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در حالـی کـه قیمـت مـس در بازارهـای جهانـی طی چند مـاه اخیر با 

نوسـان همـراه بـوده اسـت و از مـرز 10 هـزار دالر بـه ازای هـر تـن تـا حـدود 

هفـت هـزار دالر بـه ازای هـر تـن در بورس فلـزات لندن کاهش پیدا کرده 

و در حـال حاضـر بـه حـدود هشـت هـزار و 300 دالر بـه ازای هر تن رسـیده 

اسـت، بـه نظـر می رسـد بـا توجـه بـه شـرایط کشـور چیـن در مقام یکـی از 

غول هـای اقتصـادی جهـان، این نوسـان قیمت موقتی باشـد و نکته حائز 

اهمیـت اینکـه در چنیـن شـرایطی، مـا بایـد بـه دنبـال سـرمایه گذاری و 

اکتشاف بیشتر در صنعت مس باشیم؛ چراکه این مهم منجر به ارزآوری 

10 میلیـارد دالری بـرای کشـور خواهـد شـد. بـه همیـن منظـور، تولید یک 

میلیـون تـن کاتـد مـس در داخـل توسـط شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران 

هدف گذاری شده است که علی رغم تولید 320 هزار تنی این محصول، 

پتانسیل توسعه تولید آن در سال های پیش رو وجود دارد.

عرضـه کاتـد مـس در بـورس کاالی ایـران طـی چنـد هفتـه اخیـر بـا 

چالش هایی همراه شده است که می تواند برگرفته از یک سری عوامل 

در نظـام عرضـه و تقاضـا باشـد. اختـاف قیمـت ارز آزاد و نیمایی، یکی 

از مـوارد اثرگـذار در ایـن زمینـه بـه شـمار می آیـد کـه باعـث شـده اسـت 

برخـی سـرمایه گذاران از محـل اختـاف قیمت ایجاد شـده عرضه کاتد 

مـس در بـورس سـوء اسـتفاده کننـد. از ایـن رو، دولـت و بانـک مرکـزی 

باید تمهیدات الزم جهت ثبات نرخ ارز را بیندیشند تا تولیدکنندگان 

محصـوالت مسـی بتواننـد بـدون دغدغـه خاصی، معامات خـود را در 

تـاالر بـورس انجـام دهنـد امـا از آنجایـی کـه ایـن مهـم هنـوز بـه وقـوع 

نپیوسـته اسـت، بنابرایـن ضـرورت دارد انجمن های تخصصی به همراه 

معاونـت امـور معـادن و صنایـع معدنـی وزرات صمـت نیـز به ایـن حوزه 

ورود پیـدا کننـد تـا شـاهد کاهـش حداکثری مشـکات موجود باشـیم. 

البتـه ذکـر ایـن نکتـه حائـز اهمیـت اسـت کـه برخـاف فـوالد و سـایر 

زنجیره هـای معدنـی، خوشـبختانه مـس با کمترین معضل مواجـه بوده 

اسـت و بـه نظـر می رسـد شـرکت ملـی مـس بـه خوبـی توانسـته اسـت 

شرایط حاکم در زمینه عرضه کاتد مس را مدیریت کند.

در همیـن راسـتا، بایـد توجـه داشـت کـه اتحادیـه اروپـا بـه دنبـال آن 

اسـت کـه تولیـد کربـن خـود را تا سـال 2050 بـه میـزان 80 درصد کاهش 

دهد و ضمن به کارگیری از انرژی های پاک، بیشترین بهره وری را از فلز 

مـس داشـته باشـد. بـر همیـن اسـاس تولیـد کاتـد مـس تـا آن زمـان بایـد 

چهـار برابـر افزایـش یابد که بدون شـک تولید این محصـول در ایران نیز 

بایـد بـه همیـن میـزان رشـد پیـدا کنـد تا بتوانیـم سـهم خـود از بازارهای 

جهانی تولید این محصول را حفظ کنیم. همچنین پیش بینی می شود 

قیمـت مـس بـه 15 هـزار دالر بـه ازای هـر تـن در آینده نزدیک رشـد پیدا 

کند و بررسی تمامی این مسائل حاکی از آن است که ما باید به دنبال 

توسـعه سـرمایه گذاری در صنعـت مـس کشـور باشـیم تـا بـه سـودآوری 

بیشتری نیز دست پیدا کنیم.

همچنیـن ذکـر ایـن نکتـه حائـز اهمیـت اسـت که تولیـد محصوالت 

هـای تـک مسـی بایـد در دسـتور کار فعـاالن ایـن صنعـت قـرار بگیـرد تـا 

بتوانیـم ضمـن برقـراری ارتباطـات تجـاری بـا نقـاظ مختلـف جهـان، از 

فنـاوری و نوآوری هـای جدیـد در ایـن حوزه اسـتفاده کنیم و در راسـتای 

تقویـت شـرکت های دانش بنیـان فعـال در صنعـت مـس گام برداریـم. 

تشـکیل شـوراهای سیاسـت گذاری در بخـش معـدن و صنایـع معدنـی، 

مقوله مهمی اسـت که می تواند اثرگذاری مثبت در این حوزه داشـته 

باشـد و پیشـنهاد احیـای آن بـه معاونـت امـور معـادن و صنایـع معدنـی 

وزرات صمـت نیـز ارائـه شـده اسـت. در پایـان می تـوان گفـت کـه مس، 

یکی از مهم ترین و اسـتراتژیک ترین صنایع معدنی به شـمار می آید که 

باید چالش ها و موانع پیش روی تولید یک میلیون تن کاتد در شـورای 

رونـق  شـاهد  بتوانیـم  تـا  بگیـرد  قـرار  بررسـی  مـورد  سیاسـت  گذاری 

روزافـزون تولیـد و همچنیـن صـادرات محصـوالت مسـی در بازارهـای 

جهانی باشیم.

آینده درخشان در انتظار مس

بهرام شکوری
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توسعه تولید مبتنی بر رویکرد دانش بنیان 
هوشمندسازی معادن یک ضرورت است  

مجتبی حمیدیان، مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق در گفت وگو با »فلزات آناین«:
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آهـن بـه عنـوان فراوان ترین عنصـر الیـه خارجی پوسـته زمین در طبیعت، بیشـتر بـه صورت 
اکسـید و سـولفور یافـت می شـود. در حـال حاضر، سـالیانه بیـش از دو میلیـارد تن سـنگ آهن از 
معـادن جهان، اسـتخراج و در کوره های فوالدسـازی تبدیل به فوالد می شـود. در ایران نیز سـالیانه 
حـدود 18 میلیـون تـن سـنگ آهن از معـادن سـنگ آهن مختلف کشـور ماننـد چادرملـو، گل گهر، 
مرکـزی و معادن کوچک مقیـاس بخش خصوصی، اسـتخراج و مورد مصرف واحدهای فوالدسـازی 
کشـور قـرار می گیرد. منطقـه بافق به علـت دارا بودن معادن غنی از سـنگ آهن، بیشـتر مورد توجه 
دولـت، مسـئوالن و سـرمایه گذاران بخـش خصوصی طی سـالیان اخیـر  قرار گرفته اسـت. معدن 
چغارت در 1۰ کیلومتری شـمال شـرقی شـهر بافق، 1۲۰ کیلومتری جنوب شـرقی شـهر یزد، ۷۵ 
کیلومتری جنوب غربی شـهر بهاباد و در حاشـیه کویر مرکزی ایران واقع شـده و دارای آب و هوای 
گـرم و خشـک با رطوبت کم اسـت. ارتفاع اولیه تـوده چغارت، یک هـزار و ۲8۶ متر از سـطح دریا 
و حـدود 1۵۰ متـر از سـطح منطقه اطـراف بوده اسـت. این معـدن، از طریق راه آهن سراسـری به 
طـول یـک هـزار کیلومتر بـا تهـران ، ۴۷۰ کیلومتر بـا ذوب آهن اصفهـان و ۶1۰ کیلومتـر از طریق 
سـیرجان بـه بندرعبـاس ارتبـاط دارد. بهره بـرداری از معدن چغارت از شـهریور ماه سـال 1۳۵۰، 
آغـاز و ایـن معـدن از نظر کمیت و کیفیت سـنگ آهن، بهترین معدن ایران تشـخیص داده شـد که 
بـه دنبـال آن، عملیات اکتشـاف تکمیلی و تجهیز آن هم زمان با اکتشـاف سـایر معادن و کانسـارها 
صـورت گرفـت. با توجه به وجـود معدن چغـارت و ۳8 آنومالـی دیگر و همچنین ذخیـره حدود یک 
میلیـارد و ۷۰۰ میلیـون تنـی در منطقـه بافق ، شـرکت سـهامی خاص معادن سـنگ آهـن مرکزی 
ایران، تاسـیس شـد و عملیـات بهره بـرداری از معدن چغـارت با ذخیـره ای معـادل 1۷۷ میلیون و 
۲۰۰ هـزار تـن شـامل 1۰۷ میلیون تن »B.F« و ۷۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تن سـنگ آهن پرفسـفر و 
کم عیـار جهـت تامین سـنگ آهن مـورد نیـاز شـرکت ذوب آهـن اصفهان صـورت پذیرفـت. این 
شـرکت عـاوه بر تولید سـنگ آهن مـورد نیـاز ذوب آهن اصفهان طی ۳۰ سـال گذشـته، مطالعات 
وسـیعی در زمینـه اکتشـافات معـادن سـنگ آهن انجـام داده اسـت. عـاوه بـر چغـارت، معـادن 
سـنگ آهن سـه چاهـون X و سـه چاهـون XI  نیـز معادن فعـال زیر مجموعه شـرکت سـنگ آهن 
مرکزی ایران هسـتند. در همین راسـتا، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آناین« گفت وگویی 
را بـا مجتبـی حمیدیان، مدیرعامل شـرکت سـنگ آهـن مرکزی ایـران بافق تدارک دیده اسـت که 

متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند: 

یکی از تامین کنندگان معتبر در زنجیره فوالد کشور 

با بیش از 50 سال سابقه فعالیت در حوزه صنعت و 

معدن، همواره تاش کرده است تا سیستم مدیریت 

یکپارچه کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت 

 ،ISO45001:2018 شغلی را مطابق با استانداردهای

و  مسـتقر   ISO9001:2015 و   ISO14001:2015

نگهداری کند و در این راستا حفظ و توسعه بازارهای 

داخلـی و ایجـاد ارزش افـزوده بیشـتر بـرای سـازمان، 

شـرکت سـنگ آهن مرکزی ایـران بافق   
چـه رویکـردی را بـه منظـور توسـعه تولید 

پایدار در دستور کار خود قرار داده است؟
شـرکت سـنگ آهـن مرکـزی ایـران بافـق به عنـوان 
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و  ذی نفعـان  حقـوق  رعایـت  جهـت  در  تـاش 

رضایت مندی مشتریان، حفظ و توسعه سرمایه های 

انسـانی، انتخـاب تامین کننـدگان مناسـب و نظارت 

مستمر بر خدمات و محصوالت آن ها، استفاده بهینه 

بـه  تعهـد  سـازمان،  اهـداف  بـا  متناسـب  منابـع  از 

پیشـگیری و کنتـرل آلودگی هـای زیسـت محیطی، 

تعهـد بـه پیشـگیری از مصدومیت هـا و بیماری های 

ناشی از کار، رعایت کلیه تعهدات و قوانین و مقررات 

کشـوری و سـازمانی و همچنیـن ارزیابـی عملکـرد 

فرایندها به منظور حرکت در مسیر بهبود مستمر را 

در دستور کار خود قرار داده است.

احـداث کارخانـه آهن اسـفنجی در بافق   
توسـط شـرکت سـنگ آهن مرکـزی ایران 

بافق به چه مرحله ای رسیده است؟
در راستای اجرای طرح های توسعه ای کسب وکارو 

طـرح  مجموعـه،  تولیـد  زنجیـره  تکمیـل  همچنیـن 

احداث کارخانه تولید آهن اسـفنجی با ظرفیت یک 

میلیـون و 700 هـزار تـن را در دسـتور کار خـود قـرار 

داده ایـم. عـاوه بـر معادنـی کـه تحت تملک شـرکت 

سنگ آهن مرکزی ایران بافق قرار دارد و طی 50 سال 

گذشته استخراج از آن ها صورت پذیرفته است، خط 

تولید پنج میلیون تنی کنسانتره و پنج میلیون تنی 

گندله نیز در مرحله بهره برداری قرار دارد. در راستای 

آینـده،  مـاه  دو  تـا  یـک  طـی  اسـفنجی  آهـن  تولیـد 

امیدواریـم مراحـل شناسـایی و ارزیابـی پیمانکاران 

بـه پایـان برسـد و پیمانـکار نهایـی مشـخص شـود تـا 

عملیـات اجرایـی احـداث ایـن کارخانـه پیـش از پایان 

سال 1401 آغاز شود.

ایـن شـرکت چـه طرح هـای توسـعه   
دیگری را در دست اقدام دارد؟

عملیـات اجرایـی و راه انــدازی پســـت بــرق 

150مگاوات، پروژه فاضاب شـهر بافق در سـه بخش 

شـبکه، انشـعاب و تصفیه خانه، پروژه فاضاب شـهر 

یـزد، پـروژه احـداث نیـروگاه سـیکل ترکیبـی، پـروژه 

احـداث نیـروگاه 35 مگاواتـی گازی، پـروژه احـداث 

نیـروگاه خورشـیدی 10 مگاواتـی، از دیگـر طرح هـای 

توسعه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق به شمار 

می آید. ضمن اینکه معاونت معدنی مجموعه، موفق 

و  چاهـون  سـه  معـادن  از  سـنگ  آهن  اسـتخراج  بـه 

تـن،  بـه میـزان چهـار میلیـون و 500 هـزار  چغـارت 

میـزان  بـه  )آریـز(   D19 آنومالـی  از  باطله بـرداری 

40میلیـون تـن و انجـام حفـاری اکتشـافی بـه میـزان 

10هزار متر شـده اسـت. در معاونت برنامه ریزی نیز 

موفق به اجرای پروژه های هوشمندسازی، پیاده سازی 

سیسیتم مدیریت یکپارچه در کارخانه گندله سازی و 

ارتقـای جایـگاه شـرکت بـه رتبـه 90 در بین 100 شـرکت 

 ،»HSE« برتـر کشـور شـده ایم. همچنیـن در حـوزه

شـاهد ارتقـای سـطح سـامت کارکنـان سـازمان بـه 

میـزان 3 درصـد نسـبت بـه سـال 1400، حفـظ شـرایط 

اسـتانداردهای  بـا  مطابـق  زیسـت محیطی شـرکت 

محیط زیست و کاهش تاثیرات آالینده های زیان آور 

محیط کار سازمان به میزان 4 درصد نسبت به سال 

پیش بوده ایم.

بـا توجـه بـه کاهـش قیمـت جهانـی   
سـنگ آهن، چه تمهیداتی را بـه منظور حفظ 

و توسعه تولید و فروش خود اندیشیده اید؟
در حال حاضر جهان به سـمت صنایع پیشـرفته 
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مـوج »ICT« کـه در دنیـا توسـعه پیـدا کـرد، بـا 

 »ICT« اندکی تاخیر به ایران نیز منتقل شد اما ورود

در حـوزه معـادن ایرانـی، بـا تاخیـر بیشـتری بـه وقـوع 

پیوسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه حـوزه معـادن در 

کشـور بـا نیـاز گسـترده ای نسـبت بـه »ICT« مواجـه 

اسـت. در حـال حاضـر، مشـکات و معضاتـی در 

معـادن وجـود دارد کـه تنهـا راه برطـرف کـردن آن هـا، 

استفاده از تکنیک های هوشمند است. صنعت فوالد 

روزبه روز در حال گسترده تر  شدن است و در پی آن، 

نیـاز هوشمندسـازی معادن نیـز افزایش می یابـد. در 

همیـن راسـتا مـا در حـال برداشـتن اولیـن گام هـا در 

راسـتای هوشمندسـازی معـادن هسـتیم و اقدامـات 

اولیه همچون تجمیع داده، ارزیابی داده، شناسایی ها 

و... صورت گرفته است. و باید توجه داشت که 

آینـده بـرای اداره معـادن، هیـچ راهـکاری جـز  در 

هوشمندسازی  وجود ندارد؛ چراکه با هوشمندسازی 

معـادن، بخـش قابل توجهی از حجم کارهـا و وظایف 

مدیران ذی ربط کاهش خواهد یافت و فرصت تکمیل 

زنجیره هـا و افزایـش حوزه هـای ارزش افـزوده ایجـاد 

خواهد شد. به همین دلیل است که هوشمندسازی 

و  مـواد  افـزوده  ارزش  افزایـش  اصلـی  پایـه  معـادن، 

محصوالت معدنی محسوب می شود. ضمن اینکه 

بـا وجـود هـوش مصنوعـی در معـادن، مـا قـادر بـه 

حوزه هـای  در  مختلـف  پیش بینی هـای  دریافـت 

معدنـی خواهیـم بـود کـه ایـن مهـم در صـادرات و 

توسعه فعالیت های صادراتی نیز نقش موثری را ایفا 

می کند. هوشمندسـازی معادن همچنین در ایفای 

سیاسـت های گوناگـون در نقـاط معدنـی کشـور و 

افزایش آمار فروش محصوالت معدنی نیز اثرگذاری 

چشـمگیری خواهـد داشـت. ارتبـاط بـا اکوسیسـتم 

فناوری و نوآوری کشور، یکی از رویکردهای نوین در 

شـرکت سـنگ آهـن مرکـزی ایـران بافـق اسـت کـه در 

همیـن راسـتا و در گام نخسـت، بیـش از 200 نیـاز 

فناورانـه شـرکت احصـا شـد و در نمایشـگاه اینوتکس 

تهران در قالب یک رویداد  مستقل )ریورس پیچ( به 

استارت آپ ها و مجموعه های فناور ارائه شد.

