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ورق گالوانیـزه، یکـی از ورق هـای پرکاربـرد در سـطح جهـان 

محسوب می شود که در صنایع مختلف مانند ساختمان سازی، 

و  می گیـرد  قـرار  اسـتفاده  مـورد  تاسیسـات  و  خودروسـازی 

تقاضـای فراوانـی نیـز بـرای آن در سـطح جهانی وجـود دارد. این 

تقاضـا در مناطقـی کـه بـه دنبـال رونـق کیفیـت در ورق هـای 

پوشـش دار هسـتند نیـز بیشـتر اسـت. بـرای مثـال در قـاره اروپا، 

بـا  خودروسـازی  صنعـت  در  اسـتفاده  مـورد  ورق هـای  عمـده 

زیرسـاخت ورق گالوانیـزه و بـا گالوالـوم بـوده کـه البتـه ورق 

گالوالـوم بـه لحـاظ شـرایط مقاومـت بـه خوردگـی و حـرارت  و 

قابلیـت چسـبندگی رنـگ، از کیفیـت بهتـری نسـبت بـه ورق 

گالوانیزه برخوردار است. 

در حال حاضر آلمان، ایالت متحده آمریکا و کشورهایی که 

هسـتند،  برخـوردار  مناسـب تری  کیفـی  تولیـدی  شـرایط  از 

بزرگ تریـن مصرف کننـدگان ورق گالوانیـزه و گالوالوم در سـطح 

جهـان بـه شـمار می آینـد امـا قصه پر غصـه تقاضا و مصـرف ورق 

گالوانیزه در ایران روندی متفاوت داشته است .توسعه صنعت 

ساختمان سـازی و همچنین خودروسـازی در یک برهه زمانی در 

ایـران، منجـر بـه رونق تولید ورق های گالوانیزه در داخل شـد اما 

متاسـفانه بـا رکـود صنعـت ساخت وسـاز، بسـیاری از بخش هـای 

مرتبـط بـه ویـژه تولیـد ورق گالوانیـزه نیـز بـا افـت شـدید تقاضـا 

همـراه شـدند و از آنجایـی کـه متاسـفانه بـه دلیـل شـرایط بـد 

اقتصـادی و کاهـش قـدرت خریـد عمـوم جامعـه، افراد بـه دنبال 

در  کیفیـت  کاهـش  قیمـت  بـه  حتـی  کمتـری  هزینه کـرد 

ایـن مسـئله باعـث کاهـش اسـتفاده از  ساخت وسـاز هسـتند، 

عرشـه های فـوالدی و بـه دنبـال آن کاهش مصـرف ورق گالوانیزه 

ساخت وسـاز  پروژه هـای  توقـف  اینکـه  .ضمـن  اسـت  شـده 

شـهرک ها بر اسـاس سـاخت سـازه های سـبک فوالدی ) LSF ( که 

زمانی به تناسب رشد و توسعه مناطق آزاد و یا توسعه پروژه های 

نفت وگاز و پتروشـیمی و ساخت وسـازهای مربوطه رونق خوبی 

در مناطقـی از کشـور داشـت، امـروز کمتـر تقاضایـی بـرای آن 

مطرح می شود .

عالوه براین، در صنعت خودروسازی کشور نیز هنوز در اکثر 

خودروها از ورق گالوانیزه یا گالوالوم به عنوان ورق بدنه استفاده 

به کارگیـری  رونـق  کـه شـاهد  اسـت  ایـن در حالـی  و  نمی شـود 

روزافـزون از ایـن محصـول در شـرکت های خودروسـازی مطـرح 

ورق هـای  گسـترده  کاربردهـای  از  دیگـر  یکـی  هسـتیم.  جهـان 

گالوانیزه، تولید لوله و پروفیل های گالوانیزه اسـت که متاسـفانه 

شـرایط ایـن بخـش نیـز در داخـل کشـور چنـدان مسـاعد نیسـت. 

ضمن اینکه همزمان با افت ساخت وساز، صنعت تاسیسات نیز 

از رونـق افتـاده و تمامـی ایـن مسـائل، منجـر بـه افـت کمـی تولیـد 

ورق های گالوانیزه و گالوالوم درداخل شده است. درنتیجه تمام 

این موارد ، در حالی که در سال های گذشته رغبت فراوانی برای 

سرمایه گذاری در زمینه تولید ورق گالوانیزه شکل گرفته بود اما 

علی رغم فعالیت بیش از 12 شرکت تولیدکننده این محصول در 

داخـل، تقاضـای مناسـبی بـرای ورق های گالوانیزه تولیـدی وجود 

رویارویی با بحران

امید ایزدپناه
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نـدارد و بـه دنبـال این معضل، متاسـفانه صنعـت ورق گالوانیزه با 

یـک بحـران جـدی مواجـه شـده اسـت. زمانـی کـه عرضـه ورق 

گالوانیـزه  بیـش از تقاضـای آن اسـت، صـادرات ایـن محصـول 

می توانـد بـرای حـل مشـکل تقاضای این ورق ها راهگشـا باشـد؛ به 

خصـوص کـه پتانسـیل خوبی بـرای صـادرات ورق هـای گالوانیزه 

موضـوع  ایـن  و  دارد  وجـود  صادراتـی  هـدف  کشـورهای  در 

می توانـد مهم تریـن فرصـت بـرای فعـال نگـه داشـتن این صنعت 

باشـد؛ بـه شـرط اینکـه مسـائل و موانـع صـادرات ایـن محصـول از 

سوی دولت مرتفع شود .

توسعه و پیشرفت پروژه های ساختمانی در کشورهای عراق 

و افغانسـتان کـه پـس از دسـتیابی بـه ثبـات سیاسـی در ایـن 

کشـورها در حال وقوع اسـت به عالوه محدودیت هایی که پس 

از حملـه روسـیه بـه اوکرایـن جهـت واردات و تامیـن ورق هـای 

 CIS فوالدی برای کشـورهای روسـیه، اوکراین و کشـورهای حوزه

به وجود آمد و همچنین شـرایط رقابتی عرضه ورق های فوالدی 

از سوی تولیدکنندگان فوالد ایران که برای کشورهای  قاره اروپا 

و آفریقا به دسـت آمده اسـت، همگی می تواند زمینه صادرات 

ورق هـای گالوانیـزه و خـروج این صنعـت از بحران به وجود آمده 

را فراهم سـازد. این در حالی اسـت که متاسـفانه حمایت کافی 

و الزم برای صادرات این محصوالت صورت نمی پذیرد. 

تفاهـم جهـت حـذف یـا حداقـل کاهـش تعرفه هـای واردات 

از کشـورهای همسـایه  بسـیاری  بـه  ایـران  فـوالی  محصـوالت 

)چنانچـه بـرای واردات ایـن محصـوالت از نقـاط مختلف جهان 

بـه ایـن کشـورها ایـن مسـئله انجام شـده اسـت( و تعییـن جوایز 

از صـادرات ورق هـای گالوانیـزه کـه  بـرای حمایـت  صادراتـی 

تعـادل عرضـه و تقاضـای آن در داخـل بـه هـم خـورده اسـت و 

ایـن  بازاریابـی  بـه  بازرگانـی  و  اقتصـادی  رایزن هـای  کمـک 

محصوالت دربازارهای صادراتی و تقویت امور نمایشـگاهی و 

تبلیغـات و بازاریابـی این محصـوالت در بازارهای بین المللی و 

تسـهیل صـادرات ایـن نـوع محصـوالت در کنـار رفـع موانـع، 

می توانـد افـق تـازه ای بـرای تقاضـای محصـوالت گالوانیـزه در 

بازارهای صادراتی بگشاید.

اما به جای این مهم و درسـت برخالف رویکردهای الزم در 

ابتـدای سـال جـاری، وضع یک شـبه عـوارض صادراتـی در زمانی 

کـه بعـد از حملـه روسـیه بـه اوکرایـن، فرصـت بی نظیـری بـرای 

افزایـش صـادرات ایجاد شـده بود، متاسـفانه  بحران تقاضـا را در 

ایـن نـوع محصـوالت تشـدید کـرد؛ به نحوی که لغو ایـن عوارض 

بازارهـای  اعتمـاد  نتوانسـت  آن  از  پـس  مـاه  تـا 3  هـم حداقـل 

ایـن  و  بازگردانـد  را  ایرانـی  از شـرکت های  بـه خریـد  صادراتـی 

مسـئله، شـوک شـدیدی طـی دو تـا سـه مـاه ابتدایـی امسـال بـه 

بازارهای صادراتی وارد کرد. ضمن اینکه تحریم های بین المللی 

نیـز تاثیر مسـتقیم بر عملکرد تولیدکنندگان ورق هـای گالوانیزه 

گذاشـته و باعـث شـده اسـت تـا تـوان فعـاالن ایـن صنعـت در 

بـه خصـوص در کشـورهای  توسـعه صـادرات کاهـش  راسـتای 

اروپایی کاهش یابد .

و  شـرایط  بهبـود  و  ارتقـا  و  گالوانیـزه  ورق هـای  تولیـد 

تکنولوژی های تولید این نوع ورق ها، می تواند دوباره دوران اوج 

خـود را تجربـه کنـد؛ بـه شـرط اینکـه سیاسـت گذاری ها و تعییـن 

وزارت  از  اعـم  مسـئوالن  کاری  اولویت هـای  و  رویه هـا  قوانیـن 

صمت، گمرکات، سازمان ها و نهادهای حمایت از تولیدکنندگان 

و مصرف کننـدگان، وزارت امـور خارجـه و سـفارتخانه های زیـر 

مجموعـه و ... بـر مبنـای اولویـت صـادرات محصـوالت بـه ویـژه 

محصوالتی که تقاضای کمنری نسـبت به عرضه برای آن وجود 

دارد، باشـد. البتـه مهم تـر از ایـن مـوارد، آنچـه کشـور و صنایـع 

داخلـی را بیـش از هـر چیـز بـرای خـروج از ایـن شـرایط نجـات 

و  سیاسـت ها  بنیادیـن  تغییـر  مسـیر  در  حرکـت  می دهـد، 

اولویت هـای کالن کشـور بـرای رفـع معضـل تحریم هـا ، افزایـش 

تولید و ایجاد رونق اقتصادی و پیامد آن، افزایش قدرت خرید و 

کـه  اسـت  مصرفـی   محصـوالت  کیفـی  ارتقـای  بـرای  تقاضـا 

متاسفانه این روزها کمتر به آن توجه می شود.
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سکان داری »ومعادن«
 در گروه پیشرانان 

پیشرفت ایران
ضرورت توسعه هوشمندسازی و   

معدن کاری دیجیتال

اردشـیر سـعدمحمدی، مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری 

توسـعه معـادن و فلـزات در گفت وگـو بـا »فلـزات آنالیـن«:

»گروه پیشـرانان پیشـرفت ایران« با راهبری دولت و مشـارکت شـرکت های فعال در صنایع با ضریب اشـتغال زا باال، 
پروژه هـای جدیـد خـود را در دو حـوزه دانش بنیـان و صنایع مولد آغاز کرده اند. شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معادن و 
فلزات، یکی از شـرکت های برجسـته عضو این گروه محسـوب می شـود که عهده دار اجرای هفت طرح از 48 طرح بزرگ 
صنعتی شـده اسـت. این شـرکت با رویکرد سـرمایه گذاری و بنگاه داری، حفظ و ارتقای ثروت سـهام داران، همواره تالش 
کرده اسـت تا ضمن اسـتفاده بهینه از سـرمایه های انسـانی و منابع مالی، در زنجیره ارزش صنایعی که دارای مزیت رقابتی 
هسـتند، سـرمایه گذاری کنـد تا بـا خلـق ارزش در قالب ترکیب سـود و یـا افزایـش ارزش سـرمایه گذاری، رضایتمندی 
سـهام دارن و ذی نفعان را محقق سـازد. نیروگاه برق سمنان با ظرفیت 360 مگاوات، نخسـتین پروژه از طرح های 48 گانه 
پیشـرانان پیشـرفت ایران به شـمار می آید که »ومعادن« وظیفه اجرای آن را بر عهده دارد و ۱80 مگاوات آن وارد مدار شـده 
اسـت و ۱80 مگاوات دیگر تا اوایل آذر ماه امسـال به بهره برداری خواهد رسـید. در همین راسـتا، خبرنگار پایگاه خبری و 
تحلیلی »فلزات آنالین« با اردشـیر سـعدمحمدی، مدیرعامل شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه و معادن فلزات به گفت وگو 

پرداخته است که مشروح آن را در ادامه خواهید خواند:
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کـه از ایـن تعـداد، تنهـا دو سـلول از زمان راه انـدازی تا 

کنـون کار می کرده انـد و ایـن قـول را می دهیـم تـا در 

دهـه مبارکـه فجـر سـال جـاری، دو سـلول دیگـر نیـز 

راه انـدازی شـوند و ظرفیـت تولید را به 20 هـزار تن در 

ماه برسانیم. از سویی برنامه ما این است که در سال 

1402، دو  سـلول باقی مانـده را نیـز راه انـدازی کنیـم و 

ظرفیت تولید را به 30 هزار تن افزایش دهیم. باعث 

افتخار است که اعالم کنیم کیفیت کاتالیست هایی 

تولیـد  ایرانیـان  کاتالیسـت  گسـترش  شـرکت  کـه 

می کند، مورد تایید کارخانه های فوالدسازی عظیم و 

برجسته کشور مانند فوالد مبارکه و فوالد خوزستان 

قرار گرفته که بر همین اساس، سرفصل جدیدی برای 

تولیـد و توسـعه این محصوالت در سـال جـاری اتفاق 

افتاده است و سال آینده به سمت شکوفایی حرکت 

خواهـد کـرد. بـرای کارخانـه شـهید قندی یزد نیـز در 

حـال برنامه ریـزی هسـتیم تـا بتوانیـم کابل هـای 

مخابراتی جدیدی که مورد نیاز صنایع مرتبط هستند 

را تامین کنیم.

بـا توجه بـه اهمیـت مقوله اکتشـاف در   
سـرمایه گذاری  شـرکت  معـدن،  بخـش 
توسـعه معـادن و فلـزات چه عملکـردی در 

این زمینه داشته است؟
شـرکت  اکتشـافی  برنامه هـای  مهم تریـن 

سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات را شـرکت 

معدنی و صنعتی صبانور انجام می دهد. پهنه های 

شـهرک، باباعلـی و گاللـی در حـال حاضـر در دسـت 

حفـاری اسـت تـا »ومعـادن« بتوانـد میـزان ذخایـر و 

حفـاری  متـر  هـزار  دهـد. 60  افزایـش  را  اسـتخراج 

عمقـی در برنامـه سـال جـاری شـرکت تعریـف شـده 

را  حفـاری  دسـتگاه   9 منظـور  ایـن  بـه  کـه  اسـت 

خریـداری کرده ایـم. بـا توجـه بـه اکتشـافات انجـام 

حـدود  توانسـتیم  امسـال،  اول  مـاه   6 در  شـده 

50میلیـون تـن بـا عیـار متوسـط بـاالی 46 درصـد بـه 

ذخایـر سـنگ آهن کشـور اضافـه کنیـم و ایـن کار در 

حال گسترش است. ما در سیستان و بلوچستان به 

صورت مجدد کار های ژئوفیزیکی برای مس جانجا 

انجـام داده ایـم و بیـش از 34 هـزار نقطـه را برداشـت 

جدیـدی  اطالعـات  بـه  خوشـبختانه  کـه  کرده ایـم 

در ارتبـاط با وضعیت پروژه های شـرکت   
فلـزات  و  معـادن  توسـعه  سـرمایه گذاری 

توضیحاتی ارائه بفرمایید.
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در 

60 پروژه توسعه ای به ارزش 300 هزار میلیارد تومان به 

طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم سـرمایه گذاری کـرده 

اسـت کـه سـهم ایـن شـرکت بالـغ بـر 70 هـزار میلیـارد 

تومان ارزیابی می شود. ضمن اینکه هفت پروژه از 48 

طرح بزرگ صنعتی »گروه پیشـرانان پیشـرفت ایران« 

متعلـق بـه شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و 

فلزات است. تا پایان تابستان سال جاری، پروژه فوالد 

حـدود  فوالدسـازی  ذوب  درصـد،  کردسـتان 12.16 

10درصد، گندله سازی شهرک 24.53 درصد، نیروگاه 

حـدود  اردبیـل  فوالدسـازی  درصـد،  خورشـیدی 80 

پیشـرفت  درصـد  اقلیـد 2  فوالدسـازی  و  19درصـد 

داشـته اسـت. ایـن شـرکت در تولیـد پنـج میلیـون تن 

شـامل یـک میلیـون و 100 هـزار تـن فـوالد آرتاویـل، یـک 

میلیـون و 600 هـزار تـن آهـن اسـفنجی بیجـار، یـک 

میلیـون و 100 هـزار تـن آهـن اسـفنجی اقلیـد و یـک 

ابرکـوه  سـرمد  فـوالد  تـن  هـزار   100 و  میلیـون 

سـرمایه گذاری کـرده اسـت. »ومعـادن« در بخـش 

فوالدسازی یک میلیون و 600 هزار تن پروژه در دست 

اجـرا دارد کـه یـک میلیـون تـن آن در شـرکت صنایـع 

فوالد کردستان در قروه در دست احداث و 600 هزار 

تن آن نیز در شرکت صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه 

در دسـت اجـرا اسـت. یکـی دیگـر از پروژه هـای مهـم 

»ومعـادن« کـه جـزو هفـت طـرح »گـروه پیشـرانان 

پیشرفت ایران« به شمار می آید، نیروگاه برق سمنان 

با ظرفیت 360 مگاوات است که 180 مگاوات آن وارد 

مدار شده و 180 مگاوات دیگر تا اوایل آذر ماه امسال 

به بهره برداری خواهد رسید و امیدواریم که در دهه 

فجـر امسـال آن را افتتـاح کنیـم. همچنیـن در ایـن 

زمینه، طرح گندله سـازی صبانور را در اختیار داریم 

که خوشـبختانه بیش از 26 درصد پیشـرفت داشـته 

است و درصدد هستیم ظرفیت یک میلیون تنی آن  

را بـه دو میلیـون افزایـش دهیـم. ضمـن اینکـه بـرای 

اولیـن بـار در شـهریور مـاه، میـزان تولیـد کک سـازی 

طبس از 6 هزار تن به باالی 10 هزار تن رسید. الزم به 

ذکر اسـت که کک سـازی طبس دارای 6 سلول است 

با توجه به اکتشافات 
انجام شده در 6 ماه اول 
امسال، توانستیم حدود 
۵0میلیون تن با عیار 

متوسط باالی 46 درصد 
به ذخایر سنگ آهن کشور 
اضافه کنیم و این کار در 

حال گسترش است
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دسـت یافته ایـم. امیدواریـم کـه بتوانیـم بـا یـک 

طراحی جدید از نظر کیفی و کمی، شرایط جدیدی 

را بـرای منطقـه بـه وجـود بیاوریـم. با توجـه به اینکه 

تولیـد 130 هـزار تـن کنسـانتره بـا عیـار پاییـن را در 

مـاده  تـن  میلیـون  سـاالنه 15  بایـد  داریـم،  برنامـه 

معدنی استخراج کنیم و چون نسبت باطله برداری 

تقریبـا چهـار بـه یـک ارزیابـی می شـود، مفهـوم ایـن 

اسـت کـه بایـد 60 میلیـون تـن باطله بـرداری صورت 

پذیـرد و بـه دنبـال آن قـرار بـر این اسـت کـه در آینده 

نزدیک، کارخانه کنسـانتره در سیسـتان و بلوچستان 

تاسـیس شـود. حجم عملیات معدنی در آن منطقه 

حـدود 75 میلیـون تـن در سـال اسـت و جـزو معـادن 

بزرگ کشور محسوب خواهد شد. البته چون میزان 

عیـار پاییـن اسـت، باید تکنولـوژی و طراحی معدن با 

طراحی روز دنیا تطبیق پیدا کند تا بتوانیم با توجه به 

نسـبت باطله بـرداری، عملیـات اقتصـادی را بـرای آن 

محدوده تعریف و اجرایی کنیم زیرا برای نخسـتین 

بـار اسـت کـه معدنـی بـا عیـار 0.26 درصـد در سـطح 

کشور شروع به فعالیت می کند و بنابراین مستلزم 

طراحی و مدیریت صحیح و کارشناسانه است.

بـا توجه به رشـد و پیشـرفت روزافزون   
تکنولـوژی و تاکید بر معـدن کاری دیجیتال، 
ارزیابـی شـما از ضـرورت هوشمندسـازی 

معادن در کشور چیست؟
در حـال حاضـر بخـش معـدن تقریبـا در جهـت 

منفـی حرکـت می کنـد و در آخریـن آمارها نیز رشـد 

سـال 1400 نسـبت بـه سـال 1399 بـه جـای افزایـش، 

نـزول 4 درصـدی را تجربـه کـرده و ایـن عـدد بیانگـر 

رفتار و سیستم مدیریتی است. مشاهده فرایندهای 

بـه   برجسـته،  شـرکت های  در  معـدن   کاری  بـه   روز 

خوبـی تفاوت   هـای کشـور بـا جهـان را بـه نمایـش 

می   گـذارد. بـه  جـز ایـن کار، الزم اسـت بـه دو نکتـه 

اساسی توجه شود. نخست اینکه سیستم هوشمند 

در بخـش اکتشـاف قـادر اسـت چـه اقداماتی انجام 

دهـد. انتقـال ایـن توانایی   ها به معـدن   کاران ایـران از 

درجـه اهمیـت ویـژه   ای برخوردار اسـت. بسـیاری از 

معـدن   کاران و شـرکت های معدنـی هنـوز هـم بـا این 

قبیل توانایی   ها که در نتیجه هوشمندسازی معدن 

از طراحـی تـا عملیـات، سیسـتم های محاسـباتی و 

ذخایـر کـه به کل متحول شـده   اند و قابل دسترسـی 

اسـت، آشـنایی ندارند. امروز کل سیسـتم هایی که 

در ایـران بـرای اکتشـاف اسـتفاده می شـوند، سـنتی 

محاسـبات،  زمینـه  در  موضـوع  ایـن  کـه  هسـتند 

اختـالف جـدی بـا دنیـا ایجـاد کـرده اسـت کـه بایـد 

مـورد تاکیـد قـرار گیـرد. البتـه در بخـش تکنولـوژی 

نظیـر  چهـارم  نسـل  فناوری   هـای  از  بخش   هایـی 

تکنولـوژی » VAR« و پایـش هوشـمند سـه   بعدی در 

مجموعه   هایی نظیر مس سرچشـمه عملیاتی شـده 

امـروز  اسـت.  داشـته  پـی  در  بسـیاری  فوایـد  کـه 

بسـیاری از ایـن فناوری   هـا در دسـترس هسـتند امـا 

اسـتفاده از آن ها در کشـور شـایع نشـده اسـت و در 

حالـی کـه طراحـی فازبندی      هـا در جهـان بـه شـکل 

آنالیـن انجـام می شـود، مـا در کشـور بـه ایـن رویـه 

دسترسی نداریم. در واقع نزدیک به دو تا سه نسل 

از فنـاوری معدنـی عقـب افتاده   ایـم و اگـر تدبیـری 

نشـود،  اندیشـیده  فاصلـه  ایـن  کاهـش  بـرای 

عقب   ماندگـی شـدت خواهـد گرفـت. اسـتفاده از 

دامپتراک   هـای 130 تنـی بـه  ندرت در کشـور شـایع 

اسـت که امروزه تراک های مورد اسـتفاده در دنیا، 

بـا ظرفیـت بیـش از 400 تـن کار می کنـد و حتـی 

برخی سـازندگان به سـمت سـاخت دامپتراک   های 

ایـن موضـوع،  از  تاسـف بارتر  تنـی رفته   انـد.   550

کشـور  در  زیرسـاخت   های حمل ونقـل  وضعیـت 

اسـت که از منظر نحوه کف   سـازی و زیرسـازی، از 

اسـاس باید با تحول و نیازهای جدید همسـو شـود. 

تمام این عوامل موجب خواهد شـد تا هزینه تمام  

شـده معـدن   کاران ایـران 100درصد از رقبای جهانی 

بیشتر شود.

نزدیک به دو تا سه نسل 
از فناوری معدنی عقب 

افتاده   ایم و اگر تدبیری برای 
کاهش این فاصله اندیشیده 
نشود، عقب   ماندگی شدت 

خواهد گرفت
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در حـال حاضـر بخـش صنعت بـه ویژه   
فـوالد کشـور بـا چـه چالش هایـی همـراه 
اسـت و راهکارهای پیشـنهادی شـما جهت 

رفع این موانع چیست؟
صنعـت فـوالد کشـور در سـال های اخیـر رشـد 

مناسـبی داشـته اسـت. یکـی از مشـکالتی کـه کل 

زنجیـره فـوالد بـا آن دسـت و پنجـه نـرم می کنـد، 

حسـاب  بـه  حمل ونقـل  زیرسـاخت های  فقـدان 

جملـه  از  مختلـف  دالیـل  بـه  کشـور،  می آیـد. 

برخورداری از منابع طبیعی گاز و برق ارزان قیمت، 

به سمت فوالدی شدن پیش رفته است و واحدهای 

فوالدسـازی بـه طـور نامتوازن و بعضـا غیراصولی در 

سراسـر کشـور گسـترش یافته انـد. افزایـش تعـداد 

واحدهای فوالدی در کشور، نیازمند زیرساخت های 

ایـن  از  هیچ کـدام  و  اسـت  جـاده ای  و  ریلـی 

زیرسـاخت ها در کشـور تاب وتـوان و کشـش بـرای 

جابه جایی مواد اولیه به منظور تحقق هدف نهایی 

چشم انداز 1404 یعنی تولید 55 میلیون تن فوالد را 

ندارنـد. در حـال حاضـر 40 میلیـون تـن ظرفیـت در 

کشـور ایجـاد شـده اسـت امـا حـدود 32 میلیـون تـن 

فوالد تولید می شود. بنابراین دستیابی به تولید 55 

میلیون تن فوالد به معنای افزایش 60 تا 70 درصدی 

تولیـد اسـت و تحقـق آن بـه دسـت کم همیـن میـزان 

افزایش ظرفیت حمل ونقل نیاز دارد. برای مثال، بر 

اسـاس طرح جامع فوالد کشـور، تولید فوالد باید به 

55 میلیـون تـن برسـد و ایـن تولیـد نیازمنـد بیـش از 

بـه  امـر  ایـن  و  اسـت  سـنگ آهن  تـن  میلیـون   160

جابه جایی دوربرد حداقل 100 تا 120میلیون تن مواد 

معدنـی در شـبکه حمل ونقـل زمینـی نیـاز دارد. در 

حـال حاضـر، این جابه جایی برای سـنگ آهن، گندله 

و کنسـانتره آهـن حـدود 70 میلیـون تـن اسـت کـه 

حدود 30 میلیون تن آن با بخش ریلی و 40 میلیون 

بـا بخـش جـاده ای حمـل می شـود. گلـوگاه  تـن آن 

در  ظرفیتـی  اضافـه  کـه  اینجاسـت  اصلـی 

زیرسـاخت های حمل ونقـل وجـود نـدارد کـه بـرای 

افزایـش حجـم جابه جایـی اسـتفاده شـود. بنابرایـن 

افزایـش حمـل مـواد معدنی صنعـت فوالد بـه میزان 

40 تا 50 میلیون تن و افزایش جابه جایی محصوالت 

نهایـی ایـن صنعـت بـه میـزان 20 تـا 25 میلیـون تـن، 

ظرفیت هـای  جـدی  و  سـریع  توسـعه  نیازمنـد 

حمل ونقل زمینی به  خصوص در بخش ریلی است. 

بـا ایـن وجـود طـی سـالیان اخیـر، ایجـاد، بهبـود و 

توسـعه شـبکه ریلـی به عنوان یـک نیاز، مـورد توجه 

و  گرفـت  قـرار  کشـور  معدنـی  بـزرگ  شـرکت های 

شرکت هایی همچون سرمایه گذاری توسعه معادن 

و فلـزات، تجلـی، گل گهـر، چادرملـو، گهرزمیـن و 

شـرکت  تاسـیس  قالـب  در  امیـد،  سـرمایه گذاری 

اجـرای  و  سـرمایه گذاری  بـه  اقـدام  »هیمکـو« 

طرح هـای بـزرگ ملـی در حـوزه حمل ونقـل کردنـد و 

ایـن شـرکت در حوزه هـای سـرمایه گذاری و ایجـاد 

اسکله اختصاصی صادرات و واردات مواد معدنی و 

محصـوالت فـوالدی، توسـعه و تجهیـز ناوگان هـای 

حمل ونقل، انجام فعالیت های خدماتی، بازرگانی و 

و  بنـدری  اسـکله های  ایجـاد  بـا  مرتبـط  عمرانـی 

سـازه های دریایـی مشـغول فعالیـت شـد. احـداث 

اسـکله و پایانـه مـواد فلـه معدنـی در بنـدر شـهید 

رجایی، تامین واگن و لوکوموتیو و همچنین توسعه 

شـبکه ریلـی کشـور، مهم تریـن پروژه هـای مجموعه 

هلدینـگ  زیرمجموعـه  شـرکت های  از  »هیمکـو« 

»ومعـادن« بـوده اسـت و با اجرا و بهره بـرداری از این 

حمل ونقـل  در  تسـهیل  و  تسـریع  شـاهد  طرح هـا، 

نهاده هـای تولیـد و عرضـه محصـوالت بـه بازارهـای 

بـا  اینکـه  بـود. ضمـن  ملـی و بین المللـی خواهیـم 

کاهش هزینه های تولید، قدرت رقابت شرکت های 

معدنـی در عرصه هـای بین المللـی افزایـش خواهـد 

نیـز  زیسـت محیطی  نظـر  از  عالوه برایـن  و  یافـت 

موجب کاهش چشمگیر آلودگی  خواهد شد.

 چالـش مربـوط بـه تامیـن پایـدار انـرژی، در حـال 

حاضـر یکـی از مسـائل اصلـی صنعـت فـوالد کشـور 

اسـت. زیـان ناشـی از کمبـود انـرژی و عدم النفـع 

وابسته به آن در حوزه معدن و صنایع معدنی، طبق 

بـرآورد هـای صـورت گرفتـه بالغ بـر 160 هزار میلیارد 

جـز  چـاره ای  صنعـت  ایـن  فعـاالن  و  اسـت  تومـان 

سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی ندارند. خاموشی 

هـای دو سـال گذشـته نشـان می دهـد کـه اقتصـاد 

صنعـت بـرق بایـد احیـا شـود. بنابراین بـرای حل این 

مسـئله در گام نخسـت، بایـد سـراغ واقعی سـازی 

قیمـت بـرق برویـم. بهتریـن سـازوکار در دسـترس، 

زیان ناشی از کمبود انرژی 
و عدم النفع وابسته به آن 
در حوزه معدن و صنایع 
معدنی، طبق برآورد های 

صورت گرفته بالغ بر ۱60 
هزار میلیارد تومان است و 
فعاالن این صنعت چاره ای 
جز سرمایه گذاری در حوزه 

نیروگاهی ندارند
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عرضـه بـرق در بـورس انـرژی بـرای مشـترکانی مانند 

وقتـی  دارنـد.  کالن  مصـرف  کـه  اسـت  صنایـع 

تقاضـا  و  مکانیسـم عرضـه  بـه  را  قیمت گـذاری 

کـه  صنایعـی  عمـال  بلندمـدت  در  می سـپاریم، 

انرژی بـری بـاال و ارزش افـزوده پایین دارند، حذف 

کـه شـکل  زمـان صنایعـی  مـرور  بـه  و  می شـوند 

می گیرند، انرژی بر نیستند و یا اگر انرژی بر باشند، 

آنقـدر ارزش باالیـی خلـق می کننـد کـه تولیـد آن 

توجیـه اقتصـادی دارد و در نتیجـه در بلندمـدت 

ترکیب صنایعی که در کشور داریم، شکل بهینه ای 

از الگـوی مصـرف خواهـد داشـت و در عمـل دیگـر 

بیشـتری  یارانـه  انـرژی،  بیشـتر  مصـرف  بـا  کسـی 

دریافت نمی کند.

بـا توجـه بـه تجربـه طوالنی شـما در   
بخـش معـدن و صنایـع معدنـی کشـور، 
چشـم انداز ایـن حـوزه را چگونـه ارزیابی 

می کنید؟
 میزان درآمد کل کشور آمریکا ساالنه نزدیک به 

24 تریلیـون دالر، چیـن 16.7 تریلیـون دالر و ژاپـن در 

حـدود 6 تریلیـارد دالر اسـت. در 10 سـال آینـده نیـز 

درآمـد چیـن بـه 36 تریلیـارد دالر می رسـد و درآمـد 

هنـد کـه هم اکنـون سـه تریلیـون دالر اسـت، طـی 

10سال آینده به 10 تریلیون دالر خواهد رسید.

ایـران،  طبیعـی  منابـع  دارایی هـای  ارزش 

27.6تریلیـارد دالر اسـت و از ایـن حیـث در جایـگاه 

اکنـون  ایـران  درآمـد  داریـم.  قـرار  دنیـا  ششـم 

220میلیـارد دالر اسـت و مقایسـه ایـن عـدد بـا ارزش 

دارایی هـا نشـان می دهـد کـه هنـوز موفق نشـده ایم 

استفاده خوبی از دارایی های خود داشته باشیم. از 

هفـت میلیـارد و 600 میلیون تن زغال سـنگی که در 

دنیـا تولیـد می شـود، سـه میلیـون تـن سـهم ایـران 

اسـت. کشـور چیـن نیـز بـه تنهایـی در سـال، سـه 

میلیارد و 800 میلیون تن زغال سنگ تولید می کند. 

