باهنر به 30 هزار 

و 768 میلیارد ریال رسید و در سال 1400، این عدد از 

مرز 55 هزار و 718 میلیارد ریال نیز عبور کرد. از علل 

اصلـی افزایـش درآمدهـای عملیاتـی شـرکت صنایـع 

مس شـهید باهنر در سـال گذشـته، می توان به رشـد 

تولیـد، جـذب بازارهـای جدیـد و کاهـش ضایعـات 

خطـوط تولیـد اشـاره کـرد. گفتنـی اسـت کـه سـود 

خالص این شـرکت در سـال گذشـته، بیش از 13 هزار 

میلیـارد ریـال بـوده کـه از فـروش 34 هـزار و 945 تـن 

انواع محصوالت مسی و آلیاژی حاصل شده است.

در بازه پنج  ماهه نخست سال 1401 نیز میزان تناژ 

فروش محصوالت شرکت صنایع مس شهید باهنر به 

بیش از هشت هزار تن رسید؛ در حالی  که در مدت 

مشـابه سـال گذشـته، این عدد برابر 12 هزار تن بوده 

اسـت. آمـار تنـاژ فـروش محصوالت این شـرکت شـان 

می دهد که تسمه و ورق مسی با سه هزار و 403 تن، 

مقاطـع برنجـی بـا سـه هـزار و 136 تـن و تسـمه و ورق 

برنجی با یک هزار و 542 تن، پرفروش ترین محصوالت 

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر در بـازه مذکـور 

بوده انـد. همچنیـن در ایـن بـازه زمانـی، درآمدهـای 

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر برابـر بـا 26 هـزار و 

317میلیـارد ریـال بـوده کـه 84 درصـد آن از فـروش 

محصوالت در بازار داخلی به دست آمده است.

با توجه به اینکه در دو سـال اخیر شـرکت صنایع 

و  تولیـد، صـادرات  از ظرفیـت  باهنـر  مـس شـهید 

سـودآوری فراوانـی برخـوردار بـوده اسـت، طرح هـای 

توسـعه  جدیدی در شـرکت تعریف شـده اند که با به 

بهره بـرداری رسـیدن ایـن طرح هـا نـه  تنهـا تولیـد و 

سودآوری این شرکت افزایش می یابد بلکه اشتغال زایی 

مستقیم و غیرمستقیم برای حدود 400نفر نیز فراهم 

می شـود. در چشـم انداز 1401 شـرکت صنایـع مـس 

شـهید باهنـر، میـزان فـروش محصـوالت مسـی و 

آلیـاژی 41 هـزار تـن بـرآورد شـده اسـت که تحقق این 

بهینـه هزینه هـای  تولیـد، مدیریـت  بـا رشـد  امـر، 

ساخت و همچنین گسترش بازار فروش محصوالت 

امکان پذیر خواهد بود.

فعالیت اصلی شرکت 
صنایع مس شهید باهنر، 
تولید محصوالتی است 
که به صورت مستقیم در 
بازار مصرف به فروش 

می رسند. این امر در کنار 
تنوع باالی سبد محصوالت 

این شرکت، پتانسیل 
باالیی برای خلق ارزش و 

سودآوری ایجاد می کند
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افزایش تعرفه ذوب کنسانتره مس 
طی سه ماهه چهارم 2022

رونـد کاهـش عرضـه که بر بازار کنسـانتره مس تمیز در سـه ماهه سـوم سـال غالب بـود، به 
نظـر می رسـد در بحبوحـه موجودی انبـار کافی واحدهـای ذوب، تا سـه ماهه چهـارم ۲0۲۲ ادامه 

یابد و روند صعودی بر تعرفه ذوب در چین را تشدید کند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از موسسـه »Platts«، عرضـه کنسـانتره 

مـس تمیـز کـه به دلیـل کیفیت باال همیشـه گزینه 

برتر برای مصرف توسط واحد های ذوب چین بوده 

اسـت، در مـاه آگوسـت 2022 بهبـود یافـت کـه بـه 

دلیل تحویل محموله های شرکت تجاری حمل ونقل 

چینی رویشـنگ بود. این شـرکت خصوصی در این 

ماه با مشکالتی در گشایش اعتبار اسنادی روبه رو 

تامین کننـدگان  از  بسـیاری  نتیجـه  در  و  شـد 

قراردادهـای خـود را بـا این شـرکت لغـو کردند که بر 

تحویـل چندیـن محموله کاال و رسـیدن سـریع آن ها 

به واحدهای ذوب تاثیر گذاشت.

تعرفـه ذوب و پاالیـش بـرای بارگیـری کنسـانتره 

مس تمیز پس از این اتفاق افزایش یافت؛ چراکه این 

امـر سـبب شـد تـا پیشـنهادات بـرای عرضه و فـروش 

بیشتر شود و تولیدکنندگان فعاالنه به دنبال فروش 

در بازار فیزیکی در ماه سپتامبر بودند.

داده هـای موسسـه »Platts« نشـان می دهد که 

تعرفـه ذوب روزانـه کنسـانتره مـس تمیـز بـه باالترین 

حد یک ساله خود یعنی 85 دالر و 10 سنت در هر تن 

با امکان تحویل در بنادر چین با موعد تحویل در روز 

26 سـپتامبر رسـید کـه 17 درصـد نسـبت بـه روز 

30ژوئـن 2022 افزایـش را نشـان می دهـد. همچنیـن 

ایـن رونـد صعـودی در سـه ماهـه  انتظـار مـی رود 

چهارم سال نیز ادامه داشته باشد.

سطح باالی موجودی انبار کاال  
وقفه هـای تولیـدی در واحدهـای ذوب طـی سـه 

ماهه سوم سال، بازارهای فیزیکی را تحت فشار قرار 

نـام  بـه  بـزرگ چیـن  از واحدهـای ذوب  یکـی  داد. 

»Daye Nonferrous«، برنامـه راه انـدازی خـط تولید 

دوم خود در ماه جوالی امسال را تا ماه اکتبر 2022 به 

تعویـق انداخت. همچنین در بـازار در ماه آگوسـت، 

زمزمه هایـی مبنـی بر اینکه یکـی از واحدهـای ذوب 

کـره جنوبـی به نـام »LS Nikko« با مشـکالت تولید 

مواجه شـده باشـد، وجود داشـت که بر حجم زیادی 

از کنسـانتره مـس تاثیـر گذاشـته اسـت. در نتیجـه، 

کنسـانتره بـدون اسـتفاده در بـازار عرضـه شـد کـه 

قیمت ها را در بازار تحت تاثیر قرار داد.

عالوه برایـن، مـواردی چـون سـهمیه بندی بـرق، 

قرنطینه های مرتبط با شیوع ویروس کرونا، مشکالت 

تولید پس از عملیات تعمیرات و نگهداری و نگرانی ها 

در مورد کاهش قیمت اسید سولفوریک، واحد های 

ذوب را نسبت به ذخیره سازی مجدد کاالها در انبار 

محتاط تر کرد.

موجودی انبار کنسانتره مس در بندر فانگ چنگ 

چین در حال حاضر 500 هزار تن تخمین زده می شود. 

این در حالی اسـت که کاالهایی که از طریق راه های 

زمینی به مغولستان و قزاقستان حمل می شوند، نظر 

واحدهـای ذوب در شـمال چیـن را بـه خـود جلـب 

کرده انـد. در کنـار ایـن مـوارد، افزایـش محموله هـای 

ارسـالی و تحویـل آن هـا از آمریـکای جنوبـی بـه چیـن، 

منجـر بـه انبـارش بیـش از حـد معمـول کنسـانتره در 

واحدهای ذوب شد.

در  چیـن 9.1 درصـد  مـس  کنسـانتره  واردات 

تـا  ژانویـه  ماه هـای  زمانـی  بـازه  در  جـاری  سـال 

آگوست نسبت به دوره هشت ماهه سال گذشته 

حجـم  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  یافـت.  افزایـش 

واردات از قزاقستان نزدیک به 74 درصد در مدت 

مشـابه افزایـش داشـت و ایـن کشـور را بـه سـومین 

صادرکننده بزرگ کنسانتره به چین در سال جاری 

تبدیـل کـرد. در مقابـل، داده هـای گمـرک نشـان 

می دهـد کـه تولیـد مـس تنهـا 5 درصـد در سـال 

تـا  ژانویـه  بـازه زمانـی ماه هـای  بـه  جـاری نسـبت 

آگوست افزایش داشته است.

در همیـن راسـتا حجـم خریـد مسـتقیم توسـط 

واحدهای ذوب در سه ماهه سوم سال کاهش یافت 

در  خـود  جایـگاه  حفـظ  بـرای  معامله گـران  زیـرا 

کوتاه مـدت بـه دنبـال ذخیره سـازی مجدد کاالهـا در 

انبار بودند.

افزایش اختالف قیمت کنسانتره مس   
تمیز با کنسانتره مخلوط

در اثر افزایش دسترسی به کنسانتره تمیز، اشتیاق 

واحدهای ذوب برای خرید و مصرف کنسانتره های 

یـا   »Toromocho« ماننـد  غیراسـتاندارد  مـس 
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اسـت.  یافتـه  کاهـش  نیـز  سـال 2023  قراردادهـای 

عالوه برایـن، کاهـش تقاضـا برای اسـید سـولفوریک و 

افت قیمت ها باعث شده است که ترجیح واحدهای 

ذوب به اسـتفاده از مس بلیسـتر به جای کنسـانتره 

مس باشد؛ چراکه در مس بلیستر، اسید سولفوریک 

بـه عنـوان فـرآورده فرعـی تولیـد نمی شـود و به همین 

دلیـل می توانـد بـه واحد هـای ذوب بـرای رسـیدن بـه 

هـدف تولیـد سـاالنه و در عیـن حـال کاهش هزینه ها 

کمک کند.

عرضه محدود؛ عاملی تاثیرگذار در   
پریمیوم کاتد

وجـود  مـس،  کاتـد  بـازار  در  حـال،  همیـن  در 

وقفه هـای تولیـد و مشـکالت نقدینگـی در یکـی از 

بزرگ ترین شرکت های واردکننده مس به چین با نام 

بـه کمبـود کوتاه مـدت  »Maike Group«، منجـر 

عرضه این فلز شد.

شـرکت »Maike Group« سـاالنه یـک تـا یـک 

میلیـون و 500 هـزار تـن کاتـد مـس بـه چیـن وارد 

می کنـد امـا در مـاه سـپتامبر بـه دلیـل مشـکالت 

نقدینگـی و وجـوه در گردش نتوانسـت قراردادهای 

بیشتری را به ثبت برساند.