بـا توجه بـه نام گـذاری امسـال مبتنی بر   
»تولید، دانش بنیان و اشـتغال آفرین«، شرکت 

نسبت به صنایع اولیه و مادر در حال حرکت است 

و مـا از سـالیان پیـش، چنیـن اتفاقاتـی را در حـوزه 

معـدن و صنایـع معدنـی پیش بینـی می کردیـم. بـر 

همیـن اسـاس اگـر قـرار باشـد مـا همچنـان بـا همـان 

نیروی انسانی و ماشین آالت و تجهیزات موجود به 

فعالیـت خـود ادامـه دهیـم، بـدون شـک قـادر بـه 

رقابت در بازارهای جهانی نخواهیم بود و از زنجیره 

رقابـت خـارج خواهیم شـد؛ اگرچه اتفاقاتی که طی 

ماه های اخیر رخ داده است، قابل پیش بینی بوده و 

یک سـری دامنه های نوسـانی در قیمت نهاده های 

مختلـف معدنـی، صنعتـی و پتروشـیمی بـه ویـژه 

فوالد شـکل گرفته اسـت اما باید به این نتیجه مهم 

دست یابیم که شرکت هایی در عرصه رقابت باقی 

خواهنـد مانـد کـه بهره ورتـر، بهینه تـر و به روزتـر از 

رقیبان خود عمل کنند. یکی از مسائل مهم در این 

زمینه، به کارگیری از شبکه بازرگانی قدرتمند است 

تـا بتوانیـم ارزش بـاالی محصـوالت تولیـدی خـود را 

کماکان حفظ کنیم. شرکت سنگ آهن مرکزی ایران 

بافق، برنامه ریزی جدی در حوزه بازرگانی داخلی و 

بین الملـل جهـت فـروش محصـوالت تولیـدی در 

سطح بازار داشته است و در حوزه ارتقای کیفیت و 

نیـز  مختلـف  عرصه هـای  در  رقابت پذیـری 

از  همچنیـن  داشـته ایم.  بلندمـدت  برنامه ریـزی 

آنجایی که در حال حاضر قیمت نهایی محصوالت 

نـدارد،  اقتصـادی  توجیـه  صـادرات  بـرای  فـوالدی 

معتقد هسـتیم که شـرکت های ایرانی فعال به ویژه 

در بخـش مـواد اولیـه صنایع فـوالدی که قیمت ها با 

بایـد  اسـت،  شـده  همـراه  بیشـتری  رقابت پذیـری 

حضور موثری در عرصه بین المللی داشته باشند تا 

بتواننـد همچنـان بازارهـای صادراتـی خـود را بـرای 

آینده حفظ کنند. در حوزه سـرمایه گذاری نیز باید 

مشـارکت های موثـر بین المللـی تشـکیل شـود کـه 

خوشبختانه ما، مذاکرات و فعالیت های سازنده ای 

را در این زمینه داشته ایم و امیدوار هستیم شرکت 

موفقیت هـای  بـه  بافـق  ایـران  مرکـزی  آهـن  سـنگ 

بیشماری در تمامی این زمینه ها دست پیدا کند.

اهمیت هوشمندسـازی معادن کشـور را   
چگونه ارزیابی می کنید و آیـا اقدامات الزم در 

این زمینه صورت پذیرفته است؟
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سـنگ آهن مرکـزی ایران بافق چـه اقداماتی 
را در حوزه دانش بنیان انجام داده است؟

در حال حاضر 100 شرکت دانش بنیان با مجموعه 

سنگ آهن مرکزی ایران بافق در تعامل هستند و بیش 

از 50 طرح دانش بنیان در مجموعه در دست بررسی 

در  شـرکت  ایـن  آن هـا،  تجاری سـازی  بـا  کـه  اسـت 

قـرار  دانش بنیـان  شـرکت های  اصلـی  ردیف هـای 

می گیـرد. یکـی از دسـته بندی های مـا در حـوزه 

دانش بنیان این اسـت که بتوانیم سـودآوری ملموس 

و جـدی در صنعـت ایجـاد کنیـم و تنهـا بـا یـک فقـره 

پـروژه دانش بنیـان فعـال، 180 میلیـارد تومان بهینگی 

ایجاد کردیم.  در طرح دیگری که مشترک با یکی از 

شـرکت های داخلی اسـت، بالغ بر 100 میلیارد تومان 

خریـد داخلـی ایجـاد کرده ایـم و ارقـام حـوزه دانـش 

بنیان و فعالیت های تولید داخل، خیلی باالتر از این 

ارقـام در حـوزه صنعـت فـوالد  خواهـد شـد. یکـی از 

اصول جدی شـرکت سـنگ آهن مرکزی ایران، توسعه 

حوزه هـای دانش بنیـان بـرای ایجـاد ارزش افـزوده بـاال 

دنبـال  مسـیر  چنـد  از  را  سیاسـت  ایـن  کـه  اسـت 

می کنیـم و یکـی از آن هـا، همـکاری بـا شـرکت های 

و  معـدن  و  حـوزه صنعـت  در  فعـال  دانش بنیـان 

فوالد است.   مسیر دیگر ، شناسایی مجموعه ها 

و فعالیت های داخل شرکت و نخبگانی است که در 

شرکت درحال فعالیت هستند و مسیر سوم نیز ارائه 

نیاز ها و مشـکات و مسـائل فناورانه و حل آن توسـط 

سـایر فناورانـی کـه در کشـور هسـتند، تعییـن شـده 

اسـت. بـرای مثـال، تفاهم نامه هـای همـکاری بـا چند 

پـارک علمـی و فنـاوری را منعقـد کرده ایـم و  به دنبال 

برگـزاری تورهـای تخصصـی با حضـور خبـرگان و افراد 

صاحـب نظـر جهـت بازدیـد از مجموعـه سـنگ آهـن 

مرکزی ایران هستیم. عاوه براین، ما به دنبال تامین 

زیرساخت های حوزه فناوری هستیم تا بتوانیم ارتباط 

مـداوم بـا شـرکت های دانش بنیـان برقـرار کنیـم. در 

احـداث مجموعـه سـرای  بـه دنبـال  همیـن راسـتا، 

نوآوری و فناوری در شـرکت سـنگ آهن مرکزی ایران 

هستیم و از هیچ کوششی در شتاب بخشی به آهنگ 

همکاری با شـرکت های دانش بنیان دریغ نخواهیم 

کـرد. مـا در اقدامـی نوآورانـه و فناورانـه، زمـان 

نمونه گیـری بنتونیـت بـه عنـوان یکـی از مـواد اولیـه 

مورد نیاز گندله سـازی را از 18 سـاعت به سـه ساعت 

کاهـش دادیـم کـه در حـال تجاری سـازی و ارائـه آن به 

سـایر شـرکت ها و کارخانه هـا هسـتیم و این مقالـه در 

سـمپوزیوم فوالد 1401 عرضه و تقدیر شـد. همچنین 

عمـل  کـه  اسـت  شـده  طراحـی  برقـی  اسـپاتول 

نمونه گیری و سنجش وزن مواد را با سرعت و دقت 

باالیـی انجـام می دهـد و تمامـی قطعـات آن سـاخت 

داخـل و ایرانـی و هزینـه آن کمتـر از نصـف نمونـه 

خارجی است که به دنبال تولید انبوه این دستگاه و 

عرضه به سایر کارخانه ها هستیم. طرح دیگر، ترکیب 

دو دستگاه برای خردایش گندله و ترکیب مواد است 

کـه معایبـی از جملـه نشـتی مـواد کـه در نمونه هـای 

قبلـی بـود را رفـع کرده اسـت و از جملـه مزایای دیگر 

آن، عملکـرد بهتـر و هزینـه کمتـر )نصـف هزینـه 

نمونه قبلی( خواهد بود.

دلیل حضور شـرکت سـنگ آهن مرکزی   
ایـران بافـق در نمایشـگاه های معتبـر داخلی 

مانند سمپوزیوم فوالد و ایران متافو چیست؟
خوشبختانه برگزاری چنین نمایشگاه هایی طی 

سـالیان اخیـر بـه حـد قابـل قبولـی رسـیده اسـت و 

بدون شک حضور در آن ها موثر واقع خواهد شد اما 

مـا نبایـد بـه همیـن میـزان بسـنده کنیـم و یکـی از 

مسـائل مهـم در ایـن زمینـه، برگـزاری نشسـت های 

تخصصی دپارتمان های مرتبط با فعالیت شرکت های 

معدنـی و صنعتـی اسـت. هوشمندسـازی معـادن، 

مقوله بسیار مهمی است که باید در این نشست ها 

مـورد بحـث و گفت وگـو قـرار بگیـرد و امـور بازرگانی 

نیز بیش از پیش بررسی و موشکافی شود. همکاری 

با شرکت های دانش بنیان، مسئله دیگری است که 

باید در این نمایشگاه ها در کانون توجه قرار بگیرد و 

مذاکرات و تبادل اطاعات در این خصوص، کمک 

شـایانی بـه سـرعت تصمیم گیـری درسـت و بهینـه 

خواهـد کـرد؛ چراکـه معتقد هسـتیم در حـال حاضر 

بنگاه هـای  تعیین کننـده موفقیـت  کـه  مسـئله ای 

اتخـاد  در  سـرعت  می شـود،  محسـوب  اقتصـادی 

تصمیمـات صحیـح و کارشناسـانه اسـت و امیـدوار 

هستیم شاهد برگزاری هرچه بیشتر این نمایشگاه ها 

در داخل کشور باشیم.

 هوشمندسازی معادن، 
پایه اصلی افزایش ارزش 
افزوده مواد و محصوالت 
معدنی محسوب می شود. 
ضمن اینکه با وجود هوش 
مصنوعی در معادن، ما قادر 
به دریافت پیش بینی های 

مختلف در حوزه های معدنی 
خواهیم بود
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فــوالدفــوالد

پیشتازی فوالد سنگان در حوزه »HSE« در منطقه

پرد، نقطه عطفی در تولید آهن اسـفنجی کشور

رشد 7 درصدی تولید تختال فوالدی »هرمز«
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مدیـر واحـد »HSE« شـرکت صنایـع معدنی فـوالد سـنگان گفت: شـرکت صنایـع معدنی 
فـوالد سـنگان بـا هـدف تولید پایـدار بخشـی از مـواد اولیـه مـورد نیاز شـرکت فـوالد مبارکه 
اصفهـان و همچنیـن به عنوان بزرگ ترین واحد تولید صنعتی در شـمال شـرق کشـور، به خوبی 
توانسـته اسـت در منطقه سـنگان در مسـیر توسـعه تولید پایدار حرکت کند و به منظور حفظ و 
تـداوم رشـد تولیـد و ارتقـای بهـره وری، انتقـال و توسـعه تکنولوژی، توجه بیشـتر بـه ایمنی و 

بهداشت حرفه ای را دستور کار خود قرار دهد.

پیشتازی فوالد سنگان در حوزه »HSE« در منطقه
مدیر واحد »HSE« شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان مطرح کرد:

اسـت  کـرده  تـاش  همـواره  پایـدار،  توسـعه  بـه 

تاثیـرات زیسـت محیطی خطـوط تولیـد خـود را بـا 

سرمایه گذاری های هدفمند و با به کارگیری روش های 

مناسب و بهبود مستمر در حد استانداردهای موجود 

حفـظ کنـد .ضمـن اینکـه ایـن شـرکت بـه خوبـی 

توانسـته اسـت در منطقـه سـنگان در مسـیر تولیـد 

پایـدار حرکـت کنـد و بـه منظور حفـظ و تداوم رشـد 

تولید و ارتقای بهره وری، انتقال و توسعه تکنولوژی، 

توجه بیشتر به ایمنی و بهداشت حرفه ای را دستور 

کار خود قرار دهد.

محمـود دهقـان، مدیـر واحـد »HSE« شـرکت 

صنایع معدنی فوالد سنگان با بیان اینکه این واحد 

تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 

»فلزات آناین«، مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط 

در  مهـم  واحدهـای  از  یکـی   ،»HSE« زیسـت 

محیط های کاری است. مهم ترین نقش این واحد را 

می توان جلوگیری از مشکات و آسیب های جسمی 

و بهداشـتی در محیط کار و حفظ محیط زیسـت از 

آلودگی هـای مختلـف نامیـد و از ایـن منظـر می تـوان 

بخشی از الگوهای عمل به مسئولیت های اجتماعی 

را در ایـن حـوزه تعریـف کـرد. وجود ایـن واحد در یک 

محیط صنعتی مانند فوالد بسیار حائز اهمیت است 

و طیـف مختلفـی از برنامه هـای اجرایـی و اقدامـات 

از  یکـی  شـک  بـدون  برمی گیـرد.  در  را  محیطـی 

مهم تریـن محورهای تولیـد در یک مجموعه، حفظ و 

صیانت از نیروی انسانی، محیط زیست، تجهیزات و 

ماشین آالت به شمار می آید. بسیاری از سازمان ها و 

واحدهـای تولیـدی اعـم از معدنـی و فلـزی، مدیریت 

»HSE« را بخش جدایی ناپذیر و ضروری از مجموعه 

خود می دانند و بر همین اسـاس نگاه ویژه ای به این 

مهم داشته اند.

شـرکت صنایـع معدنی فـوالد سـنگان به  منظور 

تعهد به مسئولیت های اجتماعی خود و دستیابی 
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در شـرکت صنایـع معدنـی فـوالد سـنگان بـه عنـوان 

یک شـرکت متعالی، نقش بسـیار مهمی را بر عهده 

فـوالد  کـرد: شـرکت صنایـع معدنـی  عنـوان  دارد، 

سـنگان در بخـش بهداشـت حرفـه ای و درمـان بـا 

رویکـرد حرفـه ای و سـامت محور در کار، بـه پایـش 

توسـعه سـامت  سـامت روان کارکنـان در مرکـز 

جسـم و روان پرداختـه اسـت و ایـن امـر بـه صـورت 

مداوم ادامه دارد.

وی افـزود: در راسـتای بهبـود کمـی و کیفـی 

سطح ایمنی کارخانه و تجهیز واحد »HSE«، خرید 

تجهیـزات اورژانـس و آمبوالنـس در دسـتور کار قرار 

گرفـت و ایـن تجهیـزات خریـداری شـد و در حـال 

حاضر در کارخانه مستقر هستند.

معدنـی  واحـد »HSE« شـرکت صنایـع  مدیـر 

بـه  کارخانـه  تجهیـز  کـرد:  تصریـح  سـنگان  فـوالد 

ماشین های پیشرفته آتش نشانی با توجه به ماهیت 

کار در یک محیط صنعتی، بسیار اهمیت دارد و در 

مواردی واحد »HSE« فوالد سنگان، اقدام به اعزام 

نیروهای آموزش دیده خود و خودروهای آتش نشانی 

بـا  بـه شـرکت های مجـاور کـرده و توانسـته اسـت 

حضور به موقع به همکاران خود در دیگر شرکت ها 

کمک کند.

دهقـان در ادامـه از برگـزاری و تشـکیل کمیتـه 

حفاظـت فنـی و بهداشـت کار و برگـزاری جلسـات 

ماهانه ایمنی و بهداشت پیمانکاران و بررسی موارد 

مربوطه و آموزش طرفین »HSE« پیمانکار خبر دارد 

بـا اسـتقرار 24 سـاعته پزشـک در محـل  و گفـت: 

سـاختمان جدیداالحـداث بهـداری و تجهیـز واحـد 

بهـداری، کمـک شـایانی در امـر سـامت کارکنـان 

صورت گرفته است.

وی در ادامـه در راسـتای توجـه ویـژه بـه منابـع 

غذایی کارکنان و استفاده از منابع سالم و ارگانیک، 

از طرح گلخانه فوالد سنگان نام برد.

معدنـی  واحـد »HSE« شـرکت صنایـع  مدیـر 

فـوالد سـنگان همچنیـن از رفـع نواقـص و دریافـت 

گواهـی سـامت فنی تجهیزات بهـداری و اورژانس 

و واکسیناسـیون کارکنـان در مقابـل کرونـا در ایـن 

کـه  آنجایـی  از  کـرد:  و خاطرنشـان  بـرد  نـام  حـوزه 

آمادگـی کامـل نیروهای »HSE« بسـیار مهم اسـت، 

فـوالد سـنگان اقـدام بـه برگـزاری دوره های آموزشـی 

مختلف در این راسـتا کرده اسـت که از جمله آن ها 

می تـوان برگـزاری 6 دوره آمـوزش تخصصـی جهـت 

پرسـنل آتش نشـانان و برگزاری مانور انفجار ایستگاه 

گاز و زلزله کنسانتره نام برد.