در بخش سـنگ آهن، تولید امسـال ایران 100 میلیون 

تن خواهد بود و این در حالی اسـت که اسـترالیا در 

سـال 2022 قـرار اسـت 950 میلیـون تـن سـنگ آهن 

صـادر کنـد. در ایـران نیـز هفـت هـزار معـدن فعـال 

داریـم و متوسـط سـرانه هـر معـدن در ایـران کمتر از 
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 فردی که طی ۱۱ سال 
گذشته در سهام شرکت 
توسعه معادن و فلزات 

سرمایه گذاری کرده باشد، 
تا آبان ماه سال جاری، 

چهار هزار و 640 درصد 
سود کسب می  کند که با 
اختالف باالیی نسبت به 
بازارهای موازی قرار دارد

60 هـزار تـن اسـت کـه نشـان از قیمـت تمـام شـده 

باالی استخراج مواد معدنی در ایران دارد. با اینکه 

چشـم انداز تولیـد صنعـت فـوالد مـا 55 میلیـون تـن 

اسـت اما بر اسـاس آخرین ارزیابی ها، تولید بیش از 

70 میلیـون تـن بـه احتمـال زیـاد قطعـی خواهـد شـد 

کـه حداقـل چیـزی حدود 200 میلیون تن سـنگ آهن 

بـرای ایـن حجـم از تولیـد مورد نیاز اسـت. امروز نیز 

بـه انـدازه 101 میلیـون تـن ظرفیـت تولیـد فـوالد در 

کشـور آغـاز شـده اسـت. بنابرایـن اگـر نتوانیـم بـه 

میـزان کافـی سـنگ آهن بـه ایـن واحدهـا برسـانیم، 

تولیـد آن هـا کمتـر از ظرفیـت موجـود خواهـد بـود. 

از  از 70 درصـد  کمتـر  نیـز  حـال حاضـر  در  البتـه 

ظرفیت موجود اسـتفاده می شـود. اگر برنامه ریزی 

منتـج بـه نتایـج اقتصـادی نشـود، مفهـوم خاصـی 

نخواهـد داشـت. توسـعه زمانـی می تواند ارزشـمند 

باشد که مسائل اقتصادی در آن رعایت شده باشد. 

در بخش هـای دیگـر نظیـر مس، آلومینیوم، سـرب و 

روی هـم بـا ایـن مشـکالت مواجـه هسـتیم. حـدود 

13میلیـون تـن ظرفیـت تولیـد فـوالد در حـوزه خلیـج 

فـارس و 10 میلیـون تـن ظرفیـت تولیـد در عـراق در 

حال ساخت است. این مسئله نشان می دهد برای 

فعالیـت در ایـن حوزه باید دید منطقـه ای، داخلی و 

بین المللی داشـته باشـیم. عالوه براین، الزم است از 

افـراد متخصص و همچنیـن نرم افزارهای بـه  روز در 

این زمینه استفاده کرد.

سـرمایه گذاری    شـرکت  هدف گـذاری 
توسـعه معادن و فلـزات در راسـتای اجرای 

پروژه  های جدید چیست؟
پروژه های الکترود گرافیتی در کازرون و لوله های 

قـرار دارد.  آتـی شـرکت  بـدون درز در برنامه هـای 

ضمـن اینکـه در زمینـه وانادیـوم در حـال فعالیـت 

هستیم و ایران این توان را دارد که در حوزه عناصر 

بـرای  نـادر خاکـی و فروآلیاژهـا حرف هـای مهمـی 

گفتن داشـته باشـد. بنابراین پروژه احداث کارخانه 

فروآلیـاژ در شـیروان و طـرح اسـتیل کورد در منطقه 

ایـالم را در دسـتور کار قـرار داده ایـم. همچنیـن در 

بعضی از نقاط می توانیم با هزینه کم زمین و آب و 

برق، طرح هایی را داشـته باشـیم که قابلیت مصرف 

در کشور را نیز داشته باشند. از موارد مصرفی استیل 

کورد، می توان به نوار نقاله ها و تایر ها اشـاره کرد و با 

توجه به اهمیت و کارکردی که دارند، تولید آن ها در 

دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت و بـه زودی عملیاتـی و  

اجرایـی خواهند شـد. برای طرح های جدیـدی که از 

نظـر اقتصـادی در نگـرش توسـعه صنعـت کشـور 

برنامه هـای  باشـد،  داشـته  جایگاهـی  می توانـد 

مختلفی داریم و امیدواریم در سمت و سوی این 

چرخه  معدنی و صنعتی به خصوص بخش فوالدی 

که در آن قرار گرفته ایم، بیشتر منعطف شویم و این 

اکتشـاف،  شـامل  مراحـل  تمـام  در  را  بخـش 

معدنـکاری، پیمـان کاری و اجـرای عملیات فوالدی 

بـه نحـو احسـن پیـش ببریـم. ضمـن اینکـه توسـعه 

نیـروی انسـانی بـه لحـاظ دانش بـرای مجموعه مهم 

اسـت و در آینـده سـعی می کنیـم آموزش هایـی بـه 

منظـور ارتقـای سـطح علمـی نیـروی انسـانی تهیـه و 

تدویـن کنیـم. بحـث ایمنـی بـه طـور جـدی در ایـن 

سـاختار که در حال تغییر ماهیت اسـت، باید مورد 

قـرار بگیـرد؛ چراکـه شـرکت سـرمایه گذاری  توجـه 

بورسـی  ماهیـت  بیشـتر  فلـزات  و  معـادن  توسـعه 

داشـته اسـت و امـروزه بـه نوعـی در سـرمایه گذاری 

عملیاتی نیز ورود کرده ایم. ما در بخش هایی مانند 

سـرب، روی، مـس، طـال و سـنگ آهن کـه دارای بـازار 

بین المللی هستند، بدون شک ورود خواهیم کرد و 

فلـزات  حـوزه  در  فعالیـت  زمینـه  کـه  در صورتـی 

استراتژیک مانند لیتیم و کبالت فراهم شود، آماده 

سرمایه گذاری هستیم. نکته پایانی و مهم اینکه با 

یـک  طـی  سـرمایه،  بـازار  در  حاکـم  شـرایط  وجـود 

توسـط  کـه  پیچیـده ای  محاسـبات  و  بررسـی 

کارشناسـان خبره اقتصـادی صورت پذیرفته اسـت، 

مشـخص شـد فـردی کـه طـی 11 سـال گذشـته در 

سهام شرکت توسعه معادن و فلزات سرمایه گذاری 

کرده باشد، تا آبان ماه سال جاری، چهار هزار و 640 

درصـد سـود کسـب می  کنـد کـه بـا اختـالف باالیـی 

نسـبت بـه بازارهـای مـوازی قـرار دارد و بـر همیـن 

اسـاس می تـوان گفـت آینـده سـرمایه گذاری در ایـن 

هلدینگ، بسیار روشن و سودآور خواهد بود.
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فــوالدفــوالد

کمبودنیرویانسانی،چالشبزرگصنعتریختهگری

توسعهبومیسازیزیرسایهتحریم

افتقیمتسنگآهنتااحیایاقتصادچین،بیشترخواهدشد
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مدیرعامـل شـرکت بهسـاز فوالد تهـران، تولیدکننـده قطعات چدنـی گفت: عـالوه بر کاهش 
سـرمایه گذاری در صنایـع سـنگین طی سـالیان اخیر، شـاهد معضل مهمـی به نام کمبـود نیروی 
انسـانی فارغ التحصیـل از رشـته های تخصصی مـورد نیـاز در کارگاه های ریخته گری هسـتیم که 

متاسفانه حدود 80 درصد سایر مشکالت نیز مرتبط با همین مسئله بوده است.

کمبود نیروی انسانی، چالش بزرگ صنعت ریخته گری
مدیرعامل شرکت بهساز فوالد تهران عنوان کرد:

علـی ناصری فـر در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« عنوان کـرد: طی 

پنج ماه ابتدایی امسـال، به شـدت با نوسـان قیمت 

اولیــه  مـــاده  عنـــوان  بـه  چـــدنی  ضایعـــات 

مـورد اسـتفاده در ریخته گـری چدن مواجه بودیم. 

عمده ماده اولیه مورد نیاز ما، قراضه چدن است و 

از فروآلیاژهـا ماننـد فروسـیلیس نیـز در کوره هـای 

قـوس الکتریکـی اسـتفاده می کنیـم. بـه دنبـال عدم 

صـادرات فروآلیاژهـا در سـال جـاری، خوشـبختانه 

قیمت این افزودنی های مهم با ثبات همراه بود اما 

رونـد افزایشـی قیمـت ضایعـات تـا پایـان مـرداد ماه، 

تولید مجموعه را مختل کرد و به مرور زمان شـاهد 

کاهش و ثبات قیمت در بازار قراضه چدنی بودیم. 

در حـال حاضـر نیـز قیمـت ضایعـات در سـطح بـازار 

کاهشـی بـوده و بـه حـدود 10 هزار تومان بـه ازای هر 

کیلوگرم رسیده است.

قیمت گذاری غیرمنطقی ضایعات در   
سایت های داخلی

وی در خصـوص شـرایط بـازار قراضـه چدنـی در 

کشـور، بیـان کـرد: در حالـت کلـی، بـازار ضایعـات 

داخلی متولی خاصی ندارد و سایت هایی که نسبت 

بـه قیمت گـذاری قراضه چدنی به صـورت روزانه و یا 

هفتگی اقدام می کنند، عموما بهره بردار و منتفع از 

قیمت آن هستند. مشخص نیست که قیمت گذاری 
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انجـام  ایـن سـایت ها  اساسـی در  بـر چـه  ضایعـات 

می شود و گاهی قیمت قراضه هم زمان با نوسان نرخ 

ارز رشد پیدا می کند و گاهی نیز روند معکوس دارد. 

این مسئله منجر به ایجاد یک سری نا بسامانی ها در 

بـازار و همچنیـن عملکـرد واحدهـای کوچک مقیـاس 

می شـود. بـرای مثـال، مـا نمی توانیم نسـبت به عقد 

قرارداد در بلندمدت اقدام کنیم و چشم انداز ما در 

نهایـت بـه صـورت یـک ماهـه در کوتاه مـدت خواهـد 

بـود کـه منجـر بـه نگرانی هایـی بـرای تولیدکننده و 

تولیـدی خواهـد  همچنیـن مشـتریان محصـوالت 

قابـل  بـرای مشـتری  نوسـان قیمـت،  شـد؛ چراکـه 

هضم نیست و ما موظف به تامین قطعات سفارش 

داده شـده که بیشـتر خودرویی هسـتند، در زمان 

مقرر هستیم.

 مدیرعامل شرکت بهساز فوالد تهران اضافه کرد: 

از سـوی دیگـر، واردات قراضـه چدنـی نیـز بـه داخـل 

صورت نمی پذیرد و کشورهای همسایه مانند عراق و 

ترکیـه، تمایلـی به صـادرات ضایعـات خـود ندارند. با 

توجـه بـه تجربـه ای کـه بـه دنبـال حضـور در کشـور 

آذربایجـان کسـب کردیـم، متوجـه شـدیم ضایعـات 

چدنی در این کشور قیمت چندانی ندارد و افراد به 

هر نحوی به دنبال فروش این ضایعات هستند اما با 

این وجود، باز هم نسـبت به صادرات قراضه خود به 

سـایر کشـورها ممانعـت می کننـد و علی رغـم نبـود 

دانش و تکنولوژی کافی، به دنبال بازیافت ضایعات 

و استفاده دوباره از آن هستند.

ناصری فر در ارتباط با ضرورت تامین سرمایه در 

گردش، مطرح کرد: نوسان قیمت مواد اولیه، منجر 

بـه افزایـش سـرمایه در گـردش شـرکت ها از یک سـو و 

کاهـش سـودآوری واحدهـای تولیـدی از سـوی دیگـر 

شـده اسـت؛ چراکـه سـود حاصـل از تولیـد و فـروش 

جاری ماهیانه و همچنین سالیان گذشته، به میزان 

سـرمایه در گـردش ماه هـای بعـدی افـزوده و مانـع از 

رشـد و توسـعه واحـد تولیـدی می شـود. بایـد توجـه 

داشـت کـه کارکـرد یـک شـرکت زمانـی بـا پیشـرفت 

همـراه خواهـد شـد که بتواند سـود حاصـل از تولید و 

فروش را در بخش های مختلف اعم از سخت افزاری، 

تعمیـرات و نگهـداری تجهیـزات و ماشـین آالت و... 

هزینـه کنـد اما متاسـفانه ایـن اتفـاق بـرای واحدهای 

تولیـدی کوچـک ماننـد بهسـاز فـوالد تهـران کـه بـا 

ظرفیـت حداکثـر دو تـا سـه هزار تن در سـال مشـغول 

فعالیت هستند و به نوعی روی پاهای خود ایستاده اند، 

رخ نداده است.

وی در همین راستا ادامه داد: ما امیدوار هستیم 

بتوانیم در ادامه با کسب سودآوری الزم، در راستای 

اجرای طرح های توسـعه ای قدم برداریم و تجهیزات 

موجود را به روزرسانی کنیم؛ چراکه اگر تولیدکننده ای 

موفق به اجرای این مهم نشود، پس از گذشت سه تا 

چهار سال، با خط تولید مستهلک روبه رو خواهد شد 

و توان تولید خود را از دست خواهد داد.

نوسان قیمت چشمگیر فروآلیاژها  
 مدیرعامل شرکت بهساز فوالد تهران در ادامه به 

نوسان قیمت فروآلیاژها در سال گذشته اشاره کرد و 

گفـت: صـادرات فروآلیـاژ در سـال پیـش بـه یـک بـاره 

پس از رفع محدودیت های کرونایی شدت گرفت و 

تولیدکننـدگان ایـن مـواد افزودنـی، توجهـی بـه بـازار 

داخلی نداشـتند که همین مسـئله منجر به افزایش 

بی رویـه قیمـت فروآلیاژهـا شـد. بـرای مثـال، قیمـت 

فروسیلیس در سال گذشته به حدود 110 هزار تومان 

بـه ازای هـر کیلوگـرم رسـید؛ در حالـی کـه همیـن 

محصـول در سـال جـاری، 42 هـزار تومـان بـه ازای هـر 

کیلوگرم قیمت گذاری شد. متاسفانه نظارت کافی 

جهـت تامین نیاز واحدهای داخلی بـه انواع فروآلیاژ 

اعـم از فروسـیلیس، فرومنگنـز و فرومنیزیـم در سـال 

بازار ضایعات داخلی متولی 
خاصی ندارد و سایت هایی 
که نسبت به قیمت گذاری 
قراضه چدنی به صورت 
روزانه و یا هفتگی اقدام 

می کنند، عموما بهره بردار و 
منتفع از قیمت آن هستند

پیش وجود نداشت و عملکرد بعضی تولیدکنندگان 

فروآلیاژ نیز با کاستی هایی در این زمینه همراه بود. 

در واقـع بهانـه آن هـا، پیش فـروش 6 ماهه محصوالت 

تولیـدی و عدم تامین نیاز واحدهای داخلی بـود؛ در 

حالـی کـه مـا شـاهد مـازاد تولیـد ایـن محصـوالت در 

داخـل بودیـم. ایـن معضـل به قدری شـرایط تولیـد در 

سـال گذشـته را دشـوار کـرد کـه فوالدسـازان بـزرگ 

کشور نیز نسبت به آن معترض شدند و در ادامه از 

صادرات فروآلیاژها جلوگیری به عمل آمد.

ناصری فـر در خصـوص نوسـان قیمـت حامل هـای 

انـرژی در بخـش تولیـد، ابـراز کـرد: بـرق، عمـده انـرژی 

مورد نیاز در خط تولید مجوعه به شمار می آید؛ چراکه 

ما از کوره های قوس الکتریکی استفاده می کنیم. گاز 

مورد استفاده در خطوط قوس الکتریکی، CO2 است 

که قیمت آن با افزایش بهای گاز شهری، حدود 250 تا 

300 درصد طی 18 ماه گذشته رشد پیدا کرده است. 

قیمت چسـب سـیلیکات نیز در این مدت با افزایش 

همـراه بـوده و تمامـی ایـن مسـائل، منجـر بـه افزایـش 

قیمـت نهایـی محصـوالت شـده اسـت. قیمـت بـرق 

مصرفـی واحدهـای صنعتـی، حـدود 80 تومان بـه ازای 

هرکیلـووات سـاعت در نظـر گرفتـه شـده اسـت امـا 

هم زمـان بـا اعمـال تعرفـه و تبصره هـای مختلـف، این 

رقـم بـه حدود 300 تومان به ازای هرکیلووات سـاعت 

افزایش خواهد یافت. متاسفانه دلیل مشخصی برای 

ایـن مسـئله وجـود نـدارد و قیمـت بـرق مجموعـه ما، 

حـدود 2.5 برابـر نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 

افزایش یافته است.

چشـمگیر  کاهـش  از  نگرانـی  ابـراز  ضمـن  وی 

نیروهای انسانی در واحدهای ریخته گری، خاطرنشان 

کرد: به دنبال قطعی برق در تابستان سال جاری که 

به صورت یک روز طی هفته بود، ما ناچار به فعالیت 

در روز جمعه شدیم که این مسئله با چالش هایی در 

ارتبـاط بـا متقاعـد کـردن نیـروی انسـانی همـراه شـد. 

متاسـفانه باید اعتراف کرد که نیروی انسـانی، دیگر 

واحدهـای  در  فعالیـت  بـرای  انگیـزه ای  و  تمایـل 

ریخته گری آن هم با حقوق هشت میلیون تومان در 

مجموعـه  سـه  یـا  دو  حاضـر  حـال  در  نـدارد.  مـاه 

ریخته گری در اشتهارد مشغول فعالیت هستند که 

مـا نیـز جـزو آن هـا محسـوب می شـویم و حـدود 6 تـا 
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هفت ماه است که نسبت به ثبت آگهی استخدام 

مهندس متالورژ اقدام کرده ایم اما متاسفانه دریغ از 

اینکه یک مراجعه کننده داشته باشیم و این به نوعی 

تعـداد  چراکـه  می آیـد؛  شـمار  بـه  فاجعـه  یـک 

ایـن رشـته دانشـگاهی در سـطح  فارغ التحصیـالن 

اسـتان های تهران و البرز، حدود 300 تا 400 نفر اسـت 

و بـا ایـن وجـود، شـاهد عـدم تمایـل بـه فعالیـت در 

زمینه های شغلی مرتبط مانند ریخته گری هستیم.

عدم پرداخت به موقع مطالبات   
قطعه سازان

ایـن تولیدکننده قطعـات چدنی با اشـاره به قطع 

همکاری با خودروسازان، خاطرنشان کرد: ما از سابقه 

کشـور  خودروسـازان  بـا  سـاله   20 حـدود  همـکاری 

برخورداریم اما حدود 6 سال است که همکاری خود 

را بـه صـورت مسـتقیم بـا صنعـت خودروسـازی قطع 

کرده ایم. علت این مسئله نیز این بود که قراردادهای 

همکاری خود را ابتدای هرسال منعقد می کردیم اما 

با توجه به نوسانات موجود در بازار خودرو، قیمت ها 

در اواسـط سـال بـا افزایـش همـراه می شـد کـه مـورد 

قبول مدیران وقت قرار نمی گرفت و در پایان سال به 

مجموعه زیان مالی وارد می کرد. در حال حاضر نیز 

بـا عـدم پرداخـت بـه موقـع مطالبـات قطعه سـازان از 

جانـب خودروسـازان کشـور مواجـه هسـتیم کـه ایـن 

معضـل منجـر بـه از بیـن رفتن سـود تولیدکننـدگان و 

مشترکان شده است.

ناصری فـر در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات 

آنالین« مبنی بر اینکه در حال حاضر وضعیت بازار 

قطعـات چدنـی چگونـه اسـت، اظهـار داشـت: بـازار 

محصـوالت چدنـی تـا پایـان مهـر مـاه سـال جـاری بـا 

رکـود همـراه بـود و در ادامـه هم زمـان بـا اوج گیـری 

نـرخ ارز تـا حـدود 35 هـزار تومان، از رکود خارج شـد 

امـا هم اکنـون بـه دلیـل شـرایط اجتماعـی حاکـم بـر 

کشور، در برخی از استان ها به ویژه غرب و جنوب 

شـرقی کشـور، بـا تعطیلـی 100 درصـدی واحدهـای 

تولیدی مواجه هستیم و هیچ خریدی از بازار تهران 

کـه بـه نوعـی بازار مرجع نیز به شـمار می آید، انجام 

آینـده  نمی توانیـم  نمی شـود. در چنیـن شـرایطی، 

روشـنی را بـرای ریخته گـری فـوالد و چـدن متصـور 

شـویم و امیدواریـم در ادامـه شـاهد بهبـود شـرایط و 

ازسـرگیری تولیـد واحدهـای تعطیـل باشـیم. معتقد 

هسـتیم کـه در ایـن شـرایط، تنهـا می توانیـم بـرای 

فردای خود برنامه ریزی کنیم و چنین امکانی برای 

روز بعد از آن وجود ندارد.

وی در خصـوص کوره هـای مـورد اسـتفاده در 

خـط تولیـد مجموعـه، بیـان کرد: بخـش عمـده ای از 

تجهیـزات مـورد اسـتفاده، سـاخت داخـل و بخـش 

دیگـر نیـز مونتـاژ شـده اسـت. بـرای مثـال، خازن ها، 

مقاوت هـا و همچنین قطعـات بردهای الکترونیکی 

که در تابلوبرق کوره استفاده می شود، تولید خارج 

هستند. تحریم، عامل تاثیرگذار در این زمینه است 

کـه باعـث شـده تولیدکننـدگان داخلـی بـه واردات 

قطعات بی کیفیت چینی روی بیاورند و این معضل 

انـواع  ماننـد  صنعتـی  ابـزارآالت  خصـوص  در 

بلبرینگ هـا کـه مـورد اسـتفاده در اکثر تجهیـزات و 

ماشـین آالت اسـت نیز وجود دارد. متاسفانه شاهد 

جـوالن قطعـات یدکـی بی کیفیـت چینـی در سـطح 

بـازار هسـتیم و ایـن در حالـی اسـت کـه نمی توانیـم 

جنـس اصلـی را از تقلبـی تشـخیص دهیـم کـه بـر 

همیـن اسـاس در نبـود حـق انتخـاب، چـاره ای جـز 

تکیه بر شانس خود نداریم.

زنگ خطر کاهش نیروی انسانی متخصص  
  مدیرعامـل شـرکت بهسـاز فـوالد تهـران بـا بیـان 

اینکه دریافت تسهیالت بانکی در بخش ریخته گری 

چـدن صرفـه اقتصـادی نـدارد، اذعـان کـرد: بـه نظـر 

می رسد در چنین شرایطی، سرمایه گذاری در زمینه 

تولید مقرون به صرفه نباشد. معضل کمبود  نیروی 

انسانی، به یک چالش اساسی در بخش تولید تبدیل 

شده است که در کنار این معضل، می توان به خرید 

انشـعاب بـرق نیـز اشـاره کرد. متاسـفانه طـی 10 تـا 12 

سـال گذشـته، هیـچ مجـوزی جهـت راه انـدازی واحد 

جدیـد ریخته گـری چـدن و یـا شـمش ریزی فـوالد در 

البـرز کـه جزو صنعت خیزترین اسـتان های کشـور به 

شـمار می آید، صادر نشـده اسـت. این مسئله حاکی 

از آن است که تمایل چندانی برای سرمایه گذاری در 

ایـن زمینـه در سـطح اسـتان وجـود نـدارد و مـا هیـچ 

رقیبـی طـی ایـن سـال ها نداشـته ایم. ضمـن اینکـه بـا 

کاهـش چشـمگیر نیـروی انسـانی طـی ایـن مـدت 

مواجه شده ایم و با توجه به سختی کار در کارگاه های 

ریخته گـری، انگیزه نیروهای جـوان و فارغ  التحصیل 

نیز کاهش یافته است.

ناصری فـر در پایـان یـادآور شـد: صنایـع سـنگین 

فعـال در بخـش خصوصـی، مشـتریان خـود را طـی 

امـکان  دیگـر  و  داده انـد  دسـت  از  اخیـر  سـالیان 

سـرمایه گذاری در ایـن زمینه وجود نـدارد. در چنین 

شرایطی، افراد به دنبال فعالیت در مشاغل غیرمولد 

مانند تاکسی های اینترنتی و... جهت کسب درآمد 

بیشتر هستند و از سوی دیگر، کارفرمایان نیز قادر به 

تامین خواسته نیروهای انسانی جهت افزایش حقوق 

نیسـتند؛ اگرچه دسـتمزد کنونی نیز پاسخگوی نیاز 

اقتصـادی و معیشـتی افـراد نیسـت و چـاره ای بـرای 

تولیدکننـدگان جهـت ادامـه مسـیر تولیـد بـا شـرایط 

کنونـی وجـود نـدارد. نیروهـای انسـانی شـاغل در 

شـرکت بهسـاز فوالد تهران، مدت طوالنی اسـت که 

در خدمت مجموعه بوده و از سـابقه و انگیزه کافی 

برای ادامه فعالیت برخوردارند اما نیروهای انسـانی 

جـوان، بـه هیـچ وجه تمایل بـه فعالیـت در واحدهای 

ریخته گـری بـا چنین شـرایطی را ندارنـد و امیدواریم 

این معضل در آینده نزدیک مرتفع شود.

صادرات فروآلیاژ در سال 
پیش به یک باره پس 
از رفع محدودیت های 

کرونایی شدت گرفت و 
تولیدکنندگان این مواد 

افزودنی، توجهی به بازار 
داخلی نداشتند که همین 
مسئله منجر به افزایش 

بی رویه قیمت فروآلیاژها شد
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شر کت فوالد مبار که اصفهانشر کت فوالد مبار که اصفهان

بزرگ ترین تولیدکننده آهن اسفنجى
 در جهان 

با ظرفیت 11,4 میلیون تن در سال
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وضعیت تولید در 6 ماهه اول سال 1401

و مقایسه آن با مدت مشابه در سال 1400

داراى بیش از 3500 کارخانه، کارگاه 

و تامین کننده خدمات و کاال

بزرگ ترین تولیدکننده ورق هاى فوالدى تخت 

در خاورمیانه و شمال آفریقا 

رشد ١٤٫٥ درصدی   3351 هزار تن  کالف گرم  فوالدی

رشد ٢٠٫١ درصدی  4551 هزار تن تختال فوالدی

رشد ١٩٫١ درصدی   4798 هزار تن  آهن اسفنجی

رشد ٥٫٢ درصدی   3789 هزار تن گندله سنگ آهن

سهم ١٫٥ درصدی
 در تولید ناخالص داخلی کشور

سهم هشت درصدی
 در تولید ناخالص داخلی بخش صنعت کشور

MSC.IR
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مدیرعامـل شـرکت ذوب فلـزات آلیاژ گسـتر شـمال گفت: تـا پیـش از اعمال انـواع تحریم ها 
علیـه کشـور، شـاهد واردات بی رویه انـواع قطعات چینی بی کیفیـت موردنیـاز در صنایع مختلف به 
ویـژه فوالد بودیم اما خوشـبختانه تحریم ها باعث شـد توسـعه سـاخت داخل و بومی سـازی این 
قطعـات در دسـتور کار واحدهـای تولیدی قـرار بگیرد که این مسـئله در نهایت به اشـتغال زایی و 

رونق اقتصادی نیز منجر شد.

توسعه بومی سازی زیر سایه تحریم
مدیرعامل شرکت ذوب فلزات آلیاژ گستر شمال:

رضا بابایی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلی »فلزات آنالین« مطرح کرد: شرکت ذوب 

فلـزات آلیـاژ گسـتر شـمال فعالیـت خـود را از سـال 

1392 در شـهرک صنعتـی بشـل آغـاز کـرده اسـت. 

زمینـه فعالیـت ایـن شـرکت، ریخته گـری قطعـات 

طراحـی،  اینکـه  ضمـن  اسـت؛   فـوالدی  و  چدنـی 

 »CNC« مدل سـازی و ماشـین کاری توسـط دسـتگاه

نیـز در مجموعـه صورت می پذیـرد. قطعات چدنی 

مورد استفاده در ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی 

در مجموعـه آلیـاژ گسـتر شـمال تولیـد می شـود امـا 

قابلیت تولید انواع قطعات صنعتی در مجموعه ما 

وجود دارد.

وی در خصـوص نحـوه تامیـن مـواد اولیـه، بیان 

کـرد: عمـده ماده اولیـه مورد نیاز، ضایعات چدنی 

انـواع  از  اینکـه  ضمـن  اسـت.  آهنـی  همچنیـن  و 

فروآلیاژها مانند فروسـیلیس، فرومنگنز و فروکروم 

در تولید قطعات استفاده می کنیم. از آنجایی که 

و  اسـت  احـداث شـده  قائمشـهر  مـا در  کارخانـه 

ضایعات حاصل از سـاخت تجهیزات و دسـتگاه ها 

ایـن شهرسـتان وجـود  بـه میـزان کافـی در سـطح 

دارد، چالـش چندانـی در زمینـه تامیـن ضایعـات 

نداریـم امـا نکتـه مهـم در ایـن خصـوص ایـن اسـت 

که متولی مشـخصی برای قیمت گذاری ضایعات 

چدنـی در کشـور وجـود نـدارد و همـواره بـا نوسـان 

بـر  هسـتیم.  مواجـه  داخـل  در  ضایعـات  قیمـت 

نهایـی  قیمـت  تغییـر  جـز  چـاره ای  اسـاس  همیـن 

محصول با توجه به نوسان قیمت ضایعات نداریم 

و ایـن مسـئله منجـر بـه سـردرگمی مـا و همچنیـن 

مشتریان مجموعه شده است.

کاهش نیروی انسانی در کارگاه های   
ریخته گری

آلیـاژ گسـتر  فلـزات  مدیرعامـل شـرکت ذوب 

شـمال در ارتبـاط بـا چالش هـای تولیـد، عنـوان کـرد: 

مهم تریـن مشـکلی کـه در حـال حاضـر بـا آن مواجـه 

هسـتیم، کمبـود نیـروی انسـانی اسـت. متاسـفانه 

انگیـزه و تمایـل نیروهای انسـانی جهت فعالیت در 

واحدهای ریخته گری به شدت کاهش یافته است 

و بـه دنبـال آن، ناچـار بـه اسـتفاده از اتبـاع خارجـی 

هسـتیم. شـرایط جامعـه بـه نحـوی شـده اسـت کـه 

فارغ التحصیـالن رشـته های تخصصـی و مرتبـط نیز 

و   هسـتند  آسـان  مشـاغل  در  فعالیـت  دنبـال  بـه 

کارگاه هـای  در  حضـور  بـه  را  غیرمولـد  شـغل های 

شـمار  بـه  سـخت  مشـاغل  جـزو  کـه  ریخته گـری 

می آیـد، ترجیـح می دهنـد. بـر همیـن اسـاس، عمده 

نیروهای انسـانی شـاغل در کارگاه های ریخته گری، 

افـرادی بـا سـابقه 15 تـا 20 سـاله بـوده کـه به نوعی با 

مشـاغل سـخت و دشـوار خـو گرفته انـد و در حـال 

حاضـر مـا بایـد نگـران آینـده تولیـد باشـیم؛ چراکـه 

نیـروی انسـانی، بـه نوعـی سـرمایه اصلـی تولیـد بـه 

شمار می آید و اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا 

محصـوالت  واردات  بیشـتر  رونـق  شـاهد  کنـد، 

بی کیفیت چینی در آینده خواهیم بود.

بـرق  تامیـن  ضـرورت  بـه  ادامـه  در  بابایـی 

واحدهای القایی اشاره کرد و گفت: ما از کوره های 

القایـی در خـط تولیـد اسـتفاده می کنیـم کـه انـرژی 

برق، نقش بسزایی در این کوره ها دارد. خوشبختانه 

مشـکلی در زمینـه تامیـن بـرق مـورد نیـاز مجموعـه 

نداریـم و در فصـل تابسـتان هـم توانسـتیم معضـل 

قطعی برق را مدیریت کنیم. امیدواریم در روزهای 
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پیـش رو کـه مصـادف بـا سـرمای زمسـتان و چالـش 

قطعـی گاز خواهـد بـود، بتوانیـم همچنـان شـرایط 

پایدار تولید را حفظ کنیم و مصرف بهینه گاز را در 

دستور کار خود قرار دهیم. ضمن اینکه ما هیچ گاه 

نسبت به دریافت تسهیالت بانکی اقدام نکرده ایم 

و این در حالی است که دریافت وام نیز مشکالت 

مرتبط با خود را دارد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه در حال حاضر وضعیت 

بـازار قطعـات چدنـی مناسـب اسـت، اذعـان کرد: 

انـواع تحریم هـا علیـه کشـور،  از اعمـال  تـا پیـش 

چینـی  قطعـات  انـواع  بی رویـه  واردات  شـاهد 

و  کشـاورزی  صنعـت  در  موردنیـاز  بی کیفیـت 

فـوالد بودیـم امـا خوشـبختانه تحریم ها باعث شـد 

توسـعه سـاخت داخـل و بومی سـازی ایـن قطعـات 

در دسـتور کار واحدهـای تولیـدی قـرار بگیـرد کـه 

رونـق  و  اشـتغال زایی  بـه  نهایـت  در  مسـئله  ایـن 

اقتصـادی نیـز منجر شـد؛ چراکه افزایـش نرخ دالر 

تـا حـدود 36 هـزار تومـان، واردات ایـن قطعـات را 

بـا چالـش همـراه کـرده اسـت و بـر همیـن اسـاس 

مناسـبی  گزینـه  می توانـد  داخـل  سـاخت  خریـد 

برای تولیدکنندگان کشور باشد.