ارزیابی هـای موسسـه »Platts« نشـان می دهـد 

کـه پریمیـوم واردات کاتـد بـا امکان تحویـل در بنادر 

چشم انداز بازار نزولی برای سه ماهه   
چهارم ۲0۲۲

انتظار می رود که با بهبود عرضه آب در کشورهای 

آمریکای جنوبی، مقدار تولید کنسـانتره مس در سـه 

ماهه چهارم سال بهبود بیشتری پیدا کند. در همین 

راسـتا، حجـم تولیـد در معـدن مـس الس بامبـاس بـه 

حالت عادی بازگشته و افزایش حجم عرضه از معدن 

»Quellaveco« نیز گزینه های بیشتری را برای خرید 

در اختیار واحدهای ذوب قرار داده است.

شرکــــت  مـی رود  انتظـار  تقاضـــا،  جانـــب  از 

 »Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited«

ظرفیـت خـط تولیـد دوم خـود را در ماه اکتبر امسـال 

افزایـش دهـد. این در حالی اسـت کـه دو واحد ذوب 

بـزرگ چینـی دیگـر بـه نام هـای »China Copper« و 

»Dongying Fangyuan« بـه دنبـال انجـام فراینـد 

تعمیـرات و نگهـداری بـه مدت یک ماه در سـه ماهه 

چهـارم سـال هسـتند. همچنیـن واحد ذوب شـرکت 

»Shandong Guorun« قصد دارد خط تولید فعلی 

خـود بـا قابلیـت تولیـد 100 هـزار تـن در سـال را در مـاه 

دسامبر سال جاری تعطیل کند. این در حالی است 

کـه ایـن شـرکت بـه دنبـال راه انـدازی یـک خـط تولیـد 

جدید در سال 2023 است.

تمایل برای خرید کنسانتره در بازارهای فیزیکی 

خـارج از چیـن، پیـش از انجـام مذاکـرات بـرای عقـد 

کنسانتره مخلوط، به شدت کاهش یافت.

ایجاد محدودیت در سـهمیه تحویل، می تواند 

حجـم عرضـه ای را که تاجران در طـول مدت قرارداد 

در سـه ماهه چهارم سـال جاری باید تحویل دهند، 

بـا مشـکل مواجـه کنـد که در نتیجـه آن می تواند بر 

میزان فروش در بازار فیزیکی تاثیر بگذارد.

واحدهـای ذوب  از  یکـی  در  آگاه  منبـع  یـک 

اعـالم کـرد کـه برخـی از تجـار از 80 درصد سـهمیه 

خـود در نیمـه اول سـال اسـتفاده کرده انـد کـه ایـن 

بدیـن معنـا اسـت کـه تجـار تنهـا می تواننـد حجـم 

کنسانتره تمیز بیشتری را با توجه به شرایط اعالم 

باقی مانـده روزهـای سـال  بـرای  قـرارداد  شـده در 

تامین کنند.

در همیـن حـال، افزایـش اسـتخراج در معـادن 

کاموا در کنگو، تیموک در صربستان و گراسبرگ در 

اندونزی موجب فراهم آوردن دسترسی بیشتر تجار 

بـا  را  آن  تـا  بـه کنسـانتره مـس غیراسـتاندارد شـد 

کنسـانتره تمیـز مخلـوط کننـد. در نتیجـه، ایـن کار 

منجـر بـه افزایـش گسـتره بـازار بـرای کنسـانتره های 

مخلوط در مقایسه با چند سال گذشته شد.

اختالف تعرفه ذوب بین کنسانتره های تمیز و 

مخلـوط از سـه تـا پنـج دالر در هر تـن در ماه جوالی 

برای کنسانتره مس آسیایی، به 10 تا 15 دالر در هر 

تن در ماه سپتامبر افزایش یافت.
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چیـن در مـاه آگوسـت 2022 بـه باالتریـن حد خـود در 

10مـاه گذشـته رسـید و اختـالف قیمـت قراردادهـای 

یک  ماهه با سه ماهه در بورس آتی شانگهای نیز در 

ماه سپتامبر، تا 100 دالر به  ازای هر تن افزایش یافت.

بزرگ تریـن  از  یکـی   »Maike Group« شـرکت

واردکننده هـای مـس بـه چیـن بـه  شـمار مـی رود. بـه 

گفته یک تاجر، مشـکالت نقدینگی در این شـرکت، 

عرضه حجم زیادی از فلزات در بازار را محدود کرده 

اسـت کـه موجـب ذخیـره بیشـتر کاال در انبـار بـه 

صورت پنهانی و غیر منقول شد.

عالوه برایـن، بازرگانـان بـا باز شـدن پنجـره خرید و 

فروش در بازارهای مختلف در ماه آگوست، فلزات را 

از انبارهای بورس فلزات لندن به چین انتقال دادند. 

بنابرایـن بـه دلیـل کمبـود مـس بلیسـتر، آنـد و قراضه 

مـس بـه دنبال کاهش قیمـت آن، بازار شـاهد کاهش 

ذخایر مس و تشدید شرایط بکواردیشن طی سه ماهه 

سوم سال جاری بود.

تشـدید شـرایط بکواردیشـن بر نقدینگی در بازار 

فیزیکی تاثیر گذاشت و باعث شد که مرحله مذاکره 

درباره محدوه قیمت مهم تلقی شود. زمان حمل از 

مبدا به مقصد چین از حمل کاتد سفارش داده شده 

مهم تـر در نظـر گرفتـه شـد؛ چراکـه خریـداران نگـران 

ایجاد تاخیر در روند حمل ونقل کاال بودند.

بـا ایـن حـال، چشـم انداز تقاضـا نیـز در هالـه ای از 

ابهـام قـرار دارد. بـه همیـن دلیل عواملی چـون وجود 

مشکل در بازار امالک چین، افزایش هزینه های تولید 

و بی ثباتی و بالتکلیفی در مسائل ژئوپلیتیکی باعث 

شد بازرگانان از بازار فیزیکی دوری کنند.

پنجره آربیتراژ در بازار ایاالت متحده آمریکا در 

سـه ماهـه سـوم سـال 2022 بسـته شـد و خریـداران 

آسـیای جنـوب شـرقی بـه دلیـل کاهـش تقاضـا در 

صنایع پایین دستی، مجبور به تعویق عقد قراردادهای 

خود شدند.

موسسه »Platts« پریمیوم واردات مس چین با 

شـرط تحویـل در بنـادر چیـن بـا احتسـاب هزینه های 

حمـل و بیمـه در 30 سـپتامبر بـرای انـواع برندهـای 

معمولی کاتد تصفیه شده الکترولیتی ثبت شده در 

بـورس فلـزات لنـدن را 100 دالر در هـر تـن نسـبت بـه 

قیمت نقدی بورس فلزات لندن ارزیابی کرد.

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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سرب و رویسرب و روی

افزایشموجودیسرب»LME«درسهماههسومسال2022

کاهشموجودیانبار»LME«درکنارافزایشروندعرضهسرب
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بررسـی رونـد قیمـت و موجودی انبار شـمش سـرب در دو بورس بـزرگ یعنی بـورس فلزات 
لنـدن و بـورس آتی شـانگهای، بیانگر آن اسـت که روند قیمت  و موجـودی انبار در ایـن دو بورس 
چندان مشـابه نیسـت و تفاوت هایی وجود دارد. موجـودی انبار در بورس آتی شـانگهای به  مراتب 
باالتـر از بـورس فلزات لندن اسـت. روند قیمتی شـمش سـرب در بـورس فلزات لندن طی سـه 
فصل نخسـت سـال ۲0۲۲ با نوسـان کم و در مجموع افزایشـی بوده اسـت اما قیمـت در بورس 
آتی شـانگهای در بازه مشـابه، با نوسـان بیشـتر و در مجموع کاهشی بوده اسـت؛ اگرچه قیمت ها 

در بورس شانگهای در مجموع باالتر از قیمت های بورس فلزات لندن بوده  است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، تاثیر تغییرات قیمت شـمش سـرب 

از تحـوالت اقتصـادی و سیاسـی  در جهـان متاثـر 

اقتصادهای برتر جهان از جمله آمریکا و چین است. 

بـه  عنـوان مهم تریـن عامـل موثـر بـر قیمـت شـمش 

کاهـش اسـت و بـا توجـه بـه عـدم وجـود صنعـت 

موضـوع  فلـز،  ایـن  بـرای  جایگزیـن  مصرف کننـده 

سـرب  تقاضـای  کاهـش  موجـب  مـرور  بـه   مذکـور 

خواهد شد.

چین با داشـتن سـهم 50 درصدی از تولید سـرب 

و  معدنـی  سـرب  تولیدکننـده  بزرگ تریـن  جهـان، 

همچنین بزرگ ترین مصرف کننده شـمش سـرب در 

دنیـا اسـت. کشـورهای چیـن، آمریـکا، پـرو، اسـترالیا، 

هند و...، عمده ترین تولیدکنندگان سـرب در جهان 

به  شمار می روند.

موجـودی انبـار و قیمـت سـرب طـی سـه فصـل 

ابتدایـی سـال 2022 در بـورس آتـی شـانگهای و بورس 

فلـزات لنـدن، رونـد به نسـبت متفاوتـی را طـی کرده 

اسـت؛ اگرچـه نوسـان قیمـت بـه  طـور کلـی در طـول 

اکثـر ماه هـای مختلـف سـال در هر دو بـورس چندان 

زیاد نبوده است اما برخی شکست های کاهشی در 

نمـودار قیمـت بورس آتی شـانگهای اتفاق افتـاده که 

در بورس فلزات لندن به چشم نمی خورد.

سرب، می توان به تغییرات میزان استفاده از آن در 

باتـری اسـید سـرب اشـاره کـرد. امـروزه 80 درصـد 

مصرف این فلز برای تولید باتری کاربرد دارد. البته 

نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه بـه  مـرور زمان سـهم 

استفاده از سرب در تولید باتری، هم زمان با افزایش 

اسـتفاده از اتومبیل هـای هیبریـدی و برقـی رو بـه 

افزایش موجودی سرب »LME« در سه ماهه سوم سال 2022
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در ماه های آپریل و می، کاهش موجودی در پی 

افزایش تقاضا به وجود آمد که موجب افزایش قیمت 

شده است. برخالف دو ماه آپریل و می، در ماه ژوئن 

افزایـش موجـودی بـه دلیـل کاهش تقاضا پیـش  آمده 

افزایشـی، دوبـاره کاهـش  ایـن دوره  از  پـس  اسـت. 