اورهـال  دیگـر،  سـوی  از  کـرد:  اضافـه  دهقـان 

جملـه  از  آمبوالنـس،  و  آتش نشـانی  خوردروهـای 

ایمنـی  ضریـب  افزایـش  بـرای  کـه  اسـت  مـواردی 

زمانـی مشـخص  بازه هـای  در  واحـد  ایـن  عملکـرد 

انجام می پذیرد.

زیسـت،  محیـط  حـوزه  در  شـد:  یـادآور  وی 

صـورت  بـه  زیسـت محیطی  پارامترهـای  سـنجش 

منظم و فصلی صورت می گیرد که تمامی نتایج از 

نظر کارشناسی و فنی مطلوب ارزیابی شده است.

معدنـی  واحـد »HSE« شـرکت صنایـع  مدیـر 

فوالد سنگان با اشاره به پیگیری تکمیلی پروژه های 

زیسـت محیطی ماننـد الگـون تبخیری، خـط انتقال 

پسـاب، اسـپریدر و پکیـج فاضـاب و...، از اهتمـام 

فـوالد سـنگان در ایـن حـوزه خبـر داد و تاکیـد کـرد: 

استفاده از سیستم فیلترپرس و بازگردانی 80 درصد 

مزیت هـای  از  یکـی  کنسـانتره،  مصرفـی  آب  از 

و همچنیـن  اسـت  سـنگان  فـوالد  زیسـت محیطی 

احـداث سیسـتم مکانیـزه انباشـت باطلـه بـه عنوان 

یک ابرپروژه در حوزه محیط زیست در دستور  کار 

شـرکت قـرار گرفتـه اسـت کـه بـا احـداث آن، گام 

بسـیار بزرگی در صیانت از محیط زیسـت برداشـته 

خواهد شد.

دهقان در پایان به سـایر اقدامات شـرکت صنایع 

زیسـت  محیـط  حـوزه  در  سـنگان  فـوالد  معدنـی 

اشـاره کـرد و گفـت: اصـاح گـردش  کار و تکمیـل 

مغایرت هـای  رفـع  پیگیـری  و  لیسـت ها  چـک 

زیسـت  محیطی، اصـاح بافـت خـاک و آماده سـازی 

بستر کاشت با استفاده از خاک نباتی مناسب )700 

هزار مترمربع(، احداث سوله 150 هزار تنی انباشت 

سـنگ،  پایـل  در  مه پـاش  نصـب  کنسـانتره، 

محوطه سـازی و  تسـطیح مجموعـه سـایت، پایـش و 

بازدیدهـای بهداشـتی بـه عنـوان بخشـی از اقدامات 

واحد »HSE« شـرکت فوالد سـنگان در حوزه محیط 

زیست به شمار می آیند.

 »HSE« مدیر واحد
شرکت صنایع معدنی 

فوالد سنگان با اشاره به 
پیگیری تکمیلی پروژه های 
زیست محیطی مانند الگون 
تبخیری، خط انتقال پساب، 
اسپریدر و پکیج فاضاب 

و...، از اهتمام فوالد سنگان 
در این حوزه خبر داد
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معـاون بهره بـرداری شـرکت فـوالد غدیر نی ریـز گفت: تاش پرسـنل مجموعـه و تغییرات 
مثبـت انجام شـده نظیر کاهـش آب بلـودان »Blowdown« و همچنین کاهش مصـرف برق در 
ازای هـر تـن تولیـد، در کنـار مزایای تکنولـوژی پرد از جمله بسـتر احیایی وسـیع تر نسـبت به 
میدرکـس، کاهـش توقفات ناشـی از مشـکات بـردن فیدرها، تنظیـم پارامترهـای فرآیندی به 
دلیـل کنتـرل بخار به صورت جداگانه و ... سـبب شـده اند که مصرف انرژی در سـطح پایین تری 

نسبت به مابقی واحدها قرار گیرد و چالش های زیست محیطی نیز کاهش یابند.

پرد، نقطه عطفی در تولید آهن اسفنجی کشور
معاون بهره برداری شرکت فوالد غدیر نی ریز مطرح کرد:

رامیـن کیهـان در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آناین« بیان کرد: ماموریت 

شـرکت فـوالد غدیـر نی ریـز، مشـارکت در توسـعه 

صنعتـی و اقتصـادی کشـور بـا تکمیـل زنجیـره ارزش 

فوالد اسـت. چشـم انداز این شـرکت، تبدیل شـدن به 

بـر  تکیـه  بـا  کشـور  برتـر  تولید کننـدگان  از  یکـی 

محرومیت زدایـی و توسـعه صنعتـی منطقـه تعریف 

نی ریـز،  غدیـر  فـوالد  از ظرفیت هـای  اسـت.  شـده 

می تـوان بـه شـرایط توسـعه زنجیـره فـوالد بـا توجـه بـه 

کشـور،  کان  سیاسـت های  سـهام  دارن،  حمایـت 

پروژه های در دست اجرا و پیش بینی شده، ظرفیت های 

معدنی منطقه، نزدیکی به معادن مواد اولیه و نیروی 

انسـانی جوان و متخصص اشـاره کرد. گفتنی اسـت 

که این شرکت از بهمن  ماه سال 1396 یک واحد احیا 

مسـتقیم در حـال کار بـا تکنولـوژی پـرد بـا ظرفیـت 

اسـمی 800 هـزار تـن را در اختیـار دارد. همچنیـن دو 

پـروژه مهـم فوالدسـازی بـا ظرفیـت یـک میلیـون تـن و 

گندله سازی با ظرفیت دو میلیون و 500 هزار تن نیز 

در این شرکت در حال اجرا هستند.

وی افـزود: روش هـای متعـددی در جهـان بـرای 

تولیـد آهـن اسـفنجی ابـداع شـده اند و بـا توجـه بـه 

شـرایط موجـود، مورد اسـتفاده قرار می گیرنـد که از 

مهم ترین آن ها می توان بـه روش هـای »HYL«، پروفر، 

احیـای  و  میدرکـس  مسـتقیم  احیـای   ،»SL/RN«

مسـتقیم پـرد اشـاره کـرد. ایـران یکـی از بزرگ تریـن 

تولید کنندگان آهن اسفنجی در جهان است. غنی 

مزیـت  سـنگ آهن،  منابـع  لحـاظ  بـه  کشـور  بـودن 

نسـبی باالیـی را بـرای تولید کننـدگان در ایـن حـوزه 

فراهم می کند. نقطه عطف این حوزه را شاید بتوان 

شـرکت  توسـط  پـرد  ایرانـی  تکنولـوژی  ثبـت  در 

مهندسـی معـادن و فلـزات »MME« در سـال 2006 

جست وجو کرد. این تکنولوژی که به عنوان روشی 

بهینه سـازی شـده برای تولید آهن اسـفنجی مطرح 

می شـود، آخریـن تکنولـوژی ارائـه شـده در زمینـه 

احیای مسـتقیم اسـت و توانسـته اسـت بسـیاری از 

مشـکات و محدودیت هـای سـایر تکنولوژی هـا را 

رفـع کنـد و باعـث بهبـود فراینـد احیا شـود. شـرکت 

فـوالد غدیـر نی ریـز، یکـی از شـرکت هایی اسـت کـه 

در واحـد احیـای مسـتقیم خـود از ایـن روش بهـره 

می بـرد و بـه نتایـج قابـل توجهـی نیـز در ایـن حـوزه 

دست یافته است.

  »PERED« تا »HYL« تولید آهن اسفنجی از
معـاون بهره بـرداری شـرکت فـوالد غدیـر نی ریـز 

در ارتبـاط بـا انـواع فرایندهای تولید آهن اسـفنجی، 

عنـوان کـرد: اسـاس کار روش »HYL« کـه نـام آن از 

 »HYSA« اولیـن کمپانـی سـازنده مکزیکـی بـه نـام

گرفتـه شـده، اسـتفاده از گاز احیاکننـده حاصـل از 

تغییر فرم گاز طبیعی به بخار آب و اسـتفاده از آن 

در راکتـور سـاکن اسـت. پروفـر نیـز یـک کمپانـی 

آلمانـی و ارائه کننـده روشـی بـرای تولیـد آهن اسـت 

کـه البتـه ایـن روش مـورد اسـتقبال قـرار نگرفـت و 

کمتر از 10 درصد از آهن تولید شده به روش احیای 

مسـتقیم از ایـن روش بـه دسـت می  آیـد. در ایـن 

روش، سـنگ آهن غربـال شـده بـه صـورت لمـپ و یـا 

پلـت از بـاال بـه داخـل یک تنـوره اسـتوانه  ای، شـارژ و 

توسـط جریـان گاز احیایـی کـه در جهـت مخالـف 

سنگ آهن حرکت می کند، احیا می شود. گاز احیایی 

نیـز از تغییـر فـرم مخلوطـی از گاز طبیعـی و گاز 

اسـتفاده شـده در تنـوره تولیـد می  شـود. در روش 

می  شـود.  اسـتفاده  دوار  کوره  هـای  از   »SL/RN«

تحقیقـات اولیـه آن پس از جنگ جهانـی دوم انجام 

گرفـت و شـرکت  های مختلـف اروپایـی و آمریکایـی 

در شـکل دهی این روش نقش داشـته  اند که نام این 

فراینـد نیـز از همیـن موضـوع نشـات گرفتـه اسـت. 

سنگ آهن در این فرایند به صورت کلوخه یا گندله 

همراه با زغال کک نشو و مقداری آهک و دولومیت 

از یک طرف کوره افقی دوار وارد آن می  شود. کوره 

در اثر سـوختن زغال و ورود هوا و نرمه زغال سـنگ، 
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تا حدود یک هزار درجه سـانتی  گراد گرم می  شـود. 

مـواد شـارژ شـده، در قسـمت اول کـوره پیش گـرم و 

در قسمت دوم تا 92 درجه فلزی احیا می شوند.

کیهـان اضافـه کـرد: در روش احیـای مسـتقیم 

میدرکس، گاز احیای گرم از قسمت پایین ناحیه احیا 

کـوره وارد آن می شـود، بـه طـرف باال حرکت می  کند و 

سـپس گاز احیـای مصـرف شـده از بـاالی کـوره خـارج 

می  شـود. آهن اسـفنجی داغ احیا شـده پس از عبور از 

ناحیـه احیـا کـوره و قبـل از تخلیـه شـدن تـا 40 درجـه 

سانتی  گراد خنک می  شود. خنک کردن آهن اسفنجی 

داغ، توسط یک جریان گاز بر خاف جهت حرکت آهن 

احیـا شـده انجام می  گیرد. گفتنی اسـت کـه در حال 

حاضـر بخـش عمـده تولیـد آهـن اسـفنجی در دنیـا، با 

پـرد  روش  می شـود.  انجـام  میدرکـس  تکنولـوژی 

)PERED( نیـز یـک تکنولـوژی ایرانـی اسـت که توسـط 

شـرکت »MME« در سـال 2006 در کشـور آلمان، ثبت 

شد و عملکرد آن علی رغم تشابه در برخی موارد پایه با 

تکنولوژی میدرکس، به سبب تغییرات انجام شده در 

بعضـی نقـاط فراینـدی و تجهیزاتـی متمایـز اسـت. بـا 

راه انـدازی اولیـن پـروژه ایـن طـرح در سـال 1396 در 

شادگان و نیز در میانه، نی ریز و بافت، شکوه و اقتدار 

این طرح ایرانی نمایان شد.

پرد، تکنولوژی ایرانی قابل مقایسه با   
میدرکس

وی در ارتبـاط بـا تکنولـوژی پـرد تاکیـد کـرد: در 

تکنولـوژی پـرد، مـواد اولیـه یا خـوراک کـوره )گندله یا 

همان اکسـید آهن به همراه آب آهک(، از باالی کوره 

توسـط نـوار نقالـه بـه داخل کـوره شـارژ می شـوند. در 

ناحیـه احیـا، بـار کـوره بـا سـرعت یکنواختـی حرکـت 

می کند و عمل احیا نیز طی مدت زمان 6 تا هشـت 

ساعت انجام می شود. در فرایند احیای اکسید آهن 

بـه روش پـرد )جداسـازی اکسـیژن آهـن بـه وسـیله 

گازهـای احیایـی هیـدروژن و مونواکسـیدکربن(، گاز 

احیا با درجه حرارت 885 درجه سانتی گراد و ترکیب 

کنترل شـده از پورت های باسـتل وارد ناحیه احیایی 

کوره می شود. این منفذها توسط آجرهای نسوزکاری 

طراحـی  گونـه ای  بـه  کـوره  درونـی  کانال هـای  در 

شـده اند کـه گاز پـس از ورود بـه کانال ها از طریق این 

لحـاظ فرآینـدی هم ردیـف و حتـی در بعضـی مـوارد 

بهتر از تکنولوژی میدرکس دانست.

کیهان اضافه کرد: تاش پرسنل شرکت و تغییرات 

بلـودان  آب  کاهـش  نظیـر  شـده  انجـام  مثبـت 

»Blowdown« و همچنیـن کاهـش مصـرف بـرق در 

ازای هـر تـن تولیـد، در کنـار مزایـای تکنولـوژی پـرد از 

جملـه بسـتر احیایـی وسـیع تر نسـبت بـه میدرکـس، 

کاهش توقفات ناشی از مشکات بردن فیدرها، تنظیم 

پارامترهـای فرآینـدی بـه دلیل کنتـرل بخار بـه صورت 

جداگانـه و ... سـبب شـده اند کـه مصـرف انـرژی در 

سطح پایین تری نسبت به مابقی واحدها قرار گیرد و 

چالش های زیست محیطی نیز کاهش یابند.

مزایای به کارگیری از پرد در غدیرنی ریز  
وی در پایـان یـادآور شـد: تاثیـر ایـن روش را در 

جنبـه  دو  از  شـرکت،  سـودآوری  و  تولیـد  فراینـد 

می تـوان بررسـی کـرد. نخسـت، بـر اسـاس عملکـرد 

حـدود پنـج سـاله در چهـار شـرکت داخلـی کـه ایـن 

تکنولـوژی در آن هـا بـه کار گرفتـه شـده و نتایـج آن 

و  بهـره وری  کیفیـت،  مصـرف،  درحوزه هـای 

شاخص های اقتصادی موجود است و می توان آن را 

در حالـت کلـی قابـل قبـول ارزیابـی کـرد اما مسـئله 

مهم، در سـیکل هزینه های بهره برداری به  خصوص 

تیـوب  لوله هـای  و  کاتالیسـت  تعویـض  دوره  در 

ریفرمر و نسوز باید جست وجو شود که با توجه به 

ارزیابـی نیسـت و  قابـل  بـازه زمانـی مـورد بحـث، 

همچنان باید به انتظار نشست.

دریچه هـا، بـه سـمت پاییـن )جلوگیـری از پـر شـدن 

پرت ها توسط گندله( و مرکز کوره هدایت شود. این 

عمل باعث می شود که گاز به طور یکنواخت داخل 

کـوره منتشـر شـود و بـه سـمت بـاال جریـان یابـد. گاز 

احیـا در خـاف جهـت حرکـت اکسـیدهای آهـن در 

کـوره و بـه صـورت متنـاوب بـه سـمت بـاال حرکـت 

می کنـد و ایـن امـر باعـث تسـریع در واکنـش احیـای 

درون کوره می شـود. گفتنی اسـت که بخش عمده 

واکنش احیا، در قسمت مرکزی و باالیی کوره صورت 

می گیـرد. بـا توجـه بـه گرماگیـر بـودن فراینـد احیای 

اکسـید آهـن، گرمـای الزم بـرای انجـام واکنش هـای 

احیـا و همچنیـن رسـاندن دمـای اکسـید آهـن شـارژ 

شـده تـا دمـای واکنش پذیـر، توسـط گرمـای گاز احیا 

تامین می شود.

معـاون بهره بـرداری شـرکت فـوالد غدیـر نی ریـز 

خاطرنشـان کـرد: همـان طـور کـه پیش تـر نیـز اشـاره 

شد، به دلیل وجود استیم درام »Steam drum« و 

سیسـتم کنتـرل بخـار بـه صـورت جداگانـه، تنظیـم 

نسـبت هیـدروژن بـه »CO« به شـکل بهتـری انجام 

می شـود کـه ایـن مسـئله باعـث شـده اسـت تولیـد 

بیشتری در مقایسه با روش میدرکس حاصل شود. 

بنابرایـن بـا ایـن روش، مصـرف بـرق را نیـز می تـوان 

نسبت به روش میدرکس تا حدودی بهبود بخشید؛ 

اگرچه مقایسـه این دو تکنولوژی به سـبب سـابقه و 

تعـدد کارخانه هـای موجـود در دنیـا منطقی به نظر 

نمی رسـد امـا در سـطح کان و بـا توجـه بـه سـابقه 

بهره بـرداری چند سـاله، می تـوان ایـن تکنولـوژی را از 
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شـرکت فوالد هرمزگان توانسـته است در هشـت ماه امسـال، 9۷1 هزار و ۲99 تن تختال فوالدی 
تولیـد کنـد که این میزان حاکی از رشـد ۷ درصدی نسـبت به مدت مشـابه سـال 1۴۰۰ اسـت. این 

شرکت در مدت مشابه سال پیش، 9۰۲ هزار و ۲۶۲ تن تختال فوالدی تولید کرده بود.