از ماشین آالت ساخت داخل استفاده   
می کنیم

مدیرعامل شرکت ذوب فلزات آلیاژ گستر شمال 

در خصوص تجهیزات مورد استفاده در این شرکت، 

اظهـار کـرد: کوره هـای القایـی مـورد اسـتفاده در خط 

تولیـد مجموعـه، سـاخت داخـل اسـت امـا دسـتگاه 

CNC و ماشـین کاری خارجـی اسـت و مشـکلی در 

تامین قطعات یدکی مورد نیاز نداریم.

»فلـزات  خبرنـگار  سـوال  بـه  پاسـخ  در  بابایـی 

آنالین« مبنی بر اینکه شرایط تولید قطعات چدنی 

کـرد:  خاطرنشـان  می کنیـد،  ارزیابـی  چگونـه  را 

ریخته گـری، جـزو صنایـع مـادر در سـطح جهـان بـه 

شـمار می آیـد و  خوشـبختانه ریخته گـری قطعـات 

چدنـی و همچنیـن فـوالدی نیـز همـواره بـا رونـق و 

پیشرفت همراه بوده است. بر همین اساس می توانیم 

برنامه ریزی خوبی در بلندمدت برای توسعه هرچه 

بیشـتر صنعـت ریخته گـری داشـته باشـیم کـه ایـن 

مهم با حمایت دولت و سازمان های مرتبط با بخش 

تولید محقق خواهد شد.

وی در همیـن راسـتا ادامـه داد: رشـد هزینه هـای 

تولیـد اعـم از بیمـه، مالیـات و... سـبب شـده اسـت تا 

شـود.  دشـوارتر  قبـل  سـالیان  بـه  نسـبت  تولیـد 

متاسـفانه سـازمان های ذی ربـط همـکاری الزم را بـا 

کارفرمایـان ندارنـد و افزایـش بیـش از 50 درصـدی 

حقوق نیروی انسانی در سال جاری نه تنها به رونق 

تولید نینجامید بلکه با افزایش حق بیمه و مالیات 

بـرای صاحبـان مشـاغل همـراه شـد. در حـال حاضـر 

تـورم و مشـکالت اقتصـادی بـه قـدری در جامعـه 

نیـز  حقـوق  میـزان  ایـن  کـه  اسـت  یافتـه  افزایـش 

جوابگوی نیاز معیشتی نیروی انسانی نخواهد بود 

و ما امیدوار هستیم در آینده شاهد کاهش مشکالت 

اقتصادی موجود در جامعه باشیم.

این تولیدکننده قطعات چدنی در پایان با تاکید بر 

اینکه حمایت از تولید باید در عمل ثابت شـود، یادآور 

شـد: مسـئوالن ذی  ربـط موظـف هسـتند بـا حضـور در 

واحدهای صنعتی، از نزدیک با معضالت و چالش  های 

تولیدکنندگان آشـنا شـوند و نسـبت به رفع آن ها اقدام 

کننـد؛ ایـن در حالـی اسـت کـه تعـدادی از مدیـران، از 

دانش و تخصص کافی نیز برخوردار نیستند و دغدغه 

بخش تولید را ندارند. ما اکنون با 10 درصد ظرفیت تولید 

مشغول فعالیت هستیم و زمانی می توانیم میزان تولید 

را افزایش دهیم که از حمایت بیشتری برخوردار باشیم.
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سـنگ آهن، یکی از کاالهایی اسـت که عملکرد ضعیفی در سـال جاری داشـته اسـت و کاهش 
قیمت این ماده معدنی تا زمانی که اقتصاد چین احیا شود، بیشتر خواهد شد.

افت قیمت سنگ آهن تا احیای اقتصاد 
چین، بیشتر خواهد شد

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

در  آتـی  معامـالت   ،»Bloomberg« از  نقـل  بـه   و 

سـنگاپور بـه مـدت هفـت مـاه متوالـی رونـد نزولـی 

ایـن  آغـاز  زمـان  از  بدتریـن دوره  کـه  اسـت  داشـته 

معامـالت در سـال 2013 اسـت. قیمـت سـنگ آهن، 

حـدود یـک سـوم باالتریـن رکـورد قیمـت ثبـت شـده 

خود در ماه می سـال گذشـته و در حدود 81 دالر در 

هر تن است.

چیـن بـا فاصلـه، بزرگ تریـن خریـدار سـنگ آهن از 

اسـترالیا و برزیـل اسـت و ایـن مـاده معدنـی در تولید 

سـاالنه فـوالد بـه کار بـرده می شـود. حجـم واردات 

سنگ آهن طی دو سال گذشته، بیش از یک میلیارد 

اولیـه  مـواد  از  یکـی  سـنگ آهن،  اسـت.  بـوده  تـن 

تعیین کننـده در اقتصـاد چین به شـمار مـی رود. این 

بـازار امـالک و  مـاده معدنـی علی رغـم نوسـانات 

قرنطینه هـای شـدید اعمـال شـده دولـت چیـن در 

پـر  از  یکـی  همچنـان  کرونـا،  ویـروس  اوج  دوران 

استفاده ترین کاالها در چین شناخته می شود.

در عیـن حـال، امیدهـا بـه بهبـود شـرایط در پاییز 

سال جاری یعنی فصل اوج فعالیت های ساخت وساز 

در چیـن، بـا پایـان کنگـره حـزب کمونیسـت در مـاه 

اکتبر از بین رفت. در همین رابطه، نشستی که هر 

پنج سال یک بار برگزار می شود هم نتوانست آن طور 

و  امـالک  بخـش  در وضعیـت  بهبـود  بـر  بایـد  کـه 

مستغالت تاثیر مثبت بگذارد. به عالوه این نشست 

نتوانست مسیری مشخص را از میان انبوه قوانینی 

که برای رسـیدن به کووید صفر تعیین شـده اسـت، 

ارائه کند. به همین سبب این مسئله باعث شد که 

رونـد تقاضـا بـرای اکثـر کاالهـا کاهـش یابـد و موجـب 

اختـالل در فعالیت هـای کسـب وکارها،کارخانه ها و 

صنعت ساخت وساز شود.

 »MineLife Pty« گاوین وندت، مدیر موسسـه

مسـتقر در سـیدنی اسـترالیا مطرح کرد که هنوز در 

مـورد زمـان پایـان قرنطینه هـای سـخت گیرانه دولـت 

چین به خاطر گسترش ویروس کرونا، بیانیه ای ارائه 

نشده است و هیچ طرح کلی دقیقی نیز از اقدامات 

اقتصادی چین برای تقویت اقتصاد این کشور وجود 

نـدارد. ایـن بـدان معناسـت که جنبه هـای منفی این 

مسئله همچنان قابل  لمس است.

وی افـزود کـه ایـن موضـوع، موجـب فشـار بـر 

کارخانه های فوالد و کاهش حاشیه سود آن ها خواهد 

شد و این روند به احتمال فراوان ادامه داشته باشد.

در همیـن رابطـه، صنعـت فـوالد چین از تابسـتان 

نسبت به وقوع یک بحران هشدار داد. همچنین در 

سـه ماهه سـوم سـال جاری، کارخانه های بزرگ اولین 

زیـان کلـی خـود را از زمـان شـروع جمـع آوری داده هـا 

توسـط خبرگـزاری بلومبـرگ در سـال 2018 متحمـل 

شـدند. در پاسـخ بـه ایـن موضـوع، کارخانه هـا حجـم 

خرید سنگ آهن خود را کاهش دادند.

کنـدی رشـد اقتصـاد جهانی، منجـر به از دسـت 

رفتـن فرصت هـا بـرای شـرکت های فوالدسـازی شـد و 

بـه  تصمیـم  آن هـا  اوضـاع،  ایـن  از  برون رفـت  بـرای 

صـادرات گرفتنـد. بـه همیـن دلیـل اقداماتـی جهـت 

کاهش آالینده ها در زمستان و اعمال محدودیت های 

دولتـی روی حجـم تولیـد سـاالنه فـوالد بـرای محدود 

فضایـی  ایجـاد  بـه  منجـر  کربـن،  انتشـارات  کـردن 

ابهام آلـود در مـورد رونـد تقاضـا در ماه هـای آینـده 

خواهد شد.

 »UBS AG« شـرکت خدمات مالی و بانکداری

سوئیس پیش بینی می کند که اگر مقامات دولتی 

هـدف خـود را بـرای کاهـش تولیـد سـاالنه در سـال 

2022 اجرایـی کننـد، حجـم تولیـد روزانـه فـوالد در 

حـدود  جـاری،  سـال  چهـارم  ماهـه  سـه  در  چیـن 

5درصـد در مقایسـه بـا نـرخ تولیـد در مـاه سـپتامبر 

کاهش خواهد یافت.
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 Gavekal« موسسـه  گـزارش  اسـاس  بـر 

Dragonomics«، مصـرف فـوالد 39 درصـد از بـازار 

امـالک چیـن را تشـکیل می دهـد. این بخش بیـش از 

یـک سـال اسـت کـه پـس از دخالـت دولـت چیـن بـه 

منظـور کاهـش تورمـی کـه آن را حبـاب اقتصـادی 

می نامید، به شدت در حال کاهش است.

البتـه وضعیـت بـه وجـود آمـده بـه ایـن زودی هـا 

بهبـود نمی یابـد و ایـن در حالـی اسـت کـه طـی مـاه 

گذشـته، میـزان فـروش 100 شـرکت برتـر 28 درصـد 

افـت را تجربـه کردنـد. طبـق آخریـن نظرسـنجی در 

ارزیابـی شـاخص مدیـران خریـد، علی رغـم صـرف 

هزینه هـای زیرسـاختی دولـت بـه منظـور حمایـت 

اقتصادی برای جبران برخی از زیان های فوالدسازان 

و بـا وجـود واحدهـای تولیـدی بزرگ تـر در چیـن، این 

صنعـت همچنـان بـا مشـکالت عدیـده ای دسـت و 

پنجه نرم می کند.

افت شدید تقاضای سنگ آهن در تضاد با افزایش 

این روند برای سـایر فلزات مورد اسـتفاده در صنعت 

ساخت وسـاز ماننـد مـس و آلومینیـوم کـه بـه منظور 

گذار به انرژی های تجدیدپذیر در خالل عدم حضور 

پر رنگ سـوخت های فسـیلی به کار می روند، اسـت. 

به عالوه در روند عرضه مس و آلومینیوم مشکالتی 

وجـود دارد. البتـه بایـد بـه این مسـئله اشـاره کـرد که 

سرمایه گذاری در معادن مس، همچنان با ضعف هایی 

رو بـه رو اسـت؛ در حالـی کـه سـهمیه بندی و کمبـود 

بـرق ناشـی از مـوج گرمـا و جنـگ در اوکرایـن، باعـث 

افزایش قیمت فلز آلومینیوم شده است.

در همیـن رابطـه، شـرایط بـرای سـنگ آهن کمـی 

متفاوت تر است؛ چراکه معدنچیان بزرگ توانسته اند 

در سـال های اخیر در کاهش هزینه های خود بسـیار 

موفق عمل کنند و هیچ عاملی باعث توقف در روند 

عرضه آن ها نشده است. به عنوان مثال، هزینه تولید 

بـرای شـرکت اسـتخراج معـادن و فلـزات ریوتینتـو در 

معـدن پیلبـارا، حـدود 20 دالر در تن اسـت. تمرکز باال 

بـر بهـره وری باعـث شـد وقتـی قیمـت سـنگ آهن در 

سال 2015 به پایین ترین سطح خود یعنی 36 دالر در 

هـر تـن رسـید، هنـوز هـم ایـن شـرکت بتوانـد بـه رونـد 

کسب درآمد مطلوب خود ادامه دهد.

بنابرایـن بـدون ایجـاد هیـچ تغییـر عمـده ای در 

انتظـار مـی رود کـه قیمت هـا  سیاسـت های چیـن، 

کاهـش پیـدا کننـد. آخریـن پیش بینی هـای شـرکت 

سـیتی گروپ و گروه گلدمن سـاکس، کاهش قیمت 

سـنگ آهن طی سـه ماه و رسـیدن آن تا سـطح 70 دالر 

در هر تن را نشان می دهد.

در همین رابطه، قیمت سنگ آهن در روز 3نوامبر 

2022 بـا 0.3 درصـد کاهـش، بـه 80 دالر و 30 سـنت در 

هر تن رسید. همچنین قیمت مس در بورس فلزات 

لنـدن بـا 0.1 درصـد کاهـش، به هفـت هـزار و 616 دالر 

در هـر تـن رسـید کـه بـرای پنجمیـن بـار در 6 روز 

معامالتی پی در پی پس از اشاره فدرال رزرو مبنی بر 

افزایـش نرخ هـای باالتـر از حـد انتظـار در ماه هـای 

در  ریسـک  بـه  تمایـل  کاهـش  بـه   منجـر  آینـده، 

سرمایه گذاری در این صنعت شد. قیمت آلومینیوم 

با 0.8 درصد افزایش، به دو هزار و 268 دالر در هر تن 

رسید تا برای چهارمین روز متوالی، روند صعودی را 

تجربه کند.

تاییـد نشـده در شـبکه های  برخـی پسـت های 

اجتماعـی در هفتـه اخیـر، نشـان می دهد کـه دولت 

چیـن درصـدد اسـت چگونگـی پایـان دادن بـه برنامـه 

قرنطینه سـخت گیرانه برای کنترل شـدید گسـترش 

موضـوع  ایـن  کـه  ارزیابـی  کنـد  را  کرونـا  ویـروس 

می تواند اندکی بر افزایش قیمت ها تاثیرگذار باشد.

با این حال، بسیاری از این کارشناسان معتقدند که 

موافقـت رئیـس جمهـور چیـن بـا اجـرای این سیاسـت 

می توانـد بـه راحتـی طـی چنـد مـاه آینـده اجـرای ایـن 

سیاسـت را در هاله ای از ابهام قرار دهد و اگر هم این 

سیاسـت منجـر بـه ایجاد تمایل بـه رشـد در بازار شـده 

باشد، ادامه اجرای این طرح به طور کامل به وضعیت 

آینده دولت حاکم چین بستگی خواهد داشت.
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آلومینیومآلومینیوم

حمایتازصنایعپاییندستیآلومینیومیکضرورتاست
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مدیرعامل شـرکت پروفیل سـپهر گفت: اگر ثبات قیمت مـواد اولیه در بازار ایجـاد و یا محدوده 
تغییـر قیمت درصد ناچیزی را شـامل شـود، می توان نسـبت بـه برنامه ریزی و سـرمایه گذاری در 
صنایـع پایین دسـتی آلومینیوم اقـدام کرد اما اگـر قیمت ها در بازار تثبیت نشـود و همـراه با تغییر 

ناگهانی و چشمگیر باشد، مشکالت همچنان برای فعاالن این حوزه باقی  خواهد ماند.

حمایت از صنایع پایین دستی آلومینیوم 
یک ضرورت است

مدیرعامل شرکت پروفیل سپهر:

محمدحسـین عظیمـی  مقـدم در گفت وگـو بـا 

خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« 

بیـان کـرد: شـرکت پروفیـل سـپهر در سـال 1372 بـا 

ظرفیت اسمی تولید چهار هزار تن پروفیل آلومینیومی 

فعالیـت خـود را آغـاز کـرده اسـت و در حـال حاضـر بـا 

تقریبا 10 درصد این میزان مشـغول فعالیت هسـتیم 

که از دالیل اصلی این کاهش میزان تولید، می توان به 

کمبـود نقدینگـی اشـاره کـرد. محصـول تولیـدی ایـن 

شرکت، پروفیل آلومینیومی صنعتی است و در زمینه 

صادرات هیچ فعالیتی نداریم.

وی در ادامـه بـه موانـع پیـش روی ایـن صنعـت 

اشـاره کـرد و افـزود: نوسـان قیمـت مـواد اولیـه کـه 

ناشی از تغییرات نرخ ارز در کشور بوده است، تاثیر 

خود را به صورت مستقیم در بورس کاالی ایران در 

آلومیسـنوم نشـان  ثبـات در قیمـت شـمش  نبـود 

زمـان  انداختـن  تعویـق  بـه  همچنیـن  می دهـد. 

پرداخـت بدهی هـا از سـوی مصرف کننـدگان نهایی 

موجب شـده اسـت که نقدینگی شـرکت به صورت 

محسوسی کاهش پیدا کند. این تعلل ها در پرداخت 

باعـث می شـود در زمینـه تامین مـواد اولیه که باید 

بـه صـورت نقـدی خریداری کنیم، با مشـکل مواجه 

شـویم زیـرا بـه علـت عـدم ثبـات در بهـای شـمش 

آلومینیـوم، این نگرانی وجـود دارد که چه هزینه ای 

بایـد بـه منظـور تامیـن مـواد اولیـه در گـذر زمـان در 

نظر گرفته شود و آیا ما متضرر خواهیم شد یا خیر. 

در این میان، تولیدکننده بین دو راهی قرار می  گیرد 

کـه اگـر مـواد اولیـه را خریـداری کنـد و بهـای آن 

کاهش یابد، دچار زیان خواهد شد و اگر مواد اولیه 

دچـار  شـرکت  فعالیـت  نشـود،  تامیـن  نیـاز  مـورد 

اختـالل می شـود. بـه همیـن دلیل تصمیم گیـری در 

این شـرایط بسـیار دشـوار اسـت و عوامل موثر دیگر 

در ایـن زمینـه کـه ماننـد واگن هـای یـک قطـار بـه 

یکدیگر متصل هستند، در صورت عدم تامین مواد 

اولیـه باعـث بـروز مشـکل در رونـد تولیـد خواهشـد 

شـد کـه از جملـه آن هـا می تـوان بـه پرداخـت بیمـه 

کارکنـان، مالیـات و... اشـاره کـرد. بـه همیـن علـت 

تهیـه مـواد اولیـه بـرای کارگاه هـای تولیـدی، نقشـی 

مهم و کلیدی را ایفا می کند.

نوسان قیمت آلومینیوم در بورس   
فلزات لندن

مدیرعامـل شـرکت پروفیـل سـپهر در پاسـخ بـه 

سـوال خبرنگار »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه علت 

اصلـی نوسـان قیمـت مـواد اولیـه در داخـل کشـور 

چیسـت، عنوان کرد: قیمت گذاری فلزات بر اسـاس 

بـورس فلـزات لنـدن»LME« صـورت می پذیـرد و از 

دالیل مهم تغییر قیمت مواد اولیه در داخل، می توان 

به نوسان قیمت آلومینیوم در این تاالر صنعتی اشاره 

کرد که موجب تغییرات چشـمگیری در افزایش و یا 

افـت بهـای شـمش آلومینیـوم می شـود. نوسـان نرخ 

ارز، ضربه دیگری است که بر پیکره تولید محصوالت 

آلومینیومـی وارد می شـود و تامیـن مـواد اولیـه را بـه 

چالشـی برای فعاالن این صنعت مبدل کرده اسـت. 

تعـداد انـدک عرضه کننـدگان شـمش آلومینیـوم در 

بـورس کاال، منجـر بـه عرضـه کم شـمش آلومینیـوم و 

ایجـاد فضـای رقابتی بین مصرف کنندگان انبـوه این 

محصـول و در نهایـت افزایـش غیـر منطقـی بهـای آن 

خواهد شد که در چنین شرایطی، تولیدکنندگان خرد 

بیشترین آسیب را خواهند دید.

عظیمی  مقدم همچنین به ضرری که خریداران 

تولیدکننـدگان  بـه  آلومینیـوم  شـمش  انبـوه 

کوچک مقیـاس وارد می کننـد اشـاره کـرد و گفـت: 

این خریداران با خرید هنگفت شمش آلومینیوم در 

مقایسه با واحد های تولیدی کوچک که برای مثال 

یـک هـزار تـن در مقابل با 25 تن اسـت، نبض بـازار را 

در  دسـت می گیرنـد و قیمت گـذاری دلخـواه بـرای 

شـمش آلومینیـوم در بـازار آزاد انجـام می دهنـد که 

دقیقـا در ایـن زمـان اسـت کـه کمبود نظـارت دقیق 

سازمان های ذی ربط به شدت احساس می شود.



29         آذر ماه  1401         شماره  244 

آلومینیوم
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

تولید استاندارد بیلت آلومینیومی   
تولیـد  ادامـه در خصـوص  عظیمـی  مقـدم در 

بیلـت آلومینیومـی، اظهار کـرد: تکنولـوژی تولیدی 

کـه در خـط تولیـد قـرار دارد، مربـوط بـه فراینـد رایـج 

اکسـتروژن بـوده کـه سـالیان زیـادی اسـت کـه در 

بیشـتر واحدهـای تولیدکننـده پروفیـل به کارگیـری 

می شود.در این فرایند، بیلت آلومینیومی در کوره 

بایـد پیش گـرم شـود و بـه دمـای 480 درجـه برسـد و 

سـپس در دسـتگاه کانتینر پرس که در این دسـتگاه 

نیز دما به 480 درجه می رسد، قرار می گیرد. 

وی در پایان اضافه کرد: در انتهای این دستگاه، 

قالـب بـه اشـکال مختلـف متناسـب بـا سـفارش و 

نیاز مشـتری جاگذاری شـده است و بیلت حرارت 

دیـده بـا فشـار یـک هـزار و 500 تنـی وارد ایـن قالـب 

شـده و از سـوی دیگـر، پروفیـل آلومینیومی مطابق 

شکل قالب خارج می شود. در ادامه پروفیل شکل 

گرفته شـده خنک می شـود و کشش مستقیم روی 

مشـتریان  کـه  ابعـادی  بـه  و  می  گیـرد  انجـام  آن 

درخواسـت داده انـد، بـرش زده می شـود. پـس از 

انجـام تمـام ایـن مراحـل، آخریـن اقدامـی کـه بـرای 

آمـاده شـدن یـک پروفیـل آلومینیومـی بایـد صـورت 

ایـن  بپذیـرد، عملیـات سـخت کاری اسـت کـه در 

ایجینـگ گذاشـته  قسـمت، پروفیـل داخـل کـوره 

می شـود کـه چهـار تـا پنـج برابـر سـختی و مقاومت 

محصول افزایش یابد.

وی در خصـوص قطعـی بـرق در تابسـتان سـال 

جـاری، تاکیـد کرد: در تابسـتان امسـال، قطعی برق 

در رونـد تولیـد ایـن واحـد بسـیار تاثیـر گذاشـت و 

منجـر بـه از دسـت دادن یـک روز کامـل کاری طـی 

هفتـه شـد. البتـه با توجه بـه اطالع رسـانی قبلی که 

در ایـن زمینـه صورت پذیرفت، تولید خـود را به روز 

پایانی هفته یعنی جمعه منتقل کردیم تا روند تولید 

آسـیب نبینـد و کارگاه دچـار زیـان مالـی نشـود. در 

کنـار قطعـی بـرق، افزایش بهـای گاز نیز گریبان گیر 

تولیدکنندگان محصوالت آلومینیومی شده است و 

بهـای گار نسـبت بـه سـال 1399، افزایـش حدود پنج 

برابـری را تجربـه می کنـد. بـا توجـه بـه چالش هـای 

موجـود، خوشـبختانه ایـن واحـد تولیـدی بـه علـت 

برنامه ریـزی دقیـق و عملکـرد منظمـی کـه دارد، در 

زمینـه نیـروی انسـانی دچـار مشـکل نشـده اسـت  و 

تعداد افراد شـاغل طی چند سـال اخیر ثابت بوده و 

نـداده  تولیـدی رخ  ایـن واحـد  تعدیـل نیرویـی در 

است. ضمن اینکه در حال حاضر تعداد هشت نفر 

در مجموعه مشغول فعالیت هستند.

مدیرعامـل شـرکت پروفیـل سـپهر در ارتبـاط بـا 

افزایش حقوق نیروی انسانی در سال جاری، تصریح 

کـرد: افزایـش حقوق  کارکنان، تاثیر چندانی بر روند 

تولید این شـرکت نداشـته اسـت زیرا به دلیل تعداد 

انـدک افـراد مشـغول بـه کار در ایـن واحـد، به خوبی 

توانسته ایم از پس این افزایش دستمزد برآییم.

عظیمـی  مقـدم بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن شـرکت 

تاکنـون حمایتـی از جانـب دولـت دریافـت نکـرده 

صـورت  بـه  تحریم هـا  کـرد:  خاطرنشـان  اسـت، 

مستقیم بر عملکرد ما و پروفیل سازان آلومینیومی 

امـا موجـب افزایـش قیمـت  اثـری نداشـته اسـت 

مـواد اولیـه شـده و همیـن مسـئله تولیـد آن هـا را 

اینکـه  ضمـن  اسـت.  کـرده  روبـه رو  مشـکل  بـا 

ماشـین آالت مـورد اسـتفاده در ایـن واحـد تولیدی، 

ساخت داخل است و مشکلی برای تامین قطعات 

یدکی مورد نیاز وجود ندارد.

لزوم ثبات قیمت مواد اولیه در بازار  
وی در خصوص شرایط بازار صنایع پایین دستی 

آلومینیـوم، اذعـان کـرد کرد: اگر ثبـات قیمت مواد 

اولیـه در بـازار ایجـاد و یـا محـدوده تغییـر قیمـت 

درصـد ناچیـزی را شـامل شـود، می تـوان نسـبت بـه 

برنامه ریزی و سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی 

آلومینیـوم اقـدام کـرد امـا اگـر قیمت هـا در بـازار 

تثبیـت نشـود و محـدوده تغییـر قیمـت ناگهانـی و 

چشمگیر باشد، مشکالت همچنان برای فعاالن این 

حوزه باقی  خواهد ماند. شرکت پروفیل سپهر، یک 

واحـد تولیـدی کوچک مقیـاس اسـت و بـرای درک 

عملکـرد  بایـد  آلومینیـوم،  بـازار  وضعیـت  بهتـر 

شرکت های بزرگی که در این صنعت فعال هستند 

را ارزیابی کرد.

مدیرعامل شـرکت پروفیل سـپهر یادآور شـد: در 

این کارگاه، تمامی محصوالت با توجه به استانداردهای 

روز تولید و پس از بررسـی و آنالیز دقیق به مشـتریان 

عرضـه می شـود. از آنجایـی کـه مـا دغدغـه تولیـد 

محصـوالت باکیفیـت و اسـتاندارد را داریـم، بـه هیچ 

وجـه از ضایعـات متفرقـه در خـط تولیـد اسـتفاده 

نمی کنیم. در حالی که بعضی از واحد های تولیدی 

دیگر ممکن است از ضایعات به عنوان ماده اولیه در 

تولیـد خود اسـتفاده کننـد. در واقـع در ایـن واحد ها، 

اولویـت نیسـت و مـالک  کیفیـت محصـوالت در 

اصلی، قیمت نهایی است که همین امر باعث افت 

آنالیـز  کیفیـت محصـوالت تولیـدی می شـود زیـرا 

دقیقی از میزان مواد و نوع مواد موجود در ضایعات 

توسط این تولیدکنندگان صورت نمی گیرد.
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مدیـر کارگاه ریخته گـری قریشـی گفـت: صنعـت ریخته گـری، مـادر تمـام صنایع به شـمار 
می آیـد و بـا حمایـت از ایـن صنعـت، می تـوان کمک شـایانی بـه تولیدکننـدگان برای خـروج از 
رکـورد فعلـی کرد. در حالی که دغدغـه صنعتگر، تولید محصول با کیفیت اسـت اما مصرف کنندگان 
بـرای کاهـش هزینه هـای خود، بـه خرید محصوالتی بـا قیمت پایین تـر روی می آورنـد که همین 

امر موجب رکورد در بازار خواهد شد.

مصرف کنندگان، خالف مسیر تولید حرکت می کنند
مدیر کارگاه ریخته گری قریشی:

جعفـر قریشـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: زمینـه 

آلیـاژی  قطعـات  تولیـد  مجموعـه،  ایـن  فعالیـت 

آلومینیوم اسـت و به این علت که از روش ماسـه ای 

بـرای تولیـد محصـوالت خـود اسـتفاده می کنیـم و 

سـفارش محور هسـتیم، ایـن قابلیـت را داریـم کـه بـا 

توجـه بـه نـوع سفارشـی کـه از سـمت مصرف کننده 

دریافـت می کنیـم، محصـوالت متنوعـی را ماننـد 

قطعـات مـورد اسـتفاده در ماشـین آالت صنعتـی و 

کشـاورزی تولیـد کنیم. این کاگاه فعالیت خـود را از 

سال 1393 با ظرفیت روزانه 10 تن در جیرفت کرمان 

ماننـد  دیگـری  زمینه هـای  در  و  اسـت  کـرده  آغـاز 

نشـکن،  و  خاکسـتری  چـدن  چـدن،  ریخته گـری 

ریخته گـری قلـع و برنـز فعالیـت داریـم. بـا ایـن وجود 

هیچ گونـه  حاضـر  حـال  در  کارگاه  ایـن  متاسـفانه 

فعالیتی ندارد و غیر فعال هستیم.

وی در ادامـه بـه مشـکالتی کـه موجـب تعطیلی 

این واحد ریخته گری شده است، اشاره کرد و افزود: 

کاهش نقدینگی، مهمترین معضل موجود در بخش 

تولید اسـت. اوضاع اقتصادی به قدری دشـوار شـده 

است که حتی میزان سرمایه ای که برای خرید مواد 

اولیـه صـرف شـده اسـت، بـاز نمی گـردد. عـدم ثبات 

اقتصـادی و وابسـتگی شـدید اقتصـاد بـه نـرخ ارز، 

موجب تمام نابسـامانی های کشور اسـت. به عنوان 

مثال، به دلیل گران قیمت بودن ماشین آالتی که در 

خط تولید استفاده می شوند، تولیدکننده توان خرید 

و نوسـازی ماشـین آالت فرسـوده را نـدارد تـا بتوانـد 

تـورم  کنـد.  ارائـه  و  تولیـد  کیفیـت  بـا  محصـول 

بی سـابقه ای کـه گریبان گیـر تمـام افـراد در جامعـه 

شـده و رکوردی که در بازار مصرف به سـبب کاهش 

قدرت خرید حاکم شده است، موجب شده تا میزان 

فروش به شدت کاهش پیدا کند.

مدیـر کارگاه  ریخته گـری قریشـی در خصـوص 

فراینـد تولیـد کـه تـا پیـش از تعطیلـی در ایـن واحـد 

کارگاه  ایـن  داد:  توضیـح  می شـد،  انجـام  تولیـدی 

به کارگیـری  و  آلومینیـوم  قراضـه  تهیـه  بـا  تولیـدی 

ریخته گـری بـه صـورت سـنتی، محصـوالت خـود را 

تولید می کرد و مراحل تکمیلی روی محصول در این 

کارگاه صـورت نمی گرفـت امـا اکنـون در ایـن فکـر 

هستیم تا به یاری خدا پس از فعال سازی کارگاه، تمام 

مراحـل تولیـد اعـم از تامیـن مـواد اولیـه تـا تحویـل 

محصول نهایی در این واحد انجام شود. در گذشته 

مراحلـی همچـون تراشـکاری و ماشـین کاری در ایـن 

کارگاه انجام نمی شد اما قصد داریم تا فعالیت های 

خود را گسترش دهیم و زمینه انجام این مراحل را در 

کارگاه فراهم کنیم.

قراضـه  بـازار  وضعیـت  خصـوص  در  قریشـی 

آلومینیومی، اذعان کرد: با توجه به محلی که کارگاه 

در آن قرار دارد و حضور یک واحد ریخته گری در این 

منطقه، مشـکلی بـرای تهیه قراضه وجـود نـدارد و به 

اندازه مصرف کارگاه، به قدر کافی قراضه برای تولید 

محصـول وجـود داشـته اسـت البتـه بسـته بـه نـوع 

محصول و کاربرد قطعه تولیدی، ممکن است نیاز به 

تامین شـمش آلومینیـوم و آلیاژهای مخصـوص برای 

صـورت  ایـن  در  کـه  باشـد  محصـول  همـان  تولیـد 

آلیاژ سـازی نیـز در ایـن میـان مطـرح می شـود. بایـد 

توجه داشت که ریخته گری مادر تمام صنایع است 

و در تولیـد قطعـات مـورد اسـتفاده در ماشـین آالت 

مـورد اسـتفاده در خـط تولیـد صنایـع باال دسـت تـا 

پایین دستی، صنایع  خدماتی، تولید سخت افزارهای 

مصرفـی صنایـع هوا فضـا، کشـتیرانی و شـناور ها و 

همچنین در صنعت خودرو سازی کاربرد دارد.