قیمـت در بـورس فلـزات لنـدن و همیـن  طـور افزایش 

موجودی انبار رخ داده است.

ماه جوالی 1.5 درصد کاهش قیمت و 1.2 درصد 

افزایش موجودی نسبت به ماه ژوئن داشته است. با 

توجـه بـه دو مـاه بعـد یعنـی آگوسـت و سـپتامبر نیز 

می تـوان دریافـت کـه به  مراتـب موجـودی در این دو 

دوره افزایش داشته که ناشی از کاهش تقاضا و همین  

پیشـین  فصـل  افتـاده  اتفـاق  قیمـت  افزایـش  طـور 

اسـت. بـا افزایشـی شـدن موجـودی انبـار، کاهـش 

قیمت در فصل سوم برای افزایش فروش و پرهیز از 

هزینه  انبارداری طبیعی است.

متوسط قیمت و موجودی ماهانه شمش   
سرب در بورس شانگهای

رونـد متوسـط ماهانـه قیمـت و موجودی شـمش 

سرب در بورس شانگهای طی سه فصل نخست سال 

2022 در نمودار 2 قابل مشاهده است.

مطابـق بـا نتایـج ارائـه شـده در نمـودار 2 قابـل 

مشـاهده اسـت کـه قیمـت شـمش سـرب در بـورس 

شانگهای ابتدا روندی یکنواخت از ابتدای سال 2022 

تا ماه آپریل دارد و در بازه حدود دو هزار و 400 دالر بر 

تن باقی مانده است؛ در حالی که موجودی انبار در 

تغییرات ماهانه قیمت و موجودی   
شمش سرب در سال ۲0۲۲

تغییرات موجودی انبار و قیمت شمش سرب در 

بورس فلزات لندن طی 9 ماهه نخست سال 2022 در 

نمودار 1 قابل مشاهده است.

مطابـق بـا این نمـودار، موجودی و قیمت شـمش 

سـرب در بـورس فلـزات لنـدن در سـه فصـل نخسـت 

سـال 2022 بـه صـورت ماهیانـه بررسـی شـده و قابـل 

مشاهده است که موجودی شمش سرب اگرچه در 

فصل نخست افزایش اندکی را تجربه کرده و در فصل 

دوم ثابت مانده اسـت اما افزایش شـدید موجود در 

ماه هـای آگوسـت و سـپتامبر موجـب شـده اسـت تـا 

موجـودی انبـار شـمش سـرب در بـورس فلـزات لندن 

در پایـان مـاه سـپتامبر، حـدود 53 درصـد بیـش از 

موجودی انبار ماه ژانویه باشد. موجودی انبار شمش 

سـرب ایـن بـورس، در کمتریـن مقـدار در مـاه ژانویـه 

حـدود 30 هـزار تـن و در بیشـترین مقـدار در مـاه 

سپتامبر حدود 56 هزار تن به ثبت رسیده است.

در مجمـوع رونـد قیمـت نیـز در بـورس فلـزات 

لندن علی رغم نوسان های کاهشی، اندک افزایشی 

بوده است و قیمت شمش سرب در ماه سپتامبر با 

24 درصـد افزایـش نسـبت مـاه ژانویـه، از حدود یک 

هزار و 875 دالر در تن به دو هزار و 343 دالر در هر 

تن رسیده است. قیمت ماه ژانویه، کمترین قیمت 

ثبـت شـده برای شـمش سـرب در بـازه 9 ماهـه مورد 

بررسی بوده و بیشترین قیمت نیز با مقدار دو هزار 

و 397 دالر بر تن مربوط به ماه ژوئن است. با شروع 

شـدید  نسـبت  بـه   افزایـش  بـا  سـال،  سـوم  فصـل 

موجـودی انبـار، قیمـت بـا مقـداری تعدیـل روبـه رو 

شده است.

بیشترین کاهش قیمت ماهانه شمش سرب در 

بورس فلزات لندن در بازه مورد بررسی مربوط به ماه 

مـارس اسـت کـه قیمـت در ایـن ماه با کاهـش حدود 

4.8 درصـدی نسـبت بـه مـاه قبـل از آن، از حـدود دو 

هـزار و 78 دالر بـر تـن بـه یـک هـزار و 976 دالر بـر تـن 

رسـیده اسـت. در ادامه طی یک رالی افزایشـی تا ماه 

ژوئـن، قیمـت بـه  حـدود دو هـزار و 397 دالر بـر تـن 

رسـید کـه بیشـترین قیمـت ثبـت شـده ماهانه طی 

سه فصل نخست سال 2022 به  شمار می رود.

ایـن بـازه بـه  دلیـل جهـش اتفـاق افتـاده در ماه مـارس، 

نوسـان بـه  نسـبت زیـادی را تجربـه کـرده اسـت. ایـن 

جهش صعودی با سـقوط در ماه آپریل جبران شـده و 

موجـودی انبـار در ایـن مـاه در سـطح مـاه فوریـه بوده 

بـورس  انبـار  موجـودی  میـزان  بیشـترین  اسـت. 

شـانگهای در سـه فصـل نخسـت سـال 2020 در مـاه 

مارس و معادل 99 هزار و 668 تن است.

در فصل دوم و سوم و به جز ماه سپتامبر که یک 

کاهش به  نسبت شدید رخ داده است، قیمت روند 

نزولی با شیب خیلی کم را طی کرده و در نهایت در 

ماه سپتامبر به میزان دو هزار 138 دالر بر تن رسیده 

ایـن دوره  در  اسـت. همچنیـن متوسـط موجـودی 

مـاه  در  امـا  دارد  نزولـی  رونـد  مجمـوع  در  اگرچـه 

سپتامبر با یک جهش افزایشی روبه رو شده است که 

بـه شـدید تر شـدن رونـد کاهشـی قیمـت در ایـن مـاه 

دامن زده است.

موجودی انبار 68 هزار و 500 تنی در ماه آگوست، 

کمتریـن موجـودی انبـار ثبـت شـده در بـورس آتـی 

شـانگهای در سـه ماهه نخسـت سـال 2022 به  شـمار 

مـی رود کـه بـه نسـبت بیشـینه مقـدار نزدیـک بـه 

100هـزار تنـی در مـاه مـارس کاهـش محسوسـی را بـه 

نمایـش می گـذارد. در این بین نکته حائز اهمیت آن 

اسـت کـه موجـودی انبـار در بـورس آتـی شـانگهای، 

فاصله قابل توجهی با موجودی این فلز در انبار بورس 

فلزات لندن دارد؛ به  طوری  که بیشینه مقدار ثبت 

شـده در بـورس آتـی شـانگهای، در حـدود دو برابـر 

بیشتر از بورس فلزات لندن است.
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کاهش موجودی انبار »LME« در کنار 
افزایش روند عرضه سرب

در حالـی عرضـه سـرب در بازارهـای جهانی جانی تـازه به خـود گرفت که تقاضا برای سـرب 
موجود در انبارهای بورس فلزات لندن رشد پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از »Reuters«، قیمت سرب در قراردادهای 

سه ماهه بورس فلزات لندن در طول هفته اول اکتبر 

12 درصـد افزایـش یافت و به باالترین حد خـود در دو 

ماه اخیر یعنی دو هزار و 93 دالر و 50 سنت در هر تن 

رسـید. همچنیـن در حـال حاضـر، اختـالف قیمـت 

نقـدی و سـه ماهـه، کمتریـن میـزان را در سـال جـاری 

دارند و اختالف قیمت نقدی نسـبت به قیمت سـه 

ماهه به 45 دالر و 50 سنت در هر تن افزایش یافت.

ایـن اتفـاق را می تـوان ناشـی از ابطـال  دلیـل 

حـدود 17 هـزار و 125 تـن از حواله هـای موجـودی 

سـرب در انبـار بـورس فلـزات لنـدن جهـت عرضـه 

در بازار فیزیکی عنوان کرد.

ایـن موضـوع باعـث شـد کـه موجـودی سـرب در 

شبکه انبارهای بورس فلزات لندن به 10 هزار و 900 تن 

برسد که کمترین میزان در قرن حاضر و معادل تنها 

چند ساعت مصرف جهانی است.

بـه نظـر می رسـد کـه ایـن تخلیـه انبارها به شـامه 

فعـاالن بـازار نیـز خـوش آمـده اسـت کـه تحـت ایـن 

بزرگ تریـن   ،»Ecobat Technologies« شـرکت 

بازیافت کننده سرب جهان، در این ماه تولید خود را 

در کارخانه هـای »Paderno« و »Marcianise« ایـن 

شـرکت در ایتالیـا بـه حالـت تعلیـق درآورد و عرضـه 

سالیانه خود را 80 هزار تن کاهش داد.

اقـدام،  ایـن  کـه  کـرد  اعـالم  شـرکت  ایـن 

منعکس کننده افزایش شـدید قیمت انرژی و سـایر 

هزینه های سـربار در ایتالیا اسـت که هیچ نشانه ای 

از بهبود را نشان نمی دهد.

 »Glencore« شرکت صنایع معدنی و تجارت کاال

در حـال بررسـی پایـداری صنعتـی خـود در رابطـه بـا 

میـزان بهره بـرداری در منطقـه »Portovesme« در 

ایتالیـا بـا توجـه بـه فشـارهای مـداوم جهـت کاهـش 

حاشـیه سـود نسـبت به رقبـای خـود اسـت. کارخانه 

روی ایـن شـرکت نیـز در سـال گذشـته بـرای مدتـی 

فرایند تولید خود را متوقف کرد.

در همین حال، واحد ذوب استولبرگ آلمان پس 

از سـیل تابسـتان گذشـته ایـن کشـور تولیـد خـود را 

متوقف کرد. روند تعمیرات خسارات ناشی از سیل 

فلـز  خریـد  و  سـرب  فـروش  بـه  اقـدام  شـرایط، 

خواهرخوانده آن یعنی روی کرده اند که می تواند در 

بلندمدت خریدار را از سود بیشتری منتفع کند.

در همین راستا توقف تولید واحدهای ذوب روی 

در اروپـا، تیتـر یـک روزنامه هـا شـده اسـت و افزایـش 

رونـد عرضـه سـرب نیـز جـزو خبرهـای دسـته اول ایـن 

روزها در صنایع فلزی اروپا به شمار می رود.