رشد 7 درصدی تولید تختال فوالدی »هرمز«
طی هشت ماه طی هشت ماه 14011401 رخ داد؛ رخ داد؛

است. این شرکت در مدت مشابه سال پیش، 902هزار 

و 262 تن تختال فوالدی تولید کرده بود.

»هرمز« در هشت ماه سال 1401، موفق به تولید 

103 هـزار و 265 تـن سـایر محصـوالت فـوالدی شـده 

اسـت کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه 

سـال قبـل، از رشـد 6 درصـدی برخـوردار بـوده اسـت. 

ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال گذشـته، 97 هـزار و 

313 تن سایر محصوالت فوالدی تولید کرده بود.

سـال  مـاه  هشـت  در  هرمـزگان  فـوالد  شـرکت 

جـاری، موفـق بـه تولیـد یـک میلیـون و  18 هـزار و 

909تـن آهـن اسـفنجی شـده اسـت. ایـن شـرکت در 

مـدت مشـابه سـال پیـش، یک میلیـون و 146 هـزار و 

511 تن آهن اسفنجی تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد فـوالد هرمـزگان در هشـت مـاه 

سـال 1401، بـه یـک میلیـون و 74 هـزار و 564 تـن 

رشـد  از  میـزان  ایـن  کـه  رسـید  نهایـی  محصـول 

پیـش  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  7درصـدی 

برخـوردار بـوده اسـت. ایـن شـرکت در مدت مشـابه 

سال 1400، توانسته بود 999 هزار و 575 تن محصول 

تولید کند.

فروش 8۴۴ هزار تنی تختال فوالد   
هرمزگان

فـوالد  شـرکت  اسـت  آن  از  حاکـی   2 نمـودار 

هرمـزگان در هشـت مـاه سـال 1401، توانسـته اسـت 

495 هـزار و 862 تـن تختـال فـوالدی خـود را در بـازار 

داخلی به فروش برساند. این شرکت در هشت ماه 

سـال گذشـته، موفـق بـه فـروش 533 هـزار و 79 تـن 

تختال در بازار داخلی شده بود.

»هرمز« در هشـت ماه امسـال، موفق به فروش 

348 هزار و 671 تن تختال فوالدی در بازار صادراتی 

شده است.  این شرکت در مدت مشابه سال قبل، 

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنایـن«، شـرکت فـوالد هرمـزگان در ادامـه 

روند درخشان خود در فروردین، شهریور، و مهر ماه 

امسـال کـه بـا رکوردشـکنی در تولید ماهیانـه همراه 

بوده اسـت، در آبان ماه نیز برای سـومین ماه پیاپی 

و چهارمین بار در سـال جاری رکوردشـکنی کرد و با 

تولیـد 154 هـزار و 567 تـن تختـال فـوالدی در آبـان 

مـاه، درخشـان ترین رکورد ماهیانه خـود را از ابتدای 

فعالیت به ثبت برساند.

تولید 9۷1 هزار تن تختال در فوالد   
هرمزگان

نمـودار 1 نشـان می دهـد شـرکت فـوالد هرمـزگان 

توانسـته اسـت در هشـت مـاه امسـال، 971 هـزار و 

299تن تختال فوالدی تولید کند که این میزان حاکی 

از رشـد  7 درصدی نسـبت به مدت مشـابه سـال 1400 
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367 هـزار و 423 تـن تختـال فـوالدی را روانـه بـازار 

صادراتی کرده بود.

سـال  مـاه  هشـت  در  هرمـزگان  فـوالد  شـرکت 

جاری، 15 هزار و 899 تن از سایر محصوالت فوالدی 

را در بـازار داخلـی بـه فـروش رسـاند کـه ایـن میـزان 

نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل، 56 درصد رشـد 

را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در هشـت مـاه سـال 

1400، توانسته بود 10 هزار و 144 تن سایر محصوالت 

فوالدی را در بازار داخلی به فروش برساند.

توانسـته  سـال 1401،  مـاه  در هشـت  »هرمـز« 

اسـت دو هـزار و یـک تـن آهـن اسـفنجی خـود را در 

در  شـرکت  ایـن  برسـاند.  فـروش  بـه  داخلـی  بـازار 
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هشـت ماه سـال گذشـته، موفق به فروش 49 هزار و 

992 تن آهن اسفنجی در بازار داخلی شده بود.

در  هرمـزگان  فـوالد  داخلـی  فـروش  مجمـوع 

هشـت مـاه امسـال، بـه 513 هـزار و 762 تـن رسـیده 

است. این شرکت در هشت ماه سال 1400، توانسته 

بـود در مجمـوع 593 هـزار و 215 تـن محصـول را در 

بازار داخلی بفروشد.

فـروش داخلـی و صادراتـی »هرمـز« در  جمـع 

هشـت مـاه سـال جـاری، بـه  862 هـزار و 899 تـن 

محصـول رسـید. ایـن شـرکت در مـدت زمـان مشـابه 

سال پیش، 960 هزار و 638 تن محصول فروخته بود.

رشد چشمگیر درآمد حاصل از فروش   
سایر محصوالت فوالدی

نمودار 3 نشـان می دهد شـرکت فوالد هرمزگان 

در هشـت ماه سـال جاری، توانسـته اسـت 125 هزار 

و 60 میلیـارد و 263 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

تختـال کسـب کنـد. ایـن شـرکت توانسـته بـود در 

هشت ماه سال گذشته، 137 هزار و 758 میلیارد و 

81 میلیون ریال درآمد از فروش تختال کسب کند.

»هرمـز« در هشـت مـاه سـال 1401، موفـق بـه 

از  ریـال  کسـب درآمـد 451 هـزار و 489 میلیـارد 

فروش داخلی سایر محصوالت فوالدی شده است 

که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش با 

رشـد دو هـزار و 787 درصـدی همـراه بـوده اسـت. 

این شـرکت در هشـت ماه سـال پیش، توانسـته بود 

فـروش  از  درآمـد  ریـال  میلیـارد   637 و  هـزار   15

داخلی سایر محصوالت فوالدی داشته باشد.

شـرکت فوالد هرمزگان در هشـت ماه امسـال، 

ریـال  میلیـارد   749 و  هـزار   214 اسـت  توانسـته 

درآمـد از فـروش آهـن اسـفنجی کسـب کنـد. ایـن 

شـرکت در هشـت ماه سـال گذشـته، توانسـته بود 

سه هزار و 989 میلیارد و 402 میلیون ریال درآمد 

از فروش تختال کسب کند.

در  هرمـزگان  فـوالد  شـرکت  درآمـد  مجمـوع 

هشت ماه سال جاری، به 125 هزار و 726 میلیارد و 

501 میلیون ریال رسـید. این شـرکت در هشـت ماه 

سـال 1400 توانسـته بود در مجموع، 141 هزار و 763 

میلیارد و 120 میلیون ریال درآمد کسب کند.
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تقاضـای ضعیـف، افزایـش قیمـت انـرژی و تـورم، از جمله مشـکاتی اسـت کـه بازارهای 
جهانـی بـا آن درگیر هسـتند و بازار سـنگ آهن نیـز از جمله این موارد اسـت که تقاضـا برای آن 
کاهـش پیـدا کـرده و قیمت آن به کمترین سـطح خود در چهار سـال اخیر رسـیده اسـت. حدود 
۶۳ میلیـون تن از صادرات سـنگ آهن توسـط کشـورهای روسـیه و اوکراین انجام می شـود که 
بـا شـروع جنگ از مـاه فوریه سـال ۲۰۲۲ بیـن این دو کشـور، مشـکات گسـترده ای از جمله 
اختـال در شـبکه راه آهن اوکراین، بسـته شـدن بنادر دریای سـیاه بـه دلیل مصادره آن توسـط 
روسـیه، افزایـش قیمت انرژی و همچنیـن رکود اقتصاد چیـن به دلیل محدودیت هـای کرونایی، 
باعـث شـده اسـت تـا تقاضا بـه میزان زیـادی کاهـش پیدا کنـد و این کاهـش تقاضـا و وجود 

عرضه مازاد منجر شده تا قیمت سنگ آهن به میزان زیادی کاهش یابد.

بررسی بازار سنگ  آهن در پی حمله روسیه به اوکراین

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آناین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

روی  اساسـی  تاثیـرات  صنعـت،  آتورپـات،  آرمـان 

اقتصـاد می گـذارد و در ایـن میـان صنعـت فـوالد بـا 

توجـه بـه کاربردهـای گسـترده آن جایـگاه ویـژه ای 

دارد. امـروزه یکـی از راه هـای توسـعه یـک کشـور، 

تولید فوالد و پیشرفت در این صنعت است. در بین 

صادرکننده های بزرگ سنگ معدن و کنسانتره آهن 

می تـوان بـه روسـیه و اوکرایـن اشـاره کـرد کـه به طور 

توسـط  شـده  گـزارش  آمـار  طبـق  میانگیـن 

»UNComTrade« در بـازه بیـن سـال های 2012 تـا 

2021، بـه  طور متوسـط سـاالنه حـدود 63 میلیون تن 
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سـنگ آهن از این دو کشـور صادر شـده اسـت که در 

از  حـدود 7 درصـد  و  داده شـده  نشـان  نمـودار 1 

اسـتخراج کل سـنگ آهن جهان توسـط این دو کشور 

انجـام می شـود. همچنیـن از آنجایـی کـه اوکرایـن و 

اولیـه  مـواد  مهـم  صادرکننده هـای  از  روسـیه 

فوالد سـازی بـه سـایر کشـورهای اروپایـی هسـتند، 

درگیـری بیـن ایـن دو کشـور می توانـد روی عرضـه 

سنگ  آهن تاثیر بگذارد و مشخص است که هرگونه 

بـر  شـدت  بـه  طوالنی مـدت،  نظامـی  عملیـات 

صـادرات سـاالنه سـنگ آهن و صنعـت فوالد سـازی 

موثـر اسـت. یکـی دیگر از عوامل موثـر روی عرضه و 

تقاضا و به دنبال آن تغییر قیمت سنگ آهن در بازار 

جهانـی در سـال 2022، تغییـر رویکـرد دولت هـا بـه 

خصـوص چیـن در برابـر کرونـا اسـت و بررسـی اثر آن 

اهمیت زیادی دارد.

وضعیت شرکت های معدنی سنگ آهن   
با شروع جنگ اوکراین و روسیه

با توجه به شروع جنگ بین اوکراین و روسیه در 

و  کارخانه هـا  تولیـدات   ،2022 سـال  فوریـه  مـاه 

اسـتخراج معادن  با مشـکات متعددی رو به رو شـد 

که مصادره بنادر دریای سیاه اوکراین توسط روسیه 

انتقـال  دریایـی  مهـم  راه هـای  از  یکـی  عنـوان  بـه 

آسـیا، حمـات  و  اروپـا  بـه  اوکرایـن  از  محصـوالت 

کشته شـدن  اوکرایـن،  راه آهـن  خطـوط  بـه  متعـدد 

نیروهای عملیاتی معادن و پیوستن اجباری آن ها به 

ارتـش، افزایـش هزینه هـای تولیدی به دلیـل افزایش 

قیمـت انـرژی و هزینه هـای حمل ونقـل، مـواردی از 

این مشـکات اسـت. از تغییرات عمده ایجاد  شـده 

در بـازار جهانـی عرضـه گندله، مهم تریـن آن کاهش 

بین سـه تا سـه میلیون و 500 هزار تنی در صادرات 

دلیـل  بـه  کـه  اسـت  روسـیه  از  سـنگ آهن  گندلـه 

درگیـری در جنـگ بـا اوکرایـن و در پـی تحریم هـای 

تجـاری ایجـاد شـده بـرای آن کاهـش داشـته اسـت. 

ایـن کاهـش در صـادرات روسـیه، بـا افزایـش کلـی 

صـادرات گندلـه از اوکرایـن در طـول ایـن دوره بـه 

و  اوکرایـن  گندلـه  داخلـی  تقاضـای  افـت  دلیـل 

محدودیت در تولید داخلی فوالد این کشور جبران 

می شـود. عاوه براین، در ماه می سـال 2022، دولت 

گندلـه  بـرای  صادراتـی  عـوارض  درصـد   45 هنـد 

تولیدکننـدگان  توانایـی  کـه  کـرد  سـنگ آهن وضـع 

محلی گندله را برای عرضه به بازارهای بین المللی 

از  تعـدادی  شـدن  بسـته  باعـث  و  کـرد  محـدود 

شـرکت های تولید کننـده شـد. همچنیـن حمـات 

منظـم بـه اپراتـور ملـی راه آهن اوکراین نیز یکی دیگر 

از ایـن مشـکات اسـت کـه حمل ونقـل محصـوالت 

تولیـدی کـه بـه طـور ریلـی از ایـن کشـور بـه اروپـا 

منتقـل می شـد را مختـل کرد. همچنیـن کارخانه ها 

نیـاز بـه پیکربنـدی لجسـتیک جدیـدی دارند کـه از 

مشـکات خاص مخصوص به خود برخوردار اسـت 

و می تواند اجرای برنامه های بلندمدتی که پیش تر 

برنامه ریزی شده بود را مختل کند.

بررسـی ها نشـان می دهد که به دلیل توجه ویژه 

بـه کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای و مشـکات 

تقاضـای  اخیـر،  سـال های  در  زیسـت محیطی 

فوالد سـازان برای اسـتفاده از کنسـانتره های عیار باال 

افزایـش یافتـه کـه موجـب تمایـل معـدن کاران بـرای 

افزایـش حجـم تولیـد ایـن نـوع سـنگ آهن بـه جـای 

عیار های پایین تر شده است. دولت اوکراین هم راستا 

بـا همیـن امـر، بـرای تولیدکننـدگان سـنگ آهن از مـاه 

ژانویه  سال 2022، نرخ بهره مالکانه جدیدی را اعمال 

کـرده اسـت کـه سـاختار ایـن سیسـتم بـه ایـن شـرح 

است. اول اینکه اگر قیمت ماهانه شاخص سنگ آهن 

)62 درصـد( کمتـر یـا برابـر بـا 100 دالر آمریکا در هر تن 

باشد، نرخ بهره مالکانه 3.5 درصدی برای فروش در 

نظـر گرفتـه می شـود. دوم، بـرای قیمت های کمتر یا 

مسـاوی 200 دالر آمریـکا بـه ازای هـر تـن، نـرخ بهـره 

مالکانه 5 درصد و سوم، برای قیمت های باالتر از 200 

دالر آمریکا در هر تن، نرخ 10 درصد اعمال می شـود. 

به موجب این حق امتیاز، شرکت های تولیدی که با 

بهـره مالکانـه قبلـی یـک مبلـغ ثابـت را بـرای تمامـی 

صورتی کـه  در  می پرداختنـد،  خـود  محصـوالت 

بخواهند عمده تولیدات خود را به سـمت عیارهای 

باالتر ببرند، مجبور به پرداخت مبلغ باالتری هستند.

اثرات شرایط جدید موجود در جهان   
روی قیمت سنگ آهن

طبـق گـزارش شـرکت »Ferrexpo« کـه دارای 

امروزه یکی از راه های 
توسعه یک کشور، تولید 
فوالد و پیشرفت در این 
صنعت است. در بین 
صادرکننده های بزرگ 

سنگ معدن و کنسانتره 
آهن می توان به روسیه و 

اوکراین اشاره کرد
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سـه معـدن بـزرگ سـنگ آهن در اوکرایـن و سـومین 

صادرکننده گندله سنگ آهن است، قیمت گندله 

سـنگ آهن عیـار بـاال )بـاالی 65 درصـد( کـه معیـار 

قیمت گـذاری بـرای محصوالت دیگر شـرکت بوده 

اسـت، در نیمه اول سـال 2022 کاهش 46 درصدی 

نسـبت به بازه زمانی مشـابه در سـال 2021 داشـت 

و نوسانات قیمت نیز با افزایش 25 درصدی همراه 

بود که در پی آن، قیمت سـنگ آهن کاهش یافت. 

دو عامـل کلیـدی در کاهـش میانگیـن قیمـت و 

اینکـه  اول  داشـته اند.  نقـش  نوسـانات  افزایـش 

درگیـری در اوکرایـن کـه ناپایداری های کوتاه مدت 

و  کـرد  ایجـاد  کامودیتی هـا  قیمت گـذاری  در  را 

دوم، کاهش محرک های بانک های مرکزی و تغییر 

سیاست های دولت ها در مواجهه با کرونا در سال 

2022 علی رغم شـیوع بیماری که موجب افزایش 

افزایـش  روی  و  شـد   2021 سـال  در  فـوالد  تولیـد 

اسـت. کمک هـای  بـوده  تاثیرگـذار  بسـیار  تولیـد 

مالی در سـال 2021، میزان تقاضا را افزایش خواهد 

قیمـت  افزایـش  بـه  منجـر  نتیجـه  در  و  داد 

کامودیتی هـا خواهـد شـد اما در سـال 2022، تمرکز 

اصلـی بانک هـا و دولـت روی کنترل تورم و افزایش 

ناگهانـی قیمـت انـرژی در پـی حملـه روسـیه بـه 

اوکراین بوده است.