کیفیت را فدای قیمت کرده ایم  
افـراد در  از  بعضـی  فعالیـت  بـا  ارتبـاط  وی در 

کـرد:  مطـرح  غیرمجـاز،  ریخته گـری  واحد هـای 

خوشبختانه کارگاه ریخته گری قریشی با این مشکل 

مواجـه نیسـت و در منطقـه بی رقیـب اسـت. ایـن 

مشـکل بیشـتر در مراکـز اسـتان ها بـه خصـوص در 

اطراف استان تهران مشاهده می شود و متاسفانه این 

مصـرف  بـازار  تعـادل  خـوردن  هـم  بـر  باعـث  افـراد 

تولیـدی  محصـوالت  کـه  علـت  ایـن  بـه  می شـوند 

واحد هـای غیر مجاز، کیفیت بسـیار پایینـی دارند و 

همین مسئله از استفاده مواد اولیه نامرغوب نشئت 

می گیـرد. کیفیـت پاییـن محصـول، موجـب کاهـش 

قیمـت عرضـه محصـول نهایـی شـده و همیـن افـت 

قیمـت بـرای ایـن افـراد یـک مزیـت بـه شـمار می آیـد؛ 

چراکـه بـا همیـن ترفنـد، بـه راحتـی مصرف کننـده را 
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فریـب می دهنـد و محصوالت بی کیفیت خـود را به 

فروش می رسانند. در این میان مصرف کنندگانی که 

قـدرت خریـد باالیـی ندارنـد و اولویـت نخسـت برای 

آن ها قیمت پایین به حساب می آید، به سمت این 

محصـوالت متمایـل می شـوند. این معضل تنهـا در 

صنعـت ریخته گـری دیـده نمی شـود بلکه در سـایر 

خـودرو،  یدکـی  قطعـات  تولیـد  ماننـد  زمینه هـا 

مبلمـان، لـوازم خانگی و... وجـود دارد. این افراد با 

تولیدات نامرغوب خود، کمر تولیدکنندگانی را که 

صنعـت  ایـن  دلسـوز  و  می گذارنـد  مایـه  جـان  از 

هسـتند را شکسـته و باعـث رکـورد بـازار بـرای ایـن 

تولیدکنندگان شده  است.

مدیر کارگاه ریخته گری قریشی در همین راستا 

ادامـه داد: در واقـع در واحد هـای غیر مجـاز بـدون 

توجـه بـه اینکـه کاربـرد بعضـی از قطعـات مسـتلزم 

افـزودن آلیاژ هـای خـاص اسـت، صرفـا جهـت سـود و 

منافع خود، تولید را آغاز و شمش یا قراضه آلومینیوم 

را در کوره ذوب می کنند. آن ها در نهایت محصولی 

بـازار می دهنـد و تولیدکننـده  بی کیفیـت تحویـل 

واقعـی کـه آلیاژسـازی را بـه درسـتی و بـا اضافه کردن 

درست و دقیق عناصر مربوطه به مذاب انجام داده  

و هزینه هـای زیـادی را متحمـل شـده اسـت، بـا عـدم 

فروش محصوالت خود ضرر می کند. از سوی دیگر، 

مصرف کننده نهایی نیز در این جریان بدون توجه به 

کیفیت، محصول انتخاب خود را  خریداری می کند. 

ضمـن اینکـه مشـکل اساسـی کـه در تمـام صنایـع بـه 

چشـم می آیـد، عدم ثبات قیمـت و رکور بازار اسـت. 

می تـوان بـه زبانی سـاده تر گفت کـه رکود در بـازار به 

سبب عدم ثبات  قیمت ها در بازار به وجود می آید.

قریشی در خصوص حمایت های دولت و اعطای 

تسـهیالت، ابـراز کـرد: ایـن کارگاه در گذشـته از 

قـرار  تولیدکننـدگان  اختیـار  در  کـه  تسـهیالتی 

از  حاضـر  حـال  در  امـا  می بـرد  بهـره  می گرفـت، 

گرفتن وام های بانکی و تسهیالت منصرف شده ایم 

زیـرا بـا وجـود رکـود در بـازار و وضعبـت اقتصـادی 

وام هـا  ایـن  اقسـاط  بازپرداخـت  تـوان  نامناسـب، 

تـوان  عـدم  و  تسـهیالت  اخـذ  و  نـدارد  وجـود 

بازپرداخت اقساط، تنها موجب افزایش بدهی های 

واحد تولیدی خواهد شد.

وی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« 

مبنی بر اینکه آیا افزایش بهای انرژی تاثیری بر روند 

تولیـد کارگاه  ریخته گـری قریشـی گذاشـته اسـت، 

اظهار کرد: زمان قطعی برق در تابسـتان سـال جاری 

هم زمان با تعطیلی این واحد ریخته گری بود و میزان 

مصـرف انـرژی ایـن واحـد در آن زمـان صفـر بـود امـا 

افزایـش بهـای انـرژی، چالشـی اسـت کـه نمی تـوان از 

کنار آن به راحتی عبور کرد. افزایش قیمت چشمگیر 

گاز و قطعـی بـرق بـر رونـد تولیـد، اثـرات نامطلوبـی 

گذاشته اند. حال اینکه اگر تولید کننده ای در واحد 

ریخته گری خود از کوره های القایی استفاده کند، به 

علت قطعی برق با مشکالت فراوانی مواجه خواهد 

شد؛ چراکه با قطع برق، کوره ها سرد و روند تولید به 

طور کامل متوقف می شود.

آینده صنعت ریخته گری در هاله ای از ابهام  
مدیـر کارگاه ریخته گـری قریشـی در خصـوص 

چشم اندار این صنعت یادآور شد: اگر تولیدکنندگان 

گام بـه گام در مسـیر تولیـد قـدم بردارنـد و بـرای 

محصـول خـود برند   سـازی و بـازار هـدف خـود را بـه 

درسـتی انتخاب کنند، به طور قطع در این صنعت 

موفق خواهند شـد. البته دولت باید مسـیر تولید را 

کمی تسهیل کند تا تولیدکننده به راحتی بتواند به 

مسیر خود ادامه دهد. در صورت رفع موانع موجود 

در مسـیر تولیـد، صنعتگـران بسـیاری هسـتند کـه 

شـوق قـدم نهـادن در ایـن راه دارنـد. در حـال حاضـر 

امیدواری هایـی بـرای شکسـته شـدن رکـود در بـازار 

مصرف وجود دارد زیرا بعضی از قطعات ریخته گری 

بـه علـت کاربـردی کـه دارنـد، جـزو مـواد مصرفـی بـه 

در  کـه  قطعاتـی  ماننـد  درسـت  می آینـد.  شـمار 

ماشین آالت کشاورزی استفاده و نیاز مبرم به تولید 

آن ها احساس می شود.

قریشی در پایان خاطرنشان کرد: اگر مسئوالن در 

زمینـه ثبـات قیمت هـا چاره ای اندیشـه کنند، شـاید 

بتـوان بـه آینده صنعـت ریخته گری امیـدوار بـود اما 

اکنـون بـا شـرایط موجـود در اقتصـاد کشـور، بـه طـور 

کلی چشم انداز این صنعت در هاله ای از ابهام است 

و نمی توان اظهار نظر کرد. زمانی که ما فعالیت خود 

کردیـم،  شـروع  قریشـی  ریخته گـری  کارگاه  در  را 

متحمـل ضرر هـای زیـادی شـدیم. در آن برهـه  زمانـی 

تحریم هایی علیه اقتصاد ایران اعمال شد و این کارگاه 

حتی نتوانست میزان سرمایه ای که برای خرید مواد 

اولیه هزینه کرده بود را دوباره به دست بیاورد. البته 

ما یک کارگاه ریخته گری کوچک در منطقه هستیم 

و میـزان سفارشـی کـه دریافـت می کنیـم نیـز بسـیار 

اندک است اما تحریم ها در مناطقی که توسعه  یافته 

هستند و قطب صنعتی و اقتصادی کشور محسوب 

می شوند، شرایط بسیار سختی را برای صنعتگران به 

بـه تعطیلـی  اثـرات آن، منجـر  وجـود آورده انـد کـه 

بسیاری از واحد های تولیدی شده است.

وی در پایـان یـادآور شـد: بـا توجـه بـه اینکـه زمـان 

بسـیاری را صـرف حضـور در ایـن صنعـت کرده ایـم و 

تجارب فراوانی را طی این سال ها به دست آورده ایم، 

در تالش هستیم دوباره فعالیت خود را آغاز کنیم تا 

بتوانیم سـهم کوچکی در این چرخه بزرگ اقتصادی 

داشته باشیم.
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چشم انداز روشن طالی سرخ در ایران
مدیر کارگاه ریخته گری پور نجفی عنوان کرد:

مدیـر کارگاه ریخته گـری پور نجفـی گفت: با توجه با حاشـیه سـود باال در صنعت مـس و افزایش 
روزافـزون قیمـت جهانی آن، آینده صنعت مس در ایران درخشـان خواهد بـود و حمایت دولت با توجه 
به شـعار سـال جـاری مبنی بـر »تولیـد، دانش بنیـان و اشـتغال آفرین«، موجب می شـود چـرخ این 

صنعت سریع تر حرکت کند.

احمـد پور نجفـی در گفت وگو بـا خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« در رابطه با زمینه 

فعالیت این کارگاه، بیان کرد: این کارگاه به صورت 

حق العمل مشـغول ذوب و ریخته گری مس اسـت. 

ایـن  تولیدکننـدگان  از  را  مـس  کنسـانتره  یعنـی 

محصـول خریـداری و سـپس مـات مـس را تولیـد 

می کنیـم. همچنیـن قابلیـت تولیـد شـمش مـس بـا 

عیـار 97 درصـد تـا 99 درصـد در ایـن کارگاه وجـود 

کارگاه،  ایـن  فعالیت هـای  دیگـر  بـه  البتـه  دارد. 

می توان ریخته گری چدن را هم اضافه کرد. کارگاه 

دریافـت  بـا  سـال 1365  از  پور نجفـی  ریخته گـری 

اولیـن  از  و  کـرد  کار  بـه  آغـاز  بهره بـرداری  پروانـه 

واحد هـای تولیـدی مـات مس در منطقه رفسـنجان 

بوده  اسـت. ضمن اینکه ما در سـال 1397 به  عنوان 

کارآفرین برتر استان شناخته شده ایم. ظرفیت تولید 

این واحد در زمینه مات مس، یک هزار و 300 تن و در 

زمینه ریخته گری چدن، یک هزار و 500 تن است.

وی بـه مشـکالت تهیـه کنسـانتره مـورد نیـاز این 

کارگاه اشـاره کـرد و افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه مـا بـه 

صـورت حق العمـل مشـغول فعالیـت هسـتیم، بـروز 

هرگونه اختالل در واحدهای تولیدی کنسانتره مس، 

منجر به ایجاد معضالت فراوانی در تولید ما خواهد 

شـد. تعلـل شـرکت های بـزرگ تولیدکننـده مـس در 

تحویل کنسانتره، سرباره و کمبود نقدینگی، از دیگر 

مشکالتی است که با آن ها مواجه هستیم. افزون بر 

این، کمبود نیروی انسانی نیز چالشی است که با آن 

دسـت و پنجـه نـرم می کنیـم. ایـن کارگاه در سـال 

1397، حـدود 130نفـر نیـروی فعـال در اختیار داشـت 

امـا بـا افزایـش حقـوق ، بیمـه و مالیـات، ایـن کارگاه 

نیرو هـای خـود را از دسـت داد و تعـداد افراد مشـغول 

در این کارگاه به 60 نفر کاهش پیدا کرد.

فرایند تولید مات مس از سرباره   
مدیـر کارگاه ریخته گـری پور نجفی در رابطه با 

فراینـد تولیـد، عنـوان کـرد: ایـن کارگاه از شـرکت 

ملـی صنایـع مـس ایـران سـه نـوع سـرباره تحویـل 

می گیـرد. نـوع اول، مـواد سـرد اسـت کـه میـزان 

مـس موجـود در آن  بـه 45 درصـد می رسـد. نـوع 

دوم، سرباره های پرعیار است که میزان عیار مس 

موجـود در آن هـا بـه 6 تـا 7 درصـد می رسـد. نـوع 

سـوم نیـز مـواد نسـوز اسـت کـه عیـار آن بـه 20 تـا 

25درصـد می رسـد. با توجـه به میزان عیار موجود 

در سرباره های تحویل گرفته از این شرکت، کارگاه 

موظف اسـت به همان میزان و البته با مقدار یک 

تـا 2 درصـد هدررفـت و ضایعـات، شـمش مـس بـا 

عیـار مشـخص را تحویـل دهـد. البتـه یـک سـری 

شـرکت ها همچـون کیـان مـس جـوزم و مـدوار نیـز 

کنسانتره مس خود را در اختیار کارگاه قرار می دهند 

و مـا پـس از پرعیارسـازی از 97 تـا 99درصـد مـس، 

نسبت به فروش آن اقدام می کنیم.

پورنجفـی ادامـه داد: البتـه از توانمندی هـا و 
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طرح هـای توسـعه ای، ابـراز کـرد: اسـتان کرمـان و 

منطقه  رفسنجان، به عنوان مهد مس ایران شناخته 

می شـود و بهترین هـا و حرفـه ای  ترین هـای صنعـت 

مس ایران در این منطقه مشغول فعالیت هستند. 

بـرای  توسـعه ای  طـرح  یـک  داشـتن  بـا  کارگاه  ایـن 

سـاخت کارخانه فلوتوسـیون مس در آینده نزدیک، 

در صـدد آن اسـت کـه کنسـانتره مـورد نیـاز خـود را 

تامیـن و آن را بـه شـمش مـس تبدیـل کنـد. در ایـن 

بـا دو معـدن بـزرگ در سـطح  رابطـه، رایزنی هایـی 

منطقـه صـورت گرفتـه اسـت و در تالش هسـتیم به 

نتایج مطلوبی برای راه اندازی واحد تولید کنسانتره 

مس دست پیدا کنیم.

پورنجفـی در ادامـه آینـده صنعـت مس را روشـن 

خواند و مطرح کرد: به امید خدا اگر مسیر پیشرفت 

و توسـعه همـوار باشـد و قیمـت مـس بـا کاهشـی 

انتظـار  در  روشـنی  آینـده  نشـود،  روبـه رو  ناگهانـی 

صنعـت مـس خواهـد بـود. افزایـش قیمـت مـس در 

بورس فلزات لندن که از مرز هشت هزار دالر به ازای 

هر تن عبور کرده اسـت، مهر تاییدی بر اهمیت این 

فلز سـرخ به شـمار می آید ایران، جزو پنج کشـور برتر 

جهـان در حـوزه معـادن مـس قـرار دارد و بـر همیـن 

اساس می توانیم بگوییم آینده این صنعت در کشور 

درخشان است.

ایـن  از  دولـت  حمایت هـای  بـا  رابطـه  در  وی 

صنعـت، تاکیـد کـرد: حمایت های دولـت از صنعت 

مـس و همچنیـن شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران بـه 

عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان کاتد مس در 

قـاره کهـن، بسـیار موثـر بـوده و موجـب تسـهیل در 

فرایند تولید در صنایع پایین دستی مس و همچنین 

کارگاه های کوچک ریخته گری شده است.

مدیر کارگاه ریخته گری پور نجفی در پایان یادآور 

شـد: ماشـین آالت و کوره هـای مـورد اسـتفاده در ایـن 

کارگاه سـاخت داخل اسـت و از کوره های دوار گازی 

در این مجموعه استفاده می شود. البته الزم به ذکر 

اسـت کـه ایـن کوره هـا در ابتـدا نفت سـوز بـوده که با 

دستور شرکت نفت، آن ها را به کوره های گازی تغییر 

داده ایـم. الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن امـر بـا مزایایـی 

همـراه بـود و عملکـرد ایـن کوره هـا بسـیار آسـان تر از 

کوره های نفت سوز است.

پیشـرفت های ایـن کارگاه، می تـوان بـه تولیـد مازاد 

مس از میزان سـرباره های تحویلی در حدود 0.4 تا 

0.7 درصـد مـس اشـاره کـرد. این مازاد سـهم کارگاه 

فـروش  بـه  آزاد  بـازار  در  را  آن  و  ماسـت  تولیـدی 

متاسـفانه در حـال حاضـر چنیـن  امـا  می رسـانیم 

مـازادی در تولیـد شـمش مس وجود نـدارد و از یک 

هـزار و 500 تـا دو هـزار تـن سـرباره تحویـل گرفتـه 

شـده در مـاه، حـدود هفـت تـا هشـت تـن مـس و یـا 

یـک تـا 2 درصـد از میـزان عیـار موجـود در سـرباره 

نیـز بـا کسـری همـراه می شـود امـا در نهایـت ایـن 

سـرباره ها داخـل کـوره ریختـه می شـود و تبدیـل به 

مات مس با عیار 80 تا 78 درصد می شـود. بعد از 

تولیـد مـات مـس، ایـن مـواد بـه داخـل کوره هـای 

از گذرانـدن چنـد مرحلـه  پـس  و  ریختـه  بلیسـتر 

تـا  بـا عیـار 97  بـه شـمش مـس  هوا دهـی، تبدیـل 

99درصد می  شود.

وی در رابطه با تاثیر افزایش بهای انرژی بر روند 

کاری ایـن کارگاه ریخته گـری، اظهـار کـرد: افزایـش 

بهـای گاز، تاثیـر بسـزایی بـر عملکـرد کارگاه داشـته 

اسـت امـا بـا پیگیری هـای صـورت گرفتـه از طریـق 

سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان و 

شـرکت گاز اسـتان، وعده هـای همـکاری و حمایـت 

برای تسهیل فرایند تولید و کاهش بهای انرژی داده 

شده است. قیمت گاز مصرفی مجموعه تا پیش از 

آغـاز سـال جدیـد، 120 تـا 130 میلیـون تومـان در مـاه 

بود که به یک باره به حدود دو تا سه میلیارد تومان 

در مـاه افزایـش پیـدا کـرد و بر همین اسـاس امیدوار 

هسـتم قول هـای مسـاعدی کـه داده شـده اسـت، 

عملی و بار مضاعفی از روی دوش ما برداشته شود؛ 

بـه  قـادر  کـه  تولیـدی  کوچـک  کارگاه هـای  چراکـه 

پرداخـت ایـن حجم از افزایش قیمـت گاز نبوده اند، 

زمینـه فعالیـت خـود را به بازیافت تغییـر داده اند و 

بـا مسـاعدت سـازمان محیـط  امیـدوار هسـتم  مـا 

زیست، بتوانیم بدهی های هزینه گاز خود را هرچه 

سریع تر تسویه کنیم.

به دنبال راه  اندازی واحد فلوتاسیون   
مس هستیم

اجـرای  خصـوص  در  مـس  صنعـت  فعـال  ایـن 

 کنسانتره مس را از 
تولیدکنندگان این محصول 

خریداری و سپس مات 
مس را تولید می کنیم. 
همچنین قابلیت تولید 

شمش مس با عیار 97 
درصد تا 99 درصد در این 

کارگاه وجود دارد
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نیازمند فرهنگ سازی در مصرف 
محصوالت استاندارد هستیم

مدیرعامـل مجتمـع تولیدی صنعتی البـرز ابهر گفت: امیدوار هسـتیم فرهنگ سـازی الزم جهت 
به کارگیـری از محصـوالت اسـتاندارد بـه ویژه سـیم و کابل در سـطح جامعه با همـکاری و حمایت 
سـازمان های ذی ربـط همچـون سـازمان ملی اسـتاندارد صـورت پذیرد تا عمـوم افراد، نسـبت به 
آسـیب های اسـتفاده از محصوالت تقلبی و غیراسـتاندارد آگاهی پیدا کنند و شاهد کاهش حداکثری 

تلفات ناشی از این معضل باشیم.

محمدرضا اشرفی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین« بیان کرد: فعالیت 

مجتمـع تولیـدی صنعتی البـرز ابهـر در زمینه تولید 

انـواع سـیم و کابـل مسـی و همچنیـن آلومینیومـی 

افشان از سایز 0.5 تا یک در 380 میلی متر و مفتول از 

سایز یک تا کابل سه در 95 میلی متر است. ما تولید 

خود را از سال 1386 آغاز کرده ایم و در حال حاضر 80 

نفـر در مجتمـع تولیـدی صنعتـی البرز ابهر مشـغول 

فعالیت هسـتند و امیدواریم بتوانیم کلیه نیروهای 

انسانی شاغل در مجموعه را حفظ کنیم.

وی در خصـوص چالش هـای موجـود در زمینـه 

تولید، عنوان کرد: در حال حاضر، با مشکل کمبود 

مـواد اولیـه مواجـه هسـتیم و طـی سـه هفتـه اخیـر، 

خـود  نیـاز  مـورد  مسـی  مفتـول  خریـد  بـه  موفـق 

نشـده ایم. صـادرات کاتـد و همچنین مفتول مسـی 

داخلـی  صنایـع  کـه  می پذیـرد  صـورت  حالـی  در 

نیازمند ماده اولیه مورد نیاز خود هستند و با وجود 

چنیـن معضـل مهمـی، شـاهد رونـق صـادرات ایـن 

محصـوالت طـی سـالیان اخیـر بوده ایم. بـرای مثال، 

اگر ما نیازمند 50 تن مس طی یک هفته باشیم، در 

نهایت موفق به تامین 10 تا 20 تن از آن خواهیم شد 

و بـه دنبـال ایـن مسـئله، چـاره ای جـز تولیـد بـا یـک 

سوم ظرفیت خود نداریم.

مدیرعامـل مجتمـع تولیـدی صنعتـی البـرز ابهر 

ادامـه داد: کاتـد مـس از بـورس کاالی ایـران و مفتـول 

مسـی مورد نیاز خود را از مفتول سـازان بزرگ کشـور 

همچون شـرکت گیل راد شـمال خریداری می کنیم. 

عرضه کاتد در بورس کاالی ایران طی سه هفته اخیر 

با رقابت شـدیدی همراه شـد و قیمت مس در هفته 

گذشته، حدود 40 درصد افزایش پیدا کرد. به دنبال 

مدیرعامل مجتمع تولیدی صنعتی البرز ابهر:
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ایـن مسـئله، معامـالت صورت گرفتـه در تـاالر بورس 

ابطال و در ادامه منجر به تشـدید قیمت شـد. نکته 

چنـد  توسـط  کاتـد  کـه  اسـت  ایـن  اهمیـت  حائـز 

تولیدکننـده برتـر مفتـول مسـی در داخـل خریـداری 

می شود و مشکل چندانی برای آن ها وجود ندارد اما 

عمدتـا  کـه  مسـی  کابـل  و  سـیم  تولیدکننـدگان 

واحدهـای کوچـک صنعتـی هسـتند، در تامین مس 

مـورد نیـاز خـود بـا چالش همـراه خواهند شـد. مدت 

سه هفته است که نه موفق به خرید کاتد از بورس و 

نه خرید مفتول مسی از بازار آزاد شده ایم و بر همین 

اساس تولید خود را طی این مدت کاهش داده ایم.

تعیین قیمت مس با نرخ دالر آزاد  
اشـرفی بـا بیـان اینکـه بـه نظـر می رسـد در ادامـه 

تعییـن قیمـت مـس داخـل بـر مبنـای نـرخ دالر آزاد 

صورت خواهد پذیرفت، مطرح کرد: شرایط در بورس 

کاالی ایـران بـه نحـوی اسـت کـه گویا دالر نیمایـی از 

قیمت گـذاری کاتـد حـذف و دالر آزاد جایگزیـن آن 

خواهد شد. در واقع افزایش 40 درصدی قیمت کاتد 

در بورس طی هفته گذشته، همان میانگین نرخ ارز 

آزاد در بـورس فلـزات لنـدن بـوده اسـت و این مسـئله 

حاکـی از حـذف ارز نیمایـی و قیمت گـذاری بـر پایـه 

نرخ ارز در بازار آزاد اسـت. البته به نظر می رسـد این 

مسئله تنها مختص به کاتد مس در این تاالر صنعتی 

نباشـد و عرضـه تمـام محصـوالت بر پایـه نـرخ ارز آزاد 

صورت پذیرد.

وی در ادامه به قطعی برق در واحدهای صنعتی 

در تابستان سال جاری اشاره کرد و گفت: قطعی برق 

در تابستان امسال، آسیب چندانی به تولید مجموعه 

وارد نکـرد و مـا بـا هماهنگی هـای بـه عمـل آمـده بـا 

شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان زنجـان، تصمیم 

گرفتیم تولید خود را در روز چهارشنبه متوقف کنیم؛ 

اگرچـه ایـن اتفـاق باعث شـد تولید یـک روز خـود را از 

دسـت بدهیـم امـا چـاره ای جـز ایـن نداشـتیم و بدون 

شـک نحـوه مدیریـت نسـبت به سـال قبـل که بـدون 

اطالع رسـانی قبلـی بـرق واحدهـای تولیـدی را قطـع 

می کردند، بسیار موثرتر واقع شد. باید توجه داشت 

که قطعی برق منجر به قطع روابط بین تولیدکننده و 

مشتری خواهد شد و امیدوار هستیم در ادامه شاهد 

 کاتد مس از بورس کاالی 
ایران و مفتول مسی مورد 
نیاز خود را از مفتول سازان 

بزرگ کشور همچون 
شرکت گیل راد شمال 

خریداری می کنیم. عرضه 
کاتد در بورس کاالی ایران 
طی سه هفته اخیر با رقابت 

شدیدی همراه شد

کاهـش حداکثری این معضـل در واحدهای صنعتی 

باشـیم. ضمـن اینکـه افزایـش قیمـت گاز، تاثیـری در 

عملکرد ما نداشته است و به دنبال مصرف بهینه گاز 

در فصـل زمسـتان جهـت گرمایـش فضـای داخلـی 

کارخانه هستیم.

مدیرعامـل مجتمـع تولیـدی صنعتـی البـرز ابهر 

ضمـن بی اثـر خوانـدن افزایـش 57 درصـدی حقـوق 

نیـروی انسـانی در رفـع مشـکالت اقتصـادی در سـال 

جـاری، اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه تـورم و معضـالت 

اقتصادی موجود، رشد بیش از 50 درصدی دستمزد 

نیـز تاثیـر بسـزایی در وضعیـت معیشـتی نیروهـای 

انسانی نداشته است. در واقع افزایش حقوق زمانی 

تاثیرگـذار خواهـد بـود کـه سـایر هزینه هـای روزمـره 

همچـون اقـالم خوراکـی، حمل ونقـل و... ثابـت باقی 

بماند تا نیروی انسانی بتواند برای این میزان افزایش 

دسـتمزد برنامه ریـزی داشـته باشـد اما گرانـی و تورم 

یافتـه کـه مشـکالت  آنچنـان در جامعـه گسـترش 

معیشتی افراد بیش از پیش رشد پیدا کرده است.

راهکار مقابله با تولید و توزیع سیم و   
کابل غیراستاندارد

اشرفی در پاسخ به سوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنی بر اینکه چگونه می توانیم با تولید و توزیع سیم 

و کابـل غیراسـتاندارد مقابلـه کنیـم، اظهـار داشـت: 

سـیم و کابل غیراسـتاندارد، معضلی همیشگی بوده 

از  غیـر  بـه  اساسـی  چـاره ای  نمی تـوان  کـه  اسـت 

فرهنگ سـازی خریـد محصـوالت اسـتاندارد از سـطح 

بـازار بـرای رفـع این مشـکل اندیشـید. یعنی تـا زمانی 

که افراد در رفع نیازهای اقتصادی و معیشتی خود با 

مشـکل مواجه هسـتند، به دنبال خرید سـیم و کابل 

بـود و  بـازار خواهنـد  از  ارزان قیمـت  غیراسـتاندارد 

متاسفانه این معضل به شدت در حوزه ساخت وساز 

دیـده می  شـود. بـرای مثـال ممکـن اسـت فعـاالن ایـن 

صنعـت از سـیم و کابل هـای تقلبـی و ارزان قیمت در 

سیم کشی واحدهای مسکونی استفاده کنند و چون 

قیمـت تمام شـده ایـن محصوالت کمتر خواهـد بود، 

افراد توجهی به آینده اسـتفاده از این محصوالت در 

بلندمـدت نخواهنـد داشـت؛ چراکـه ممکـن اسـت 

منجر به حوادث و خسارت های جبران ناپذیری نظیر 
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آتش سوزی و... شود و این معضل نه تنها در صنعت 

سـیم و کابـل بلکـه در اکثـر صنایـع دیـده می شـود و 

واحدهـای زیرپلـه ای و غیرمجـاز بسـیاری مشـغول 

تولید و توزیع انواع محصوالت غیرمجاز هستند.

وی اضافـه کـرد: امیـدوار هسـتیم فرهنگ سـازی 

الزم جهـت به کارگیـری از محصـوالت اسـتاندارد بـه 

ویـژه سـیم و کابـل در سـطح جامعـه بـا همـکاری و 

سـازمان  همچـون  ذی ربـط  سـازمان های  حمایـت 

افـراد،  عمـوم  تـا  پذیـرد  صـورت  اسـتاندارد  ملـی 

نسبت به آسیب های استفاده از محصوالت تقلبی و 

غیراسـتاندارد آگاهـی پیـدا کننـد و شـاهد کاهـش 

حداکثری تلفات ناشی از این معضل باشیم.

ایـن فعـال صنعـت سـیم و کابـل بـا بیـان اینکـه 

تولیدکننده سـیم و کابل های سـاختمانی و صنعتی 

هسـتیم، ابـراز کـرد: بازار سـیم و کابل معمـوال با رونق 

همراه بوده است و انواع سیم و کابل مورد نیاز صنایع 

همچون تابلوسازی، پتروشیمی و.... در مجموعه ما 

تولید می شود. واقعیت امر این است که اگر معضل 

کمبـود مـواد اولیـه رفع شـود، می توانیم بـا 100 درصد 

ظرفیـت تولیـد خـود فعالیـت و نیـاز بـازار داخلـی را 

مرتفـع کنیـم. ضمـن اینکـه محصـوالت مـا از طریـق 

واسـطه ها بـه کشـورهایی ماننـد عـراق، افغانسـتان، 

ارمنسـتان و آذربایجان صادر می شـود. همچنین 70 

درصـد دسـتگاه های مـورد اسـتفاده در خـط تولیـد، 

سـاخت داخل و 30 درصد باقی مانده چینی اسـت و 

خوشـبختانه مشـکلی در تامین قطعات یدکی مورد 

نیاز خود نداریم.

توسعه تولید در گرو حمایت همه جانبه   
دولت

اشرفی ضمن تاکید بر اهمیت حمایت دولت از 

تولیـد، خاطرنشـان کـرد: واقعیـت امـر این اسـت که 

دولـت  حمایـت  بـدون  تولیـد،  توسـعه  و  رونـق 

امکان پذیر نخواهد بود. ما جزو پنج کشور برتر دنیا 

پیشـرفت های  و  هسـتیم  مـس  ذخایـر  زمینـه  در 

چشـمگیری در صنعـت پتروشـیمی حاصـل شـده 

اسـت. بـر همیـن اسـاس نبایـد چالـش تامیـن مـس 

مـورد نیـاز تولیدکننـدگان داخلی را داشـته باشـیم و 

متاسفانه یک سری موانعی وجود دارد که همچون 

سـدی محکـم در برابـر توسـعه و پیشـرفت تولیـد 

خالـی  جـای  حـال حاضـر  در  مقاومـت می کننـد. 

مسئوالن دلسوز و متخصص در راس امور به شدت 

احسـاس می شـود و تا زمانی که نسـبت به تخصص 

و دانـش در بخـش تولیـد ارزش قائـل نشـویم، تغییـر 

چندانـی در شـرایط موجـود حاصـل نخواهـد شـد. 

خالء به کارگیری از دانش و تخصص در بخش تولید 

بـه طـور واضـح مشـهود اسـت و امیدوار هسـتیم در 

ادامـه شـاهد حضـور متخصصـان امـر در بخش های 

مرتبط با تولید باشیم.

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه آینـده روشـن صنعـت 

سـیم و کابـل در کشـور، یـادآور شـد: در صورتـی کـه 

حمایت های کافی از تولیدکنندگان سیم و کابل در 

رشـد  جـای  صنعـت  ایـن  پذیـرد،  صـورت  داخـل 

بسـیاری در داخـل خواهـد داشـت و اگـر مـواد اولیه 

مـورد نیـاز واحدهـای تولیـدی در اختیـار آن هـا قـرار 

بگیـرد، می توانیـم ضمـن تامیـن 100 درصـدی نیـاز 

داخل، حضور موفقی در بازارهای صادراتی داشـته 

یـک  هسـتیم  امیـدوار  اسـاس  همیـن  بـر  باشـیم. 

بازنگـری کلـی در سیاسـت های حمایـت از تولیـد و 

رونـق سـاخت داخـل در بلندمـدت صـورت پذیـرد. 

بـرای مثـال، برگشـت ارز حاصل از صـادرات، یکی از 

موانعی به شمار می آید که پیش روی تولیدکنندگان 

داخلی قرار گرفته است و در حالی که صادرکنندگان 

بایـد از پرداخـت 9 درصـد مالیـات بـر ارزش افـزوده 

ایـن  معـاف شـوند، در کمـال تعجـب شـاهد اخـذ 

مالیات از افراد و عدم بازگشت آن هستیم. بنابراین 

ضـرورت دارد یـک بازنگـری اساسـی در ایـن زمینـه 

صـورت پذیـرد تـا بتوانیـم حضـور خـود در بازارهـای 

بین المللی را تقویت کنیم.

مدیرعامل مجتمع تولیدی صنعتی البرز ابهر در 

پایـان در ارتبـاط با اجرای طرح های توسـعه ای، یـادآور 

شـد: به دنبال احداث یک واحد جدید تولید سـیم و 

کابل های تخصصی صنعتی مانند سیم و کابل های 

ضدحریـق هسـتیم کـه بـه دلیل مشـکالت موجـود و 

عدم تخصیص تسهیالت، قادر به اجرای نشده ایم و 

امیدواریـم بتوانیـم در ادامـه ایـن واحـد را راه انـدازی 

کنیم تا ضمن اشـتغال زایی بیشـتر، گام کوچکی در 

راستای بهبود شرایط تولید برداریم.