مشکالت واحدهای ذوب در قاره اروپا  
می تـوان عنـوان کـرد کـه پاالیشـگاه های سـرب 

نسـبت بـه واحدهـای ذوب روی کمتـر تاثیـر بحـران 

انـرژی در اروپـا قـرار دارنـد. شـرکت خدمـات مالـی و 

بانکداری استرالیایی »Macquarie Bank« تخمین 

می زند که پاالیش سرب حدود 800 کیلووات ساعت 

در هـر تـن فلـز بـرق مصـرف می کنـد. ایـن در حالـی 

اسـت کـه ایـن میـزان بـرای فلـز روی چهـار هـزار و 

750کیلووات ساعت در هر تن است.

بـا ایـن حـال، تاثیـر منفـی افزایـش قیمـت گاز در 

سراسـر اروپـا اکنـون در حـال نمایـان شـدن اسـت. 
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سـال جـاری بـوده اسـت کـه کاهـش 55 درصـد در 

سال 2022 را نشان می دهد.

بر اساس آخرین ارزیابی ماهیانه گروه بین المللی 

سـرب  تولیـد  مقـدار  روی،  و  سـرب  تحقیقاتـی 

تصفیه شـده جهانـی در هفـت مـاه اول سـال جـاری 

2.2درصد کاهش یافت.

درصـد  یـک  تقریبـا  مصـرف  میـزان  همچنیـن 

کاهش یافته اسـت و این موضوع بدین معنا اسـت 

کـه بـازار جهانی همچنان مازاد عرضـه 25 هزار تنی 

در ماه هـای ژانویـه تـا جـوالی را تجربـه می کنـد. این 

سـال  در  محاسـبات،  طبـق  کـه  اسـت  حالـی  در 

گذشته عرضه 116 هزار تن می توانست سبب افت 

شدید قیمت در بازارها شود.

محدویت عرضه در بازارها  
در رابطه با مازاد تولید باید این موضوع را مطرح 

کرد که برخی خریداران در دیگر کشورهای جهان به 

جـز چیـن بـه دنبـال بـه دسـت آوردن حجمـی از ایـن 

مازاد تولید در بازارهای فیزیکی هستند.

عرضـه در بـازار ایـاالت متحـده آمریـکا از زمـان 

توقف تولید غیرمنتظره کارخانه بازیافت فلورانس در 

ایالـت کارولینـای جنوبـی آمریـکا در سـال گذشـته 

بسیار محدود شده است.

پریمیوم بازار فیزیکی میدوسـت برای سـرب با 

خلـوص بـاال از 11.75 بـه 20.5 سـنت در هـر پونـد در 

سال 2021 افزایش یافت. از آن زمان به بعد همچنان 

ایـن رقـم در حـال افزایـش اسـت. در همیـن راسـتا 

را  رقـم  ایـن  میانگیـن   »Fastmarkets« موسسـه 

بـه ایـن کارخانـه در حـال اتمـام اسـت و در عیـن حـال 

شرکت گروه کاالیی ترافیگورا در انتظار تایید قانونی 

راه انـدازی مجـدد  بـه منظـور  ایـن کارخانـه  خریـد 

فرایند تولید آن است.

توقف طوالنی مدت واحد ذوب استولبرگ آلمان 

از یـک سـال پیـش، بـه انـدازه حـدود 155 هـزار تـن از 

عرضه سرب در بازار اروپا کاسته است.

در پـی ایـن امـر، محدودیـت در زنجیـره تامیـن با 

اعمـال تحریم هـا در خصـوص واردات فلـز از روسـیه 

توسط اتحادیه اروپا در ماه آپریل تشدید شد. کشور 

روسـیه در سـال گذشـته حـدود 127 هـزار تـن سـرب 

تصفیه شده صادر کرد که حجم قابل توجهی از آن به 

آلمان و ترکیه ارسال شد.

کاهش مقدار تولید جهانی  
در ابتدا باید بر این موضوع تاکید کرد که مشکالت 

عرضه سرب فقط محدود به قاره اروپا نیست. در همین 

 »Trafigura's metals arm Nyrstar« راسـتا، شـرکت

که واحد ذوب سرب خود در شهر »Port Pirie« در 

اسـترالیا را راه انـدازی کـرده اسـت، بـه منظـور انجـام 

تعمیرات اساسی حدود 55روز فرایند تولید خود را 

متوقف کرد.

بـه نظـر می رسـد تولیدکننـدگان سـرب چیـن هـم 

وضعیتی بهتر از این ندارند. به گفته شرکت خدمات 

 »Macquarie Bank« مالی و بانکداری استرالیایی

بـا در نظـر گرفتـن عواملـی چـون کاهـش عرضـه 

ضایعات و سهمیه بندی های برق، نرخ بهره برداری 

در بازیافـت از ضایعـات تاکنـون تنهـا 41 درصـد در 

عرضه در بازار ایاالت 
متحده آمریکا از زمان توقف 

تولید غیرمنتظره کارخانه 
بازیافت فلورانس در ایالت 
کارولینای جنوبی آمریکا در 
سال گذشته بسیار محدود 

شده است
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22.25 سـنت در هـر پونـد ارزیابـی کـرد کـه معـادل 

491 دالر در هـر تـن نسـبت بـه قیمـت نقـدی بـورس 

فلزات لندن است.

در واقـع، افزایـش قیمـت در بازار فیزیکـی ایاالت 

متحـده آمریـکا آن قـدر شـدید بـوده اسـت کـه بـرای 

اولیـن بـار ایـن کشـور از سـال 2006 مجبـور بـه واردات 

حجم قابل توجهی از کشور چین شد.

به همین دلیل چین در سال گذشته، 36 هزار تن 

و در  مـاه ژوئـن امسـال، 30 هـزار تـن دیگـر بـه آمریـکا 

سـرب صادر کرد. این موضوع در کنار پریمیوم های 

بازار فیزیکی باال، نشان می دهد که هنوز در زنجیره 

تامین قاره آمریکای شمالی ضعف وجود دارد.

نشانه های رکود اقتصادی  
چین عالوه بر آمریکا، مقداری سرب تصفیه شده 

نیز به تایوان صادر کرده است که در آن، تنها انباری 

از انبارهـای بـورس فلـزات لنـدن واقـع اسـت کـه در 

ماه های اخیر دریافت سرب و افزایش موجودی آن را 

گزارش کرده است.

بـا ایـن حـال، بـه نظـر می رسـد حجـم صـادرات 

و  اسـت  بـوده  نـزول  تایلنـد در حـال  بـه  از چیـن 

مقـدار حجـم صـادرات از مبـدا چین بـه تایلند که 

در آن هیـچ انبـار کاالی بـورس فلـزات لندن وجود 

ندارد، در ماه آگوسـت به یک هزار و 120 تن کاهش 

یافته است.

و  چیـن  از  واردات  حجـم  کاهـش  بـه  توجـه  بـا 

مشـکالت فزاینده واحد های ذوب در دیگر کشـورها، 

هنوز مشخص نیست چگونه قرار است در انبار کاالی 

بورس فلزات لندن ذخیره سازی مجدد صورت پذیرد.

در خصـوص فلـز خواهرخوانده سـرب یعنـی روی 

مشـاهده  بـازار  در  آشـفتگی  وضعیـت  همیـن  نیـز 

می شـود که نشـان دهنده عواملی است که بر اعالم 

قیمت کاالها حتی در شرایطی که زنجیره تامین هم 

در بـازار فیزیکـی و هـم در بـازار بـورس فلـزات لنـدن 

محدود هستند، تاثیر می گذارد.

بـا ایـن حـال، یـک تفـاوت اساسـی بین ایـن دو فلز 

وجود دارد؛ چراکه تقاضای روی به  شدت در ماه های 

آینده به وضعیت اقتصادی و بخش سـاخت و تولید 

اروپـا و ایـاالت متحـده وابسـته اسـت کـه در صـورت 

مواجهـه ایـن مناطـق بـا رکـود، بـه  شـدت تقاضـای آن 

افت پیدا خواهد کرد.

در مقابـل، اصلی تریـن بـازار مصـرف نهایـی فلـز 

سـرب، باتری  خودروها اسـت که حدود 78 درصد از 

ایـن حجـم تقاضا از محل تعویض باتری های جدید با 

باتری های قدیمی تامین می شود.

ایـن موضـوع باعـث می شـود کـه فلـز سـرب تـا 

حـدی در برابـر رکـود اقتصـادی تاثیرناپذیر باشـد. این 

باتری ها در هر شـرایطی اسـتفاده می شـوند؛ هرچند 

که ممکن اسـت در برخی موارد امکان تعویض آن ها  

وجود نداشته باشد.

این رکود اقتصادی ممکن است در دسترس بودن 

فلز سرب را تا حدی اما نه به اندازه سایر فلزات بهبود 

بخشـد. ایـن امـر نشـان دهنده ایـن موضـوع اسـت که 

خریـداران و مصرف کننـدگان مبتنی بر بـورس فلزات 

لندن ممکن است مجبور باشند برای مدتی با حجم 

پایین موجودی انبار این بورس کنار بیایند.

چین عالوه بر آمریکا، 
مقداری سرب تصفیه شده 
نیز به تایوان صادر کرده 

است که در آن، تنها انباری 
از انبارهای بورس فلزات 
لندن واقع است که در 

ماه های اخیر دریافت سرب 
و افزایش موجودی آن را 

گزارش کرده است
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تحقق کامل برنامه ریزی های تولید 
در گرو همکاری همه جانبه

مدیر فرآوری شرکت سنگ آهن گهرزمین مطرح کرد:

مدیر فرآوری شـرکت سـنگ آهن گهرزمین گفـت: برای تحقـق کامل برنامه ریزی هـای تولید، 
الزم اسـت کـه هـر بخش به تعهـدات خـود در قبال بخش بعـدی زنجیره یعنی بخـش معدن به 

فرآوری، بخش فرآوری به گندله سازی و در نهایت بخش بازرگانی به مشتری عمل کند.