و  عرضـه  میـزان  کـه  اسـت  بدیهـی  همچنیـن 

تقاضـا، تاثیـر چشـمگیری روی قیمت هـا دارد و از 

آنجایـی کـه چشـم انداز بازار برای قیمت سـنگ آهن 

کـه  اسـت  چیـن  تقاضـای  نوسـانات  تاثیـر  تحـت 

واردات آن 71 درصـد از تجـارت سـنگ آهن در سـال 

شـدید  محدودیت هـای  مـی داد،  تشـکیل  را   2021

کرونایی در سـال 2022 پس از شـیوع مجدد کرونا و 

ضعف در بخش مسکن چین، روی عرضه و مصرف 

سنگ آهن آن تاثیر گسترده ای گذاشته و یکی دیگر 

بـا  اسـت.  سـنگ آهن  قیمـت  در  موثـر  عوامـل  از 

ضعیف شـدن حاشـیه فوالد در چین در اواخر نیمه 

اول سـال 2022 بنا به دالیل مطرح شـده، فوالدسازان 

مصـرف گندلـه خـود را کاهـش دادنـد و برای کنترل 

هزینه هـا، بـه سـمت اسـتفاده از سـنگ آهن بـا عیـار 

پاییـن روی آوردند. اسـترالیا، بزرگ ترین صادرکننده 

سـنگ معـدن در جهـان، کاهـش 0.6 درصـدی تولید 

فـوالد جهانـی را در سـال جـاری بـه یـک میلیـون و 

947هـزار تـن پیش بینـی کـرده اسـت کـه در چیـن و 

بـه ترتیـب 2 و 7.1 درصـد کاهـش  اتحادیـه اروپـا، 

خواهـد یافـت. تـرس از بحـران انـرژی در اروپـا باعث 

شـده اسـت تـا تولیـد فـوالد بـه میـزان زیـادی کاهش 

یابـد و در پـی تمـام ایـن عوامـل، کاهـش تقاضـا برای 

بازار جهانی پیش بینی می شود.

تمـام مـوارد کـه بـه آن هـا اشـاره شـده اسـت،از 

راه هـای  شـدن  بسـته  ضعیـف،  تقاضـای  جملـه 

ارتباطـی و افزایـش قیمـت انـرژی کـه در پـی حملـه 

روسـیه بـه اوکرایـن و ادامه شـیوع کرونا بـه ویژه در 

چیـن، باعـث شـد تـا در آخریـن ماه های سـال 2022، 

در  خـود  سـطح  پایین تریـن  بـه  سـنگ آهن  قیمـت 

چهار سال اخیر برسد و به احتمال فراوان این روند 

کاهشـی بـرای سـال آینـده نیـز بـا کاهـش تولیـدات 

چین و اروپا و فشارهای ناشی از عرضه مازاد ادامه 

خواهد داشت.

از تغییرات عمده ایجاد  
شده در بازار جهانی 

عرضه گندله، مهم ترین 
آن کاهش بین سه تا سه 
میلیون و ۵۰۰ هزار تنی در 
صادرات گندله سنگ آهن 

از روسیه است



23         آذر ماه  1401         شماره  246 

فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی



شماره  246           آذر ماه  1401 24

فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

قیمـت سـنگ آهن در بـازار فیزیکـی بـرای تحویـل بـه انبارهـای شـمال چیـن نسـبت بـه 
پایین تریـن میـزان دو سـاله خود افزایـش یافت. همچنین این احسـاس خوش بینـی  در بازار به 

وجود آمده که وضعیت دشوار ممکن است برای مواد اولیه فوالد به پایان برسد.

جهش قیمت سنگ آهن بیش از انتظارات چین

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« 

و بـه  نقـل از خبرگـزاری رویتـرز، قیمـت مبنـای بـازار 

فیزیکـی سـنگ آهن بـا خلـوص 62 درصـدی، همـان 

 »Argus« طور که توسط موسسه گزارش قیمت کاال

جـاری  سـال  نوامبـر  مـاه   11 روز  در  شـد،  ارزیابـی 

میـادی بـه 91دالر و 75 سـنت در هـر تـن رسـید کـه 

نسبت به پایین ترین میزان سه  ساله به ثبت  رسیده 

در روز 31 اکتبر 2022 که حدود 79 دالر بود، 16درصد 

افزایش را نشان می دهد.

همچنـان  سـنگ آهن  قیمـت  حـال،  ایـن  بـا 

43درصـد نسـبت بـه زمـان اوج خود در سـال 2022، 

حدود 160دالر و 30 سنت در تن کاهش یافت. این 

قیمت در روز هشـتم ماه مارس سـال جاری پس از 

تهاجم روسـیه به اوکراین در روز 24 ماه فوریه سـال 

از  عرضـه  کاهـش  از  نگرانـی  و  شـد  تعییـن   2022

کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم  داد.  افزایـش  را  اوکرایـن 

اوکرایـن قبـل از آغـاز جنـگ، پنجمیـن صادرکننـده 

بزرگ سنگ آهن در جهان بود.

در عیـن حـال اگرچـه نگرانی هـا در رونـد عرضـه 

کاهـش یافتـه اسـت اما یکـی از عوامـل اصلی کاهش 

قیمت هـا را می تـوان ضعـف در بخـش ساخت و سـاز 

مسـکن در چیـن عنـوان کـرد کـه حـدود 70 درصـد 

را  می شـود  صـادر  دریـا  طریـق  از  کـه  سـنگ آهنی 

مصرف می کند.

بـر اسـاس داده هـای رسـمی منتشـر شـده در روز 

24مـاه اکتبـر سـال 2022، سـرمایه گذاری در امـاک 

چین طی 9 ماه سال جاری میادی، حدود 8 درصد 

کمتر از سـال قبل بود؛ این در حالی اسـت که حجم 

فـروش زیربنـای امـاک در همـان دوره، حـدود 22.2 

درصد کاهش داشت.

بـا توجـه بـه اینکـه صنعـت ساخت و سـاز بیـش از 

یـک  سـوم حجـم کل تقاضـای فـوالد چیـن را تشـکیل 

می دهـد، ضعـف مسـتمر در بخـش اماک منجر به 

تیـره شـدن چشـم انداز سـنگ آهن خواهـد شـد امـا 

برخـی نشـانه ها وجـود دارد کـه تاش هـای چیـن در 

رابطـه بـا ایجـاد تغییـرات سیاسـی مبنـی بـر ایجـاد 

دسترسی آسان تر و ارزان تر به وام ها برای شرکت های 

خریدار داخلی این کشور در حال نتیجه دهی است.

سیاسـت های  در  تغییـرات  برخـی  همچنیـن 

گسـترش  بـا  مقابلـه  بـرای  چیـن  سـخت گیرانه 

ویـروس کرونـا نیـز ممکـن اسـت موجـب تقویـت 

بالقـوه در  بـازار و اعتمـاد خریـداران  احساسـات 

چیـن شـود. هـر چنـد این کشـور همچنـان در حال 

ویـروس  جدیـد  مـوج  چندیـن  شـیوع  بـا  مبـارزه 

کرونـا اسـت امـا ایـن احتمـال نیـز وجـود دارد کـه 

افزایش اخیر قیمت سنگ آهن بر اساس تغییرات 

در احساسـات بـازار باشـد و ارتباطـی بـا تغییـر در 
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روند تقاضای فوالد نداشته باشد.

حجـم کل واردات سـنگ آهـن چیـن شـامل حجم 

از  ریلـی  شـبکه  از طریـق  کـه  اسـت  کمـی  بسـیار 

کشـورهای هم جـوار چیـن وارد شـده اسـت. در مـاه 

اکتبر سـال جاری میادی، حدود 4.7 درصد نسـبت 

بـه مـاه گذشـته آن کاهـش یافـت و بـه 94 میلیـون و 

در  واردات  حجـم  همچنیـن  رسـید.  تـن  980هـزار 

10ماهـه  سـال 2022، حـدود 1.7 درصـد نسـبت بـه 

مدت مشابه در سال 2021 کاهش پیدا کرد.

بـا ایـن حـال، ایـن احتمـال وجـود دارد کـه در مـاه 

نوامبـر سـال 2022 یـک رونـد بازیابی در بـازار به وقوع 

موسسـه  تحلیل گـران  راسـتا،  همیـن  در  بپیونـدد. 

واردات  کـه حجـم  پیش بینـی می کننـد   »Kpler«

و  میلیـون   96 حـدود  دریـا  طریـق  از  سـنگ آهن 

870میلیون تن خواهد بود.

اقدامات حمایتی و کاهش شیوع   
ویروس کرونا؛ عواملی تاثیرگذار

امید است که اقدامات حمایتی و کاهش شیوع 

ویروس کرونا، منجر به شروع قدرتمند روند تولید و 

نظـر  بـه  و  شـود  سـال 2023  در  سـنگ آهن  عرضـه 

می رسد واحدهای فوالدسازی در حال افزایش حجم 

تولید خود با پیش بینی بهبود روند تقاضا هستند.

بـر اسـاس داده هـای رسـمی منتشـر شـده در روز 

حمایتـی حـوزه مسـکن در چیـن بـر اسـاس فضـای 

اشغال شده توسط شرکت های غیر توسعه دهنده 

با این صنعت، بیش از 30 درصد در 9 ماه امسال 

افزایـش داشـته اسـت کـه رونـد کاهشـی شـروع 

ایـن اقدامـات توسـط توسـعه دهندگان امـاک را 

خنثی می کند.

سـاخته  توسـعه دهندگان  توسـط  کـه  اماکـی 

نمی شـوند شـامل مسـکن اجتماعی، کارخانـه، انبار، 

بیمارسـتان ها، مـدارس، امکانـات رفاهـی اجتماعـی، 

هتل هـا و... اسـت. شـرکت های غیـر توسـعه دهنده 

حدود 60 درصد از کل صنعت ساخت و ساز اماک را 

تشکیل می دهند.

خودروهـای  فـروش  افزایشـی  رونـد  همچنیـن 

الکتریکـی، بـه حفـظ رونـد صعـودی ایـن صنعـت در 

سـال تـا بـه امـروز کمـک کـرده و به نوبه خـود، باعث 

افزایـش حجـم تقاضـای فـوالد شـده اسـت؛ در حالی 

کـه صـرف هزینـه در بخـش زیرسـاخت ها متوقـف 

شده است.

بـه طـور کلـی، وضعیـت رونـد تقاضـای فـوالد در 

صنایعی به غیر از صنعت ساخت و ساز در یک حالت 

منعطف قرار دارد و اگر چشـم انداز بخش مسـکن رو 

بـه بهبـود بـرود، ایـن اتفـاق می توانـد بیانگـر رونـد 

صعـودی بـازار بـرای واردات سـنگ آهن چیـن در 

ماه های آینده باشد.

24اکتبـر سـال 2022، مقـدار تولیـد فوالد چیـن در ماه 

سـپتامبر بـه حـدود 86 میلیـون و 950 هزار تن رسـید 

که حدود 3.7 درصد افزایش نسبت به مقدار تولید 

در ماه آگوست که برابر با 83 میلیون و 870 هزار تن 

بود را نشان می دهد.

بـا ایـن حـال، بـرای 9 مـاه سـال جـاری میـادی، 

مقدار تولید فوالد نسبت به مدت مشابه در سال 

2021 حدود 3.4 درصد کاهش داشت که نشان دهنده 

یک روند نزولی احتمالی برای کل سال است.

حال سوالی که در اینجا در رابطه با بازار فیزیکی 

مطـرح می شـود، ایـن اسـت کـه آیـا دورنمای روشـنی 

برای تقاضای فوالد و در نتیجه واردات سنگ آهن در 

فقـط  مـوارد  ایـن  تمـام  اینکـه  یـا  دارد  وجـود  چیـن 

اقدامـات  ثمـر رسـیدن اجـرای  بـه  بـرای  امیـدواری 

حمایتی در سال پیش رو است.

در همیـن رابطـه صنعـت ساخت و سـاز وضعیـت 

کلی مناسبی را تجربه می کند اما بازار تمایل دارد بر 

ضعف در ساخت و ساز اماک تمرکز کند.

ارائـه گـزارش اخیـر توسـط ویـل میلسـتید، رئیس 

موسسـه تحلیل گـری ریوتینتـو نشـان داد کـه مقـدار 

ساخت وساز جدید بر اساس مساحت زیربنا در چین 

طی مدت 9 ماه سال جاری میادی، نسبت به سال 

گذشـته مقداری کمتر بوده اسـت.

این امر به این دلیل اسـت که شـروع اقدامات 



شماره  246           آذر ماه  1401 26

فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

بزرگ تریـن شـرکت فوالدسـازی اوکراین، نیمـی از ظرفیت تولیـد خود را از زمـان آغاز جنگ 
روسـیه بـا اوکرایـن از دسـت داده اسـت. بنابرایـن انتظـار مـی رود تـرس اصلی مدیـر اجرایی 
شـرکت اوکراینـی »Metinvest BV« در حـال حاضـر، آغـاز مـوج جدید حمات روسـیه به این 

کشور باشد که ضربه مهلک دیگری به بقای این شرکت وارد خواهد کرد.

آسیب شرکت های فوالدساز اوکراینی زیر سایه جنگ

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« 

و به  نقل از خبرگزاری بلومبرگ، یوری رایژنکوف در 

مصاحبه ای در لندن بیان کرد که بزرگ ترین نگرانی، 

احتمـال احسـاس درماندگـی در غـرب اسـت و اگـر 

غرب در حمایت از اوکراین احساس واماندگی کند، 

سـعی می کنـد بـا قطع عرضه تسـلیحات بـه اوکراین 

راه حلـی را بـر ایـن کشـور تحمیـل کنـد. الزم بـه ذکر 

است که شرکت »Metinvest BV« عاوه بر اوکراین، 

واحدهای فوالدسـازی در کشـورهایی چون بریتانیا، 

ایتالیا، آمریکا و بلغارستان نیز دارد.

زمانـی  بـازه  در  تلفنـی  نظرسـنجی  اسـاس  بـر 

موسسـه  توسـط   2022 اکتبـر   23 تـا   21 روزهـای 

بین المللـی جامعه شناسـی کیـف کـه یـک آژانـس 

معتبر نظرسنجی شناخته می شود، حدود 86درصد 

از پاسـخ دهندگان در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا 
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کشـور اوکرایـن بایـد بـه جنـگ ادامـه دهـد یـا درباره 

آتش بس برای توقف بمباران شهرهای خود مذاکره 

کنـد، بـر ادامـه جنـگ بـا روسـیه تاکیـد کردنـد. این 

یعنی اینکه اکثر اوکراینی ها بر این باورند که جنگ 

باید ادامه پیدا کند.

در همیـن راسـتا، نگرانی هـا در مـورد عـدم عـزم 

و  روسـیه  بیـن  مناقشـات  بـرای حـل  غـرب  جـدی 

علی رغـم  چراکـه  اسـت؛  یافتـه  افزایـش  اوکرایـن 

تضمین هایـی مبنـی بـر حمایـت کشـورهای غربـی 

چون آمریکا و آلمان، همچنان درخواست هایی برای 

انجـام مذاکـرات زودهنگام از سـوی این کشـورهای 

غربی ارائه می شود.

هفته گذشـته مارک میلی به عنوان افسـر ارشـد 

رئیس ستاد مشترک آمریکا اعام کرد که یک فرصت 

طایـی بـرای مذاکـرات صلـح بـه وجـود آمده اسـت و 

تاکیـد کـرد کـه پیـروزی نظامـی بـرای هـر دو طـرف 

دسـت نیافتنی اسـت. در همین رابطه رجب طیب 

اردوغان، رئیس جمهور ترکیه آمادگی خود را مبنی بر 

میانجی گری میان اوکراین و روسیه اعام کرد.

برخـی مقامـات غربـی طـی یـک نشسـت خبری 

در روز سه شنبه 16 نوامبر اعام کردند که علی رغم 

توانایـی مکـرر اوکرایـن بـرای غافل گیـری روسـیه در 

میـدان نبـرد، آن هـا انتظـار دارنـد که جنـگ در فصل 

زمسـتان ادامـه یابـد و هیـچ یـک از طرفیـن نتوانند تا 

ادامـه  در  آن هـا  شـوند.  جنـگ  پیـروز   2023 سـال 

افزودنـد کـه میـزان سـرعت اوکرایـن و روسـیه در 

و  بـه کاهـش سـاح  بازسـازی ذخایـر رو  و  تکمیـل 

ایـن مسـئله  تاثیرگـذار در  از عوامـل  نیـز  مهمـات 

خواهـد بود. البته که تسـلیحات و مهمـات اوکراین 

از آمریکا و کشورهای اروپایی تامین می شود.

والـری زالوژنـی، فرمانده ارشـد ارتش اوکراین در 

روز دوشـنبه 15 نوامبـر در تمـاس تلفنـی بـا ژنـرال 

انجـام  بیـان کـرد کـه هیچ گونـه مذاکـره ای  میلـی 

نخواهد شد مگر اینکه روسیه از تمام خاک اوکراین 

عقب نشینی کند.