شرایط در بورس کاالی 
ایران به نحوی است که گویا 
دالر نیمایی از قیمت گذاری 

کاتد حذف و دالر آزاد 
جایگزین آن خواهد شد. در 
واقع افزایش 40 درصدی 
قیمت کاتد در بورس طی 

هفته گذشته، همان میانگین 
نرخ ارز آزاد در بورس فلزات 

لندن بوده است
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ژاپـن، از مهم تریـن کشـورهای صادرکننده محصوالت تخت مسـی با میانگیـن 3۱4 هزار تن 
در بـازه زمانـی سـال های ۲0۱۲ تا ۲0۲۱ اسـت که حـدود ۲۲ درصد از کل مس مصرفـی در این 
کشـور را تشـکیل می دهـد. میانگین حجـم صـادرات و واردات برای این کشـور نیز بـه ترتیب در 
حـدود ۱۲9 هـزار تـن و 37 هزار تن اسـت. بررسـی موجودی انبار بـرای یـک کاال اهمیت زیادی 
دارد و شـاخص های مهمـی از جملـه ترازنامـه، سـود و ضـرر مالـی و مشـکالت موجـود در بـازار 
محصـول موردنظر می تواند در موجودی انبار تاثیرگذار باشـد. در صورتی که رشـد تولید و تغییرات 
موجـودی انبـار خـالف جهت یکدیگـر حرکت کنند، می تـوان گفت تعـادل بین عرضـه و تقاضا از 
بیـن رفته اسـت. زمانی که نقـص در عرضه یک کاال وجود داشـته باشـد، تغییـرات هم جهت این 
دو شـاخص وجـود خواهد داشـت. به عنوان مثـال، مانند روندی کـه در سـال های ۲0۱9 و ۲0۲0 

برای ژاپن مشاهده شد و کاهش موجودی انبار همراه با کاهش رشد تولید بوده است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمـان آتورپـات، امـروزه بـا  توجـه بـه افزایـش تولیـد و 

مصرف لوازم  برقی خانگی مانند ماشین  ظرف شویی، 

یخچال، دسـتگاه تصفیه هوا و همچنین اسـتفاده از 

وسـایل الکترونیکی مانند کامپیوترها و گوشـی های 

همـراه کـه از مـس بـه عنـوان ماده مصرفی اسـتفاده 

می شـود، باعـث شـده اسـت تا تقاضـا برای مـس در 

از مهم تریـن  باشـد.  افزایـش  بـه  رو  سـطح جهانـی 

کشـورهای مصرف کننـده مـس در جهـان، می تـوان 

بـه کشـورهایی ماننـد ایـاالت متحده آمریـکا، چین، 

گـزارش  طبـق  کـرد.  اشـاره  ژاپـن  و  جنوبـی  کـره 

»IWCC«، حجم کل مس مصرفی در جهان به طور 

میانگیـن بـرای بـازه سـال های 2012 تـا 2021، برابـر بـا 

27میلیـون و 855 هـزار تـن بـوده کـه 5 درصـد از آن 

سهم ژاپن است.

تولیـد  معنـی  بـه  مـس  بـرای  تقاضـا  افزایـش   

محصـوالت اولیـه از جملـه سـیم، میلـه، لولـه، ورق و 

شـمش اسـت کـه در مراحـل بعـدی بـه محصـوالت 

نهایی تبدیل شده و یا در ساخت محصوالت دیگر به 

کار می رونـد. مـس در بازار به شـکل های مختلفی از 

جملـه مـس کار نشـده، کنسـانتره و  قراضـه تبـادل 

در  مـس  کاربـرد  و  تقاضـا  بیشـترین  امـا  می شـود 

کارخانه هـا، همـواره بـرای مـس تصفیـه شـده بـوده و 

مرجـع تعییـن قیمـت بـرای مـس معاملـه  شـده در 

شکل های دیگر است. دفتر جهانی آمار فلزات اعالم 

کـرد کـه ژاپـن حـدود یک میلیـون و 520 هـزار تن مس 

تصفیه شده در سال 2021 تولید کرد که در مقایسه با 

سـال قبل از آن، 60 هزار تن کاهش داشـته اسـت و در 

مقابـل، مصـرف مـس تصفیه شـده افزایش یافتـه و به 

909 هـزار و 400 تـن رسـیده اسـت. محصـوالت تخـت 

مسی نیز یکی از تولیدات مهم ژاپن است که بخش 

زیـادی از آن بـه دیگر کشـورها صادر می شـود. میزان 

متوسط مس مصرفی سالیانه در بازه زمانی سال های 

2012 تـا 2021 طبـق گـزارش »IWCC«، برابـر بـا یـک 

میلیون و 396 هزار تن مس بوده است و میزان تولید 

محصـوالت تخـت مسـی بـرای همیـن بـازه کـه در 

نمـودار یـک نشـان داده شـده، بـه طـور میانگیـن در 

حـدود 314 هـزار تـن بـوده اسـت که حـدود 22 درصد 

از کل مس مصرفی این کشور را تشکیل می دهد.

کاربردهای محصوالت تخت مسی  
محصوالت تخت در قالب ورق، فویل، کویل و 

مـس  مزایـای  از  می شـوند.  دسـته بندی  صفحـه 

می تـوان بـه هدایـت  حرارتـی و الکتریکـی آن اشـاره 

کرد که موجب کاربرد انواع ورق های مسی آلیاژی 

آلیاژهـای  در  خوردگـی  خـواص  افزایـش  جهـت 

ظرفیتـی  سـه  کـرم  پدیـده  تشـکیل  بـا  آلومینیـوم 

تولید محصوالت تخت مسی در ژاپن

مشاور طرح جامع مس کشور
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»TCP« شـده اسـت و بـه دلیـل انعطاف پذیـری و 

چقرمگی باالی مس، می توان این محصوالت را در 

انواع ضخامت ها تولید کرد. به دلیل همین ویژگی، 

و  بـرق  صنعـت  در  مسـی  فویل هـای  و  ورق 

ساختمان سـازی به کار می روند و تمامی سـیم های 

ساختمانی موجود در بازار از مس ساخته شده اند. 

آلیاژ مس کم فسـفر اکسـید شـده »DLP«، به دلیل 

دستیابی به آلیاژی عاری از اکسیژن قابلیت باالیی 

در جوشـکاری دارد و در صنایـع برودتـی، حرارتـی و 

تولیـد لوازم خانگـی بـه  کار مـی رود و آلیـاژ برنـز در 

کوچـک  توربین هـای  و  رادیاتـور  پره هـای  سـاخت 

کاربـرد دارد. از دیگـر کاربرد هـای مـس می تـوان بـه 

صنایع خودروسـازی، پزشکی، هنر، ابزار الکتریکی، 

دریایی و سیستم های تهویه اشاره کرد.

 آلمـان در جایـگاه نخسـت بـازار جهانـی تجـارت 

محصوالت تخت قرار دارد که 30 درصد از صادرات 

ایـن محصـوالت در جهـان بـه آن تعلـق دارد و بعـد از 

آلمـان می تـوان بـه ژاپـن، چین و کـره جنوبی، از جمله 

بزرگ تریـن کشـور های صادر کننـده اشـاره کـرد و 57 

درصـد از صـادرات محصـوالت تخـت در جهـان بـه 

واسـطه ایـن کشـورها انجـام می شـود. در ژاپـن تولیـد 

محصوالت تخت مسی همواره بیشتر از تقاضا برای 

آن بـوده اسـت و همـان  طـور کـه گفتـه  شـد، ژاپـن از 

جمله کشـورهای مهم صادرکننده اسـت و با بررسـی 

 UN« داده هـای آمـاری واردات و صـادرات حاصـل از

بـه  تخـت مسـی،  بـرای محصـوالت   »ComTrade

صورت خالص و آلیاژی از جمله ورق،   صفحه و فویل 

در بـازه زمانـی سـال های 2012 تـا 2021، مشـخص شـد 

کـه میانگیـن صـادرات و واردات ایـن محصـوالت بـه 

ترتیب در حدود 129 هزار تن و 37 هزار تن اسـت. از 

سوی دیگر، حجم صادرات 3.5 برابر واردات ارزیابی 

می شود که نشان دهنده تولید بیش از حد مورد نیاز 

در این کشور است.

بررسی روند تغییرات موجودی انبار در بازار ژاپن

موجـودی انبـار بـرای یـک کاال می توانـد به میزان 

زیـادی روی تعییـن قیمـت کاال، تراز نامه هـا و میـزان 

سـود یـا ضـرر مالـی تاثیرگـذار باشـد و بـه همیـن دلیل 

بررسـی آن اهمیـت ویـژه ای دارد. همـواره بخشـی از 

کاالهای تولید شده در یک کشور در انبارها نگهداری 

می شـوند کـه بـا اختـالف مصـرف واقعـی و مصـرف 

ظاهری می توان آن را بررسی کرد.

با استفاده از این داده ها و به دست آوردن میزان 

 »USGS« تقاضـا و حجـم تولیـد، بـر  اسـاس گـزارش

می تـوان بـه موجـودی انبـار ژاپـن کـه در نمـودار دو 

نشـان داده شـده اسـت، دسـت پیـدا کـرد. بـر  اسـاس 

نمودار یک، بیشترین میزان تولید محصوالت تخت 

مسی در ژاپن در سال 2018 و برابر 439 هزار تن بوده 

اسـت و بـه طـور کلی در طول سـال های 2012 تـا 2021، 

تغییـرات موجـودی محصـوالت تخـت در انبارهـای 

ژاپن اکثر مواقع روند مثبت داشته است که می توان 

با بیشتر بودن میزان تولید از تقاضا آن را توجیه کرد 

امـا در سـه سـال اخیـر ایـن رونـد منفـی بـوده اسـت. 

همچنین با توجه به اینکه اعداد گزارش شده مقادیر 

بزرگـی نیسـت، می تـوان حـدس زد کـه داده هـای بـه 

دست  آمده مربوط به موجودی انبار بازرگانان است.

در صورت منفی بودن موجودی انبار، مشخص 

اسـت کـه سـمت تقاضـا فعـال بـوده و از میـزان تولید 

بیشـتر اسـت و در ایـن حالـت، رونـد رشـد تولیـد و 

تغییرات موجودی انبار خالف جهت هم هستند. به 

عنوان مثال، در صورتی که تقاضا افزایش پیدا کند، 

می تـوان بـا کاهش موجودی انبـار و افزایش تولید، آن 

را بـرآورد کـرد. زمانـی کـه شـوک منفـی بخـش عرضـه 

تولیـد و فـروش را تحت تاثیر قـرار دهـد، در دوره های 

اولیـه بـا وجـود اینکـه رشـد تولیـد را کاهـش می دهد، 

رشد فروش را تحت تاثیر قرار نمی دهد و همین امر 

نهایـی  انبـار محصـوالت  موجـودی  کاهـش  باعـث 

می شـود. از ایـن  رو زمانـی کـه کاهـش رشـد تولیـد بـا 

کاهش موجودی انبار همراه باشد )مانند سال 2019 و 

2020 در ژاپن(، می توان گفت که شـوک وارد  شـده از 

بخش عرضه است و عامل اصلی متوقف کننده رشد 

را باید از سمت عرضه ارزیابی کرد.
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کاهش موجودی مس در »LME« با انتقال فلزات به چین

میـزان مـس موجـود در انبارهـای بـورس فلـزات لنـدن »LME« طی هفته سـوم اکتبـر به نصف 
کاهش یافت.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از »Reuters«، حجـم ذخایر 139هزار تنی 

ممکن اسـت به اندازه کافی به نظر برسـد اما ابطال 

روزانـه حوالـه خریـداران بـه ایـن معنی اسـت کـه 48 

درصـد از ایـن حجـم اکنون در انتظار بارگیری اسـت 

و تنهـا 72 هـزار و 950 تـن موجـودی در دسـترس 

باقی می ماند.

با توجه به تیره و تار شـدن چشـم انداز تقاضا، در 

حالـی کـه قـاره اروپـا بـه سـمت رکـود اقتصـادی پیش 

مـی رود و رشـد تولیـدات صنعتـی ایـاالت متحـده 

آمریکا نیز به شدت کند می شود، کاهش موجودی 

کاالی انبارها کمی عجیب به نظر می رسد اما سرنخ 

ایـن موضـوع را می تـوان در کشـور چیـن جسـت وجو 

کرد؛ درسـت جایی که فشـار بر بورس آتی شـانگهای 

»ShFE« باعـث نیـاز مبـرم ایـن بـورس بـه سـفارش 

فلزات شده است.

کاهش موجودی انبار کاالی بورس آتی شانگهای

 بـا توجـه بـه کاهـش موجـودی مـس در انبارهـای 

بـورس شـانگهای و هم زمـان کاهـش حجـم تقاضـا در 

واحدهـای نـورد مـس، نمی توان مشـکل خاصـی را در 

ایـن بـازار مشـاهده کـرد امـا بعـد از هفتـه طالیـی و 

تعطیـالت مـاه اکتبر در چیـن که واحدهای صنعتی 

فعالیـت خـود را آغـاز کردنـد، موجـب افزایـش تقاضـا 

برای مس و با توجه به کاهش سطح موجودی انبارها، 

منجـر بـه بـروز مشـکالتی در بـازار شـد و اوضـاع رو به 

بحران رفت.

قراردادهای باز در بازار در پایان هفته دوم اکتبر، 

بـه 454 هـزار و 74 قـرارداد افزایـش یافـت که باالترین 

سـطح مشـارکت در ایـن عرصـه از سـال 2015 را نشـان 

می دهـد. ایـن در حالـی اسـت کـه محدودیـت در 

موجودی انبارها همچنان وجود داشت.

در عیـن حـال، تحویـل سـفارش های مرتبـط بـا 

انبارهـای بـورس شـانگهای بیشـتر از موقعیت های 

آن بـرای فـروش اسـت. حجـم کل ذخایر ثبت شـده 

کاالهـای بورس آتی شـانگهای طـی دوره تعطیالت 

مذکـور بیـش از دو برابـر رشـد داشـت و بـه 63 هزار 

و 746 تـن رسـید و موجـودی انبـار کاالهـا نیـز بـر 

اساس موجودی قابل فروش، از سه هزار و 729 تن 

به 25هزار و 558 تن افزایش یافت.

از  حجـم  ایـن  از  بیشـتری  تعـداد  همچنیـن 

سـفارش ها در روزهـای گذشـته تحویـل داده شـد و 

موجودی انبار کاالها با احتسـاب حواله های فروش 

و  هـزار  حـدود 70  بـه  اکتبـر،  روز سه شـنبه 20  از 

547تن رسید.

ایـن امـر بدیـن معناسـت کـه انبـار بـورس آتـی 

شانگهای به مانند یک آهنربا، اکثر موجودی مس در 

دسترس در چین و دیگر نقاط جهان را به خود جذب 

کرده است.

افزایش پریمیوم به دلیل کاهش   
موجودی انبار بندر یانگشان چین

فـروش  مـورد  در  بایـد  کـه  نکتـه ای  اولیـن 

اسـتقراضی بورس آتی شـانگهای به آن اشـاره کرد، 

ذخیـره مسـی اسـت کـه در انبارهای مـس وارداتی 

این شهر وجود دارد.

همچنیـن قراردادهـای بین المللـی مـس کـه از 

 »INE« طریـق بـورس بین المللـی انـرژی شـانگهای

معاملـه شـده اسـت، توسـط چنیـن موجـودی انبـار 

حجـم  عـالوه  بـه  می شـود.  پشـتیبانی  کاالیـی 

موجـودی ثبـت شـده از حـدود 88 هـزار و 861 تـن، 

بـه 28 هـزار و 389 تـن در تعطیـالت هفتـه طالیـی 

کاهـش یافـت کـه تا حـدودی، بزرگ تریـن تغییر در 

موجـودی انبـار بـورس بین المللـی انرژی شـانگهای 

از زمـان شـروع معامـالت مـس در ایـن بـورس در 

آغاز سال 2021 بود.

موسسـه ارائه دهنـده داده هـای محلـی بـازار کـه 

موسسـه »SMM« نـام دارد، میـزان موجـودی انبـار 

گمرگ بندر یانگشان را گسترده  ارزیابی کرد که از آن 

مشاور طرح جامع مس کشور
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375 دالر در هر تن معامله شد.

به نظر می رسد که این اختالف قیمت، تاثیری در 

میـزان سـفارش  ها نداشـته باشـد؛ بـه  طـوری  کـه حجم 

عظیمی از ذخایر موجودی انبار در بورس فلزات لندن، 

در حال انتقال و تحویل به بنادر چین است.

یکی از مشکالت بزرگی که بورس فلزات لندن با 

آن دسـت و پنجـه نـرم می کنـد، بحـث درباره تعلیق 

تحویل فلزات به مشتریان با نام تجاری شرکت های 

روسی است.

بیـش از 60 درصـد از ذخایـر مـس انبارهای بورس 

فلـزات لنـدن در پایـان مـاه سـپتامبر را فلزات روسـیه 

تشکیل می داد. بنابراین این احتمال وجود دارد که با 

یابـد و  ایـن نسـبت افزایـش  کاهـش کل ذخایـر، 

باقی مانـده ایـن ذخایـر در بنـادر اروپایـی هامبـورگ و 

روتردام انبار شوند.

هر دوی این بنادر، مقاصد کشتیرانی برای حمل 

کاال توسـط دو تولیدکننـده بـزرگ مـس در روسـیه 

هسـتند و در حـال حاضـر در مجمـوع 42 هـزار و 425 

تن ذخایر قابل دسترس دارند که معادل 58 درصد از 

حجم کل بوده که به سرعت در حال کاهش است.

موجـودی ایـن بنـادر بـا وجـود ابطـال حواله هـا و 

خـروج مـس از ایـن انبارهـا و در عیـن حـال افزایـش 

موقعیت های فروش در شـانگهای، همچنان دسـت 

نخورده باقی مانده است.

ایـن در حالـی اسـت کـه وجـود ذخایـر عظیـم 

آلومینیـوم در ایـن هفتـه در انبارهای بـورس فلزات 

لنـدن، تمـام توجه هـا را بـه تولیدکننـده آلومینیـوم 

روسـیه یعنی شـرکت روسال معطوف کرده است و 

در همیـن رابطـه، انتقـال ذخایـر مـس از ایـن انبارهـا 

ممکن اسـت در روزهای آینده به مشـکل بزرگ تری 

تبدیل شود.

بتوانـد زنجیـره تامیـن داخلـی تحلیـل رفتـه چیـن را 

پـس از تجربـه یـک دوره طوالنـی کاهـش ذخایـر، بـه 

دلیـل قیمت هـای بی سـابقه و بـاال در اوایـل سـال 

جاری، دوباره بازسازی کند.

 Maike« ایـن احتمـال وجـود دارد کـه شـرکت

Group« کـه بـا همین مشـکالت دسـت و پنجه نرم 

آتـی  بـورس  مـس  خواهـان  نوعـی  بـه  نیـز  می کنـد 

شـانگهای باشـد. ایـن شـرکت کـه بـه طـور فعـال 

دارایی های خود را برای جلوگیری از بحران نقدینگی 

می فروشـد، حـدود یـک چهـارم حجـم واردات مـس 

چین را در دست دارد.

پـس از تعدیـل دارایی هـای این شـرکت که شـامل 

کاهش ذخایر انبار مس هم می شود، در روند تجارت 

عـادی از طریـق سیسـتم انبـار گمـرک اختـالل ایجـاد 

خواهد شد.

تاثیر حجم تقاضای چین بر انبارهای   
بورس فلزات لندن

تقاضـای چین بـرای مس، موجب تاثیرگـذاری بر 

بورس فلزات لندن و کاهش موجودی انبار این بورس 

و ایجاد نوسانات قیمت شده است.

از اواسـط سـپتامبر سـال جـاری میـالدی، شـرایط 

معامـالت نقـدی و سـه ماهه بـورس فلـزات لنـدن در 

حالـت بکواردیشـن قـرار داشـت و پریمیوم نقـدی در 

پایان روز معامالتی سه شنبه 20 اکتبر 60 دالر در هر 

تن ارزش گذاری شد.

بنابرایـن محدودیت در عرضه همچنان ادامه 

بـازار  نزولـی  رونـد  گرفتـن  نظـر  در  بـا  و  داشـت 

بـه رقـم 6 هـزار و  تقاضـا، قیمـت سـه  ماهه مـس 

955 دالر در هـر تـن کـه کمینـه ای در مـاه جـوالی 

بـود، تمایـل پیـدا کـرد و در سـطح هفـت هـزار و 

بـه عنـوان موجـودی انبـار بازرگانـان نیـز یاد می شـود. 

این میزان از حدود 293 هزار و 500 تن در ماه مارس، 

به 30 هزار و 100 تن کاهش یافته است.

از آنجایـی کـه موجـودی انبـار گمـرگ در بنـدر 

یانگشان به سرعت برای پر کردن انبارهای بورس آتی 

شانگهای کاهش یافته است، پریمیوم بازار فیزیکی 

به نوبه خود برای جذب فلز بیشتر از بازار بین المللی 

افزایش می یابد.

پریمیـوم مـس یانگشـان، بـه  عنـوان یـک مبنـای 

بسیار کاربردی برای روند تقاضای واردات برای بازار 

فیزیکـی چین نسـبت به قیمت نقدی بـورس فلزات 

لندن، به 147 دالر و 50 سنت در هر تن افزایش یافت 

کـه باالتریـن میـزان تعیین شـده در معامالت از سـال 

2013 است.

پریمیـوم بـاال بـرای تحویـل کاال بـه بنـادر چیـن، 

منجر به واردات فلزات از سـایر نقاط جهان از جمله 

انبارهـای بـورس فلـزات لنـدن در آسـیا بـه چین شـده 

است. عمده ابطال حواله ها از انبارهای بورس فلزات 

لندن از همین انبارها بوده است.

احتمال تغییر و ایجاد اختالل در روند   
تجارت عادی

تـالش بـرای خریـد مـس در ماه هـای اخیر، منجر 

به افزایش سرعت واردات مس تصفیه شده چین در 

ماه هـای اخیـر شـده اسـت. در همیـن راسـتا، واردات 

خالـص بـا حجـم دو میلیـون و 310 هـزار تن در هشـت 

ماهـه سـال جـاری، تقریبـا 10 درصد نسـبت بـه مدت 

مشابه سال 2021 افزایش داشته است.

با این حال، این حجم از واردات منجر به ایجاد 

گرفتـن  نادیـده  و  کاال  تامیـن  جدیـد  کانال هـای 

انبارهـای گمـرک و انبارهـای بنـادر شـده اسـت تـا 
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سرب و رویسرب و روی

سربکاالیبرترشناختهشد
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سرب کاالی برتر شناخته شد
فلز سـرب، بیسـت و چهارمین کاالیی خواهد بود که در شـاخص کاالی بلومبـرگ »BCOM« قرار 
می گیـرد و به لیسـت فلزات برتر دیگر همچـون آلومینیوم، مس، نیـکل و روی در بـورس فلزات لندن 

»LME« اضافه می شود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از »Reuters«، قیمت سه ماهه سرب بورس 

فلزات لندن در اخبار روز چهارم ماه نوامبر، 10 درصد 

افزایش داشت و به حدود دو هزار و 19 دالر و 50 سنت 

در هر تن رسید. هرچند از آن زمان تاکنون، به حدود 

یک هزار و 965دالر کاهش یافته است.

این تغییرات کمی شـتاب آمیز به نظر می رسـد 

سـهم  تنهـا  سـرب  اگرچـه  اسـت؛  درک  قابـل  کـه 

0.936درصـد ارزش گـذاری در شـاخص مـورد نظـر 

خواهـد داشـت کـه کمتریـن میـزان در بیـن فلـزات 

اساسـی اسـت امـا ایـن اعتبـار می توانـد بـه  عنـوان 

معیاری برای ترویج سرمایه گذاری در بازار این فلز 

از ابتدای سال آینده تلقی شود.

نکته مهم دیگری که باید به آن اشـاره داشـت، 

باتری هـای  از  گسـترده  اسـتفاده  نادرسـت  تصـور 

سرب اسید بود که اکنون جای خود را به باتری های 

لیتیومـی کـه در خودروهای الکتریکی نیز به وفور 

حـال،  ایـن  بـا  اسـت.  داده  می شـود،  اسـتفاده 

سـرب  شـدن  منسـوخ  دربـاره  مکـرر  گزارش هـای 

همچنان اغراق آمیز به نظر می رسد.

سرب فلزی منسوخ شده نیست  
انـدرو تومـاس، رئیـس بخـش سـرب و روی در 

بـا اظهـار تاسـف   »Wood Mackenzie« شـرکت

بـه  بزرگ تریـن چالش هـا  از  یکـی  کـه  کـرد  عنـوان 

عنوان تحلیل گر در بازار سرب این است که مردم 

مـدام بـه شـما می گوینـد کـه سـرب فلزی منسـوخ 

شده است.

بـا ایـن حـال، همـان  طـور کـه وی در سـمینار 

تحقیقاتـی سـاالنه هفـت روزه بـورس فلـزات لنـدن 

توضیح داد، از 80 میلیون وسیله نقلیه تولید شده 
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اسـت، حـدود 80 میلیـون خـودروی تولیـد شـده در 

سـال گذشـته در اوایـل دهـه آینـده بـه باتری هـای 

جایگزین نیاز خواهند داشت.

بـا توجـه بـه مشـخصات سـرب، کاربـرد این فلز 

رشـد بـه نسـبت ثابتـی را تجربـه کـرده اسـت کـه 

ناشـی از نیـاز بـه پاسـخ گویی بـه حجـم تقاضـا بـرای 

باتری هـای جایگزیـن در نـاوگان حمل ونقـل جهانـی 

در حال رشد است.

اهمیت اقتصادی  
بـر اسـاس گـزارش گـروه بین المللـی مطالعـات 

سـرب و روی، حجـم عرضـه بـرای مطابقـت بـا حجـم 

تقاضـا افزایـش یافتـه اسـت و تولیـد جهانـی سـرب 

بـه  تـن در سـال 2010،  از 10 میلیـون  تصفیـه شـده 

12میلیـون و 380 هـزار تـن در سـال گذشـته افزایـش 

سـرب  باتـری  دارای  همگـی  گذشـته،  سـال  در 

اسـیدی بودنـد و ایـن موضوعی اسـت که مـردم آن 

را نادیده گرفته اند.

البتـه ایـن آمـار، هشـت میلیـون وسـیله نقلیـه 

الکتریکـی تولیـد شـده را نیـز شـامل می شـود. یـک 

واقعیت نادیده گرفته شـده درباره فلزات اسـتفاده 

شـده ماننـد لیتیـوم و کبالـت در باتـری  خودروهـای 

الکتریکـی جدید این اسـت کـه این خودروهـا دارای 

یک باتری سـرب پشـتیبان برای سیستم های ایمنی 

و تامیـن انـرژی سیسـتم های صوتـی تصویـری داخل 

خودرو هستند.

موضـوع دیگـری کـه بایـد بـه آن اشـاره کـرد، ایـن 

اسـت کـه باتری هـای سـرب اسـیدی هـر چنـد سـال 

یـک بـار نیـاز بـه تعویـض دارنـد. در همیـن راسـتا و با 

توجه به عمر متوسط خودروها که بین 13 تا 14 سال 

پیدا کرده است.

روی،  و  سـرب  مطالعـات  بین المللـی  گـروه 

میانگین پنج ساله داده های تولید و ارزش مبادالت 

را در نظـر گرفتـه اسـت تا نوع کاالهـا و ارزش گذاری 

آن ها را مشخص کند.

در ایـن بیـن، کاالهـای منتخـب بایـد در اقتصـاد 

جهانـی مهـم تلقـی شـوند و ارزشـی را که بازارهــــای 

مالی برای آن هــا در نظر گرفته انــد، منعکس کنند.

بر اساس بیانیه خبرگزاری بلومبرگ، حجم تولید 

جهانی سرب در پنج سال گذشته با در نظر گرفتن 

کاهـش ارزش معامـالت، به اندازه کافی رشـد کرده 

که حاکی از اهمیت باالی این فلز است.

گروه بین المللی مطالعات سرب و روی، ارزش 

فلـزات پایـه را بـا اشـاره بـه معامـالت سـرب بـورس 

فلـــزات لنـــدن تعییـــن کـــرد کـه شاهـــد کاهـــش 

3.8درصـدی حجـم معاملـه طـی سـال گذشـته در 

کنار 7.7 درصد کاهش بیشتر در 9 ماهه اول سال 

جاری بود.

بایـد در چارچـوب کاهـش  عملکـرد سـرب را 

4.7 درصـدی کل حجـم بـورس فلـزات لنـدن در 

سـال گذشـته و افـت گسـترده تر فعالیـت پـس از 

کاهـش شـدید معامـالت نیـکل در مـارس امسـال 

مشاهده کرد.

بـا ایـن حال، فعالیـت مرتبط تجاری ضعیف نیز 

نشـان دهنده وضعیـت نامطلـوب سـرب نسـبت بـه 

روی  معامـالت  اسـت. همچنیـن حجـم  روی  فلـز 

بـورس فلـزات لنـدن، بیـش از دو برابـر سـرب اسـت؛ 

هرچنـد کـه حجـم تولیـد جهانـی روی تصفیه شـده، 

تنهـا اندکـی بیشـتر از 13 میلیـون و 850 هـزار تن در 

سال گذشته بود.

مسیر ناهموار  
باتـری جایگزیـن،  اینکـه تقاضـای  بـه  بـا توجـه 

حدود نیمی از مصرف جهانی سـرب در سـال را به 

خـود اختصـاص داده اسـت و بازیافـت آن حـدود 

60درصـد حجـم عرضـه را شـامل می شـود، شـتاب 

رشـد بـازار سـرب کامـال متفـاوت از سـایر فلـزات 

صنعتی خواهد بود.
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بر اساس بیانیه خبرگزاری 
بلومبرگ، حجم تولید 

جهانی سرب در پنج سال 
گذشته با در نظر گرفتن 

کاهش ارزش معامالت، به 
اندازه کافی رشد کرده که 
حاکی از اهمیت باالی این 

فلز است

بـازار  باتری هـا در زمان هـای افـت  و خیـز در 

بدیـن  می کننـد؛  تجربـه  را  نامطلوبـی  وضعیـت 

معنـا کـه سـرب تـا حـدی از چرخـه اقتصـادی در 

بـازار خـود را مجـزا کـرده و رونـد نزولـی کمتـری 

نسـبت بـه سـایر فلـزات بـورس فلـزات لنـدن را بـه 

ثبت رسانده است.

بـه عبـارت دیگـر، بـازار سـرب می توانـد کمـی 

نامطلـوب بـه نظر برسـد اما در حـال حاضر این گونه 

نیسـت. هـر چنـد ایـن فلـز درسـت زمانـی کـه قـرار 

است به فهرست برترین فلزات اضافه شود، در حال 

گذر از یک دوره آشفتگی است.

بـر اسـاس گـزارش گـروه بین المللـی مطالعـات 

سـرب و روی، انتظـار می رفـت فلـز سـرب افزایـش 

1.3 درصـدی را در مـاه آوریـل تجربـه کنـد و در 

همیـن راسـتا وجـود وقفـه غیرمترقبـه در ذوب و 

عرضـه آن، باعـث شـد مقـدار تولیـد جهانی سـرب 

پاالیـش شـده در سـال 2022 بـه میـزان 0.3 درصـد 

کاهش یابد.

رونـد عرضـه در اروپـا بـه دلیـل وقـوع سـیل و 

قطعی مقطعی یک ساله برق در کارخانه استولبرگ 

آلمـان، از دسـت دادن سـهم واردات از روسـیه بـه 

وقفـه  ایجـاد  و  اروپـا  اتحادیـه  تحریم هـای  دلیـل 

درفعالیـت ظرفیت هـای تولیـد سـرب از قراضـه در 

ایتالیا آسیب دیده است.

بـه  روی  و  سـرب  مطالعـات  بین المللـی  گـروه 

کاهـش تولیـد در آمریـکای شـمالی، ترکیـه، کـره 

جنوبـی و اسـترالیا اشـاره کـرد و دلیـل آن را برنامـه 

تعمیـر و نگهـداری از پیـش برنامه ریـزی شـده در 

واحـد ذوب »Nyrstar's Port Pirie« عنـوان کـرد 

کـه رونـد تولیـد را بـرای دو ماه در فصل چهارم سـال 

در این واحد متوقف کرد.

عرضـه  کسـری  اکنـون  بین المللـی  گـروه  ایـن 

جهانـی 83 هـزار تـن در سـال جـاری و 42 هـزار تـن 

دیگر در سال 2023 قبل از اینکه واحدهای ذوب به 

را  یابنـد  دسـت  تقاضـا  بـا  مطابـق  عرضـه  حجـم 

پیش بینی می کند.

در همیـن رابطـه بایـد عنـوان کـرد کـه حجـم 

ذخایـر انبـار بورس فلزات لنـدن، معدل 27 هزار و 

625 تـن بـوده کـه بسـیار محـدود اسـت و معـادل 

کمتـر از یـک روز حجـم مصـرف جهانـی بـه شـمار 

اختـالف  افزایـش  باعـث  اتفـاق  ایـن  و  می آیـد 

قیمت هـا خواهـد شـد. در همیـن رابطـه اختـالف 

قیمـت نقـدی نسـبت به قیمت سـه ماهـه این فلز 

بـه 48 دالر و 50 سـنت در هـر تـن در مـاه گذشـته 

افزایـش یافـت کـه بیشـترین میزان در سـال جاری 

بوده است.

به عالوه پریمیوم بازار فیزیکی در باالترین حد 

خود قرار دارد. موسسـه »Fastmarkets« پریمیوم 

شـمش سـرب بـا شـرط تحویـل در ایالت هـای غـرب 

میانه آمریکا را حدود 22.5 سـنت در هر پوند )496 

دالر آمریکا در هر تن( نسبت به قیمت نقدی بورس 

فلزات لندن ارزیابی کرد.