حسـین کامجـو در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« در ارتباط با اهمیت 

واحـد  هـر  کـرد: در  عنـوان  تولیـد،  در  برنامه ریـزی 

صنعتـی، برنامه ریـزی تولیـد می توانـد بر بسـیاری از 

شـاخص های عملکـردی، تولیـد و فـروش محصـوالت 

اثرگـذار باشـد. البته اهمیت برنامه ریزی تولیـد برای 

آن دسـته از محصوالتی نمود بیشـتری پیدا می کند 

که تولید آن ها نه به شکل انبوه که بر اساس سفارش 

در  تولیـد  حـوزه  حـال،  ایـن  بـا  می شـود.  انجـام 

شـرکت سـنگ آهن گهرزمین به صورت انبوه است و 

می گیـرد. در شـرایطی کـه برنامه ریـزی انجـام  شـده 

بـرای تولیـد بـه لحـاظ لجسـتیکی و زیرسـاختی بـا 

محدودیتـی رو بـه رو نشـود، تحقـق آن برنامـه نیـز بـه 

سمت 100 درصدی میل می کند.

وی بـا اشـاره بـه موانـع تحقـق برنامه ریـزی در 

تولیـد، افـزود: مسـیر تحقـق برنامه ریـزی تولیـد بـا 

دو  کـه  گفـت  می تـوان  و  اسـت  رو بـه رو  موانعـی 

محدودیـت عمـده در ایـن خصـوص وجـود دارنـد. 

تامین قطعات و مواد مصرفی از جمله قطعات پمپ 

تحقـق  راه  سـر  بـر  موجـود  مانـع  اولیـن  لولـه،  و 

برنامه ریـزی تولیـد محسـوب می شـود. در شـرکت 

سـنگ آهن گهرزمیـن، برنامه ریـزی تولیـد بـر اسـاس 

اقدامات پیشـگیرانه در حوزه تعمیرات و نگهداری 

از  ناشـی  توقفـات  آسـیب های  تـا  می شـود  انجـام 

تحقـق  در  را  وقفـه  کمتریـن  تجهیـزات،  خرابـی 

برنامه هـای تولیـد ایجـاد کنـد. ایـن امـر باعـث شـده 

امـکان  تـا 15 درصـد  بتوانـد 10  اسـت کـه شـرکت 

افزایش تولید ناشی از کاهش توقفات داشته باشد.

گهرزمین در پی رفع موانع تولید  
مدیـر فـرآوری شـرکت سـنگ آهن گهرزمیـن در 

خصوص مسیرهای دستیابی به افزایش تولید، اظهار 

برنامه ریـزی تولیـد در ایـن شـرکت نیز به طور سـاالنه 

انجام می گیرد. در راستای برنامه ریزی ساالنه تولید 

در ایـن شـرکت، سـاعات کاری یعنـی سـاعاتی کـه 

کارخانه بر اسـاس آن طراحی شـده اسـت، مشـخص 

می شـوند. در گام بعد، این سـاعات بر حسـب سـال 

نیـز محاسـبه می شـوند )بـرای مثـال، هفـت هـزار و 

سـاعات  تعـداد  سـپس  سـال(.  در  200سـاعت 

مشـخصی نیـز بـه منظـور انجـام تعمیـرات در نظـر 

گرفته می شود )برای مثال 500 ساعت( و در نهایت 

مابقـی آن در برنامه ریـزی تولیـد مـورد اسـتفاده قرار 
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داشت: به طور کلی، افزایش تولید از دو طریق قابل 

و  توقفـات  کاهـش  شـامل  کـه  اسـت  دسـتیابی 

همچنین باردهی به خطوط تولید می شود. کاهش 

توقفـات بـه ایـن معنـی اسـت کـه چنانچـه بـرای مثال 

500ساعت در سال برای تعمیرات در نظر گرفته شده 

باشـد، از طریـق افزایـش تـوان لجسـتیک و نفر سـاعت 

»Man power«، بتوان آن را به 400 سـاعت رسـاند و 

در واقع 100 ساعت را به بخش تولید انتقال داد. مورد 

بعـدی کـه باردهـی بـه خطوط تولید نامیده می شـود 

نیز به مفهوم افزایش حجم تولید در سـاعت اسـت. 

گفتنـی اسـت کـه ایـن مـورد شـرایط مطلوبـی را بـرای 

شـرکت فراهـم نمی کنـد و علـت عمـده آن را بایـد در 

فرسـایش زیـاد تجهیـزات در بلند مـدت و بسـیاری 

عوامل دیگر جست وجو کرد.

کامجو با اشـاره به تاثیر محدودیت های انرژی، 

تصریـح کـرد: دومیـن مانعـی کـه بـر سـر راه تحقـق 

برنامه ریـزی تولیـد قـرار دارد و در واقع یکی از دالیل 

ایجاد مانع اول نیز محسوب می شود، محدودیت های 

مربـوط بـه انـرژی )بـرق( اسـت. تاثیـر ایـن عامـل بـه 

شـکلی دوسـویه در صنعـت مشـاهده می شـود؛ بـه 

بـر  بلکـه  بـر عملکـرد شـرکت  تنهـا  نـه  کـه  طـوری 

تامین کننده هایـی کـه ادوات فلـزی و تعمیراتـی از 

آن هـا خریـداری می شـود نیـز تاثیر گـذار اسـت. ایـن 

مسائل در مجموع سبب می شوند که برنامه ریزی 

تولیـد بـه صـورت 100  در  صـدی در اختیـار شـرکت 

انعطاف پذیـری را در  ناچـار مقـداری  بـه   نباشـد و 

برنامه ریزی خود وارد کند.

بـا  مواجهـه  مهـم  گام هـای  خصـوص  در  وی 

ریسـک ها و کاهـش آن هـا، بیـان کـرد: ابتدایی تریـن 

در  هسـتند.  زیرسـاختی  موانـع  رفـع  شـامل  گام، 

بـرق  تامیـن  بـرای  نیروگاهـی  تـوان  کـه  شـرایطی 

کاهـش  دلیـل  )بـه  می یابـد  کاهـش  کارخانجـات 

بارندگی ها، مصرف باالی بخش خانگی و...(، عالوه 

بر آسـیب رسـیدن به تولید شـرکت، قطعه ساز نیز با 

مشـکل رو به رو می شـود. در نتیجه، به نظر می رسد 

که در درجه اول الزم است موانع زیرساختی مرتفع 

شـوند تـا جایـی کـه هیـچ تولید کننـده ای دغدغـه 

مصـرف بـرق را نداشـته باشـد. ایـن موانـع در بخـش 

تولیـد  بخـش  در  و  گاز  بـرق،  شـامل  گندله سـازی 

کنسـانتره شـامل آب و بـرق هسـتند. ایـن هـدف را 

می تـوان از دو مسـیر احـداث نیـروگاه و یا خرید برق 

از وزات نیـرو محقـق کرد که البته تصمیم گیری در 

انجـام  شـرکت ها  ارشـد  مدیـران  را  خصـوص  ایـن 

می دهنـد. رویکـردی کـه بایـد در گام بعـدی مـورد 

توجـه قـرار گیـرد، تعمیـم تولیـد داخـل بـه ادوات و 

قطعات برقی و در مرحله بعد، گسـترش آن به توان 

تولید باالتر است؛ به طوری که توان تولید به اندازه 

تـوان مصـرف باشـد. گفتنـی اسـت کـه در برخـی 

موارد همچون برق و ابزار دقیق، کشور همچنان به 

تکنولوژی تولید در داخل دست پیدا نکرده است و 

از سوی دیگر، در بخشی هم که دانش داخلی سازی 

آن وجود دارد، توان عملیاتی به قدر کفایت نیست 

و الزم اسـت کـه ایـن عامل بهبود پیدا کنـد تا از این 

طریق، مقدار تولید نیز افزایش یابد.

زنجیره ای پیوسته در برنامه ریزی تولید  
مدیـر فـرآوری شـرکت سـنگ آهن گهرزمیـن در 

خصـوص دو رویکـرد مهـم بـرای برنامه ریـزی، عنـوان 

کـرد: برنامه ریـزی کالن و برنامه ریـزی عملیاتـی بـر 

اساس ساعت کار، دو رویکرد مهم برای تحقق هرچه 

بهتر برنامه ریزی اسـت. در برنامه ریزی کالن که در 

سطح سال انجام می شود، معموال در اسفندماه برای 

سال پیِش رو برنامه ریزی تولید صورت می گیرد. این 

برنامه ریزی که به محدودیت مصرف برق و همچنین 

تـوان تامیـن مـواد مصرفـی از بخـش معـدن وابسـته 

است، جزئی از برنامه ریزی تولید را تشکیل می دهد. 

فعالیت شـرکت گهرزمین را می توان حلقه ای شـامل 

سـه بخـش معـدن، فـرآوری و گندله سـازی در نظـر 

گرفـت کـه تحقـق برنامـه تولیـد شـرکت، متاثـر از 

هماهنگی و عملکرد این سه بخش است. باید توجه 

داشـت که بسـیاری از اجزای بخش توان لجسـتیکی 

مصرفـی،  قطعـات  افزودنی هـا،  و  مـواد  )شـامل 

غیرمصرفی و...( همواره جزئی از سفارش ها هستند 

و بـه صـورت نامحـدود خریـداری می شـوند. گفتنی 

اسـت کـه تامیـن ایـن عوامـل در برنامه ریـزی تولیـد 

لحاظ نمی شود که دلیل این مسئله، خرابی لحظه ای 

برخی از این تجهیزات است؛ به طوری که نمی توان 

آن ها را جزئی از ساعت کار به حساب آورد.

در  دوم  حالـت  بـه  اشـاره  ضمـن  در  کامجـو 

برنامه ریـزی بـرای عملیاتـی بـر اسـاس سـاعت کار، 

یادآور شـد: در شـرایط ایده آل، برنامه ریزی تولید در 

اسـفند مـاه انجـام و توقفـات مشـخص می شـود و 

صـورت  اسـاس  همیـن  بـر  نیـز  سـفارش گذاری ها 

می گیـرد. بـرای مثـال، کارخانـه ای همچـون شـرکت 

گهرزمیـن بایـد در مجمـوع 6 میلیـون تـن در سـال 

کنسـانتره تولیـد کنـد. الزم اسـت کـه ایـن رقـم بـه 

واحـد بازرگانـی ارائـه شـود تـا امـر فـروش را بـه انجام 

تولیـد  برنامه ریـزی  اگـر  کـه  شـرایطی  در  برسـاند. 

محقـق نشـده باشـد، بـدون شـک سـایر شـرایطی کـه 

ایـن عامـل پیش نیـاز آن هـا بـوده اسـت نیـز تحقـق 

نخواهد یافت. در این حالت، تعهد بخش بازرگانی 

بـه مشـتری کـه در واقـع همـان تعهـدات شـرکت 

است، خدشه دار می شود.