والدیمیـر زلنسـکی، رئیـس جمهـور اوکرایـن در 

هفته گذشته در ماه نوامبر در نشست گروه 20 در 

رهبـران  بـه  ویدئـو  تمـاس  یـک  طریـق  از  اندونـزی 

خارجـی گفـت کـه اعتمـاد بـه روسـیه غیرممکـن 

اسـتخراج زغال سـنگ داخلی اوکراین به حیات خود 

ادامه می دهد اما به گفته رایژنکوف، برای شـرکت 

بـه طـور گسـترده تر اقتصـاد  »Metinvest BV« و 

اوکراین، مشـکل آتش بس از طریق مذاکره این اسـت 

کـه بـدون خـروج کامـل روسـیه از خـاک اوکرایـن، 

سـرمایه گذاری در این کشـور در آینده امکان ناپذیر 

خواهد بود.

رایژنکوف با اشـاره به توافق مینسـک اعام کرد 

کـه اوکرایـن یـک بـار و در سـال 2014 ایـن اشـتباه را 

مرتکـب شـد. طبـق توافـق مینسـک در سـال 2014، 

خـط تماسـی بیـن اوکرایـن و مناطـق تحـت کنتـرل 

جدایی طلب در 20 مایلی شهر ماریوپل ایجاد شد. 

 Metinvest« وی در ادامـه عنـوان کـرد کـه شـرکت

BV« به سـرمایه گذاری های خود در شـهر ماریوپل 

بـا ایـن فـرض کـه یـک خـط مـرزی جدیـد وجـود دارد، 

ادامه خواهد داد.

چنـد هفتـه قبـل از آغاز جنگ روسـیه و اوکراین، 

رایژنکـوف با خبرگزاری بلومبرگ مصاحبـه ای انجام 

داد و مدعی بود که روسیه به کشور اوکراین حمله 

شـرکت  کـه  کـرد  اضافـه  وی  کـرد.  نخواهـد 

»Metinvest BV« در حال ساخت یک واحد تولید 

نـورد بـه ارزش یـک میلیـارد دالر در واحـد تولیـدی 

آزوفستال این شرکت است.

سـرمایه گذاران  اکنـون  رایژنکـوف،  گفتـه  بـه 

ریسک تکرار این اشتباه را نخواهند کرد. این امر به 

ویـژه در منطقـه جنـوب شـرق جنـگ زده اوکرایـن 

صـادق اسـت؛ درسـت جایـی که بسـیاری از تجـار از 

شـرکت  سـهام دار  آخمتـوف،  رینـات  جملـه 

»Metinvest BV« تداعی کننـده ارتبـاط بـا احـزاب 

سیاسـی طرفـدار روسـیه در اوکرایـن بـود و این کار تا 

بعـد از اینکـه روسـیه جزیره کریمـه را ضمیمه خاک 

خـود کـرد و در سـال 2014 بـه درگیـری در اسـتان 

دونباس اوکراین دامن زد، ادامه پیدا کرد.

رایژنکـوف در پایـان بـر این باور اسـت کـه راه حل 

دیپلماتیک برای پایان دادن به این مسئله چاره کار 

نیست؛ چراکه ارائه راه حل دیپلماتیک در این برهه 

زمانی به این معناست که جنگ به اتمام نرسیده و 

امـکان  یعنـی  ایـن  و  اسـت  شـده  متوقـف  فقـط 

سرمایه گذاری همچنان وجود ندارد.

مذاکـرات  نـام  بـا  مذاکراتـی  هیچ گونـه  و  اسـت 

مینسـک 3 وجـود نخواهـد داشـت؛ چراکـه روسـیه 

بافاصلـه پـس از امضـای سـند قـرارداد صلـح، آن را 

نقض می کند.

اشـاره وی به دو توافق نامه موسـوم به مینسـک 

در سال های 2014-2015 بود که شرایط را برای ایجاد 

تحـت  بـه شـورش  دادن  پایـان  هـدف  بـا  آتش بـس 

حمایت روسیه در منطقه شرقی استان دونباس در 

اوکراین فراهم کرد.

به گفته یک شرکت مشاوره ای لهستانی به نام 

و  اوکرایـن  جنـگ  کـه   »Rochan Consulting«

اسـتان  بازپس گیـری  بـا  می کنـد،  رصـد  را  روسـیه 

خرسون، اوکراین نیمی از سرزمین هایی که نیروهای 

روسیه از ابتدای جنگ تصرف کرده بودند را دوباره 

به دسـت آورد. در همین حال، روسـیه یک فرمانده 

جدید با استراتژی واقع بینانه تر و صدها هزار سرباز 

در  را  آن هـا  می توانـد  کـه  دارد  جدیـد  رزم  آمـاده 

زمستان پیشرو روانه میدان نبرد کند.

ظرفیـت تولیـد شـرکت »Metinvest BV« در 

اوایل سـال 2022 به نصف کاهش یافت و این اتفاق 

هنگامی که ارتش اوکراین در استان ماریوپل آخرین 

مواضـع دفاعـی خـود را در اطـراف واحـد تولیـدی 

وقـوع  بـه  داد،  دسـت  از  شـرکت  ایـن  آزوفسـتال 

پیوست. بزرگ ترین واحدهای تولید این شرکت نیز 

بـا نصـف ظرفیـت در شـهر زاپروژیـا کـه مـورد حملـه 

موشک های روسیه است، فعالیت می کنند.

تقاضـای  مـورد  حجـم  دلیـل  بـه  شـرکت  ایـن 

الزم به ذکر است که 
 »Metinvest BV« شرکت
عاوه بر اوکراین، واحدهای 
فوالدسازی در کشورهایی 
چون بریتانیا، ایتالیا، آمریکا و 

بلغارستان نیز دارد
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آلومینیومآلومینیوم

به دنبال سودآوری در تولید شمش آلومینیومی هستیم

نفس های پروفیل آلومینیومی به شماره افتاده است

احتمال افزایش قیمت آلومینیوم در چین
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مدیر عامل شـرکت آلومینیوم المهدی گفت: علی رغم مشـکاتی که در تولید شـمش آلومینیومی 
اعـم از اختـاف نـرخ ارز آزاد و نیمایـی، قطعی بـرق در فصل تابسـتان و همچنین قیمت   گـذاری در 
بـورس کاالی ایران مواجه هسـتیم امـا هدف گذاری خود را بر مبنای سـودآوری و توسـعه تولید قرار 

داده ایم که تحقق این امر، مستلزم حمایت دولت و سازمان های ذی ربط است.

به دنبال سودآوری در تولید شمش آلومینیومی هستیم

محمدرضا قاسمی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آناین« بیان کرد: با توجه به 

اینکه صنعت آلومینیوم به عنوان یکی از موتورهای 

محرکه اقتصادی کشور می تواند صنایع پایین دستی 

بسـیاری را در حـوزه قطعـات خـودرو، لـوازم خانگـی، 

برق، لوازم سـاختمانی و حتی هوا فضا و بسـیاری 

و  بیـاورد  در  بـه حرکـت  دیگـر  مرتبـط  از صنایـع 

ارزش افـزوده ایجـاد کنـد، صنعـت بسـیار مهـم و 

با اهمیتی به شمار می آید.

وی افـزود: متاسـفانه سـرمایه گذاری کافـی در 

حوزه صنایع باال دستی آلومینیوم کشور مانند تولید 

پودر آلومینا و برخی مواد  معدنی و سنتزی دیگر که 

در ایـن صنعـت مـورد  اسـتفاده قـرار می گیـرد، انجـام 

نشـده و این امر باعث وابسـتگی ارزی برای صنعت 

آلومینیـوم شـده اسـت. نکتـه  مهـم و حائـز اهمیـت 

اینکـه صنعـت آلومینیـوم ماننـد صنعـت طـا بـرای 

اقتصـاد کشـور سـودآور بـوده و شـمش طـا ماننـد 

شمش آلومینیوم به راحتی قابل مبادله است.

ضرورت تامین مواد اولیه در صنعت آلومینیوم

مدیر عامـل شـرکت آلومینیـوم المهـدی عنـوان 

کـرد: در حـوزه تامیـن مـواد اولیـه، خوشـبختانه ایـن 

صنعـت بـا چالـش خاصـی مواجه نیسـت و بـه خوبی 

توانسـته اسـت بـا تامین مـواد اولیه مـورد نیاز صنایع 

پایین  دسـتی کشـور، به لحاظ آماری بالغ بر 300 هزار 

نفر شغل ایجاد کند. الزم به تاکید است که شرکت 

آلومینیـوم المهـدی نـگاه ویـژه  ای بـه مقولـه نیـروی 

انسـانی داشـته اسـت و مـا همـواره تـاش خـود را در 

راسـتای تکریم جایگاه سـرمایه انسـانی و پرداخت به 

موقع حقوق و مطالبات نیروهای انسـانی شـاغل در 

مجموعه داشته ایم.

قاسـمی در ادامـه بـه وضـع قوانیـن و مقـررات در 

صنعت آلومینیوم اشـاره کرد و گفت: وضع عوارض 

صادراتـی بـر محصـوالت معدنـی و فلـزی در ابتـدای 

سال جاری، صادرکنندگان محصوالت آلومینیومی را 

بـا مشـکل مواجـه کـرد کـه پـس از گذشـت چند مـاه، 

شرایط کمی بهبود یافت. رشد تعرفه گمرکی واردات 

شمش آلومینیومی در سال جاری و همچنین تفاوت 

نرخ ارز ترجیحی و ارز نیمایی، هزینه های گزافی را به 

کارخانجات آلومینیومی تحمیل کرد؛ به طوری که از 

اواسـط خـرداد مـاه سـال جـاری بـا ایـن مشـکل مواجـه 

بودیـم. اگرچـه در راسـتای تلطیـف فضـای حاکـم بـر 

آلومینیومـی،  شـمش  واردات  بـا  کسـب وکار  بـازار 

نمایندگان مجلس شورای اسامی طی چند ماه اخیر 

قانـون کاهـش تعرفـه گمرکی را تصویـب کرده انـد اما 

متاسـفانه هنوز این مسـئله به گمرکات اباغ نشـده 

یک بـار  روز  چنـد  هـر  رسـانه ها  در  البتـه  اسـت. 

می شـنویم کـه قانـون جدیـد بـه گمـرکات اباغ شـده 

است اما متاسفانه در واقع این چنین نیست.



31         آذر ماه  1401         شماره  246 

آلومینیوم
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

واقعی سازی بهای انرژی، منجر به   
سودآوری تولید خواهد شد

ایـن تولیدکننـده شـمش آلومینیومـی تصریـح 

کـرد: بـا وجـود اینکه میزان تولید طی سـالیان اخیر 

کاهـش پیـدا کـرده و هزینه هـای جـاری نیـز افزایـش 

داشـته اسـت امـا چالـش مهم تـری کـه پیـش روی 

تولیدکننـدگان قـرار دارد، افزایـش بهـای حامل هـای 

انـرژی بـوده اسـت که به دنبـال آن، محدودیت ها و 

مشـکاتی بـا کاهـش بـرق مصرفـی ایجـاد می شـود 

صنعـت  بـرای  را  مـرگ  حکـم  بـرق،  قطعـی  زیـرا 

آلومینیوم دارد و اگر این محدودیت ها ادامه یابد، 

شـدت  بـه  صنعتـی  شـرکت های  تمـام  سـودآوری 

کاهـش خواهـد یافـت کـه ایـن امـر بـه هیـچ وجـه به 

نفع تولیدکنندگان محصوالت آلومینیومی نیست.

قیمت گـذاری شـمش  نحـوه  بـا  ارتبـاط  در  وی 

آلومینیوم در بورس کاالی ایران، مطرح کرد: با توجه 

بـه محدودیت هـای ارزی کـه در حـال حاضـر بـا آن 

مواجه هستیم، زمانی  که می خواهیم کاالی تولیدی 

خـود را در بـورس کاالی ایـران بـه فـروش برسـانیم، 

قیمت گـذاری بـا نـرخ ارز نیمایـی انجام می شـود که 

هزینه هـای  آزاد،  ارز  نـرخ  بـا  آن  قیمـت  اختـاف 

بسـیاری را به این صنعت تحمیل می کند و این در 

یدکـی،  لـوازم  تامیـن  زمینـه  در  کـه  اسـت  حالـی 

خدمـات پیمانـکاری، پشـتیبانی ها و حتـی نیـروی 

انسـانی و...، تمامـی هزینه هـا متاثـر از هزینه هـای 

قیمت ارز آزاد است.

نوسان قیمت آلومینیوم در بورس   
فلزات لندن

مدیرعامل شـرکت آلومینیوم المهدی ادامه داد: 

قیمـت تمـام شـده آلومینیـوم در بـورس فلـزات لنـدن 

تحت  تاثیر عوامل سیاسی و ژئوپلیتیکی مانند  جنگ 

روسیه و اوکراین و همچنین   شیوع دوباره ویروس کرونا 

در چین به عنوان یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان 

ایـن فلـز طـی 6 تـا هفـت مـاه اخیـر، بـا نوسـان همـراه و 

نزولـی بوده اسـت. قیمـت آلومینیـوم در » LME« در 

روزهـای پایانـی سـال گذشـته بـه حـدود سـه هـزار و 

900دالر به ازای هر تن رسید و در حال حاضر در حدود 

دو هـزار و 400 دالر بـه ازای هـر تـن قیمت گـذاری شـده 

است. طبق مطالعاتی که ما انجام داده ایم، پیش بینی 

قاطع و روبه رشـدی در خصوص قیمت آلومینیوم در 

بـورس فلـزات لنـدن نداشـته ایم و بـر همیـن اسـاس 

نیازمند پشتیبانی های داخلی هستیم.

وی در پایـان ضمـن درخواسـت حمایـت از چهـار 

تولیدکننـده بزرگ شـمش آلومینیومی کشـور، یـادآور 

شـد: درخواسـت مـا ایـن اسـت کـه حداقـل در حـوزه 

نرخ گذاری، مکلف به پرداخت نرخ ارز نیمایی نباشیم 

زیـرا در عمـل هزینه تمام شـده ما باالتـر از نـرخ ارز آزاد 

است. برای مثال، بخش عمده ای از لوازم یدکی مورد 

نیاز تولیدکنندگان شمش آلومینیومی وارداتی است و 

بـدون شـک قیمـت تمـام شـده ایـن قطعـات، 30 یـا 40 

درصد بیشتر از نرخ ارز آزاد خواهد بود؛ چراکه نرخ ارز 

آزاد حتی برای وارد  کنندگان نیز هزینه بردار است.

متاسفانه سرمایه گذاری 
کافی در حوزه صنایع 

باال دستی آلومینیوم کشور 
مانند تولید پودر آلومینا و 

برخی مواد  معدنی و سنتزی 
دیگر که در این صنعت 

مورد  استفاده قرار می گیرد، 
انجام نشده و این امر باعث 
وابستگی ارزی برای صنعت 

آلومینیوم شده است
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مدیرعامـل شـرکت پارس عدل تـوس گفت: صنعت پروفیل کشـور به دلیل عـدم حمایت های 
صحیـح از سـوی دولـت و مسـئوالن در لبـه پرتـگاه نابـودی قـرار دارد و دیگر تحمل فشـار ها و 
مشـکات را نـدارد. تنهـا راه حـل ایـن معضل اعطـای وام هـای بلندمدت با سـود پایین از سـوی 

بانک ها و تسهیل کردن صادرات است.

نفس های پروفیل آلومینیومی به شماره افتاده است
مدیرعامل شرکت پارس عدل توس:

مرتضـی فرخـاری در گفت وگـو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آناین« بیان کرد: از سـال 

1380 در زمینه تولید انواع پروفیل های آلومینیومی 

فعالیـت داریـم. طـی سـال گذشـته، مشـکات و 

چالش هـای فراوانـی مـا را در مضیقـه قـرار دادند که 

بـرای رفـع آن هـا بیـش از نیمـی از دارایـی شـخصی را 

بازپرداخـت  همچنیـن  و  وام  دریافـت  جهـت  در 

اقساط آن، از دست دادیم.

وی افـزود: تولیـد محصـول در کارخانـه در سـه 

مرحله انجام می شود. ابتدا ضایعات آلومینیومی 

ذوب و بـه بیلـت  تبدیـل می شـوند؛ سـپس در هـر 

بـه  اسـت،  مشـتریان  سـفارش  مـورد  کـه  قالبـی 

دسـتگاه اکسـتروژن تزریق و پس از صاف شـدن به 

وسـیله دسـتگاه کشـش، بـه پروفیـل آلومینیومـی 

تبدیل می شود. ظرفیت تولید این محصول روزانه 

دو تـن اسـت و محصـوالت مـا در صنایع روشـنایی، 

کابینت سـازی و شیشـه سـکوریت مـورد اسـتفاده 

قرار می گیرد.