به همین دلیل کمبود عرضه در غرب می تواند 

بـا حجـم صـادرات از چیـن تامین شـود. کشـور چین 

در دوره زمانی سال های 2017 تا 2020، یک واردکننده 

طـرح  اجـرای 9  بـا  گذشـته  سـال  امـا  بـود  خالـص 

توسـعه ای سـه هـزار تنـی ظرفیـت تولیـد، بـه یـک 

حجـم  هرچنـد  شـد.  تبدیـل  خالـص  صادرکننـده 

صادرات خالص در 9 ماهه اول سال جاری، از 92 هزار 

تن نیز فراتر رفته است.

انتظـار مـی رود ایـن رونـد در چیـن تـا زمانـی کـه 

عرضـه و تقاضـا در بازارهـای غربـی متعـادل شـود، 

سـرب  بـرای  دوران  ایـن  از  باشـد.  داشـته  ادامـه 

می توان به عنوان دوران ایسـتا نام برد که شـرایط را 

بـرای ایجـاد زمینه هـای سـرمایه گذاری و خریـد ایـن 

فلـز فراهـم کـرد کـه ایـن اتفـاق پـس از ارزش گـذاری 

مجدد صورت  پذیرفت.

افزایش خرید سرب با فرا رسیدن فصل زمستان 

در نیمکره شمالی خواهد بود. با در نظر گرفتن این 

موضـوع کـه هـوای سـرد تاثیر نامطلوبـی بر عملکرد 

باتری ها دارد، این امر می تواند مشکالت عدیده ای 

را در ایـن فصـل بـرای باتری هـا بـه  وجـود آورد کـه بـه  

نفع عرضه کنندگان سرب تصفیه شده خواهد بود. 

ایـن موضـوع، یکـی دیگـر از ویژگی هـای متمایـز و 

منفـی فلـز سـرب اسـت کـه تـا بـه حـال راه چـاره ای 

برای آن پیدا نشده است.
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معــدنمعــدن

سختگیریچینبرایناخالصیهایهمراهکنسانترهفلزاتوارداتی

دستوراخراجسهشرکتچینیازمعدنکاریلیتیومصادرشد
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سختگیری چین برای ناخالصی های همراه 
کنسانتره فلزات وارداتی

برخـی منابع بـه موسسـه »Fastmarkets« اعالم کردنـد که دولت چین قصـد دارد مقادیر مجاز 
ناخالصی هـای موجود در کنسـانتره های فلـزات وارداتـی را کاهش دهد که این موضوع نشـان می دهد 

اعمال استانداردهای قدیمی در این راستا دیگر عملی نیست.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از »Fastmarkets«، بر اساس نسخه های 

مختلـف اسـنادی کـه توسـط ایـن موسسـه در حـال 

بررسـی اسـت، واحدهـای ذوب مـس، روی، سـرب، 

قلـع و آنتیمـوان چیـن در مـورد ایجـاد ایـن تغییـرات 

راسـتا،  همیـن  در  داده انـد.  انجـام  را  مذاکراتـی 

پیش نویسـی کلـی بـرای اسـتانداردهای کنسـانتره 

بـرای  پیش نویسـی   همچنیـن  و  سـنگین  فلـزات 

کنسانتره های خاص در دست اقدام است.

در همین رابطه پس از 15 سال، استانداردهایی 

که در سال 2006 ایجاد شد، دیگر به روز نیستند. از 

آنجایـی کـه محـل منابع فلزی کـه اسـتخراج از آن ها 

صـورت می گیـرد، در طـول زمـان تغییـر کرده انـد، 

و  گریدهـا  در  تغییراتـی  شـاهد  می تـوان  بنابرایـن 

عناصر مضر موجود در کنسانتره فلزات بود. انجمن 

صنعت فلزات غیرآهنی چین در یک گزارش اعالم 

کـرد کـه بایـد تامیـن نیازهـای کاربـردی و الزامـات 

رسمی برای تنظیم مقادیر مجاز عناصر مضر مانند 

سـرب، آرسـنیک، کادمیـوم و جیـوه در کنسـانتره 

فلزات مورد بررسی قرار گیرد.

 GB/T در همیـن راسـتا، خوانـدن سـند بـه شـماره

کـه  فلزاتـی  تامین کننـده  هـر  بـرای   2006-200424

و  اسـت  الزامـی  اسـت،  چیـن  بـا  تجـارت  مشـتاق 

محدودیت هایـی را بـرای مقـدار عناصـر مضـری کـه 

ممکن است در کنسانتره های مختلف موجود باشد، 

مشخص می کند.

سـند  جایگزیـن  سـند  پیش نویـس  آخریـن  در 

شـماره GB/T 200424-2006، مقدار آرسـنیک مجاز 

در تمـام کنسـانتره های فلـزات کاهـش یافـت. بـه 

عنـوان مثـال، حداکثـر مقـدار مجـاز آرسـنیک در 

کنسـانتره مـس، از 0.5 درصـد بـه 0.4 درصد کاهش 

بـرای  عنصـر  ایـن  مجـاز  سـطح  عـالوه  بـه  یافـت. 

کنسانتره سرب، از 0.7 درصد به 0.6 درصد کاهش 

یافت. این مقدار برای کنسانتره روی، از 0.6 درصد 

فعلی به 0.4 درصد محدود شد.

طبـق بـرآورد گـروه بین المللـی مطالعـات مـس 
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»ICSG«، کمتـر از نیمـی از کنسـانتره مـس جهـان 

دارای آرسنیک معادل یا کمتر از 0.5 درصد است.

همچنین این سند جدید شامل دستورالعمل هایی 

بـرای کنسـانتره بیسـموت و آنتیمـوان خواهد بـود و 

در کنـار آن، مقـدار مجـاز تالیـم، فلوئـور، کادمیـم و 

کروم محتوی برای انواع مختلف کنسـانتره تعیین 

خواهد شد.

مرزبندی تعیین  کننده  
سـند GB/T 200424-2006 بـرای معدنچیـان و 

بازرگانان، یک مرزبندی تعیین  کننده بین محصوالتی 

بزرگ تریـن  بـازار  در  فـروش  قابلیـت  کـه  اسـت 

مصرف کننـده فلـز در جهـان را دارنـد و محصوالتی 

کـه ایـن امکان برای آن ها وجود نـدارد. به عالوه، آن 

واردات  شـرایط  واجـد  کـه  محصوالتـی  از  دسـته 

بـا  اضافـی،  هزینـه  بـا  بایـد  نیسـتند،  مسـتقیم 

کنسـانتره های تمیزتـر مخلـوط شـوند تـا بـا معیـار 

کـه  اسـت  واضـح  البتـه  باشـد.  منطبـق  چینی هـا 

واحدهـای ذوب خـوراک اسـتاندارد و تمیـز را بـه 

مواد مختلط ترجیح می دهند.

بـرای کنسـانتره مـس، سـند جدیـدی نیـز توسـط 

شـرکت جیانگشـی کوپـر، شـرکت تانگلینـگ متـال و 

شـرکت دایـه متـال در حـال تهیـه اسـت تـا جایگزیـن 

سـند YS/T318-2007 شـود. پیش نویـس سـومی در 

هفتـه پایانـی اکتبـر توسـط »Fastmarkets« بررسـی 

شـد کـه در واقـع نسـخه نهایـی ایـن پیش نویـس بـود، 

امـکان اضافـه شـدن متممـی بـا عنـوان اندازه گیـری 

محتـوای کلـر بـه عنـوان یک ناخالصی جدید را بـه آن 

فراهم کرد.

پیشـنهادی جدیـد، حداکثـر  طـرح  اسـاس  بـر 

میـزان کلـر مجـاز در کنسـانتره مـس 0.4 درصـد 

تعیین شد. یکی دیگر از تغییرات ذکر شده در این 

سـند، کاهـش میـزان مجـاز محتـوای آرسـنیک از 

0.5درصد به 0.4 درصد است.

پنج دسـته اصلی کنسـانتره مس فهرسـت شده 

حداقـل  بـا  مـوادی  کـه   2007-YS/T318 سـند  در 

محتـوای مـس در محـدوده 13 درصد تـا 32 درصد را 

پوشش می دهند، به چهار دسته کاهش یافته است 

که محدوده محتوای مس آن، حداقل بین 13 درصد 

تـا 26 درصـد قـرار دارد. بـه عـالوه در جزئیـات مربوط 

در شیوه های نمونه گیری و دوره های اعالم نتایج آن 

نیز تجدید نظر شد.

در حـال حاضـر سـه نمونـه مـورد نیـاز اسـت. بـر 

اساس این طرح پیشنهادی، چهار نمونه از کنسانتره 

مـس بایـد تهیـه شـود کـه یـک نمونـه توسـط تامیـن  

کننده نگهداری شـده اسـت و یک نمونه دیگر نیز 

به آزمایشگاه ارسال می شود.

همچنیـن واردکنندگان کنسـانتره مـس باید دو 

نمونـه از ایـن کنسـانتره ها را بـرای ارائـه بـه مراجـع 

ذی صـالح و اعـالم  کننـدگان نتایـج احتمالـی نـزد 

خـود نگـه دارنـد. طبـق قوانیـن ایـن مراجـع، نمونـه 

کنسـانتره های تولیـد چین به مـدت 90 روز و نمونه 

روز   180 مـدت  بـه  بایـد  وارداتـی  کنسـانتره های 

نگهداری شوند.

ایـن تعـداد از روزهـای نگهـداری از قبـل توسـط 

بسـیاری از واحدهای ذوب تایید شـده است. یکی 

از ایـن واحدهـای ذوب اعـالم کـرد کـه هنـوز تاریـخ 

دقیقی برای اجرای این سند اعالم نشده است اما 

احتمال دارد سال آینده این تغییرات اجرایی شود.

بـا ایـن حـال، برخـی دیگـر از منابع اعـالم کردند 

که اسـتانداردهای جدید تا بهار سـال 2024 اجرایی 

نخواهد شد.

همچنیـن مقامات چینـی تالش کردند تـا میزان 

عیـار مجـاز ناخالصی های کنسـانتره مـس را در سـال 

2019 محدود کنند و این محدودیت ها را نه تنها برای 

آرسـنیک بلکـه بـرای فلوئـور، سـرب و کادمیـم نیـز 

بـا  پیشـنهادی  طـرح  ایـن  هرچنـد  دادنـد.  کاهـش 

مخالفـت شـدید برخـی واحدهـای ذوب بـزرگ در آن 

زمان مواجه شد.

با توجه به ظرفیت گسترده ذوب در چین، این 

کشـور برای تولید فلزات اساسـی خود به شـدت به 

مـواد اولیـه وارداتـی متکـی اسـت. در همین رابطه، 

ایـن کشـور در سـال گذشـته 23 میلیـون و 400 هـزار 

تن کنسانتره مس، سه میلیون و 600 هزار تن کنسانتره 

روی و یـک میلیـون و 200 هـزار تـن کنسـانتره سـرب 

وارد کرد.

انجمن صنعت فلزات 
غیرآهنی چین در یک 
گزارش اعالم کرد که 
باید تامین نیازهای 

کاربردی و الزامات رسمی 
برای تنظیم مقادیر مجاز 
عناصر مضر مانند سرب، 
آرسنیک، کادمیوم و جیوه 
در کنسانتره فلزات مورد 

بررسی قرار گیرد



شماره  244           آذر ماه  1401 54

معــدن
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

دستور اخراج سه شرکت چینی از معدن کاری لیتیوم صادر شد

کانـادا به سـه شـرکت چینی دسـتور داد تـا سـرمایه گذاری های خـود در مـواد معدنی حیاتی 
کانادا را به دلیل امنیت ملی این کشور متوقف و واگذار کنند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از »Reuters«، چین پاسخ کانادا مبنی بر به 

خطـر افتـادن امنیـت ملـی را بهانـه واهـی دانسـت و 

اعـالم کـرد کـه این دسـتور واگـذاری، قوانین تجارت 

بین المللی و بازار را زیر پا می گذارد.

در حالـی کـه کشـورها بـرای تامیـن ذخایـر مـواد 

مـورد نیـاز بـرای گـذار بـه یـک اقتصـاد پاک  مبتنی بر 

انـرژی تجدیدپذیـر بـا یکدیگـر رقابـت می کننـد، ایـن 

اخبار باعث کاهش سهام شرکت های چینی در روز 

پرونده هـای  آن هـا در  اکتبـر شـد. هرچنـد  مـاه   27

معامالتـی اعـالم کردنـد کـه انتظـار نداشـتند تاثیـر 

عمده ای بر عملکرد آن ها بگذارد.

 Sinomine«، »Rare Metals« شـرکت  سـه 

 Chengze Lithium« و   »Resources Co Ltd

و  هنگ کنـگ  در  مسـتقر   »International Ltd

 Zangge Mining Investment )Chengdu( Co«

Ltd «، از جملـه شـرکت هایی هسـتند کـه دسـتور 

واگذاری دارایی ها به آن ها داده شد.

فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر صنعت کانادا در 

بیانیـه ای مطرح کـرد که دولت کانادا پس از بررسـی 

دقیق شرکت های خارجی توسط انجمن اطالعاتی و 

امنیـت ملـی کانـادا، ایـن دسـتور واگـذاری را صـادر 

کرده است.

وی افـزود کـه کانـادا همچنـان از سـرمایه گذاری 

مستقیم خارجی در این کشور استقبال می کند اما 

زمانی که این سرمایه گذاری ها امنیت ملی و زنجیره 

تامین مواد معدنی حیاتی کانادا را در داخل و خارج 

از ایـن کشـور تهدیـد کنـد، قاطعانـه در ایـن  خصـوص 

تصمیم گرفته خواهد شد.

کـه  شـد  خواسـته   »Sinomine« شـرکت  از 

 Power Metals« سـرمایه گذاری خود را در شـرکت

شرکــــت  از  همچنیـــــن  کنـــــد.  هزینــــه   »Corp

»Chengze Lithium« درخواست شد که دارایی 

خـود را بـه شـرکت »Lithium Chile Inc« واگـذار 

 »Zange Mining« بـه عـالوه از شـرکت کنـد. 

درخواسـت شـد که سـرمایه گذاری خود در معدن 

 »Ultra Lithium Inc« تحـت بهره بـرداری شـرکت

را متوقف و واگذار کند.

ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین بیان 

کـرد کـه دولـت کانـادا از امنیـت ملـی بـه عنـوان 

بیـن  عـادی  همـکاری  از  جلوگیـری  بـرای  بهانـه ای 

شـرکت های چینی و کانادایی اسـتفاده می کند و به 

زنجیره های تامین جهانی آسیب می رساند.

قـرار دادن  از کانـادا خواسـت کـه هـدف  چیـن 

غیرمنطقی شرکت های چینی که در کانادا فعالیت 

می کنند را متوقف کند و یک محیط تجاری منصفانه، 

بی طرف و بدون تبعیض برای آن ها فراهم کند.

ژائـو در یـک نشسـت خبـری تاکیـد کـرد کـه ایـن 

کشور قاطعانه از حقوق و منافع مشروع شرکت های 

چینی دفاع خواهد کرد.

قیمت های بازار فیزیکی لیتیوم در سال گذشته، 

بیـش از 200 درصـد افزایـش یافتـه اسـت کـه ناشـی از 

محدودیت هـای عرضـه بـوده و انتظـار مـی رود ایـن 

روند ادامه داشته باشد.

شرکت تحقیقاتی ریستاد انرژی پیش بینی کرده 

است که عرضه لیتیوم از منابع معدنی، 8.5 درصد 

کمتـر از حجـم کل تقاضـای لیتیـوم در سـال 2025 

باشـد؛ در حالی که این میزان در سـال جاری، حدود 

10 درصد کمتر برآورد شده است.

سـوزان زو، تحلیل گـر ارشـد شـرکت تحقیقاتـی 

ریسـتاد انرژی، درباره این تصمیم کانادا بیان کرد که 

آخرین دیدگاه کانادا بر رقابت جهانی بر سر تامین مواد 

مهم معدنی باتری پیش بینی شده در رابطه با حجم 

تقاضای باتری خودروهای الکتریکی تاکید می کند.

 »Sinomine Resources« قیمت سهام شرکت

در روز 27 اکتبـر، 7.8 درصـد کاهـش یافـت و بـه 

86.74یـوان رسـید؛ ایـن در حالـی اسـت کـه قیمـت 

سهام شرکت »Chengxin« تا 4 درصد نزول پیدا 

درصـد   0.7 بـا  معامالتـی  روز  پایـان  در  امـا  کـرد 

افزایش، به 45.65یوان رسـید. قیمت سـهام شـرکت 

»Zange Mining« در روز معامالتـی 3.7 درصـد 

کاهـش یافـت امـا در پایان روز معامالتی بـا 1.1 درصد 

افزایش، به قیمت 28.96یوان رسید.

در هفتـه پایانـی اکتبـر، کانـادا اعـالم کـرد کـه 

بایـد یـک زنجیـره تامیـن مـواد معدنـی حیاتـی بـا 

شـرکای هم پیمـان خـود ایجـاد کنـد. ایـن در حالـی 

اسـت کـه در قوانیـن بـه محافظـت از بخش هـای 

شـرکت های  برابـر  در  کانـادا  معدنـی  مـواد  مهـم 

دولتی خارجی اشاره شده است.

شامپاین در ادامه افزود که دولت فدرال مصمم 

اسـت بـا شـرکت های تجـاری کانادایـی بـرای جـذب 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی از شرکایی که منافع 

و ارزش های مشترکی دارند همکاری کند.

گفتنـی اسـت کـه کانـادا دارای ذخایـر بزرگـی از 

مواد معدنی حیاتی مانند نیکل و کبالت اسـت که 

بـرای گـذار بـه انرژی هـای تجدیدپذیـر و اسـتفاده در 

حـال  همیـن  در  اسـت.  ضـروری  فناوری هـا  سـایر 

پیش بینـی می شـود تقاضـا بـرای مـواد معدنـی در 

دهه های آینده افزایش یابد.

در اوایل سال جاری، کشورهایی از جمله بریتانیا، 

کانـادا و ایـاالت متحـده آمریـکا، همـکاری خـود را بـا 

هـدف تامین مواد معدنی حیاتی هم زمـان با افزایش 

تقاضای جهانی برای آن ها آغاز کردند.



55         آذر ماه  1401         شماره  244 

معــدن
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی



شماره  244           آذر ماه  1401 56

بورس و اقتصاد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی



57         آذر ماه  1401         شماره  244 

بورس و اقتصاد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

بورس و اقتصاد

متحولسازیمدیریتلجستیکوحملونقلموادمعدنیبا»آیبار«

تجلیرویریلتوسعهوپیشرفت

آمادگیبازارفلزاتبرایتجربهرکودیمتفاوت
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متحول سازی مدیریت لجستیک و حمل ونقل مواد 
معدنی با »آی بار«

حامد کالنتری، مدیرعامل شرکت نوآوران ابتکار احسان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

یکـی از چالش هـای مهم صاحبان معادن، نبود زیرسـاخت بهینه بـرای پایـش، ارزیابی و کنترل 
عملکـرد ذی نفعـان در بهره بـرداری و برداشـت از معـادن اسـت. ایـن معضل، هـم زمینـه را برای 
اسـتحصال و برداشـت های غیرمجاز از معادن فراهم می آورد و هم آسیب های جدی و جبران ناپذیری 
به زیسـت بوم مناطق مورد بهره برداری وارد می کند. در این راسـتا، اسـتفاده از راهکارهای حمل ونقل 
مبتنـی بـر فنـاوری، می توانـد به توانمندسـازی صاحبـان معـادن در کنتـرل منابع معـادن، پایش و 
مدیریـت مسـتمر ذی نفعـان کمـک فراوانی کنـد. هم زمان بـا برگـزاری مهم ترین رویـداد صنعت 
فـوالد ایـران در کیـش، سـمپوزیوم فـوالد ۱40۱ و نمایشـگاه بین المللـی فـوالد، از دو محصـول 
دانش بنیـان مجموعـه نوآوری و شـتاب دهنده »نویـن  ارزش« در حوزه مدیریت هوشـمند حمل ونقل 
بـار به همت گروه گسـترش سـرمایه  گذاری بین  المللـی ارزش رونمایی شـد. با توجه بـه این مهم، 
خبرنـگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« گفت وگویی را با حامد کالنتری، مدیرعامل شـرکت 

نوآوران ابتکار احسان تدارک دیده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

شـرکت    فعالیـت  زمینـه  خصـوص  در 
نویـن  فن آوری هـای  زیرسـاخت  توسـعه 

ارزش توضیحاتی ارائه بفرمایید.
شرکت توسعه زیرساخت فن  آوری  های نوین ارزش 

به عنوان بازوی تخصصی گروه گسترش سرمایه  گذاری 

بیـــن  المللی ارزش در حــــوزه سرمایـــه گذاری در 

ارائـه  و  اسـتارت آپ ها  و  نوآورانـه  کسـب وکارهای 

خدمـات فنـاوری اطالعـات در سـال 1397 تاسـیس 

شـد. ایـن شـرکت فعالیـت خـود را از سـال 1398 بـا 

پالس مـاد  سـالمت محور  پـروژه  در  سـرمایه  گذاری 

)سـامانه مشـاوره و نوبت  دهـی پزشـکی( آغـاز کـرد. 

سـپس در سـال 1399 بـا سـرمایه  گذاری در دو پـروژه 

آی بـار )مدیریـت حمل ونقـل هوشـمند بـار( و کلیـن 

شیت )پلتفرم سرگرمی  های فوتبالی(، دامنه فعالیت 

خـود را گسـترش داد. در حـال حاضـر ایـن شـرکت بـا 

راسـتای ارائـه خدمـات شـتاب دهی جامـع در ایـن 

حوزه هـا، در افتتاحیـه مرکـز نـوآوری نویـن آمپـر هـم 

شـرکت پیـدا کـرد و فضای کار اختصاصـی در اختیار 

تیم هـا قـرار می دهـد کـه می تواننـد بر شـتاب دهی و 

فرصت هـای آموزشـی متمرکـز شـوند و بـه برگـزاری 

سمینارها و کارگاه های آموزشی، فرصت های مشاوره 

گروهی و فردی از متخصصان صنعت، سرمایه گذاران 

و بنیان گذاران دیگر دسترسی داشته باشند.

رونمایـی از سـامانه هوشـمند مدیریت   
عملیـات لجسـتیک در سـمپوزیوم  فـوالد 

۱40۱ با چه هدفی صورت پذیرفت؟
هم زمـان بـا برگـزاری مهم تریـن رویـداد صنعـت 

فـوالد ایـران در کیـش، سـمپوزیوم فـوالد 1401 و 

نمایشگاه بین المللی فوالد، از دو محصول دانش بنیان 

حـوزه  در  متخصـص  کارشناسـان  از  بهره  گیـری 

در  را  خـود  فعالیت  هـای  مالـی،  و   IT ،کسـب وکار

حوزه  هـای سـالمت دیجیتـال، بالکچیـن و فین تـک 

پیـش می بـرد و پروژه هـای ارزش توکـن، بارپرداخـت و 

بی مثـل  مارکـت را به سـبد سـرمایه گذاری  مجموعه 

افزوده است.

نویـن ارزش فعالیـت خـود را در چارچـوب یـک 

مجموعـه مرکز نـوآوری و شـتاب دهنده کسـب وکار 

کـرده  تعریـف  اسـتودیو(  اسـتارت آپ  رویکـرد  )بـا 

است. شرکت نوین  ارزش با بهره  گیری از متخصصان 

حوزه کسـب وکار، فناوری اطالعات و مالی به دنبال 

توسـعه فعالیت  هـای جـاری و شناسـایی فرصت  های 

سـرمایه  گذاری جدیـد در حوزه  هـای صنایع معدنی، 

مدیریت شهری، فین تک، سالمت و سرگرمی است. 

شرکت توسعه زیرساخت فن  آوری  های نوین ارزش در 
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حـل ایـن مسـئله، ناگزیـر بـه ارتبـاط بـا بانک هـا بـرای 

امـا  لجسـتیک هسـتند  اعتبـار هزینه هـای  تامیـن 

چالـش جـدی بـرای تامین اعتبـار صاحبان بـار، نبود 

زیرساختی کارآمد برای تصدیق عملیات لجستیک 

اسـت. بـه عنـوان مثـال، بانک ها ابزار کنتـرل موثری 

بـرای تصدیـق عملیـات لجسـتیک صاحبـان بـار بـه 

منظور تخصیص اعتبارات هزینه های لجستیک به 

آن ها ندارند تا شفاف سازی کنند این اعتبار چگونه 

برای هزینه زنجیره تامین صاحبان عمده بار به کار 

هوشمندسـازی  مسـئله  رو،  ایـن  از  اسـت.  رفتـه 

عملیات لجستیک و به ویژه هوشمندسازی عملیات 

حمـل بـه عنـوان یکـی از ارکان اساسـی لجسـتیک، 

می توانـد بـه کارآمدسـازی زنجیـره تامیـن در جهـت 

اهـداف صاحبـان بـار و رفـع مشـکالت آن هـا در ایـن 

حوزه کمک شایان توجهی کند.

»بارپرداخـت«  لجسـتیک  پرداخـت  سـامانه 

زیرسـاختی فراهـم کـرده اسـت کـه بـا اسـتفاده از آن، 

بانک هـا می تواننـد بـر پایـه آن بـه تصدیـق عملیـات 

لجسـتیک صاحبان بار طرف قرارداد خود مبادرت و 

از قالب آن اقدام به تخصیص اعتبارات به ذی نفعان 

صاحبان بار اقدام کنند.

از سویی، در ایران نسبت هزینه های حمل ونقل 

بـه قیمـت تمـام  شـده  محصـول، دو برابـر میانگیـن 

ایـن  بـا  جهانـی و چیـزی معـادل 12 درصـد اسـت. 

حسـاب موضـوع کنتـرل هزینه هـای حمل ونقـل در 

پرداخت به  موقع وجه کرایه به ذی نفعان، از اهمیت 

بـر  موضـوع  ایـن  چراکـه  اسـت؛  برخـوردار  فراوانـی 

تضمیـن رسـیدن بـه موقـع مـواد اولیـه بـه صنایـع اثـر 

مستقیمی خواهد داشت. با در نظر گرفتن مالحظات 

حمل  ونقـل،  حـوزه  در  معدنـی  صنایـع  صاحبـان 

قابلیت هـای منحصربه فـردی در سـامانه مدیریـت 

هوشـمند »آی  بار« برای پاسـخ به نیاز صنایع معدنی 

در نظر گرفته شده است.

هوشمندسـازی عملیـات لجسـتیک در   
داخـل کشـور را تـا چـه میـزان در حـوزه 

حمل ونقل موثر می دانید؟  
از مهم ترین عرصه هایی که فناوری اطالعات آن 

بـه  اسـتارت آپ ها  بـرای  و  اسـت  کـرده  متحـول  را 

اسـت.  حمل  و نقـل  شـده،  تبدیـل  جـذاب  حـوزه ای 

بـا  دلیـل  همیـن  بـه  ارزش  نویـن  شـتاب  دهنده 

سـرمایه گذاری در اسـتارت آپ »آی بـار« در عرصـه 

سـامانه  اسـت.  شـده  وارد  هوشـمند  حمل  ونقـل 

پـل  »آی بـار«،  بـار  حمل  ونقـل  هوشـمند  مدیریـت 

ارتباطی میان صاحبان عمده بار، شرکت های باربری 

و رانندگان است.

یکـی از دغدغه هـای مهـم صاحبـان عمـده  بـار 

هزینه هـای  پرداخـت  لجسـتیک،  مدیریـت  بـرای 

زنجیـره تامیـن اسـت کـه شـامل هزینـه خریـد مـواد 

اولیـه و هزینـه کرایـه بار می شـود. صاحبان بـار برای 

مجموعـه نـوآوری و شـتاب دهنده »نویـن  ارزش« در 

حوزه مدیریت هوشمند حمل ونقل بار رونمایی شد. 

مجموعه  نوین ارزش با هدف آشنایی مدیران صنایع 

معدنـی و فـوالد بـا خدمات حمل ونقـل هوشـمند در 

این رویداد شرکت کرد.

یکـی از چالش هـای مهـم صاحبـان معـادن، نبـود 

زیرساخت بهینه برای پایش، ارزیابی و کنترل عملکرد 

ذی نفعان در بهره برداری و برداشت از معادن است. 

این معضل، هم زمینه را برای استحصال و برداشت های 

غیرمجـاز از معـادن فراهـم می آورد و هم آسـیب های 

جـدی و جبران ناپذیـری بـه زیسـت بوم مناطـق مـورد 

بهره بـرداری وارد می کنـد. در راه حـل ایـن مشـکل، 

»استفاده از راهکارهای حمل ونقل مبتنی بر فناوری« 

می تواند به توانمندسازی صاحبان معادن در کنترل 

منابـع معـادن، پایـش و مدیریـت مسـتمر ذی نفعـان 

کمـک فراوانـی کنـد. از همیـن  رو اسـت کـه سـامانه 

مدیریـت عملیـات حمـل »آی بـار« ضمـن نظم دهی 

تعامـالت  یکپارچه سـازی  بـه عملیـات لجسـتیک، 

بـار،  صاحبـان  از  )اعـم  حمـل  ذی نفعـان  میـان 

شرکت های باربری و رانندگان( و نیز افزایش کارایی 

در زنجیـره  ارزش حمل ونقـل بـار، می توانـد بـا چنیـن 

کارآمـد  مدیریـت  شـفافی  و  یکپارچـه  زیرسـاخت 

معادن را ممکن کند.

سامانه »آی بار« در قامت یک سامانه هوشمند و 

بـا هـدف پوشـش کامـل عملیـات حمل  و نقـل و نیـز 

لجستیک یک سازمان، هر چیزی که صاحبان عمده 

بـار از یـک واحـد هوشـمند و مسـتقل بـرای انجـام 

عملیـات حمل  ونقـل از ثبـت قراردادهـای محمولـه 

گرفته تا تسویه و پرداخت کرایه به ذی نفعان حمل را 

نیاز داشته باشند، برطرف کرده است. این مسئله به 

خصـوص بـرای صنایـع معدنـی و فـوالدی بـه شـدت 

مورد توجه است؛ چراکه صاحبان صنایع معدنی نیاز 

دارنـد تـا کنتـرل کاملی بـر فرایند حمل محموله های 

خـود از ابتـدای عملیـات بارگیـری تـا تخلیـه بـار بـه 

مقاصد مد نظر داشـته باشـند. همچنین، به واسـطه 

حجم باالی عملیات حمل  ونقل خود نیازمند به یک 

زیرسـاخت منظـم بـرای مدیریـت یکپارچـه عملیات 

حمـل هسـتند. از طرفـی، بـا توجـه به باال بـودن حجم 

تراکنش های روزانه حمل در صنایع معدنی، مسئله 
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حـوزه تولیـد در ایـران بیـش از پیـش اهمیـت پیـدا 

می کنـد. مـا در سـامانه »آی بـار« و »بارپرداخـت« 

تالش کردیم تا از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم، 

هزینه های عملیات حمل را برای صاحبان بار کاهش 

دهیـم. بـه ایـن شـکل کـه بـه صـورت مسـتقیم، بـا 

دسترسـی بـه طیـف وسـیعی از راننـدگان و حـذف 

بارهای یک سر خالی و دیگری به  شکل غیرمستقیم، 

بـا حـذف نظام منـد و سیسـتمی کـردن فرایندهـای 

دسـتی و کاهـش هزینه هـای سـازمانی مدیریـت 

عملیات حمل این هزینه ها را کاهش دهیم.

در ارتبـاط بـا مزایـای سـامانه »آی بار«   
توضیحاتی ارائه بفرمایید و آیا نمونه مشـابه 
داخلی این سـامانه در کشـور طراحی و اجرا 

شده است؟
اسـاس شـکل گیری کسـب  وکار »آی  بار« بر ارائه 

خدمـات لجسـتیک و حمل  ونقـل حـول سـه محـور 

اصلی در مفهوم پایداری یعنی اقتصادی، اجتماعی 

و محیط زیسـت بوده اسـت. به عبارتی، در هر یک 

از ایـن سـه حـوزه، مفاهیـم جدیـدی طراحـی و اجـرا 

شـده اسـت تـا چالش هـای موجـود در آن هـا را بـه 

طـوری کـه بـه ایجـاد منفعـت و خلـق ارزش نهایـی 

بـرای بازیگـران ایـن حـوزه بینجامـد، مرتفـع کنـد. 

بنابراین، از این نظر هیچ نمونه داخلی برای سامانه 

مدیریت هوشمند حمل  و نقل »آی بار« وجود ندارد. 

از سوی دیگر، این سامانه بر اساس الگوهای مرسوم 

در حـوزه پلتفرم هـای بـازار اسـت. نمونه هـای موفق 

بین المللـی در ایـن حـوزه ایجـاد شـده کـه تمرکـز هـر 

کـدام بـه ارائـه خدمـات در حوزه هـای اختصاصـی 

اسـت. ایـن پلتفرم هـا بـا خدمـات و تسـهیالتی کـه 

برای کاربران خود ایجاد می کنند، متمایز می شوند 

امـا اصـول طراحـی کلیـه آن هـا یکـی بـوده و آن هـم 

حول پلتفرم بازارگاهی است. در سال های اخیر نیز 

ایجـاد  حـوزه  ایـن  در  زیـادی  داخلـی  نمونه هـای 

شـده اند و عمومـا سـامانه هایی کـه تمرکـز خـود را از 

ارائه خدمات پلتفرمی، به حذف بازیگران اصلی و 

یـا ارائـه نقـش آن هـا توسـط سـامانه خـود شـده اند، از 

توفیـق کمتـری برخـوردار بوده انـد. »آی  بـار«، تمرکز 

اصلـی خـود را در ارائـه خدمـات هرچه بهتر به تمام 

ذی نفعـان و بازیگـران ایـن حـوزه قـرار داده اسـت که 

می تـوان گفـت دلیـل موفقیت نسـبی »آی  بـار« نیز 

همین موضوع بوده است.