وی در پایـان یـادآور شـد: گفتنـی اسـت کـه ایـن 

مسـئله، چـه در بخـش برنامه ریـزی و چـه در حـوزه 

عملیاتـی و لجسـتیکی رخ دهـد، در بحـث جرایـم 

قـرار داد قابـل پیگیـری اسـت؛ بـه طـوری کـه هـر تـن 

محصـول دریافتـی کمتـر مشـمول جریمـه خواهـد 

بـود. بـه طـور کلـی، می تـوان گفـت کـه بـرای تحقـق 

کامـل برنامه ریزی هـای تولیـد، الزم اسـت کـه هـر 

بعـدی  بخـش  قبـال  در  خـود  تعهـدات  بـه  بخـش 

زنجیره یعنی بخش معدن به فرآوری، بخش فرآوری 

بـه  بازرگانـی  نهایـت بخـش  بـه گندله سـازی و در 

مشتری عمل کند.

فعالیت شرکت گهرزمین 
را می توان حلقه ای شامل 

سه بخش معدن، فرآوری و 
گندله سازی در نظر گرفت که 
تحقق برنامه تولید شرکت، 
متاثر از هماهنگی و عملکرد 

این سه بخش است
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بررسی احتمال یافتن ذخایر معدنی حیاتی در آمریکا
سـازمان زمین شناسـی ایـاالت متحـده آمریـکا »USGS« و ناسـا در حـال همـکاری بـرای 
نقشـه برداری بخش هایـی از ایالت هـای کالیفرنیـا، کلـرادو، نـوادا، آریزونـا، نیومکزیکـو و یوتا به 

منظور بررسی احتمال یافتن ذخایر معدنی حیاتی هستند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

پـروژه  ایـن   ،»Mining« سـایت  وب  از  نقـل  بـه   و 

16میلیـون دالری و پنـج سـاله بـا بودجـه دولتـی، از 

پلتفرم سنجش از راه دور در ارتفاع باال و طیف سنج 

تصویربـرداری مرئـی یـا مـادون قرمـز هوایی ناسـا 

بـرای   »MODIS/ASTER« هوایـی و شبیه سـاز 

جمـع آوری داده هـای ابرطیفـی در مناطـق بـزرگ در 

نواحـی خشـک و نیمه خشـک غـرب ایـاالت متحده 

آمریکا استفاده می کند.

داده هـای فراطیفـی در واقـع بازتـاب پرتوهـا از 

سـطوح هسـتند کـه از میـان صدهـا بانـد فرکانسـی 

اندازه گیری می شوند. در این پروسه، نه  تنها پرتوهای 

مرئـی قابـل مشـاهده بـا چشـم مسـلح هسـتند بلکـه 

پرتوهای نامرئی را نیز با استفاده از اشعه مادون قرمز 

جذب می کنند.

بـه گفتـه سـازمان زمین شناسـی آمریـکا و ناسـا، 

مطالعـه  در  می توانـد  جمع آوری شـده  داده هـای 

سـاختاری سـنگ های سـطحی بسـیار مفیـد باشـد 

بازتابـی  ویژگی هـای  سـنگ ها  در  کانـی  هـر  زیـرا 

منحصربه فـرد خـود را در بیـن طیف هـای مختلـف 

یـا  الگوهـا  ایـن  بنابرایـن، جسـتجوی  پرتوهـا دارد. 

آالسـکا اسـتفاده کـرده بـود. ایـن در حالـی اسـت کـه 

ایـن  آمریـکا  ایـاالت متحـده  سـازمان زمین شناسـی 

و  زمین شناسـی  علـوم  انـواع  بـرای درک  را  داده هـا 

اسـیدی  زه آب  جملـه  از  دیگـر  بیولوژیکـی  مسـائل 

معـادن، جریان هـای واریـزه ای، کشـاورزی، مـواد قابل 

اشتعال و تنوع زیستی مفید می داند.

دیوید اپلگیت، مدیر سازمان زمین شناسی ایاالت 

متحده آمریکا در گزارش مطبوعاتی اخیر خود اعالم 

کرد که این کار تالشی علمی و هیجان انگیز است که 

از طریق سرمایه گذاری های قانون بنیادی و سازمانی 

دو حزبـی رئیـس جمهـور جـو بایـدن امکان پذیـر شـده 

است و سازمان های ناسا و سازمان زمین شناسی ایاالت 

متحـده آمریـکا را قـادر می سـازد تـا از قابلیت هـای 

منحصربه فـرد ایـن سـازمان ها بـرای رسـیدن بـه یک 

هدف مشترک استفاده کنند.

وی در ادامـه افـزود کـه داده هایـی که این سـازمان 

جمع آوری می کند، نه تنها برای تحقیقات درباره مواد 

معدنـی بلکـه بـرای طیـف گسـترده ای از کاربردهـای 

علمی دیگر از جمله کاهش خطرات طبیعی تا احیای 

اکوسیستم، بنیادی و مهم خواهد بود.

در همین راسـتا، 16 میلیون دالر تخصیص یافته 

مذکـور بـه ایـن پـروژه تنهـا بخشـی از سـرمایه گذاری 

بزرگ تـر 510 میلیـون و 700 هـزار دالری اسـت کـه بـا 

اسـتفاده قانـون زیرسـاخت دو حزبـی بـرای سـازمان 

زمین شناسی ایاالت متحده آمریکا به منظور حمایت 

از نقشـه برداری و تفسـیر یکپارچـه داده هـای منابـع 

معدنی، نگهداری داده ها و نمونه های ژئوشیمیایی از 

تصویربـرداری تشـدید مغناطیسـی زمیـن و احـداث 

سـازمان  معدنـی  مـواد  و  انـرژی  تحقیقـات  مرکـز 

زمین شناسی ایاالت متحده آمریکا در شهر گلدن در 

ایالت کلرادو ارائه شده است.

»اثرات طیفی« می تواند در شناسایی ذخایر معدنی 

حیاتی مثمر ثمر باشد.

ایـن گـزارش همچنیـن شـامل ارزیابـی احتمـال 

یافتـن مـواد معدنـی حیاتـی در ضایعـات معدنـی 

خواهد بود.

این سازمان ها در بیانیه ای رسانه ای اعالم کردند 

کـه باطله هـای معدنـی به ویـژه آن هایـی که اغلب به 

عنـوان محصـوالت جانبـی تولیـد می شـوند، به دلیل 

داشتن پتانسیل منابع معدنی حیاتی، توجه بسیاری 

را بـه خـود جلـب کرده انـد و ایـن در حالـی اسـت ایـن 

مطالعات می تواند فرصتی برای شناسایی مکان های 

مناسـب بـرای پاک سـازی و دفـع ترکیبـات زیان بـار را 

فراهم کند.

بـه عنـوان مثـال، سـازمان زمین شناسـی ایـاالت 

متحده آمریکا، طی روزهای اخیر باطله های معدنی 

قدیمی حاصل از تولید آهن را در کوه های آدیرونداک 

نیویـورک بـرای شناسـایی ذخایـر عناصـر نـادر خاکـی 

تجزیه و تحلیل کرد.

آمریـکا  متحـده  ایـاالت  زمین شناسـی  سـازمان 

همچنیـن در گذشـته از داده هـای ابرطیفـی بـرای 

تجزیه و تحلیل امکان وجود ذخایر معدنی حیاتی در 
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فلزاتگرانبهافلزات  گران بها

کاهشارزشسهامشرکت»Wesdome Gold«پسازاعالمکاهشتولید

کاهشقیمتطالهمزمانبانگرانیافزایشنرخبهرهدالر
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سـهام شـرکت »Wesdome Gold« در روز 14 اکتبـر تقریبـا 11 درصـد از ارزش خـود را از 
دسـت داد؛ چراکـه ایـن شـرکت در گزارشـی اعالم کرد مقـدار تولید حـدود ۲5 درصد نسـبت به 

سال گذشته کاهش یافته است.

 »Wesdome Gold« کاهش ارزش سهام شرکت
پس از اعالم کاهش تولید

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از وب سایت »Mining«، مقدار تولید این 

شـرکت در سـه ماهه سـوم سـال، حدود 22 هزار 883 

اونس طال بوده است. این شرکت در بیانیه ای اعالم 

کرد که حجم اسـتخراج طالی این شـرکت، 16 درصد 

کمتر از سه ماهه مشابه سال 2021 و حدود 22 درصد 

کمتر از متوسط 9 ماهه اول سال 2022 بوده است.

همچنیـن سـهام ایـن شـرکت حـدود 0.98 دالر 

کانـادا یـا 10.7 درصـد از ارزش خـود را از دسـت داد 

و روز 14 اکتبـر بـه هشـت دالر و 16 سـنت کانـادا 

رسـید کـه اندکـی کمتـر از پایین تریـن میـزان ثبـت 

شده آن بود.

معـــــدن  از   »Wesdome Gold« شرکــــت 

»Eagle River« در 50 کیلومتـری غـرب شـهر واوا 

در اسـتان آنتاریـو کـه در نزدیکـی دریاچه سـوپریور و 

معـدن »Kiena« در نزدیکـی شـهر وال دور در اسـتان 

کبـک کانـادا قـرار دارد، عملیـات اسـتخراج را انجـام 

عملیـات  گرفـت  تصمیـم  شـرکت  ایـن  می دهـد. 

اسـتخراج در هـر دوی ایـن معـادن را بـه جهت ارتقای 

مدتـی  تجهیـزات،  و  ماشـین آالت  اسـتانداردهای 

متوقف کند. همچنین این شـرکت در نظر دارد که 

120 هـزار انـس طـال تولیـد کنـد کـه از ظرفیـت تولیـد 

پیش بینی شده برای امسال کمتر است.

 »Echelon Capital Markets« تحلیل گر شـرکت

کـه  کـرد  اعـالم  اکتبـر   14 روز  در  یادداشـتی  در 

هدف گـذاری بـرای تولیـد 45 هـزار اونس طال در سـه 

مـاه پایانـی سـال، در شـرایطی کـه هنـوز تولیـد ایـن 

شـرکت از مرز 41 هزار و 600 اونس فراتر نرفته اسـت، 

اسـت. هرچنـد شـرکت  بسـیار خوش بینانـه  امـری 

»Echelon Capital Markets « همچنـان بـر نظـر 

ارزش سـهام شـرکت  مـورد دسـتیابی  خـود در 

»Wesdome Gold« بـه قیمـت خریـد 11 دالر و 

75سنت کانادا پابرجا باقی مانده است.