حمایت منطقی، تنها راه نجات صنعت   
آلومینیوم

مدیرعامـل شـرکت پـارس عـدل توس با اشـاره به 

اینکـه از سـوی دولـت هیچ گونـه حمایتـی در جهت 

توسـعه فعالیت هـای صنعتگـران انجـام نمی شـود، 

اظهـار کـرد: بـا توجه به اینکه هیچ حمایتی از سـوی 

دولـت از تولیدکننـدگان بخـش خصوصـی صـورت 

سـوی  از  دقیقـی  نظـارت  متاسـفانه  نمی پذیـرد، 

سازمان های ذی ربط بر شرایط سخت گیرانه اعطای 

تسهیات از سوی بانک ها وجود ندارد. تولیدکنندگان 

پروفیل آلومینیومی برای ادامه حیات این صنعت، 

نیازمنـد وام هـای بانکی بلند مدت با برگشـت سـود 

اندک هستند. درصورتی که شرایط در داخل کشور 

برعکـس اسـت و تولیدکننـدگان بـرای اخـد وام از 

بانک هـا بایـد مراحـل زیـادی را طی کننـد. به عنوان 

مثال، درخواست سند ملک شهری معتبر به عنوان 

وثیقـه، زمـان کوتـاه بازپرداخـت اقسـاط، 18 درصـد 

سـود بازگشـت سـرمایه کـه در صـورت دیرکـرد در 

پرداخت اقساط به 24 درصد می رسد و مسدودسازی 

20 تـا 25 از تسـهیات توسـط بانک هـا تـا پایـان زمـان 

پرداخـت اقسـاط، از جملـه مشـکاتی اسـت کـه در 

هسـتیم.  مواجـه  آن هـا  بـا  بانکـی  تسـهیات  اخـذ 

همچنیـن عـدم وجـود توقـف در زمـان بازپرداخـت 

اقسـاط، بـه طـوری کـه تولیدکننـده به محـض اینکه 

توانسـت وام را پـس از هفت خـان رسـتم دریافـت 

کنـد، بایـد بـه سـرعت از مـاه پـس از آن شـروع بـه 

پرداخت اقساط و در نهایت طی سه سال نسبت به 

تسـویه آن اقـدام کنـد کـه تمایـل تولیدکننـدگان بـه 

اخذ تسهیات را به شدت کاهش داده است.

فرخـاری ادامـه داد: بـا اهتمـام بـه ایـن مسـائل و 

پرداخت سود هنگفت بانکی، نه تنها سود چندانی 

عایـد مـا کـه محصـوالت خـود را بـا سـود ناچیـز سـه 
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باعـث  بلکـه  هـزار تومانـی می فروشـیم، نمی شـود 

خواهد شد میزان بیشتری بدهی داشته باشیم زیرا 

تـوان بازپرداخـت اقسـاط را نداریـم. در ایـن میـان 

دولـت هیـچ حمایتـی از تولیدکننـدگان نمی کنـد و 

بانک هـا بـه شـدت بر سـر اینکـه باید قسـط وام هایی 

موقـع  بـه  کرده انـد  اعطـا  تولیدکننـدگان  بـه  کـه 

امـا  می دهنـد  نشـان  حساسـیت  شـود،  پرداخـت 

متاسفانه حاضر نیستند برای کمک به تولیدکنندگان 

قدمـی بردارنـد و مـدام بـرای حمایـت از هـر گونـه 

فعالیت تولیدی مانع تراشی های مختلف می کنند. 

در  جرایمـی  کـه  تولیدکنندگانـی  بـه  مثـال،  بـرای 

دیرکـرد پرداخـت اقسـاط بانکـی خـود دارنـد، گفتـه 

می شـود در صورت تسـویه وام این جرایم بخشـوده 

می شـود امـا در واقعیـت ایـن چنیـن نیسـت و مـا بـا 

بانکـی خـود شـامل هیچ گونـه  تسـویه پرونده هـای 

بخشودگی نشده ایم.

وی در ارتبـاط بـا اینکـه بیشـتر مـواد اولیـه مـورد 

اسـتفاده در ایـن واحـد تولیدی قراضه اسـت، یـادآور 

شـد: بـا توجـه به اینکـه ما برای تولید محصـول خود 

از ضایعات و قراضه آلومینیومی استفاده می کنیم، 

را  ضایعـات  ایـن  کـه  افـرادی  از  خریـد  زمـان  در 

می فروشـند، هیـچ فاکتور رسـمی مبنی بر خریـد از 

آن هـا دریافـت نمی کنیـم امـا زمانی کـه محصوالت 

خـود را بـه مصرف کننـدگان تحویـل می دهیـم، باید 

فاکتـور رسـمی فـروش بـه آن هـا ارائـه دهیـم کـه بـه 

پرداخـت  بـه  ملـزم  فاکتـور،  همیـن  وجـود  سـبب 

9درصـد مالیـات بر ارزش افزوده هسـتیم و به ناچار 

ایـن 9 درصـد مالیـات و تمـام هزینه هـای تولیـد از 

ابتدا روی دوش صنعت گران است.

مشکات کوچک دلیل دردسر های بزرگ  
مدیرعامل شرکت پارس عدل توس در خصوص 

سایر مشکات تولید، اذعان کرد: افزایش بهای گاز 

و قطعـی بـرق در تابسـتان سـال جـاری، معضاتـی 

هسـتند که تمام صنعتگران با آن دسـت و پنجه نرم 

می کننـد. بهـای گاز مصرفـی واحد هـای صنعتـی 

نسـبت به سـال گذشـته، چیزی حدود هشـت برابر 

افزایـش یافتـه اسـت. مسـتهلک بـودن ماشـین آالت 

مورد استفاده در خط تولید، یکی دیگر از معضات 

تولیدکننـدگان اسـت کـه واردات دشـوار آن بـدون 

حمایت از سـوی دولت امکان پذیر نیسـت. به طور 

مثال، اگر هزینه خرید این ماشین آالت پنج میلیارد 

تومان باشـد، تولیدکننـده باید توانایی پرداخـت 200 

تا 300 میلیون تومان اقساط ماهیانه را داشته باشد 

که به طور مشـخص از پس این هزینه ها بر نمی آید 

ماشـین آالت  نوسـازی  فکـر  بـه  دلیـل  همیـن  بـه  و 

ماشـین آالتی  کشـور  داخـل  در  البتـه  نمی افتـد. 

سـاخته شـده اند کـه می تواننـد نیـاز مـا را بـرآورده 

کنند و کیفیت محصوالت نهایی تولیدشده توسط 

ایـن ماشـین آالت مناسـب اسـت. همچنیـن روغـن 

هیدرولیـک، یکـی از مـوارد مصرفی به شـمار می آید 

کـه بهـای آن نسـبت بـه سـال های گذشـته افزایـش 

اکسـتروژن  پـرس  دسـتگاه های  در  و  اسـت  یافتـه 

اسـتفاده می شـود. هزینـه هـر بشـکه از ایـن روغـن  

هیدرولیک، 13 تا 14 میلیون تومان است که تامین 

این مبلغ نیز به سختی صورت می پذیرد. 

فرخـاری بـا اشـاره بـه اینکـه بازار مصـرف پروفیل 

آلومینیومـی دچـار رکـود شـده اسـت، خاطرنشـان 

کرد: محصوالت تولیدی این شرکت علی رغم اینکه 

مصـارف صنعتـی دارنـد امـا کاهـش ساخت و سـاز و 

باعـث شـده  پروژه هـای عمرانـی در سـطح کشـور 

است که فروش محصوالت ما نیز از رونق بیفتد. با 

این وجود، تنها راهکاری که می تواند منجر به رونق 

بازار شـود، تعامل با دیگر کشـور ها و تسـهیل شـرایط 

بـزرگ،  تولیـدی  واحد هـای  اگـر  اسـت.  صـادرات 

تولیدکننـدگان  و  سـیراب  را  صادراتـی  بازار هـای 

بـازار  کننـد،  تامیـن   را  داخلـی  بـازار  نیـاز  کوچـک 

مصرف برای همه رونق پیدا خواهد کرد.

وی در پایـان یـادآور شـد: چشـم انداز صنعـت 

اسـت و  تاریـک  بسـیار  ایـن شـرایط  بـا  آلومینیـوم 

چیـزی جـز نابـودی در انتظـار آن نیسـت. در چنین 

شـرایطی، دولـت می توانـد بـا حمایت های منطقی 

و کاهـش سـود وام هـای  بانکـی، ایـن صنعـت را از 

مـا  اصلـی  مشـکل  کنـد.  خـارج  حاکـم  شـرایط 

تولیدکننـدگان، فقـط عدم حمایت اسـت و اگر این 

مهم در دستور کار دولت و مسئوالن ذی ربط قرار 

رفـع  معضـات  از  بسـیاری  شـک  بـدون  بگیـرد، 

خواهد شد.

حمایتی از سوی دولت 
از تولیدکنندگان بخش 

خصوصی صورت 
نمی پذیرد، متاسفانه نظارت 
دقیقی از سوی سازمان های 

ذی ربط بر شرایط 
سخت گیرانه اعطای 

تسهیات از سوی بانک ها 
وجود ندارد
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قـرارداد آلومینیـوم بورس آتی شـانگهای برای تحویل در ماه دسـامبر سـال جـاری میادی، با 
قیمـت 18 هـزار و 9۲۰ یـوان در هـر تن طـی روز معاماتـی ۲1 نوامبـر آغاز شـد و پایین ترین و 
باالتریـن میـزان هفتگـی آن بـه ترتیب بـه حـدود 18 هـزار و ۷1۵ یوان در هـر تـن و 19 هزار و 
۲1۰یـوان در هـر تن رسـید. قیمت ایـن قراردادهای آتی آلومینیـوم تا قبل از پایـان روز معاماتی 
18 نوامبـر، بـه حـدود 19 هـزار و ۲۰۰ یوان در هر تن رسـیده بـود که حدود ۴۴۵ یـوان در هر تن 

یعنی ۲.۳۷ درصد افزایش را در این هفته نشان می دهد.

احتمال افزایش قیمت آلومینیوم در چین

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« 

و به نقل از موسسه »SMM«، قرارداد آتی آلومینیوم 

بورس فلزات لندن در روز معاماتی 21ماه نوامبر با 

قیمـت دو هـزار و 464 دالر در هـر تـن آغـاز شـد و 

پایین ترین و باالترین سـطح هفتگی آن به ترتیب به 

حـدود دو هـزار و 361 دالر در هـر تـن و دو هـزار و 

478 دالر در هر تن رسید.

در بخش کان، شاخص قیمت مصرف کننده و 

شـاخص قیمـت تولیدکننـده ایـاالت متحـده آمریکا 

هر دو در ماه اکتبر کاهش یافتند و انتظارات برای 

افزایـش نـرخ بهـره ایـاالت متحـده آمریـکا را کاهـش 

دادنـد. بـا ایـن حـال، آمارهـای بهتـر از حـد انتظـار 

فروش در خرده فروشـی ایاالت متحده آمریکا نشـان 

قبـل  حالـت  بـه  اسـت  ممکـن  تـورم  نـرخ  کـه  داد 

ایـاالت  خرده فروشـی های  فـروش  میـزان  بازگـردد. 

متحـده آمریـکا در مـاه اکتبـر، 1.3 درصد نسـبت به 

ماه گذشـته افزایش یافت و در ماه سـپتامبر به یک 

بـه  نسـبت  از رشـد  نشـان  کـه  ثابـت رسـید  رونـد 

پیش بینی های یک درصدی قبلی داشت.

کشـور چین سیاسـت های پیشگیرانه و کنترل 

بیمـاری ویـروس کرونـا در ایـن کشـور را بهبـود 

وضعیـت  بهبـود  جهـت  را  اقداماتـی  و  بخشـید 

بخـش امـاک خـود انجام داد که منجـر به افزایش 

تقاضـا در بـازار آلومینیـوم شـد. وزارت صنعـت و 

فنـاوری اطاعـات و دو بخـش دولتـی دیگـر چین، 

کربـن  گاز  انتشـارات  کاهـش  بـر  مبنـی  طرحـی 

دی اکسـید و رسـیدن بـه خالـص انتشـارات صفـر 

در صنعـت فلـزات غیـر آهنـی را ارائـه دادنـد کـه 

نگرانی هایـی را در مـورد عرضـه آینـده آلومینیومـی 

ایجـاد کـرد کـه بـرق مـورد نیـاز آن از سـوخت های 

فسیلی تامین می شود.

شرکت »Aba Aluminium« در روز 19 نوامبر 

در  فعالیـت  دارد  قصـد  کـه  کـرد  اعـام   2022

واحدهـای ذوب خـود را دوبـاره آغاز کند اما ممکن 

اسـت فعالیـت ایـن واحـد ذوب با ظرفیت کامل در 

فصـل تابسـتان امکان پذیـر نباشـد. پـس از معرفـی 

سیاسـت های تشـویقی دولت چین، انتظار می رود 

از سـرگیری تولیـد آلومینیـوم در اسـتان گوانگـژی 

سـرعت بیشـتری به خود بگیرد. اسـتان هنان چین 

حدود 80 هزار تن از ظرفیت تولید آلومینیوم خود 

را کاهـش داده اسـت و زمـان از سـرگیری واحدهـای 

تولیـد آلومینیـوم آن مشـخص نیسـت امـا بـه طـور 

ظرفیـت  وضعیـت  کـه  کـرد  بیـان  می تـوان  کلـی 

بهره بـرداری آلومینیـوم داخلـی چیـن تـا حـد زیادی 

پایدار است.

همچنیـن هزینـه  واحدهـای ذوب آلومینیـوم 

به دلیل کاهش قیمت زغال سنگ و آلومینا کاهش 

یافـت. در بخش هـای صنایع پایین دسـتی، برخی از 

فویل هـای  و  تسـمه  ورق،  تولیـدی  شـرکت های 

دلیـل  بـه  را  خـود  تولیـد  حجـم  آلومینیومـی، 

سـفارش های ناکافـی کاهـش دادنـد. ایـن در حالـی 

اسـت کـه نشـانه هایی از کاهـش حجـم تولیـد در 

بخش های اکستروژن، سیم و کابل آلومینیومی نیز 

در فصل رکود مشاهده می شود. همچنین موجودی 

آلومینیوم انبار بازرگانان چین به دلیل کاهش حجم 

واردات از شـمال غـرب چیـن به پایین ترین حد خود 

رسـید. عاوه برایـن، پریمیوم هـای بـازار فیزیکـی در 

آلومینیـوم  محـدود  عرضـه  میـان  در  چیـن  شـرق 

افزایش یافت.

چشم انداز مثبت در مورد شاخص های اقتصاد 

کان و کاهـش موجـودی انبـار آلومینیـوم ناشـی از 

قیمـت  بیشـتر  افزایـش  باعـث  حمل ونقـل،  موانـع 

آلومینیـوم در کوتاه مـدت خواهـد شـد. همچنیـن 

انتظار می رود که در دوره میان مدت و بلندمدت، 

بـر موجـودی انبـار آلومینیـوم در چیـن افـزوده شـود 

زیـرا کـه محموله هـای تاخیـری از شـمال غـرب چین 

بـه مقـدار زیـاد وارد می شـوند. ایـن در حالـی اسـت 

کـه میـزان مصـرف بـه انـدازه حجـم وارداتـی افزایش 

نخواهد داشت.

بـه نظـر می رسـد قیمـت آلومینیـوم بـورس آتـی 

شـانگهای و آلومینیـوم بـورس فلـزات لنـدن در تاریخ 

28نوامبـر بـه ترتیـب بیـن 18 هـزار و 400 تـا 19 هـزار و 

500یـوان در هـر تـن و دو هـزار و 250 تـا دو هـزار و 

داشـت.  خواهـد  نوسـان  تـن  هـر  در  500دالر 

عرضه کنندگان اصلی بازار، همچنین باید نسبت به 

خطر قیمت های باالی آلومینیوم و تاثیرگذاری آن بر 

کاهش میزان مصرف در صنایع پایین دستی و میزان 

موجودی انبار آلومینیوم آگاهی داشته باشند.
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مـــسمـــس

ضرورت تسهیل واردات مواد اولیه

شکاف در بازار جهانی مس به دنبال تحریم فلزات روسیه
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ضرورت تسهیل واردات مواد اولیه
معاون مالی و اداری شرکت صنایع مس ذوچن مطرح کرد:

معـاون مالـی و اداری شـرکت صنایع مـس ذوچن گفت: اگرچـه بخش عمده ای از مـواد اولیه 
مـورد نیـاز تولیدکننـدگان محصوالت مسـی از بازار داخلـی تامین می شـود امـا واردات برخی از 
ایـن مـواد ماننـد گرافیت و قلع با دشـواری های بسـیاری همراه اسـت کـه منجر به افـت تولید 
و کاهـش سـوددهی در واحدهـای تولیـدی خواهد شـد و ضـرورت دارد که تمهیـدات الزم برای 

واردات این محصوالت اندیشیده شود.

رضـا طاهـرزاده در گفت  وگـو با خبرنـگار پایگاه 

کـرد:  بیـان  آنایـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

شـرکت صنایـع مـس ذوچـن بـا بهره گیـری از یـک 

 wertli خط ریخته گری پیوسـته سـاخت کمپانـی

سـوئیس )از مشـهور تریـن سـازندگان خـط ریختـه 

گـری پیوسـته در جهـان( ، قـادر بـه تولیـد انـواع 

آلیـاژ هـای مس شـامل طیـف وسـیعی از آلیاژهای 

برنـج و برنـز اسـت.کارخانه ایـن شـرکت واقـع در 

مشـهد، از سـال 1369 راه انـدازی شـده اسـت و از 

نیازهـای  از  عمـده ای  بخـش  تاکنـون،  زمـان  آن 

واحدهای مهم صنعتی کشور به چنین آلیاژهایی 

را تامین می کند.