 در حـال حاضـر فعـاالن اسـتارت آپی   
کشـور بـه ویـژه در حـوزه حمل ونقل بخش 
معـدن و صنایـع معدنـی بـا چه مشـکالتی 

مواجه هستند؟
بزرگ تریـن چالـش ارائه  دهنـدگان راهکارهـای 

حمـل ونقل مبتنی بر فنـاوری در حوزه های معدنی 

و فـوالدی، عـدم بـاور کافـی فعـاالن ایـن حـوزه بـه 

نقش آفرینـی و تاثیرگـذاری راهکارهـای فناورانـه در 

کاهش هزینه ها و نیز تسهیل فرایندهای جاری این 

صنایع است. به این معنی که فعاالن این حوزه باور 

راسـتینی بـر ارتقـای بهـره وری در سـطوح مختلـف 

از  بهره بـرداری  واسـطه  بـه  خـود  عملیاتـی صنایـع 

راهکارهـای فناورانـه بـه خصوص راهکارهای مبتنی 

بـر فنـاوری در حـوزه حمل ونقـل نداشـته اند و ایـن 

مسئله موجب می شود تا فعاالن این حوزه کمتر از 

ایـن راهکارهـا در سـطوح مختلـف سـازمان خویـش 

بهره گیرند.

در    نویـن  کسـب وکارهای  چشـم انداز 
داخل کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

کسـب و کارهای نویـن مسـیر خـود را در دنیـای 

نوین پیدا خواهند کرد. مهم این اسـت که صاحبان 

عمـده بـار چـه زمانـی خـود را بـه   روز کننـد و از ایـن 

خدمات به بهترین شکل بهره گیرند. در دنیای نوین، 

آینـده را شـکل می دهنـد و  پیشـرو ها هسـتند کـه 

پیشروها باید آماده هرگونه تغییر و تسهیل باشند که 

الزمـه هـر رشـدی، اسـتفاده بهینـه از ارزش های نوین 

است. ما در »آی  بار« در تالش هستیم تا نیازهای روز 

صاحبـان عمـده بـار را برطـرف کنیـم و بـا ارائـه بهتـر 

خدمـات کـه امـروزه بـه شـکل سـنتی در حـال انجـام 

انجـام  بـار را در  بـزرگ  هسـتند، دغدغـه صاحبـان 

درست و دقیق این فعالیت ها مرتفع سازیم. به امید 

روزی که بتوانیم در کنار تمامی این صنایع و با ارائه 

خدمـات مطمئـن بـه آن هـا، موجبـات رشـد و ارتقـای 

عملکرد آن ها را فراهم کنیم.

»استفاده از راهکارهای 
حمل ونقل مبتنی بر فناوری« 
می تواند به توانمندسازی 
صاحبان معادن در کنترل 

منابع معادن، پایش و 
مدیریت مستمر ذی نفعان 

کمک فراوانی کند
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تجلی روی ریل توسعه و پیشرفت

امروز چهارشـنبه دوم آذر ماه ۱40۱، نشسـت رسـانه ای شرکت تجلی توسـعه معادن و فلزات 
با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد این شرکت و جمعی از اهالی رسانه برگزار شد.

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالیـن«، نشسـت رسـانه ای شـرکت تجلـی 

اولیـن شـرکت  بـه عنـوان  فلـزات  و  توسـعه معـادن 

پروژه محور سهامی عام با حضور مرتضی علی اکبری، 

مدیرعامـل و مدیـران ارشـد شـرکت و جمعـی از اهالـی 

رسانه عصر روز چهارشنبه دوم آذر ماه 1401 برگزار شد.

کارشـناس  رحیمـی،  نشسـت  ایـن  ابتـدای  در 

تابـان  پرتـو  سـرمایه گذاری  شـرکت  تحلیـل  واحـد 

معـادن و فلـزات بـا بیـان اینکـه 15 درصـد از سـهام 

تجلـی در روز سه شـنبه دوم آذر 1400 در فرابـورس 

پذیره نویسـی شـد ، عنوان کرد: تجلی اولین شـرکت 

پروژه محـور سـهامی عـام اسـت کـه در حـال حاضـر 

پروژه هـای متعـددی در زنجیـره فـوالد از معـدن تـا 

نورد شامل گندله سازی، آهن اسنفنجی و فوالدسازی 

را در دست اجرا دارد و از پروژه های آتی می توان به 

سـاخت اسـکله بندرعبـاس و اسـتخراج از معـادن 

جدید اشاره کرد.

وی در ادامه ضمن اشاره به مزایای شرکت های 

پروژه محـور، مطـرح کـرد: تامین مالی از طریـق بازار 

سـرمایه، مهم تریـن مزیـت شـرکت تجلـی توسـعه 

معادن و فلزات محسوب می شود و سرعت بخشی 

در تکمیـل پـروژه و بهره بـرداری از آن، از دیگر مزایای 

این شرکت پروژه محور به شمار می آید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: شرکت های 

کل  کـرد:  تاکیـد  تجلـی،  غیربورسـی  شـرکت های 

ظرفیت این پروژه ها شـامل دو میلیون و 500 هزار تن 

کنسانتره با مالکیت 25 درصدی، گندله یک میلیون 

تـن بـا مالکیـت 30 درصـدی، آهـن اسـفنجی چهـار 

میلیـون و 500 هـزار تن با مالکیت وزنـی 22 درصدی، 

شـمش 600 هزار تن با مالکیت 48 درصدی، میلگرد، 

کالف و ورق یـک میلیـون و 950 هـزار تـن بـا مالکیـت 

وزنی 34 درصد و زغال سـنگ 50 هزار تن با مالکیت 

100 درصدی است.

توسعه اکتشاف عناصر نادر خاکی   
در تجلی

در ادامه این نشسـت نادر گلشنی نسـب، مدیر 

امور معادن و اکتشافات شرکت تجلی توسعه معادن 

و فلـزات ضمـن تاکیـد بـر اهمیـت اکتشـاف، اذعـان 

کرد: پروژه های بسـیاری طی یک سـال اخیر در حوزه 

معدن و صنایع معدنی به ویژه عناصر کمیاب مانند 

لیتیوم و همچنین عناصر نادرخاکی در شرکت تجلی 

اجرا شده است.

وی در همیـن راسـتا ادامـه داد: اولیـن معدنـی 

کـه قـرارداد آن را در شـرکت تجلـی توسـعه معادن و 

فلزات منعقد کردیم، معدن اسـماعیل کندی 2 در 

اسـتان آذربایجـان  شـرقی بـود کـه یـک معـدن مـس 

طـالی پورفیـری بـه شـمار می آید و اخذ مجـوز آن از 

سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات 56 درصـد، 

معدنـی و صنعتـی گل گهـر و چادرملـو هـر کـدام 

مجمـوع  درصـد،   10 شـرکت ها  سـایر  و  17درصـد 

سهام داران شرکت تجلی را تشکیل می دهند.

پروژه های شرکت تجلی توسعه معادن   
و فلزات

عباسـی در ادامه به پروژه های این شـرکت اشـاره 

کـرد و گفـت: پروژه هـای صبـا امیـد غـرب خاورمیانه 

شـامل یـک میلیـون تـن گندلـه، فـوالد سـرمد ابرکـوه 

شامل واحد نورد و میلگرد 500 هزار تن انواع میلگرد 

کالف  تـن  هـزار   450 کالف سـازی  واحـد  آجـدار، 

فـوالدی، واحـد فوالدسـازی 600 هـزار تن شـمش چهار 

گوش، تولید آهن اسفنجی یک میلیون و 200 هزار تن 

آهن اسفنجی، تهیه و تولید مواد معدنی شرق فوالد 

خراسـان شـامل دو میلیـون و 500 هـزار تن کنسـانتره، 

صنایع فوالد کردستان شامل فوالدسازی یک میلیون 

تـن ورق فـوالدی، تولیـد آهن اسـفنجی یک میلیـون و 

600 هـزار تـن آهـن اسـفنجی سـرد و بریکـت سـرد، 

شرکت معدنی و فوالدی ستاره سیمین هرمز شامل 

یک میلیون و 700 هزار تن آهن اسفنجی و معدنی و 

صنعتی سپهر تجلی ایرانیان )معدن گلندرود( شامل 

50 هزار تن زغال سنگ کک شو است.

وی در خصـوص کل ظرفیـت تولیـدی پروژه هـا و 
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درخشش تجلی در معادن عناصر   
کمیاب و نادرخاکی

سـپس مرتضـی علی اکبـری، مدیرعامـل شـرکت 

تجلـی توسـعه معـادن و فلـزات بـا تاکیـد بـر اینکـه بـه 

دنبـال توسـعه سـرمایه گذاری در زمینـه عناصـر نادر 

خاکی هستیم و میل به کشف و استخراج این ذخایر 

در شرکت تجلی به شدت افزایش یافته است، اذعان 

بـازار  بـه نظـر می رسـد کـه ارزش معـادن در  کـرد: 

سـرمایه آن طـور کـه بایـد شـناخته نشـده اسـت و بـر 

همیـن اسـاس ضـرورت دارد اقدامـات کافـی در ایـن 

زمینه صورت پذیرد.

وی اضافـه کـرد: میل به سـودآوری و ایجـاد ارزش 

افزوده بیشتر در شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات 

شـکل گرفتـه اسـت و بـا توجه بـه برنامه ریـزی صورت 

گرفتـه طـی یـک تـا دو سـال آینـده، نیازمنـد هفـت تـا 

هشت هزار میلیارد تومان نقدینگی هستیم تا بتوانیم 

پروژه هایـی کـه در حـال حاضـر در دسـت اجـرا داریم، 

به مرحله پایان برسانیم.

مدیرعامل شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات 

تضریـح کـرد: بـه دنبـال آن هسـتیم تا به عنـوان اولین 

شـرکت پروژه محور سـهامی عام در کشـور، کمترین 

ضـرر متوجـه سـهام دارن شـود و بی شـک پروژه هـای 

جدیـدی طـی سـال های پیـش رو در شـرکت تجلـی 

تعریـف خواهـد شـد کـه نیازمنـد تامیـن نقدینگـی و 

سرمایه کافی است.

علی اکبـری بـا اشـاره بـه اینکـه امیـدوار هسـتیم 

تعداد شرکت های پروژه محور در کشور افزایش پیدا 

کنـد، خاطرنشـان کـرد: ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن 

شرکت ها باید از مراحل تعریف شده در بورس عبور 

جهـت  قـوی  پشـتوانه  حضـور  اینکـه  ضمـن  کنـد. 

پروژه محـور شـدن نیـز الزامـی اسـت و شـرکت تجلـی 

از حضـور  ایـن زمینـه  فلـزات در  و  توسـعه معـادن 

شـرکت هایی مانند سـرمایه گذاری توسـعه معادن و 

فلزات سود می برد.

وی ادامـه داد: در حـال حاضـر پنج هزار معدن به 

مزایده گذاشته شده است که تیم تحقیقاتی تجلی 

ایـن  بـه  ورود  زمینـه  در  بررسـی های الزم  مشـغول 

مزایدات هستند و باید توجه داشت که برای حضور 

در این عرصه، باید از امتیاز الزم برخوردار بود. ضمن 

سـازمان حفاظت محیط زیسـت جهت اکتشـافات 

غیـر فیزیکـی صورت پذیرفته اسـت. معـدن قبادلو 

)عجب شـیر( با مالکیت 100 درصدی شـرکت تجلی 

بـا ذخیـره معدنـی سـیلیس گرمابـی، دیگـر معدنی 

است که در حال انجام مراحل اداری جهت انتقال 

پروانـه بهره بـرداری بـه نـام تجلـی و پرداخـت حقوق 

صمـت  سـازمان  ذی حسـاب  طریـق  از  دولتـی 

هستیم. محدوده های سیستان 1، 2 و 3 با مالکیت 

معدنـی  ذخایـر  بـا  تجلـی  شـرکت  100درصـدی 

پلی متـال و کانسـنگ طـال، در مرحلـه درخواسـت 

پروانه اکتشاف قرار دارند و مراحل اداری و پیگیری 

اسـتعالمات از سـازمان های ذی ربـط جهـت صـدور 

پروانـه اکتشـاف در حـال انجـام اسـت. دم قشـالق 

ماکـو بـا ذخیـره معدنـی منیزیـت و دو معـدن بـا 

ذخیـره دولومیـت، از دیگـر محدوده هایـی هسـتند 

کـه پروانـه بهره بـرداری منیزیـت بـه طور مشـارکتی 

مرحلـه  در  دولومیت هـا  و  اسـت  شـده  صـادر 

درخواست پروانه اکتشاف قرار دارند.

مدیـر امـور معـادن و اکتشـافات شـرکت تجلـی 

توسـعه معـادن و فلـزات تاکیـد کـرد: همچنین چهار 

محـدوده بـا ذخایـر معدنـی پلی متـال و لیتیـوم در 

استان خراسان جنوبی با مالکیت 100 درصدی تجلی 

در مرحله درخواسـت پروانه اکتشـاف قرار دارند که 

مراحـل اداری هـر یـک از آن هـا در حـال انجـام اسـت و 

امیـدوار هسـتیم بتوانیـم تمامـی ایـن محدوده هـا را 

اکتشـاف کنیم. محدوده مروسـت خاوری با ذخیره 

معدنـی منازیـت )عناصر نادر خاکی( با مالکیـت 100 

درصـدی شـرکت تجلـی در مرحلـه انتقـال گواهـی 

معدنـی  بـا ذخیـره  شـمالی  و کوچک علـی  کشـف 

زغال سنگ در مرحله بررسی پاکت مزایده قرار دارد.

تمـام  بـر  عـالوه  اینکـه  بیـان  بـا  گلشنی نسـب 

محدوده های ذکر شده، به دنبال توسعه اکتشاف در 

شـرکت تجلـی هسـتیم و ایـن مهـم در زمینـه عناصـر 

کمیاب مانند لیتیوم و نادر خاکی بیشتر خواهد بود، 

خاطرنشـان کـرد: بـه دنبـال به کارگیـری از دانـش و 

تکنولوژی روز در حوزه اکتشاف به ویژه عناصر نادر 

خاکی هستیم و امیدواریم ضمن سرمایه گذاری های 

الزم، شـاهد رشـد و پیشـرفت اکتشـاف در شـرکت 

تجلی باشیم.

اینکـه ما بیشـتر بـه دنبال فعالیـت در معادن عناصر 

نادر خاکی هستیم و نگاه ویژهای به معدن کاری در 

این بخش داریم.

به دنبال تامین ماشین آالت معدنی هستیم  
مدیرعامل شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات 

خاطرنشـان کـرد: تجلـی در تـالش اسـت کـه کلیـه 

اقدامـات در زنجیـره را بـه تنهایـی انجـام دهـد و بـر 

همیـن اسـاس 40 درصـد سـهام یـک شـرکت را بـه 

صورت مشترک با صبانور خریداری کرده ایم که به 

دنبال آن موفق شدیم ماشین آالت معدنی بسیاری 

را تامیـن کنیـم و نـگاه ویژه ای به مقوله اکتشـاف به 

ویژه در منطقه جانجا داریم. در همین راستا، با یک 

شـرکت ترکیـه ای کـه یکـی از تولیدکننـدگان مطـرح 

ماشـین آالت معدنـی در سـطح خاورمیانـه اسـت، 

قـرارداد خریـد 29 ماشـین آالت عمیـق و نیمه عمیـق 

معدنی را منعقد کرده ایم و خوشبختانه با همکاری 

انسـانی  نیـروی  آموزش هـای  مرتبـط،  سـازمان های 

متخصـص در ایـن زمینـه نیـز در دسـتور کار قـرار 

گرفته است.

علی اکبری با بیان اینکه به دنبال مکانیزه کردن 

فـرآوری در معـدن  زغال سـنگ گلنـدرود هسـتیم و 

فعالیت های تحقیقاتی و زیربنایی در این معدن در 

حال اجراست، ابراز کرد: در تالش هستیم بتوانیم در 

حـوزه فلـزات نـادر خاکـی نیـز از روش هـای روز دنیـا 

اسـتفاده کنیم و بدون شـک به این مهم دسـت پیدا 

خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: گزارشات جامعی به سهام داران 

شرکت تجلی ارائه شده است و خوشبختانه رضایت 

و اعتمـاد کافـی از عملکـرد شـرکت وجـود دارد. مـا 

پیشـرفت خـود را مدیـون حمایـت سـهام دارن بـزرگ 

شـرکت هسـتیم و با تمام توان به فعالیت خود ادامه 

خواهیم داد.

مدیرعامل شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات 

در پایـان یـادآور شـد: هرسـاله در تـالش هسـتیم کـه 

بـه گـوش  بـزرگ معدنـی را  صـدای تولیدکننـدگان 

دولـت و سـازمان های ذی ربـط در زمینـه اخـذ حقـوق 

دولتی معادن و سـایر موارد مرتبط برسـانیم و از هیچ 

کوششی در این زمینه دریغ نخواهیم کرد.
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آمادگی بازار فلزات برای تجربه رکودی متفاوت

سـایه رکـود اقتصـادی بر سـر برگـزاری جشـنواره سـالیانه هفـت روزه بـورس فلـزات لندن 
»LME« در سال جاری سنگینی می کند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از خبرگزاری »Reuters«، تحلیل گران بر این 

باورند که بخش تولید در اروپا منقبض عمل کرده و 

در ایاالت متحده آمریکا نیز ممکن است همین روند 

جریـان داشـته باشـد. همچنیـن پیش بینـی در مـورد 

تقاضا نیز کاهش یافته است.

 »ILZSG« گروه بین المللی مطالعات سرب و روی

اکنـون انتظـار کاهـش 1.9 درصـدی مصـرف جهانـی 

روی در سـال جـاری را دارد امـا در نشسـت مـاه آپریل 

خود پیش بینی رشد 1.6 درصدی را داشت.

نیـکل  مطالعـات  بین المللـی  گـروه  پیش بینـی 

برای رشد تقاضای جهانی از 8.6 درصد در ماه می، 

وضعیت فلزات روسیه در بسیاری از سمینارها 

و گردهمایی هایی که این هفته در لندن برگزار شد، 

موضوع بحث و گفت وگوها قرار گرفت.

اکنـون سـوالی کـه در ایـن حیـن مطـرح می شـود 

این است که آیا بورس فلزات لندن باید روند تحویل 

آلومینیوم، مس و نیکل روسیه را به این بورس تعلیق 

اقدامـات  بـر  اینکـه سیاسـت خـود مبنـی  یـا  کنـد 

بازدارنده نسبت به اعمال تحریم های رسمی را ادامه 

دهـد. در رابطـه بـا اعمـال تحریـم باید عنـوان کرد که 

خطوط مقدم آن ها مشخص شده است.

در همین رابطه، شرکت تولیدکننده مس آلمان 

بـه نـام »Aurubis« بـه همـراه شـرکت تولیدکننـده 

به 4.2 درصد کاهش یافت که نشان دهنده کاهش 

تولید فوالد زنگ نزن است.

در حـال حاضـر مقادیـر زیـادی آلومینیـوم در 

انبارهـای بورس فلزات لندن وجـود دارد؛ در حالی 

عرضـه  در  کمبـود  مشـکل  بـا  تامیـن  زنجیـره  کـه 

مواجه است.

شـاخص سـبد فلـزات پایـه بـورس فلـزات لنـدن، از 

رونـد صعـودی در یـک دوره کوتاه مدت به روند نزولی 

رسـیده اسـت و نسـبت به باالترین رکورد خود در ماه 

مارس سـال جاری، 29 درصد کاهش را نشـان می دهد 

اما دستیابی به این روند نزولی، با سه ویژگی غیرعادی 

همراه بوده که حاکی از ایجاد یک بالتکلیفی است.
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ظرفیـت ذوب آلومینیـوم را بـه دلیـل قیمـت بـاالی 

انـرژی از دسـت داده اسـت و بـا پایـان یافتـن پوشـش 

ریسک انرژی برق، این امر بیشتر خواهد شد.

همچنیـن کاهـش ظرفیت تولیـد در کنار تقاضا 

در بـازار فیزیکـی و افزایـش شـدید حجـم تولیـد در 

چین در نیمه اول سـال جاری، موجب کاهش روند 

تاثیرگذاری بر قیمت آلومینیوم شد.

بـا ایـن حـال، برخـی واحد هـای ذوب آلومینیـوم 

چین نیز با محدودیت هایی مواجه هستند؛ به  ویژه 

آن هایی که در استان یون نان به عنوان قطب تولید 

فلـزات بـا انرژی هـای تجدیدپذیـر قـرار دارنـد و بـا 

کم آبی و خشک سالی مواجه هستند.

بـا  روی  ذوب  واحدهـای  رابطـه،  همیـن  در 

تنگناهـای بیشـتری مواجـه هسـتند کـه ناشـی از 

اعمال محدودیت ها و سـهمیه بندی برق در اروپا و 

مجموعـه ای از مشـکالت در دیگـر واحدهـای ذوب 

در سراسر جهان است. شرکت »CEZ« کانادا نیز به 

تازگی به این لیسـت اضافه شـد و مطرح کرد که تا 

پایـان مـاه جاری میـالدی، فعالیت واحـد ذوب خود 

را بـه منظـور انجـام برنامـه تعمیـرات و نگهـداری 

متوقـف می کنـد و زمـان آغـاز فعالیـت مجـدد آن 

مشخص نیست.

گـروه بین المللـی مطالعـات سـرب و روی بـرای 

را  سـرب  و  روی  عرضـه  کسـری  نیـز  آینـده  سـال 

پیش بینـی می کنـد؛ چراکـه عدم فعالیت برخـی از 

واحدهـای ذوب، نـه  تنهـا تقاضـای کنسـانتره بلکـه 

میـزان عرضـه آن را نیـز تحـت تاثیـر قـرار می دهـد؛ 

ایـن  از شـرکت ها در  توجهـی  قابـل  بخـش  چراکـه 

صنعـت، بـه  صـورت یکپارچـه در حلقـه معـدن و 

پاالیش فعالیت می کنند.

افزایـش  ادامـه  راسـتای  در  چشـم انداز  ایـن 

و  اروپـا  ویـژه در  بـه  فیزیکـی  بـازار  پریمیوم هـا در 

آمریکای شمالی و عدم بازیابی در انبارهای تحلیل  

رفته ذخایر کاالها است.

عالوه برایـن، فلـز مـس کمتریـن تاثیـر را از بحران 

سـر  بـر  همچنیـن  اسـت.  دیـده  خـود  بـه  انـرژی 

 »ICSG« پیش بینی گروه بین المللی مطالعات مس

در تغییـر وضعیـت بـازار جهانـی از کسـری عرضـه 

مـس پاالیـش  شـده بـه وضعیـت مـازاد عرضـه حـدود 

آلومینیوم ایاالت متحده آمریکا یعنی»Alcoa« ، به 

طـور علنـی خواسـتار تحریـم فلـزات روسـیه توسـط 

بورس فلزات لندن شدند. همچنین شرکت هیدرو 

نروژ نیز خواهان اعمال تحریم  توسط دولت ها شد.

گـروه مصرف کننـدگان آلومینیـوم اروپـا بـا نـام 

»FACE« از کمیسـیون اروپـا درخواسـت کـرد بـرای 

جلوگیری از اعمال هرگونه تحریم مداخله کند و در 

ایـن  خصـوص اعـالم کـرد که این کار موجب آسـیب 

بـه صنعت مسـتقل صنایـع پایین دسـتی آلومینیوم 

اروپا می شود.

در همیـن راسـتا، آخریـن مهلـت بـرای پاسـخ بـه 

ایجـاد دسـتورالعمل توسـط بـورس فلـزات لنـدن روز 

جمعه 28 اکتبر 2022 تعیین شد.

بیـان کـرد کـه رونـد عرضـه  واقـع می تـوان  در 

تعـداد زیـادی از فلـزات بـا مشـکل مواجـه اسـت. بـه 

عنـوان مثـال، شـرکت روسـال روسـیه حـدود چهـار 

میلیون تن آلومینیوم در سال تولید می کند.

شـرکت روسـی نورنیـکل نیـز حـدود 7 درصـد از 

حجـم عرضـه جهانـی نیـکل را بـه خـود اختصـاص 

می دهـد. ایـن شـرکت طبـق قـرارداد تامین کننـده 

خلـوص  بـا  تحویـل  قابـل  مـس  و  نیـکل  اصلـی 

99.8درصد یا باالتر برای بورس فلزات لندن است.

بـر اسـاس گـزارش سـازمان زمین شناسـی ایـاالت 

متحده آمریکا، کشور روسیه در سال گذشته 920هزار 

تن مس تصفیه شده تولید کرد که حدود 3.5 درصد 

از کل حجم تولید جهان را تشکیل می داد.

اعمال تحریم فلزات روسیه توسط بورس فلزات 

لنـدن، بـه وضـوح پیامدهـای قابـل توجهی بـرای این 

بـورس و قیمت هـا در بـازار فیزیکی خواهد داشـت. 

بـه عـالوه اعمـال تحریم هـا توسـط دیگـر دولت هـای 

جهان نیز منجر به تشدید این پیامدها خواهد شد.

مشکالت واحدهای ذوب و کاهش   
ذخایر انبار کاالها

دومین موضوع مهمی که باید مطرح کرد، این 

اسـت کـه کاهش قیمت هـا درسـت در زمانی اتفاق 

می افتـد کـه رونـد عرضـه بسـیاری از فلـزات هنوز با 

مشکالتی مواجه است.

اروپـا در حـال حاضـر بیـش از یـک میلیـون تـن از 

شاخص سبد فلزات پایه 
بورس فلزات لندن، از 

روند صعودی در یک دوره 
کوتاه مدت به روند نزولی 
رسیده است و نسبت به 
باالترین رکورد خود در 
ماه مارس سال جاری، 
۲9 درصد کاهش را 

نشان می دهد
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155 هزار تنی در سال آینده، اتفاق نظر گسترده ای 

وجود دارد.

بـا ایـن حـال، مقیـاس ایـن حجـم از مـازاد عرضـه، 

تاثیـری بـر تمایل به افزایش یا کاهش عرضه نـدارد و 

انتظار می رود که همچون سـرب و روی، شـرایط در 

جانـب عرضـه بـازار پابرجا باقـی بماند و هیچ تاثیری 

در جبران ذخایر تحلیل رفته و  قابل مشاهده انبارها 

نداشته باشد.

به همین دلیل به نظر می رسـد مسـئله قیمت 

پاییـن و کاهـش موجـودی انبارها برای مدتی ادامه 

عرضـه  لنـدن  فلـزات  بـورس  اگـر  و  باشـد  داشـته 

مشـکل  ایـن  کنـد،  محـدود  را  روسـیه  فلـزات 

بحرانی تر خواهد شد.

گذار به انرژی های تجدیدپذیر  
اگرچـه سـازمان های تابعـه کاهش تقاضـا را برای 

امـا گـروه  نیـکل و روی پیش بینـی کردنـد  سـرب، 

بین المللـی مطالعـات مـس بـرآورد کـرد رشـد حجـم 

تقاضـا در سـال جـاری، از 1.9 درصـد بـه 2.2 درصـد 

افزایش یابد.

واردات حجم زیاد مس پاالیش شده به چین در 

سـال جاری، موجب شـد گروه بین المللی مطالعات 

بـه  میـزان مصـرف ظاهـری  کنـد  پیش بینـی  مـس 

2.5درصـد افزایـش پیـدا کنـد. بـا توجـه بـه کاهـش 

افزایـش  نتیجـه  در  و  گمرک هـا  انبـار  موجـودی 

پریمیـوم واردات، رونـد واردات سـرعت بیشـتری 

خواهد گرفت.

بـه  توجـه  بـا  مـس  بـرای  فـراوان چیـن  اشـتیاق 

مشـکالتی کـه در بخـش امـالک بـه عنـوان صنعـت 

اصلـی متقاضـی مـس در ایـن کشـور وجـود دارد، به 

نظر غیرعادی می آید.

بـا ایـن حـال، بـه نظر می رسـد که مصـرف مس 

حداقـل در چیـن، اکنـون تحـت یـک عامل محرک 

مهـم در قالـب سـرمایه گذاری دولـت این کشـور 

تجدیدپذیـر  انرژی هـای  بـه  گـذار  بـا  ارتبـاط  در 

تاثیر می پذیرد.

بـه نظـر می رسـد کـه رونـد گـذار بـه انرژی هـای 

تجدیدپذیر آغاز شده است که این اتفاق باعث مطرح 

شدن سواالتی چون چگونگی تاثیر قیمت گذاری فلز 

مـس بـر گسـترش و حفـظ چرخـه اقتصـادی یـا میـزان 

همگام بودن با چرخه کربن زدایی می شود.

اتفـاق  ایـن سـناریو هم اکنـون بـرای فلـز نیـکل 

افتاده است. در همین رابطه، اگرچه میزان استفاده 

از باتـری خودروهـای الکتریکـی نسـبت بـه میـزان 

مصـرف فـوالد زنگ نـزن هنوز کمتر اسـت امـا میزان 

اسـتفاده از این باتری ها با سـرعت بیشـتری در حال 

بـازار  بـوده و نقـش مهمـی را در سـاختار  افزایـش 

جهانی ایفا می کند.

قیمـت  بـاالی انـرژی که هم تولیدکنندگان و هم 

باعـث  کـرده،  آشـفته  را  فلـزات  مصرف کننـدگان 

تسـریع رونـد گـذار بـه انرژی هـای تجدیدپذیـر شـده 

اسـت؛ چراکه اروپا به دنبال کاهش وابسـتگی خود 

به سوخت های فسیلی روسیه است.

ایـن امـر بـه معنای بودجه بیشـتر دولـت برای 

افزایـش ظرفیـت تولیـد انرژی هـای تجدیدپذیـر و 

کـه  اسـت  الکتریکـی  یارانـه خودروهـای  افزایـش 

زمانـی  برنامـه  بـه  دسـتیابی  در  تسـریع  موجـب 

گـذار بـه انرژی هـای تجدیدپذیـر و تامیـن فلـزات 

مورد نیاز می شود.

چشم اندازی مبهم  
جهان برای دستیابی به هدف برنامه کربن زدایی، 

به فلز بسیار بیشتری نیاز خواهد داشت. به همین 

ایجـاد  بـرای  کنونـی  قیمت هـای  متاسـفانه  دلیـل 

انگیـزه بـرای سـرمایه گذاری الزم در ظرفیت هـای 

جدیـد معـدن و راه انـدازی واحدهـای ذوب بسـیار 

پایین است.

این موضوع، یک مسئله بغرنج و پیچیده است 

همچـون  قبلـی  مشـکالت  بـه  را  آن  می تـوان  کـه 

قیمت گـذاری بـر اسـاس رونـد نزولـی بـازار، وجـود 

وقفـه در عرضـه، احتمـال ایجـاد اختـالل در رونـد 

عرضـه فلـز روسـیه و کاهـش حجـم مبـادالت انبـار 

ذخایر کاالها اضافه کرد.
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مشکالت و بحران های جشنواره سالیانه 
بورس فلزات لندن

ایـن اولیـن باری نیسـت که بـورس فلـزات لندن با طـول عمری بالغ بر ۱4۵ سـال بـا بحران 
مواجه می شود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه نقـل از »Reuters«، بحـران قلـع در سـال 1986، 

زمـان  آن  در  آنچـه  و  سـال 1988  در  نیـکل  بحـران 

رسوایی سومیتومو نامیده می شد و اکنون از آن به 

عنـوان بحـران مـس در سـال 1996 نام برده می شـود، 

از جملـه بحران هایـی بـه شـمار می آیـد کـه بـورس 

فلزات لندن با آن مواجه بوده است.

بـا ایـن حـال، امسـال نـه یـک بحـران بلکـه دو ابـر 

بحـران، تجـارت فلـزات صنعتـی را بـه لـرزه درآورده 

اسـت و همچنـان بـورس فلـزات لنـدن در برابـر آن ها 

ایستادگی می کند.

در مـاه مـارس سـال جـاری، ایـن بـورس با دومین 

بحـران نیـکل مواجـه شـد کـه نسـبت بـه بحـران اول 

سـهمگین تر بـود امـا اکنـون بـورس فلـزات لنـدن بـا 

بحـران غیر قابـل پیش بینـی فلـزات روسـیه دسـت و 

پنجه نرم می کند.

در همیـن راسـتا حجم معامالت پـس از فروکش 

کـردن بحـران نیـکل بـه شـدت کاهـش یافـت و یـک 

وضـع بالتکلیفـی در مـورد آینـده معامالت فیزیکی 

این بورس به وجود آمد.

از آنجایـی کـه معامله گـران فلـز بـرای جشـنواره 

سـاالنه هفـت روزه بـورس فلـزات در لنـدن گـرد هـم 

می آینـد، بـه نظـر وضعیـت ایـن بـورس بـه مهم تریـن 

موضوع مورد بحث تبدیل خواهد شد.

بحـران بـورس فلـزات لنـدن در مـاه مـارس سـال 

محدودیت های بکواردیشـن را در ماه اکتبر امسـال 

اعمـال کنـد؛ چراکـه ذخایـر موجـود انبارهـای ایـن 

بـورس بـه 14 هـزار و 150 تـن کاهـش یافـت کـه بـرای 

تامیـن تقاضـای جهانـی تنهـا بـه مـدت پنـج سـاعت 

کافی بود.