 Echelon« رایـان واکـر، تحلیل گـر شـرکت

علی رغـم  کـه  کـرد  بیـان   »Capital Markets

چالش های عملیاتی در روند بروزن زایی و درون زایی 

اخیـر ایـن شـرکت همچنـان انتظـار مـی رود که تولید 

طـالی شـرکت »Wesdome Gold« ناشـی از معـدن 

بزرگ و دسـته یک آن رشـد داشـته باشـد؛ حال اینکه 

اگر امکان اکتشـافات ذخایر جدید در اطراف هر دو 

معـدن »Kiena« و »Eagle River« را هـم در نظـر 

بگیریم، این امر قطعیت بیشتری خواهد داشت.

وی در ادامـه بیـان کـرد کـه ایـن شـرکت به دنبال 

بهبود عملکرد بهره برداری در سـه ماهه آینده اسـت 

که با راه اندازی کارخانه خمیر مصالح پرکننده محل 

حفاری در معدن »Kiena« است که امر معدن کاری 

در ایـن معـدن تشـهیل می شـوند و بـه بهبـود نـرخ 

اسـتخراج و سـرعت بخشـیدن به چرخه تولید معدن 

کمک می کند.

شرایط چالش برانگیز در معدن »Kiena« مربوط 

به تالش های این شرکت برای افزایش تولید در محل 

یک معدن سـابق به شـعاع 930 متری و کارخانه ای با 

تولیـد دو هـزار تـن در روز اسـت کـه در مـاه مـی سـال 

2021 دوباره فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افـزود کـه ایـن شـرکت بـه دنبـال راه انـدازی 

کارخانه تولید خمیر مصالح پرکننده محل حفاری در 

سـه ماهه سـوم سـال و شـروع فعالیت آن تا پایان سال 

2022 است.

بر اساس داده های گردآوری شده توسط موسسه 

شـرکت   ،»Mining Intelligence« تحقیقاتـی 

و  اثبـات شـده  دارای ذخایـر   »Wesdome Gold«

احتمالی یک میلیون و 180 هزار اونس طال است.

شـرکت »Wesdome Gold« دربـاره انتشـار ایـن 

داده هــــا اعـالم کــــرد کـــه عیــــار طـال در معــــدن 

»Eagle River« 10.7 گرم طال در هر تن و در معدن 

»Kiena« 10.2 گرم طال در هر تن است.

ایـن شـرکت در ادامـه افـزود حـدود 875 دالر تـا 

970دالر در هر انس سود نقدی از فروش سالیانه طال 

کسـب کـرده و تاکنـون بـه طـور متوسـط دو هـزار و 

246دالر در هر اونس درآمد داشته است.

دانکن میدلمیس، رئیس و مدیر اجرایی شـرکت 

»Wesdome Gold« در بیانیـه ای گفـت کـه در مـاه 

جـوالی یـک وقفـه برنامه ریـزی شـده بـرای تکمیـل 

بازسـازی  و  ماشـین آالت  و  تجهیـزات  به روز رسـانی 

کارخانه این شـرکت انجام شـد که طبق برنامه پیش 

و  تولیـد  رونـد  در  دسـتاوردهایی  کار  ایـن  و  رفـت 

بهره برداری همچون کاهش مصرف شناساگرها را به 

همراه داشت.

دانکن میدلمیس در پایان خاطرنشان کرد که این 

شـرکت همچنـان تمرکـز بـر توسـعه معـادن دارد کـه 

منجر به افزایش انعطاف پذیری در روند بهره برداری 

شده است و موقعیت بهتری را برای شرکت با وجود 

چالش در شرایط معدن زیرزمینی »Kiena Deep« از 

لحاظ حجم تولید در بازار ایجاد کرده است.
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کاهش قیمت طال هم زمان با نگرانی  افزایش نرخ بهره دالر

قیمـت طـال در روز 10 اکتبـر پس از  اینکه اعالم آمـار و داده های مرتبط با تورم افسارگسـیخته 
آمریـکا زمینه را برای افزایش شـدیدتر نرخ بهره توسـط فـدرال رزرو فراهم کرد، بیشـترین ضرر 

خود را در بیش از دو هفته اخیر متحمل شد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از وب سـایت »Mining«، قیمـت هـر 

اونـس طـال روز 13 اکتبـر 2022 بـا حـدود 1.6 درصـد 

کاهش، به یک هزار و 646 دالر رسید که پایین ترین 

میزان از روز 27 سپتامبر 2022 بود. در همین رابطه، 

قیمـت معامـالت آتـی سـه  ماهـه طـال بـا 1.4 درصـد 

کاهـش، بـه یـک هـزار و 456 دالر در هـر اونـس در 

نیویورک رسید.

داده هـای وزارت کار آمریـکا نشـان می دهـد که 

شـاخص اصلی قیمـت مصرف کننده بـدون در نظر 

گرفتـن شـاخص مـواد غذایـی و انـرژی، حـدود 6.6 

درصـد نسـبت بـه سـال گذشـته افزایـش یافـت کـه 

باالتریـن میـزان از سـال 1982 بـوده اسـت. بـه طـور 

کلـی، شـاخص اصلـی قیمـت مصرف کننـده در مـاه 

گذشته، حدود 0.4 درصد افزایش یافت و نسبت به 

سال قبل، 8.2 درصد رشد پیدا کرد.

در همین راسـتا، بازدهی اوراق قرضه و شـاخص 

ارزش دالر پـس از ارائـه گـزارش افزایـش یافت و بر 

قیمـت شـمش طـال تاثیر گذاشـت؛ چراکـه این فلز 

هیـچ  و  می شـود  قیمت گـذاری  دالر  اسـاس  بـر 

بهره ای ندارد.

اقدامـات تهاجمـی فـدرال رزرو در مورد افزایش 

نـرخ بهـره، بازارهـای اوراق قرضـه و ارز در سراسـر 

جهان را در سـال جاری تحت تاثیر قرار داده اسـت. 

در حالـی کـه ایـن تاثیرگـذاری در بـازار کار ایـاالت 

نوامبـر و سـپس کاهـش آن بـه 0.50 درصـد ممکـن 

می کننـد،  تصـور  سـرمایه گذاران  آنچـه  از  اسـت 

مسئله بغرنج تری باشد.

بلومبـرگ  در خبرگـزاری  یادداشـتی  در  وونـگ 

مـاه  در  درصـدی   0.75 افزایـش  کـه  کـرد  اعـالم 

نوامبـر سـال جـاری مطابـق بـا یـک توافـق صورت 

پذیرفته است.

مقامـات بانـک مرکـزی ایـاالت متحـده متعهـد 

شـده اند کـه نرخ هـای بهـره را در آینده نزدیک تا حد 

محـدودی افزایـش دهنـد؛ اگرچـه برخـی بر اهمیت 

ایـن  اعمـال  در  معینـی  اصـول  و  قاعـده  تحـت 

افزایش ها برای کاهش ریسک تاکید کردند.

متحده آمریکا ملموس نیست. همچنین این اقدام 

باعـث کاهـش حـدود 20 درصدی قیمت طال پس از 

اوج قیمت آن در ماه مارس سال جاری شد.

به نظر می رسد که بانک مرکزی ایاالت متحده 

آمریکا به افزایش نرخ بهره ها ادامه دهد که این کار 

تاثیـر  گران بهـا  فلـز  ایـن  قیمـت  بـر  اسـت  ممکـن 

بیشتری داشته باشد.

تای وونگ، تاجر ارشد در شرکت فلزات گران بها 

هرائئـوس در نیویـورک، بـا اشـاره بـه اینکـه گـزارش 

شـاخص قیمـت مصرف کننـده نشـان می دهـد کـه 

نـرخ تـورم ممکـن اسـت بیشـتر از این ها باشـد، بیان 

مـاه  افزایـش 0.75 درصـدی در  کـه موضـوع  کـرد 
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بورس و اقتصاد

گذاربهانرژیهایتجدیدپذیربرایکامودیتیهایمختلف

بورسفلزاتلندنبهدنبالتحریماحتمالیروسیه
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در سـخنرانی رئیـس جمهـور چیـن در کنگره حزب کمونیسـت این کشـور، بازار کاالهـا چندان 
مـورد توجـه قـرار نگرفت و شـی  جین  پینگ بـه ادامه روند سیاسـت های فعلـی در کشـور چین به 

عنوان بزرگ ترین واردکننده منابع طبیعی جهان تاکید داشت.

گذار به انرژی های تجدیدپذیر برای 
کامودیتی های مختلف

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از »Reuters«،  شی  جین  پینگ در سخنرانی 

خود که در افتتاحیه کنگره حزب کمونیسـت چین 

که هر دهه دو بار برگزار می شود، گزارش خود مبنی 

بر عدم ایجاد تغییر در سیاست های دولت در مورد 

کاالهـا را اعـالم کـرد کـه هیچ گونـه تغییر شـگرفی در 

اولویت های اقتصادی دولت ایجاد نشده است.

البته هنوز هم می توان انتظار شنیدن خبرهای 

مثبت از این گردهمایی را داشت اما موضوع حائز 

اهمیـت ایـن اسـت که تقاضـای چین بـرای کاالهای 

وارداتی افزایش نخواهد یافت.

با این وجود، وی در سخنرانی خود به ریسک های 

و  کاال  تقاضـای  بـرای  بلندمـدت  و  کوتاه مـدت 

همچنیـن برخـی چشـم اندازهای بلندمـدت نگـرش 

آتـی بـازار صعـودی بـرای کاالهـای مرتبـط با گـذار به 

انرژی های تجدیدناپذیر اشاره داشت.

از اصلی ترین موارد در ریسک های کوتاه مدت، 

می تـوان بـه تعهـد دولـت چیـن بـه اجـرای سیاسـت 

سـخت گیرانه کنتـرل شـیوع ویـروس کرونـا کـه بـا 

اسـتفاده از افزایـش محدودیـت و قرنطینـه و کاهش 

و  فسـیلی  سـوخت های  و  صنعـت  بـرای  تقاضـا 
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حمل و نقل است، اشاره کرد.

واردات نفت خام به چین در هشت ماهه سال 

جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 4.7 

درصـد کاهـش یافـت که می تـوان آن را به افت روند 

تقاضـا کـه ناشـی از اجـرای سیاسـت سـخت گیرانه 

کنترل شیوع ویروس کرونا است، نسبت داد.

در  پینـگ  شـی جین  کـه  مسـائلی  اصلی تریـن 

سـخنرانی خـود بـه آن اشـاره کـرد، تضمیـن امنیـت 

عرضـه غـالت و انـرژی و همچنیـن تعهـد بـه اولویت 

دادن بـه حفاظـت از محیـط زیسـت و ترویـج سـبک 

زندگی بر مبنای انرژی های تجدیدپذیر بود.