به عالوه آغاز تهاجم روسیه علیه اوکراین در روز 

24  ماه فوریه 2022، منجر به رشد هیجانی و ایجاد 

کلیرینـگ  در سیسـتم  بحـران  و  قیمـت  حبـاب 

)سیسـتم مالـی پرداخـت و تسـویه حسـاب( بـورس 

فلزات لندن شد.

وضعیـت فلـز روسـیه در انبارهای بـورس فلزات 

لنـدن، اکنـون بـه یـک معضل بـزرگ بـرای ایـن بورس 

تبدیـل شـده اسـت؛ تـا جایی کـه این بـورس موضوع 

تعلیـق برندهـای روسـی فلـزات موجـود در انبارهای 

خود را در مقاله ای مباحثه ای مطرح کرد.

انبارهـای  در  موجـود  روسـیه  فلـزات  تعلیـق 

بورس فلزات لندن، می تواند تاثیر قابل توجهی بر 

قیمـت فلـزات و پریمیـوم بـازار فیزیکـی ایـن بورس 

داشته باشد.

فلـز  عرضـه  قریب الوقـوع  اصلـی  ریسـک  امـا 

فروختـه نشـده روسـیه در انبارهـای بـورس فلـزات 

لنـدن، بـه عنـوان آخریـن راهـکار بـه بـازار اسـت کـه 

باعـث بـه وجـود آمدن یک نـوع روش قیمت گذاری 

از نوع دیکتاتورمابانه و به نفع روسیه خواهد شد.

واردات حجـم 271 هـزار و 800 تـن آلومینیـوم بـه 

جــاری، منعکس کننـــده آشفتگـــی بـــود کـــه در 

زنجیره هـای تامیـن فلـزات بـازار فیزیکـی ایـن بـورس 

رخ داده است.

صنعت جهانی فلزات تحت تاثیر قرنطینه های 

ناشـی از شـیوع ویـروس کرونـا، آشـفتگی در بخـش 

حمل ونقـل جهانـی و تنش هـای ژئوپلتیـک ناشـی از 

تهاجم روسیه به اوکراین، آسیب جدی دید.

قلـع اولیـن فلـزی بـود کـه در مـاه فوریـه سـال 

گذشـته قیمت آن افزایش یافت. به عالوه اختالف 

قیمت نقدی به نسـبت قیمت سـه ماهه به 6 هزار 

و 500 دالر در هر تن رسید.

فلـز مـس در رتبـه بعـدی قـرار گرفـت و بـورس 

و  شـود  عمـل  وارد  شـد  مجبـور  لنـدن  فلـزات 

از آنجایی که معامله گران 
فلز برای جشنواره ساالنه 
هفت روزه بورس فلزات 

در لندن گرد هم می آیند، به 
نظر وضعیت این بورس به 

مهم ترین موضوع مورد بحث 
تبدیل خواهد شد
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لنـدن بـه منظـور لغـو معامـالت انجـام شـده نیکل 

در این روز را بپذیرند.

ایـن دو شـرکت سـرمایه گذار از بـورس فلـزات 

لندن به ترتیب 456 میلیون دالر و 15 میلیون و 300 

هـزار دالر درخواسـت غرامـت کردنـد. پنـج شـرکت 

دیگـر نیـز بـه دلیـل افشـای اسـناد پیـش از برگـزاری 

دادگاه بریتانیا، درخواست شکایت از بورس فلزات 

لندن را مطرح کردند.

بورس فلزات لندن در جواب این شکایات بیان 

کـرد کـه در راسـتای رونـق بـازار عمـل کـرده اسـت و 

طرح این شکایات را فاقد ارزش توصیف کرد.

واضـح اسـت کـه بورس فلـزات لندن تنها به این 

دلیل دسـت به چنین اقدامی زد که از تکرار بحران 

قلع واهمه داشت زیرا کاهش حاشیه سود نیکل به 

و  معامله گـران  کارآمـدی  فلـز،  ایـن  کمبـود  دلیـل 

می کـرد؛  تهدیـد  را   »LME« کلیرینـگ  سیسـتم 

هرچند اکنون درستی یا نادرستی این موضوع توسط 

وکال مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عالوه بر سیستم کلیرینگ بورس فلزات لندن، 

موسسـه تهاتـری لنـدن نیـز در کانـون توجـه قـرار 

داشـت. این موسسـه در تست استرس ریسک بازار 

انبـار سـوله های بـورس فلـزات لنـدن از ابتـدای مـاه 

اکتبر سال جاری، نشان می دهد که دیر یا زود باید 

در این مورد تصمیم گیری شود.

وجود چنین بحران هایی منجر به انجام اقداماتی 

ویـژه در قالـب سـقف قیمتـی و محدودیت هـای 

حرکـت قیمـت در تمـام قراردادهـای قابـل عرضـه 

بـورس فلـزات لنـدن شـد. بنابرایـن ممکن اسـت این 

اقدامات تا مدتی ادامه داشته باشد.

آخریـن بـاری کـه اروپـا شـاهد درگیـری نظامـی 

مشـابه جنـگ روسـیه و اوکرایـن بـود، بـورس فلـزات 

لنـدن رونـد تجـارت را در سـال 1941 به حالت تعلیق 

درآورد. ایـن بـورس بـه شـرط لغـو سیسـتم کنتـرل 

رونـد  دوبـاره  شـد  حاضـر  روی  قیمـت  بـر  دولتـی 

تجارت خود را در سال 1953 آغاز کند.

بحران نیکل؛ قسمت دوم  
لنـدن  فلـزات  بـورس  نیـکل،  بحـران  روز  در 

تمامـی معامـالت انجـام شـده در طـول روز را لغـو 

کـرد. هیچ کـدام از شـرکت های سـرمایه گذاری 

 Jane Street Global« و »Elliott Associates«

Trading« نتوانسـتند داشـتن حـق بـورس فلـزات 

در سـناریوها و حالت های مختلف اخیر که توسـط 

بانک انگلستان انجام شد، عملکرد ضعیفی نسبت 

به همتایان خود نشـان داد. این آزمایش، یک تسـت 

تکمیلی و بدون ارزیابی رد یا تایید بود که سیستم 

کاهـش  بـه  رو  را  لنـدن  فلـزات  بـورس  کلیرینـگ 

توصیـف کـرد. بـا ایـن حـال، بایـد عنـوان کـرد جـای 

تعجـب نیسـت کـه وضعیـت ایجـاد شـده در بـورس 

فلزات لندن به خاطر بحران نیکل به وجود آمد.

آخریـن بـاری کـه بـورس فلـزات لنـدن معامالت 

بـود. یعنـی  خـود را متوقـف کـرد، در سـال 1988 

درسـت زمانی که سیسـتم توزیع نیکل دچار بحران 

گشـت و ایـن اتفـاق منجـر بـه ایجاد خـالء نقدینگی 

)اختالف قیمت فاحش در بازار( شد.

بـه همیـن دلیـل یـک جلسـه اضطـراری از سـوی 

هیئـت مدیـره ایـن بـورس بـرای تخصیـص یـک وام 

محـدود برگـزار شـد تـا امـکان از سـرگیری معامـالت 

فراهم شود، بنابراین قیمت آغازین روز معامالتی بر 

مبنای قیمتی که تاکنون در معامالت ارائه نشـده 

بود، کاهش پیدا کرد.

در همیـن راسـتا در ایـن سـال ها، شـرایطی بـرای 

ایـن صنعـت در مـورد کاسـتی های  مباحثـات در 
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قـرارداد بـورس فلـزات لندن فراهم شـد کـه حتی در 

آن زمـان تنهـا بخـش کوچکـی از طیـف محصـوالت 

نیکل را شامل می شد.

در همیـن رابطـه، هیـچ گونـه راه حلـی بـرای ایـن 

مسئله پیدا نشد و قرارداد مربوط به نیکل با خلوص 

99.8 درصـد یـا بیشـتر، امـروز بخـش کوچکتـری از 

تولید نیکل جهان را پوشش می دهد.

 »Tsingshan« شـرکت  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 

بیشترین موقعیت های فروش را در ماه مارس سال 

جـاری بـرای عرضـه  و فـروش در اختیـار داشـت امـا 

هـدف این شـرکت تحویل کاالها به انبارهـای بورس 

فلزات لندن نبود.

بازگشت به اصول اولیه؟  
فلز نیکل به یک مکانیسم قیمت گذاری جدید 

نیـاز دارد تـا بتـوان محصـوالت جدیـدی را کـه در 

بخش باتری خودروهای الکتریکی عرضه می شوند، 

مدیریت کرد.

در همیـن راسـتا، سـواالتی از جملـه اینکـه آیـا 

بـورس فلـزات لنـدن می توانـد بـرای بحران بـه وجود 

آمـده در ایـن رابطـه راه حلـی ارائـه دهد یا با توجه به 

اینکـه بخشـی از بـازار نیـکل تحت سـلطه عرضه این 

فلز از اندونزی به مقصد چین است، احتمال اینکه 

آسـیا  در  بیشـتر  مبـادالت  سـمت  بـه  تـرازو  کفـه 

سنگینی کند چقدر است، مطرح می شود.

بورس سنگاپور به تازگی دو پلتفرم معامالت 

مرتبـط بـا فلز کبالت و دو پلتفـرم معامالت مرتبط 

بـا فلـز لیتیـوم را در تـالش بـرای گرفتـن سـهمی از 

راه انـدازی  الکتریکـی  خوردروهـای  باتـری  بـازار 

کرده است.

فلـز نیـکل یـک عنصـر مناسـب بـرای ترکیـب بـا 

دیگـر عناصـر بـرای فـروش در بازارهـای منطقـه ای 

اسـت کـه قبـل از مکانیسـم قیمت گـذاری بـورس 

فلزات لندن کنار گذاشته شد.

بـورس  در همیـن حـال، معامـالت کبالـت در 

»CME« از زمان راه اندازی آن در پایان سال 2020 به 

طور پیوسـته رشـد داشـته اسـت؛ حتی در شـرایطی 

که معامالت در بورس فلزات لندن کاهش داشت.

معامـالت  آمریـکا،  متحـده  ایـاالت  بـورس 

محصوالت جدیدی مانند میکرو مس ها را راه اندازی 

و  هـزار  دو  کـم  حجـم  علی رغـم  کـه  اسـت  کـرده 

تقریبـا  معـادل  آن،  معامالتـی  الت  هـر  500پونـدی 

400هزار تن در پنج ماه اول عرضه معامله شد.

بورس آتی شـانگهای نیز با راه اندازی معامالت 

مس و مشارکت با بورس بین المللی انرژی، درصدد 

است تا وارد بازارهای بین المللی و خارج از مرزهای 

چیـن شـود. در همیـن راسـتا، حجم معامـالت تا ماه 

سـپتامبر امسـال 24 درصد نسـبت به سـال گذشته 

افزایـش داشـته و حجـم معامـالت بـاز نیـز دو برابـر 

شده است.

همـان طـور کـه صنعـت جهانـی شـده فلـزات به 

طور فزاینده ای در حال منطقه ای شدن است، طبیعی 

اسـت کـه قدرت قیمت گـذاری بورس فلـزات لندن 

در حال از بین رفتن باشد.

شـرکت های سـرمایه گذاری تمام تالش خود را 

در جهـت یافتـن راه حلـی بـرای عبـور از ایـن بحـران 

موجـود می کننـد. ایـن در حالـی اسـت کـه بـورس 

لنـدن در 9 ماهـه سـال جـاری، کاهـش 6  فلـزات 

درصـدی حجـم معامـالت را تجربـه کـرد. ایـن امـر 

بـدان معناسـت کـه تـا زمانی که گره مشـکل بورس 

فلـزات لنـدن در دادگاه در رابطـه بـا بحـران نیـکل 

بـه دوران اوج  ایـن بـورس نمی توانـد  رفـع نشـود، 

خود بازگردد.

نکتـه مهـم در این رابطه، وجود پایگاه مشـتریان 

صنعتـی بـورس فلـزات لنـدن اسـت کـه هنـوز یـک 

امتیاز بسیار مثبت برای این بورس تلقی می شود و 

اگـر ایـن بـورس بخواهـد دوبـاره در مسـیر اوج قـرار 

بگیرد، باید بر این پایگاه خود تکیه کند.

ایـن بـورس می توانـد کار خـود را با اطمینان از 

تطبیق دادن نیازهای مشتریان خود با قراردادهای 

کنـد.  شـروع  خـود  فلـزات  بـورس  عرضـه  قابـل  

بحـران بـه وجـود آمـده در رابطـه با نیـکل می تواند 

نشـانی از ایـن موضـوع باشـد کـه اگـر ارتبـاط بیـن 

بـازار فیزیکـی و بورس قطع شـود، چـه بحران هایی 

به وجود می آید.
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فلزات آلیاژی و آلیاژها

توسعهبخشموادمعدنیحیاتیدرآمریکا

تامینمواداولیه؛چالشیبرایپاسخگوییبهتقاضایباتریسازان
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توسعه بخش مواد معدنی حیاتی 
در آمریکا

وزارت انـرژی ایـاالت متحـده آمریـکا خبر اختصـاص 39 میلیـون دالر یارانه جدیـد را با هدف 
توسعه زنجیره تامین داخلی »مواد معدنی حیاتی« این کشور اعالم کرد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از موسسـه »Fastmarkets«، بـا اعالم خبر 

اعطای این بسته حمایتی در روز پنجشنبه 27 اکتبر 

سـال 2022، وزارت انـرژی آمریـکا بیـان کـرد کـه ایـن 

بودجـه تخصیـص یافتـه بیـن 16 پـروژه در 12 ایالت با 

اولویـت دانشـگاه ها، آزمایشـگاه های ملـی و بخـش 

خصوصی تقسیم می شود.

هـدف هـر پـروژه توسـعه فنـاوری مقیاس پذیـر 

تجـاری اسـت کـه حجـم عرضه مـواد معدنی حیاتی 

آمریکا در فهرسـتی که توسـط سازمان زمین شناسی 

ایاالت متحده آمریکا مدیریت شـده و توسـط قانون 

انـرژی ایـن کشـور در سـال 2020 ایجـاد شـده اسـت را 

افزایش می دهد.

مقـدار تولیـد داخلـی مـواد معدنـی حیاتـی بـرای 

پاسخ به میزان مشوق های مالیاتی تعیین شده برای 

حجم تولید باتری خودروهای الکتریکی که در قانون 

کاهـش تـورم آمریـکا ذکـر شـده، ضـروری اسـت کـه 

شـامل یـک اعتبـار مالیاتـی هفـت هـزار و 500 دالری 

برای خودروهای الکتریکی بوده و منطبق با معیارهای 

ارائه شده برای مواد معدنی حیاتی است.

بـرای کسـب اعتبـار مالیاتـی باید تـا سـال 2027، 
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ارزیابـی موسسـه »Fastmarkets« از پریمیـوم 

بریکـت نیـکل بـا تحویـل در ایالت هـای غـرب میانـه 

آمریـکا، رقمـی بیـن 120 تـا 180 سـنت در هـر پوند در 

روز 28 اکتبـر را نشـان می دهـد کـه نسـبت به هفته 

گذشته بدون تغییر باقی مانده است.

 »Fastmarkets« موسسـه  بـه  منابـع  برخـی 

اعـالم کردنـد کـه دسـتیابی بـه آسـتانه تعیین شـده 

بـرای بـه دسـت آوردن مشـوق های مالیاتـی از نظـر 

بسیاری، یک تحول موفقیت آمیز برای خودروهای 

الکتریکی به شمار می رود.

حداقل 80 درصد از فلزاتی همچون لیتیوم، کبالت، 

نیـکل، منگنـز و گرافیـت مـورد اسـتفاده در تولیـد 

متحـده  ایـاالت  در  الکتریکـی  خودروهـای  باتـری 

آمریـکا یـا کشـوری کـه آمریـکا بـا آن قـرارداد تجـارت 

آزاد دارد، استخراج و فرآوری شود.

 »Fastmarkets« ارزیابی قیمت هفتگی موسسه

بـرای کربنـات لیتیـوم بـا غلظـت 99.5 درصـد، کانـه 

باتری و هزینه تحویل در بنادر اروپا و ایاالت متحده 

آمریـکا بـدون تغییـر مابیـن 71 تـا 73 دالر بـه ازای هـر 

کیلوگرم در روز 26 اکتبر سال  2022 اعالم شد.

نشـان  مطالعـات  برخـی  رابطـه  همیـن  در 

می دهـد کـه مشـوق های مالیاتـی، عامـل اصلـی 

تقاضای مصرف کنندگان برای خودروهای الکتریکی 

اسـت؛ چراکه هزینه باالی خودروهای الکتریکی 

بـه این معناسـت که مصرف کننـدگان به احتمال 

زیـاد تمایـل دارند خودروهای با سـوخت فسـیلی 

بدون یارانه را انتخاب کنند.

کـه  کردنـد  بیـان  خودروسـازان  از  برخـی 

بـا  رابطـه  در  جدیـد  شـده  تعییـن  آسـتانه های 

بـا  هـم  و  آمریـکا  در  )هـم  فعلـی  تولیـد  ظرفیـت 

شـرکای تجـارت آزاد ایـن کشـور( آنقـدر باالسـت 

کـه دسـتیابی بـه انطبـاق معیارهـای مذکـور در 

کوتاه مـدت دشـوار خواهـد بـود و می توانـد منجر 

بـه بهره منـدی سـایر کشـورها از مزایای اقتصادی 

آن شود.

در همیـن راسـتا، سـواالت گوناگونـی مطـرح 

می شـود کـه مهم تریـن آن  چگونگـی روبه رویـی بـا 

چالش هـای موجـود در زنجیره هـای تامیـن اسـت. 

شـرکای  از  انگشت شـماری  تعـداد  تنهـا  بنابرایـن 

تجاری آزاد کنونی ایاالت متحده آمریکا، توانایی 

تولیـد باتـری یـا تولیـد »مـواد معدنـی حیاتـی« را 

دارند که به طور رسمی شناسایی شده اند.

بیـان ایـن مـوارد موجـب شـده اسـت اهمیـت 

بیانیـه 27 اکتبـر سـال 2022 وزارت انـرژی آمریکا 

دو چندان شود.

جنیفـر گرانهولـم، وزیـر انـرژی ایـاالت متحـده 

آمریـکا مطـرح کـرد کـه وجـود یـک زنجیـره تامیـن 

داخلـی قابـل اعتمـاد و پایـدار از مـواد حیاتـی کـه 

دیگـر  و  بادوام تـر  باتری هـای  بـرای  الزم  انـرژی 

فناوری هـای مرتبـط بـا انرژی هـای نسـل بعـدی را 

تامیـن می کنـد، بـه منظـور دسـتیابی بـه آینـده ای 

مبتنی بر انرژی های پاک بسیار ضروری است.

بـر همیـن اسـاس، ارائـه ایـن مشـوق ها توسـط 

وزارت انـرژی آمریـکا موجـب تقویت مجدد فرایند 

تولیـد در ایـن کشـور و کاهـش اتـکای بیـش از حـد 

آمریـکا بـه کشـورهای ذ ی ربـط می شـود و آمریـکا را 

و  تحقیـق  زمـزه  در  پیشـتاز  کشـوری  عنـوان  بـه 

نوآوری در جهان معرفی می کند.
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تامین مواد اولیه؛ چالشی برای پاسخگویی به 
تقاضای باتری سازان

از آنجایـی کـه کشـورهای غربی بـه دنبـال افزایش ظرفیـت باتری سـازی هسـتند، یکی از 
چالش هـای پیـش روی ایـن صنعـت، تامیـن مـواد اولیـه کافـی بـرای تامیـن حجـم تقاضای 

باتری ها تا سال ۲030 است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بـه  نقـل از موسسـه »Platts«، شـرکت باتری سـازی 

»Northvolt« معتقـد اسـت کـه امـکان تامیـن مـواد 

اولیـه و راه انـدازی پاالیشـگاه های کافـی بـرای تامیـن 

برنامه ریـزی  شـده ظرفیت های تولیـد ابرکارخانه ها تا 

سال 2030 وجود ندارد.

آنـدرس ثـور، مدیـر ارتباطـات و امـور همگانـی 

شـرکت »Northvolt« در منطقه شـمال اروپا، به 

شـرکت ارائـه  دهنـده اطالعـات انـرژی و کاالهـا بـا 

 »S&P Global Commodity Insights« نـام 

اکوسیسـتمی  بـا  مطابـق  برنامـه  ایـن  کـه  گفـت 

اسـت کـه بایـد در طـول دهـه آینـده توسـعه یابد و 

نـه تنهـا عرضه مـواد اولیه را افزایش می دهد بلکه 

موجـب رشـدی پایـدار و قابـل  اطمینـان در رونـد 

عرضه می شود.

وی افزود که شرکت »Northvolt« از ارائه یک 

اسـتراتژی گسـترده بـرای اطمینـان از رونـد تامیـن 

کافـی بـرای کارخانه هـای خـود خبـر داده اسـت. از 

جمله این استراتژی ها می توان به راه اندازی زنجیره 

توسـعه  و  یـا کاوش  اولیـه  مـواد  تامیـن منطقـه ای 

مصالح جایگزین با در نظر گرفتن فرایند بازیافت به 

عنوان عامل کلیدی اشاره کرد.

ثـور در ادامـه مطـرح کـرد که هدف این شـرکت 

ایـن اسـت کـه تـا سـال 2030، حداقـل 50 درصـد از 

مواد اولیه ای که برای تولید باتری استفاده می شود، 

از مواد بازیافتی تهیه شود.

کوین براندیش، مدیرعامل شـرکت باتری سـازی 

»AMTE Power« اذعـان کـرد کـه نیـاز بـه تنـوع 

مواد اولیه مورد استفاده در زنجیره تامین و استفاده 

از مـواد دیگـر ماننـد یـون سـدیم بـرای کاربردهـای 

مناسـب وجـود دارد. عالوه براین، ارائه حمایت  های 

دولتی در این راستا حیاتی به نظر می رسد.
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افزایش را از آغاز سال 2022 تجربه کردند.

می توانـد  لیتیـوم  کـه  اسـت  معتقـد  جنسـن 

بزرگ تریـن چالـش را ایجـاد کنـد؛ چراکـه بسـیاری از 

پروژه هـای تولیـد لیتیـوم در اروپـا و ایـاالت متحـده 

آمریکا، به طور کلی فعالیت های تولیدی خود را در 

این زمینه متوقف کرده اند.

بـا ایـن حـال، شـرکت تالـگا در حـال حاضـر اکثـر 

 Customer« مـواد اولیـه مـورد نیـاز بـرای کارخانـه

Qualification Plant« و بخـش فـاز اول کارخانـه 

»Giga Arctic« خـود را تامیـن کـرده و در عیـن حال 

و  اولیـه  مـواد  تامیـن  دنبـال  بـه  مـداوم  طـور  بـه 

تامین کنندگان جدید است.

وجود حجم کافی کبالت برای عرضه   
در بازار

 »Cobalt Institute« آدام مک کارتی، مدیر انجمن

معتقـد اسـت کـه تـا سـال 2030، کبالـت کافـی بـرای 

خواهـد  وجـود  تقاضاهـا  حجـم  بـه  پاسـخگویی 

داشت؛ هرچند این کار نیازمند به سرمایه گذاری 

و ادامـه تنوع بخشـی در حـوزه صنعـت و فراینـد 

بازیافت دارد.

ایـن تنوع بخشـی در رونـد عرضـه می توانـد از 

ذخایر بکر استرالیا به دست آید. به عالوه کبالت را 

می توان از حوضچه  باطله حاصل از استخراج نیکل 

و مـس در اسـترالیا، جمهـوری دموکراتیـک کنگـو و 

آمریکای جنوبی نیز تامین کرد.

مـک کارتـی اضافـه کـرد که فراینـد بازیافت یک 

بخـش در حـال رشـد اسـت؛ بـه طـوری کـه در حـال 

حاضـر حـدود 10 درصـد از عرضـه جهانـی کبالـت از 

طریق بازیافت تامین می شـود. همچنین با افزایش 

رشـد بازیافـت و پایـان عمـر باتری هـای فرسـوده، این 

صنعت در مسیر ترقی حرکت می کند.

وی در ادامه تاکید کرد که سیاست های حمایتی 

و تشـویقی و گاهـی الزامـی در صنعـت بازیافـت 

می تواند مثمر ثمر واقع شود.

مدیـر انجمـن »Cobalt Institute« گفـت کـه 

در یـک دوره کوتاه مـدت تـا میان مـدت، پیش بینـی 

می شـود کـه محدودیت هایـی در عرضـه به  وجود 

آیـد امـا اگـر سـرمایه گذاری ها در معـادن جدیـد و 

شرکت تولید کننده گرافیت با نام شرکت تالگا 

از چالش هـای دیگـری در پاسـخگویی بـه تقاضـای 

باتری ها که شـامل کمبود ذخایر مناسـب، سـهولت 

دسترسـی بـه معـدن و در دسـترس بـودن ظرفیـت 

پاالیشگاه است، نام می برد.

رونـد  در  تسـریع  بـرای  تـالش  حاضـر  حـال  در 

صـدور مجـوز بـرای پروژه هـای مـواد اولیـه حیاتـی 

ایجـاد چنیـن  رابطـه هرچنـد  ایـن  در  دارد.  وجـود 

تغییراتـی می توانـد موثـر باشـد امـا منجـر بـه رفـع 

کامل مشکالت نخواهد شد.

عالوه برایـن، شـرکت تالـگا قصـد دارد ظرفیـت 

تولید پروژه اولیه باتری آند خود را در کشـور سـوئد 

از 19 هزار و 500 تن در سال به حدود 100 هزار تن در 

سـال گسـترش دهد تا بتواند تا سـال 2030، حدود 10 

درصد از حجم تقاضای آند قاره اروپا را تامین کند. 

همچنیـن ایـن شـرکت بـا انجـام تحقیقـات در حـوزه 

بیشـتر  امـکان گسـترش  دنبـال  بـه  زمین شناسـی، 

ظرفیـت تولیـد پـس از سـال 2026 اسـت تـا بتوانـد 

حجم تقاضا در بلندمدت را تامین کند.

از سوی دیگر، تام اینار جنسن، مدیرعامل شرکت 

پـاک معتقـد اسـت کـه مـواد  باتری هـای  سـازنده 

اولیـه، پروژه هـای مرتبـط با آن و ظرفیت کلی کافی 

بـرای تامیـن نیازهـای حجـم عرضـه در دهـه آینـده 

وجود دارد.

جنسـن پیش بینـی می کنـد کـه رونـد عرضـه و 

تقاضا، رشد فوق العاده ای خواهد داشت و دوره هایی 

موقـت از عـدم تعـادل در رونـد عرضـه و تقاضـا در 

برخـی  علی رغـم  آمـد.  خواهـد  وجـود  بـه  آینـده 

نوسـانات در بـازار، انتظـار مـی رود میانگیـن قیمـت 

مواد اولیه در آینده نسبت به امروز کاهش بیشتری 

را تجربه کند.

موسسـه »Platts« به عنوان بخشـی از شـرکت 

 S&P Global«  ارائه  دهنده اطالعات انرژی و کاالها

از  حمل ونقـل  هزینـه   ،»Commodity Insights

طریـق دریـا و بـه  وسـیله کشـتی کربنـات لیتیـوم و 

هیدروکسـید لیتیوم در روز 10 نوامبر سـال جاری را 

76 هـزار دالر در هـر تـن و 83 هـزار و 800 دالر در هـر 

تـن بـا تحویـل در انبارهـای شـمال آسـیا ارزیابـی کرد 

درصـد  و 164.35  درصـد  ترتیـب 124.85  بـه  کـه 

شرکت باتری سازی 
»Northvolt« معتقد 
است که امکان تامین 
مواد اولیه و راه اندازی 
پاالیشگاه های کافی 

برای تامین برنامه ریزی  
شده ظرفیت های تولید 

ابرکارخانه ها تا سال ۲030 
وجود ندارد
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تاسیسات فرآوری ادامه پیدا کند، این محدودیت ها 

کاهش می یابد.

مـک کارتـی مطـرح کـرد کـه بـا در نظـر داشـتن 

فرایند اسـتخراج و بازیافت زمینی و مواد حاصل از 

حوضچه های  باطله، با اطمینان می توان اعالم کرد 

کـه عرضـه کافـی بـرای پاسـخگویی بـه حجـم تقاضـا 

وجود دارد.

همچنیـن تنـوع در شـیمی باتری هـا )باتری های 

غیر قابـل  شـارژ و قابـل  شـارژ( نیـز بـر حجـم تقاضـای 

کبالت تاثیر خواهد داشت. هرچند حجم تقاضا به 

دلیل افزایش تولید باتری ها در حال افزایش است.

از  کـه صحبـت  کـرد  خاطرنشـان  کارتـی  مـک 

جایگزینی کبالت در باتری ها مطرح شده است اما 

بـا  ایـن فناوری هـا در مقایسـه  اینکـه  نکتـه اصلـی 

باتری های فسفات لیتیوم یونی، در مراحل ابتدایی 

توسـعه خـود بوده انـد و مناسـب و آمـاده عرضـه در 

بازار یا تولید در مقیاس انبوه نیستند.

موضوعـی کـه بایـد به آن اشـاره کرد، این اسـت 

کـه باتری هـای حـاوی کبالـت بـه ایـن زودی هـا از 

چرخـه مصرف خارج نمی شـوند امـا زمانی که فضا 

جایگزین هـای  از  اسـتفاده  جهـت  رقابـت  بـرای 

کبالـت در باتری هـا بـا اسـتفاده از فراینـد بازیافـت 

ایجاد شود، هیچ گونه مشکلی در روند توسعه این 

وجـود  بـه  آینـده  سـال  تـا 15   10 طـی  جایگزین هـا 

نخواهد آمد.

اثرگذاری تعداد پاالیشگاه بر روند   
حجم تقاضا

در همیـن حـال، آنـدره مجدالنی، مدیر فـروش و 

بازاریابـی شـرکت »AMG Lithium Global« بیـان 

کـرد کـه کمبـود ظرفیـت تبدیـل و پاالیـش در قـاره 

اروپا، مسـئله ای اسـت که نیاز به توجه و رسـیدگی 

بیشتری دارد.

و  باالدسـتی  صنایـع  در  بیشـتر  مسـئله  ایـن 

اسـتخراج ذخایـر معدنـی محلـی کـه فعالیت هـای 

اندکی در این راستا در آن انجام شده است، نمود 

پیـدا می کنـد. بـه طـور قطـع، ایـن حجـم از فعالیت 

کم جهت استخراج در صنایع باالدستی نمی تواند 

بـه طـور کامـل حجـم تقاضـای اروپـا را برطـرف کند 

امـا تـا حـدودی در تامیـن نیـاز قـاره سـبز تاثیرگـذار 

خواهد بود.

شرکت »AMG« در حال تمرکز روی اروپا برای آغاز 

برنامه ریـزی بـرای خدمت رسـانی بـه تولیدکننـدگان 

محلـی کاتد به  وسـیله هیدروکسـید لیتیـوم باتـری از 

پاالیشگاه خود در شـهر »Bitterfeld-Wolfen« آلمان 

که در نیمه دوم سال 2023 راه اندازی می شود، است.

شـرکت »AMG« در ادامـه افـزود کـه در حـال 

برنامه ریـزی بـرای سـاخت پنـج مـاژول هیدروکسـید 

لیتیـوم بـا ظرفیـت 20 هـزار تـن در سـال اسـت کـه از 

نظـر مـواد اولیـه قابـل  تغییـر خواهنـد بـود و تـا سـال 

2030 بـه ظرفیـت 100 هـزار تن در سـال می رسـد؛ این 

در حالی است که حجم نیاز اروپا بیش از 550 هزار 

تن در سال است.

فریـر جنسـون معتقـد اسـت کـه کمبـود مـواد 

بـا  می توانـد  لیتیـوم،  تولیـد  بـرای  ویـژه  بـه  اولیـه 

راه انـدازی ظرفیـت پاالیـش بیشـتر در اروپـا کاهـش 

یابـد و منجـر بـه فراهـم شـدن تامیـن منابـع از طیف 

گسترده تری از تامین  کنندگان مواد اولیه شود.

بـا ایـن حـال، مـک کارتـی کمبـود پاالیشـگاه در 

کشـورهای غربی را به عنوان مسـئله اصلی در نظر 

نمی گیـرد؛ چراکـه بـر ایـن باور اسـت کـه دولت های 

بـا سـرمایه گذاری در پاالیـش تمامـی مـواد  غربـی 

معدنـی حیاتـی می تواننـد بـر سـلطه چیـن در ایـن 

صنعت غلبه کنند.

در همیـن رابطـه، حـدود 65 درصـد از کبالـت 

جهـان در چیـن پاالیـش می شـود. دومیـن پاالیشـگاه 

بـزرگ کبالـت جهـان در منطقه شـهر کوکـوال فنالند 

اسـت کـه حـدود 13 درصـد از سـهم پاالیـش جهانـی 

کبالت را در اختیار دارد.

مـک کارتـی در پایـــان یـــادآور شــد کـــه رونـــد 

سرمایه گذاری در اروپا و به ویژه کانادا ادامه دارد 

و این یک ضــرورت سیاسی برای ساخت پاالیشگاه ها 

است اما در عین حال نگرانی هایی در مورد تامین 

حجـم عرضـه مـورد تقاضـا وجـود دارد و ایـن بـدان 

ایـن  حـل  دنبـال  بـه  بایـد  کشـورها  کـه  معناسـت 

مسئله باشند.

 لیتیوم می تواند بزرگ ترین 
چالش را ایجاد کند؛ چراکه 
بسیاری از پروژه های تولید 

لیتیوم در اروپا و ایاالت 
متحده آمریکا، به طور کلی 
فعالیت های تولیدی خود 
را در این زمینه متوقف 

کرده اند
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