وی در ادامه مطرح کرد که چین قصد دارد تا 

سال 2060 به هدف انتشار کربن صفر برسد اما در 

رسـیدن بـه ایـن هـدف، شـاهد اوج انتشـار گازهـای 

گلخانـه ای تا سـال 2030 خواهد بـود. به عالوه، وی 

تصریـح کـرد کـه دسـتیابی بـه ایـن اهـداف بـه طـور 

چیـن  کشـور  انـرژی  منابـع  بـا  مطابـق  و  پیوسـته 

خواهد بود.

همچنین پینگ گفت که دولت در نظر دارد بر 

اسـاس منابـع طبیعـی و انرژی هـای تجدیدپذیـر این 

کشور طبق روشی برنامه ریزی  شده و مرحله ای در 

راسـتای رسـیدن بـه ایـن اهـداف گام بـردارد. البتـه 

باید به این نکته اشاره داشت که چین در یک دوره 

کوتاه مدت )تا سال 2030(، با افزایش انتشار گازهای 

گلخانه ای مواجه خواهد شد.

از  اسـتفاده  بـه معنـی  ایـن موضـوع می توانـد 

زغال سنگ به صورت ترکیبی با عناصر دیگر انرژی 

در چیـن بـرای دهه هـای آینده تلقی شـود اما شـایان 

ذکـر اسـت کـه ایـن کشـور تـالش خواهـد کـرد تـا 

واردات سـوخت هایی کـه منجـر به تولیـد آالینده ها 

می شـوند را کاهـش دهـد و در عـوض بـر اسـتفاده از 

منابع عظیم داخلی خود تمرکز کند.

بـرای  راهکارهایـی  دنبـال  بـه  چیـن  همچنیـن 

کاهش اتکای خود به نفت خام وارداتی است و در 

این راسـتا، گذار به انرژی های تجدیدپذیر می تواند 

یکی از این روش ها در رسیدن به این هدف باشد.

وی در ادامـه تاکیـد کـرد بعیـد اسـت کـه چیـن 

بتوانـد تولیـد نفـت خـام داخلـی را تـا حـد زیـادی 

افزایـش دهـد امـا انتظار مـی رود که کاهش تقاضا 

بـه  کشـور  ایـن  اتـکای  تقلیـل  بـرای  راه  بهتریـن 

واردات نفت باشد.

وسایل نقلیه الکتریکی  
تغییـر نگـرش در مـورد اسـتفاده از وسـایل نقلیه 

الکتریکـی می توانـد منجـر بـه کاهـش تقاضـا بـرای 

بنزیـن و گازوئیـل و در نتیجـه کاهـش اسـتفاده از 

در همیـن  فسـیلی شـود.  بـا سـوخت  خودروهـای 

راستا، آمار متقاضیان برای ثبت وسایل نقلیه جدید 

در چین نشان می دهد که 25 درصد تقاضای ثبت 

هیبریـدی  یـا  برقـی  خودروهـای  بـه  متعلـق  شـده 

)بنزینی برقی(  است.

در  جدیـد  الکتریکـی  خودروهـای  از  نیمـی 

جهـان در چیـن بـه فـروش می رسـد و ایـن احتمـال 

وجـود دارد کـه دولـت چیـن بـر سیاسـت اسـتفاده 

سـهم  افزایـش  منظـور  بـه  خودروهـا  نـوع  ایـن  از 

خودروهـای الکتریکـی در بازار داخلی ادامه دهد 

و از آن حمایت کند.

خودروهـای  فـروش  افزایـش  راسـتا،  همیـن  در 

الکتریکی بدین معنی است که تقاضای چین برای 

فلـزات موجـود در باتـری وسـایل نقلیـه الکتریکـی 

مانند لیتیوم، کبالت و نیکل در بلندمدت افزایش 

خواهد یافت. همچنین تقاضا برای مس نیز افزایش 

می یابد؛ چراکه این کشور به سمت استفاده بیشتر 

از انرژی الکتریکی پیش می رود.

وی بـر ایـن بـاور اسـت کـه چیـن بایـد در تمـام 

زمینه ها به خودکفایی برسد اما بر خالف نظر پینگ، 

ایـن امـکان بـا توجـه بـه کمبود منابع طبیعـی داخلی 

برای تولید برخی از کاالها امکان پذیر نیست.

از جملـه ایـن منابـع طبیعـی ناکافی می تـوان به 

سـنگ آهن، فلـزات موجـود در باتری هـا، مـس و گاز 

طبیعـی اشـاره کـرد کـه تقاضـای آن هـا از حجـم قابل 

دسترس برای عرضه بیشتر است.

رئیـس جمهـور چیـن در پایان خاطرنشـان کرد که 

گـذار بـه انرژی هـای تجدیدپذیـر نیـز به احتمـال زیاد 

تقاضا برای این کاالها را افزایش و در عین حال تقاضا 

برای نفت خام و زغال سنگ را کاهش می دهد.

افزایش فروش 
خودروهای الکتریکی بدین 

معنی است که تقاضای 
چین برای فلزات موجود 
در باتری وسایل نقلیه 
الکتریکی مانند لیتیوم، 

کبالت و نیکل در بلندمدت 
افزایش خواهد یافت
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بـورس فلـزات لنـدن در روز چهارم مـاه اکتبر یک مقاله مباحثـه ای درباره امـکان تحریم خرید و 
فروش آلومینیوم، نیکل و مس روسیه و همچنین انبارش آن را در وب  سایت خود منتشر کرد.

بورس فلزات لندن به دنبال تحریم احتمالی روسیه

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از »Reuters«، کشورهای غربی از زمان حمله 

روسیه به اوکراین در ماه فوریه 2022، بانک های روسیه 

و افراد ثروتمند مرتبط با رئیس جمهور، والدیمیر پوتین 

را تحریـم کرده انـد امـا تاکنـون هیـچ تحریمـی بـرای 

خرید فلزات روسیه اعمال نشده است.

کـه  اعـالم کردنـد  منابـع  برخـی  حـال،  ایـن  بـا 

نگرانی هایی مبنی بر اینکه بعضی از تولیدکنندگان 

فلز روسیه از جمله شرکت روسال، نتوانند آلومینیوم 

خـود را بفروشـند، وجـود دارد و در نتیجـه ممکـن 

بـورس  در  کاال  ذخایـر  انبارهـای  بـه  را  آن  اسـت 

145ساله فلزات لندن تحویل دهند.

بزرگ تریـن و قدیمی تریـن بـورس فلـزات جهـان 

یعنـی بـورس فلـزات لنـدن قصـد دارد سـه پیشـنهاد 

مهـم را ارائـه کنـد و از فعـاالن بـازار درخواسـت کرده 

اسـت بازخوردهـای خـود را در این باره تـا روز 28 ماه 

اکتبر 2022 اعالم کنند.

یکـی از ایـن پیشـنهادها تعلیـق فلـزات روسـیه 

است. با این حال، بورس فلزات لندن اعالم کرد که 

اعمـال گزینـه تعلیق برای فلزاتی کـه در حال حاضر 

پیش خرید شده و در انبارهای ذخایر کاالها نگهداری 

می شوند، مناسب نیست.

همچنیـن بورس فلزات لندن در بیانیـه ای اعالم 

کـرد کـه اعمـال تعلیـق فلـزات روسـیه، خطـر ایجـاد 

اختـالل در عرضـه بـازار را در یـک دوره کوتاه مـدت 

ایجاد می کند اما می تواند برای بازار به عنوان گزینه 

اطمینان بخـش عمـل کنـد. از یـک سـو، اقـدام نکردن 

بـرای اعمـال تحریم فلزات روسـیه می تواند منجر به 

ایجاد بی نظمی در بازار شود و از سوی دیگر، اعمال 

این تحریم ها می تواند بر فعاالن بازار تاثیر بگذارد.

بـه عنـوان پیشـنهاد دوم، این سـازمان گفت که 

می تـوان بـه ادامـه رونـد فعلـی بـدون اعمـال هیـچ 

گونه تحریمی اشاره کرد.

ایجـاد  بـه  می تـوان  سـوم  گرینـه  عنـوان  بـه 

محدودیت هایـی اشـاره کـرد کـه در آن، پـس از اینکـه 

فلز روسیه در انبارهای مورد تایید بورس فلزات لندن 

از مقداری مشـخص رشـد بیشـتری پیدا کرد، بورس 

فلزات لندن اقدام به تعلیق باقی فلز روسیه کند.

شـرکت روسـال به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 

عرضـه  درصـد   6 حـدود  بـا  جهـان  در  آلومینیـوم 

جهانی، روز سوم ماه اکتبر در نامه ای که خبرگزاری 

رویترز به آن اشاره کرد، گفت که اعمال تحریم فلز 

ایـن شـرکت بـه ایجاد بی ثباتـی در عقـد قراردادهای 

آلومینیـوم بـورس فلـزات لنـدن منجر خواهد شـد و 

باعـث ایجـاد ابهـام و بالتکلیفـی در مـورد نقـش این 

بورس در صنعت فلزات می شود.

در حال حاضر برخی از شرکت های تولید کننده 

روسـی با الزامات اعالم شـده از سـوی بورس فلزات 

لندن مطابقت دارند و می توانند در شبکه انبارهای 

این بورس فلزات خود را ذخیره کنند تا طبق موعد 

به مشتریان تحویل داده شوند.

 شـرکت نورنیـکل روسـیه بـا مدیریـت والدیمیـر 

پوتانین که در ماه ژوئن 2022 توسـط بریتانیا تحریم 

شـد، 7 درصد از تولید نیکل اسـتخراج  شـده جهانی 

را در سـال گذشـته به خود اختصاص داد. بر اسـاس 

گزارش سازمان زمین شناسی ایاالت متحده آمریکا، 

روسـیه سـال گذشـته 920هزار تن مس تصفیه شـده 

را تولیـد کـرد کـه حـدود 3.5 درصـد از حجـم کل 

تولید جهان را شامل می شود.

بـرای  را  محدودیت هایـی  لنـدن  فلـزات  بـورس 

تحویل مس و روی از شرکت معدنی و متالورژی اورال 

روسـیه »UMMC« و یـک شـرکت تابعـه پـس از اعمال 

تحریم سهام دار اصلی آن به نام اسکندر مخمودوف 

توسط بریتانیا اعمال کرده است.
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