وی در خصـوص فراینـد تولیـد در ایـن شـرکت، 

عنـوان کـرد: در سـال های اخیـر ، بـا به کارگیـری از 

تولیـد  امـکان   ، افقـی  پیوسـته  ریخته گـری  روش 

میلگرد، لوله و...  فراهم شـده اسـت. تولیدات خط 

ریخته گـری پیوسـته از نظـر یکنواختـی در سـاختار 

کریسـتالی، بـاال بـودن سـختی و خـواص مکانیکـی 

عالی، موجب افزایش طول عمر قطعات به کاررفته 

در ماشـین آالت و تجهیـزات مختلـف و در نهایـت 

هزینـه کمتـر تعمیـرات آن هـا شـده اسـت. عـاوه بر 

خط ریخته گری پیوسـته افقی موجود ، این شـرکت 

دارای دو خط اکسیروژن به همراه تجهیزات جانبی 

تـا  هشـت  قطـر  از  برنجـی  میلگـرد  تولیـد  بـرای 

از  همچنیـن  شـرکت  ایـن  اسـت.  35میلی متـر 

امکانات ساخت و تولید قطعات برنجی و برنزی نیز 

از  عمـده ای  بخـش  می توانـد  و  اسـت  برخـوردار 

نیازهای کارخانجات مختلف در این زمینه را تامین 

کنـد کـه بـر همین اسـاس موفـق به اخـذ گواهینامه 

 »EAQA« از موسسـه ISO 9001-2000 اسـتاندارد

کشـور انگلستان شده است.

متنوع سازی تولید در مس ذوچن  
معاون مالی و اداری شرکت صنایع مس ذوچن 

ادامه داد: این شرکت با در اختیار داشتن آزمایشگاه 

مجهز به دستگاه اسپیکروفتومتر ، تجهیزات تجزیه 

شیمیایی ، دستگاه عیب یاب اولتراسنیک، تجهیزات 
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وی خاطرنشـان کـرد: جنـس قالب هـای مـورد 

اسـتفاده در ریخته گری، گرافیت اسـت و استفاده 

تولیـد  منظـور  بـه  بخـش  ایـن  در  قالب هـا  ایـن  از 

قطعـات بـا ابعـاد مختلـف، امـری ضروری به شـمار 

می آیـد. نکتـه قالـب توجـه اینکه مـا بـرای اولین بار 

در کشـور، موفـق بـه طراحـی و سـاخت قالب هـای 

گرافیتی مورد نیاز شدیم که گام رو به جلویی در 

این زمینه است.

معاون مالی و اداری شرکت صنایع مس ذوچن 

در ادامـه ضمـن اشـاره بـه ضـرورت تامیـن قطعـات 

مـورد  تکنولـوژی  نیـاز، تصریـح کـرد:  مـورد  یدکـی 

اسـتفاده در صنعـت ریخته گـری کشـور، همچنـان 

تکنولـوژی روز دنیـا اسـت و تغییـر چندانـی در ایـن 

زمینـه طـی گـذر زمـان بـه وقـوع نپیوسـته اسـت؛ 

اگرچـه تحریـم باعـث شـده اسـت در تامیـن برخـی 

قطعـات مـورد نیـاز خـود بـا چالـش مواجـه شـویم اما 

خوشـبختانه این قطعات از حساسـیت چندانی در 

بخـش تولیـد برخـوردار نبوده انـد و ایـن در حالـی 

اسـت کـه در صنعـت ریخته گـری، شـما مکلـف بـه 

تامین قطعه مورد نیاز در زمان خود هستید. قیمت 

برخـی از قطعـات یدکی زیر سـایه تحریم، به شـدت 

افزایش یافته است و از آنجایی که امکان تولید این 

قطعـات در داخـل وجـود نـدارد، بنابراین ما ناچار به 

واردات آن ها هستیم.

تمامـی مراحـل  متالوگرافـی و سـایر تجهیـزات در 

تولید، قادر به کنترل آنالیز شیمیایی و مشخصات 

و  ، کنتـرل عیـوب سـطحی  فیزیکـی و شـیمیایی 

داخلی محصوالت بوده است و می تواند منطبق با 

انتظـارات مشـتریان خـود، میلگـرد و لولـه از قطـر 

هشـت تـا 250 میلی متـر از آلیـاژ هـای برنز قطـع دار، 

برنـز گان متـال ، برنـز سـرب دار و آلومینیـوم برنـز و 

انواع آلیاژهای برنج را تولید کند.

طاهـرزاده در ارتبـاط با تامیـن مواد اولیه، مطرح 

کـرد: مـس، مـاده اولیـه اصلی مورد نیـاز ما در تولید 

اسـت و به جز قلع و گرافیت که وارداتی هسـتند و 

مـا بـه سـختی موفـق به تامیـن آن ها می شـویم، اکثر 

مـواد اولیـه از بـازار داخلـی خریـداری می شـود. از 

آنجایـی کـه ایـن دو محصـول مهـم و اسـتراتژیک در 

صنایع اتمی و موشکی نیز کاربرد دارند، در لیست 

قـرار  کشـور  علیـه  تحریمـی  کاالهـای  نخسـتین 

گرفته انـد و مـا چـاره ای جـز واردات دشـوار آن هـا از 

طریـق واسـطه از کشـورهایی ماننـد چیـن و ترکیـه 

نداریـم. ضمـن اینکه باکیفیت تریـن و مرغوب ترین 

گرافیت موجود در سطح بازار، تولید کشور فرانسه 

اسـت و مـا تـاش می کنیـم از ایـن محصـول در خـط 

تولید خود استفاده کنیم؛ چراکه جنس گرافیت های 

چینـی مرغـوب نیسـت و ممکـن اسـت در فراینـد 

تولید با مشکل مواجه شویم.

کیفیت، اولویت نخست مصرف کنندگان   
نیست

طاهـرزاده در ادامـه بـا بیـان اینکـه میـزان قلـع و 

روی مـورد اسـتفاده در قطعـات تولیـدی بـا توجـه به 

کاربرد آنها در مناطق و شرایط مختلف آب و هوایی 

متفـاوت اسـت، گفـت: در حـال حاضر قیمت جای 

کیفیـت را در فـروش محصـوالت گرفتـه اسـت. در 

حالـی کـه تولیـدات مـا، در صنایـع مهمـی ماننـد 

کشتی سازی، خودروسازی، پمپ سازی و... کاربرد 

دارد و باید کیفیت در اولویت نخست قرار بگیرد.

وی در پاسـخ به سـوال خبرنگار »فلزات آناین« 

مبنی بر اینکه آیا حمایت های الزم از تولیدکنندگان 

محصوالت مسی صورت می پذیرد، اذعان کرد: در 

تولیـد  از  تنهـا  نـه  کـه  یـک جملـه می تـوان گفـت 

حمایت نمی شود بلکه متاسفانه شاهد مانع تراشی 

و دست اندازهای فراوانی در این زمینه هستیم. ما 

در حـال حاضـر موفـق بـه واردات گرافیـت پـس از 

دشـواری های فـراوان شـده ایم و ایـن در حالـی اسـت 

کـه ارز مـورد نیـاز نیـز توسـط خـود مجموعـه تامیـن 

شـده اسـت. ضمن اینکه گشـایش اعتباری اسنادی 

نیـز صـورت پذیرفتـه و گرافیـت بـه گمـرک رسـیده 

اسـت. در چنیـن شـرایطی بـه مـا اعـام کرده انـد که 

بایـد تخصیـص ارز داشـته باشـیم؛ در حالـی که ما با 

یـک سـری مشـکات بانکـی روبـه رو شـده ایم، بانـک 

مرکـزی تاییدیـه تخصیـص ارز را صـادر نمی کنـد و 

حـدود دو هفتـه اسـت کـه گرافیـت وارداتـی مـا در 

گمرک دپو شده است.

ایـن فعـال صنعـت مـس اضافـه کـرد: متاسـفانه 

شناخت درستی از کاالی مهمی مانند گرافیت در 

از  بسـیاری  کـه  حالـی  در  نـدارد؛  وجـود  داخـل 

تولیدکننـدگان نیازمنـد تامیـن بـه موقـع مـواد اولیـه 

مانند گرافیت هستند. حدود 65 تا 70 درصد مواد 

اولیه مورد نیاز ما، از محل ضایعات قطعات مسی، 

برنـزی و یـا برنجـی اسـت کـه در صـورت بازیافـت، 

باعث کاهش معضات زیست محیطی خواهد شد 

امـا متاسـفانه همکاری هـای الزم بـا تولیدکننـدگان 

جهت تامین مواد اولیه صورت نمی پذیرد و این در 

حالـی اسـت کـه اگـر مـس مـورد نیـاز مجموعه مس 

ذوچن در یک برهه زمانی تامین می شد، می توانستیم 
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همـکاری سـه میلیـون و 500 هـزار یورویـی بـا یـک 

شرکت ایتالیایی داشته باشیم.

صادرات محصوالت تولیدی دشوار   
شده است

طاهـرزاده بـا تاکیـد بر اینکـه اسـتاندارد قطعات 

نقـاط  بـا  تولیـدی در شـرکت صنایـع مـس ذوچـن 

مختلف جهان تقریبا برابر اسـت و نقش مهمی در 

کـرد:  ابـراز  دارد،  خارجـی  بازارهـای  بـه  صـادرات 

صـادرات محصـوالت تولیـدی از طریـق واسـطه ها 

صـورت می پذیـرد و بـا توجه به اینکه تولیدکنندگان 

موظـف بـه رفـع تعهـد ارزی هسـتند و همچنیـن بـا 

توجه به اختاف قیمتی که بین نرخ ارز آزاد و نیما 

وجـود دارد، بنابرایـن کارفرمایـان ترجیـح می دهنـد 

کـه صـادرات از طریـق واسـطه ها انجام شـود. تامین 

مـواد اولیـه و فـروش محصـوالت نهایی در گذشـته، 

بـه مراتـب آسـان تر از سـال های اخیـر بـوده اسـت و 

فرایند خرید و فروش در بازار امروز به شدت دشوار 

شده است.

نیـروی  تعـداد  وی اضافـه کـرد: در حالـی کـه 

انسـانی شـاغل در مجموعـه مـا بـه حـدود 350 نفـر 

می رسـید امـا بـه دلیـل مشـکات موجـود در تولید، 

ایـن تعـداد بـه 55 نفـر کاهش یافته اسـت. در حالی 

کـه ظرفیـت اسـمی تولیـد مجموعـه پنـج هـزار تـن 

محصـول در سـال سـال اسـت، تنهـا بـا 10 درصـد ایـن 

میزان مشـغول فعالیت هسـتیم.

معاون مالی و اداری شرکت صنایع مس ذوچن 

بـا بیـان اینکه آینـده روشـنی در انتظار صنعت مس 

خواهـد بـود، تاکیـد کـرد: در حالـی شـاهد بازیافـت 

محصوالت و آلیاژهای مسـی هسـتیم که تا 10 سـال 

پیـش، همیـن محصـوالت پـس از اسـتفاده بـه دور 

انداخته می شد اما امرور شاهد بازیافت و استفاده 

مجـدد از آن هـا در تولیـد هسـتیم. ایـن فلـز سـرخ 

کاربـرد ویژهـای در صنایـع مختلـف بـه ویـژه انـرژی 

مانند برق دارد و با توجه به رونق تولید خودروهای 

الکتریکـی در جهـان، بـی شـک بـا رونـق روزافـزون 

تولید آن مواجه خواهیم شد.

طاهـرزاده در ادامـه بـه نوسـان قیمـت مـس در 

بازارهای جهانی اشاره کرد و گفت: قیمت مس در 

روزهـای پایانـی سـال گذشـته به مـرز 10 هـزار دالر به 

ازای هـر تـن رسـید و در ادامـه بـا توجـه بـه سیاسـت 

حاکـم در بازارهـای جهانی جهت کاهـش نرخ تورم، 

بـه حـدود هفـت هـزار دالر بـه ازای هر تن رسـید. در 

حال حاضر مس در بورس فلزات لندن، هشت هزار 

و 400 دالر بـه ازای هـر تـن قیمت گـذاری می شـود و 

نکتـه قابـل توجـه اینکـه بـا کاهـش قیمـت مـس در 

بازارهای جهانی، تغییر چندانی در داخل احسـاس 

نمی شـود کـه ناشـی از نوسـان نـرخ ارز اسـت. ایـن 

نوسـان باعث شـده است بسـیاری از تولیدکنندگان 

نسبت به تامین مواد اولیه و همچنین مصرف کنندگان 

نسبت به خرید محصوالت نهایی، رفتار ریسک  پذیری 

از خود بروز دهند.

خسارات جبران ناپذیر ناشی از قطعی برق  
وی در ادامـه ضمـن اشـاره بـه برخـی مشـکات 

موجود در تولید، عنوان کرد: با این وجود، ما موفق 

بـه صـادرات 900 هـزار یورویـی بـه کشـورهای ترکیه، 

حاشـیه خلیـج فـارس و آسـیای میانـه طـی ماه هـای 

اخیـر شـده ایم امـا بـا توجـه بـه مشـکات موجـود بـه 

ویـژه در خصـوص برگشـت ارز حاصـل از صـادرات، 

فعالیتـی در ایـن زمینـه نداریم. قطعی برق، معضل 

بزرگی است که به شدت به واحدهای ریخته گری 

آسـیب خواهـد زد و کارکـرد کوره هـای موجـود را بـا 

مشکل مواجه خواهد کرد. به همین منظور ما از دو 

ژنراتور برق در مجموعه استفاده می کنیم تا بتوانیم 

خسـارات ناشـی از قطعـی بـرق را بـه حداقـل میـزان 

ممکن کاهش دهیم.

معـاون مالـی و اداری شـرکت صنایـع مس ذوچن 

در پایـان یـادآور شـد: بـه دلیـل دود ناشـی از تولیـد 

محصـول در کارخانـه، چندیـن بـار بـا مشـکل مواجـه 

شـده ایم؛ در حالی که این دود حاوی گرد روی اسـت 

که در تولید لوازم آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد و 

ایـن لـوازم مـورد اسـتفاده افرادی بسـیاری در سراسـر 

جهـان قـرار می گیـرد. بر همیـن اسـاس ضـرورت دارد 

کـه مسـئوالن و کارشناسـان آشـنا بـا بخـش صنعـت و 

معـدن در بخش هـای مرتبـط حضـور پیـدا کننـد تـا 

شـاهد رفـع چنیـن مشـکاتی در زمینـه تولیـد انـواع 

محصوالت معدنی و فلزی در آینده باشیم.

در حال حاضر قیمت 
جای کیفیت را در فروش 
محصوالت گرفته است. 
در حالی که تولیدات ما، 
در صنایع مهمی مانند 

کشتی سازی، خودروسازی، 
پمپ سازی و... کاربرد دارد 

و باید کیفیت در اولویت 
نخست قرار بگیرد
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شکاف در بازار جهانی مس به دنبال تحریم فلزات روسیه

بـورس فلـزات لنـدن »LME« اعـام کـرد کـه در حـال حاضر بـه عرضـه و تحویـل فلزات 
صنعتی روسیه به ویژه مس طبق قرارداد با دیگر شرکت ها ادامه می دهد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« 

و بـه  نقـل از خبرگـزاری رویترز، این تصمیم با علم به 

اینکـه امـکان صـدور حوالـه خریـد بـرای مـازاد حجـم 

فلـزات روسـیه طبـق موعـد در شـبکه بـازار فیزیکـی 

بورس فلزات لندن وجود دارد، گرفته شد.

ایـن اقـدام خطـر آن را دارد کـه قیمـت بـورس 

فلـزات لنـدن کارایـی خـود بـه  عنـوان یـک مبنـای 

جهانی را از دست دهد و باعث ایجاد تخفیفی بین 

بازار سفته بازان و بازار فیزیکی می شود.

بـرای  دولتـی  و  رسـمی  مکانیـزم  وجـود  عـدم 

تحریـم علیـه مـس، آلومینیوم و نیکل روسـیه به این 

بسـتگی خواهـد داشـت کـه چـه تعـداد از شـرکت ها 

تصمیـم بـه عـدم عقـد قـرارداد بـرای خرید فلـزات از 

روسیه برای سال 2023 بگیرند.

تعـدادی از شـرکت ها تصمیـم می گیرنـد کـه بـه  

صورت خودجوش خرید فلز از روسیه را تحریم کنند 

و تعـدادی دیگـر از ایـن کار صـرف نظـر می کننـد. در 

واقع این گزارش بورس فلزات لندن در مورد قابلیت 

پذیرش فلز روسـیه نشـان می دهد که در حال حاضر 

در صنعت جهانی فلزات تا چه حدی شـکاف وجود 

دارد. وجـود ایـن شـکاف های شـدید، چـاره ای جـز 

استفاده از رویکرد نظاره گری و انتظار برای رویدادهای 

آتی در بازار را باقی نمی گذارد.

وجود دودستگی درباره تحریم یا عدم   
تحریم فلزات روسیه در بازار

در همیـن رابطـه، بـورس فلـزات لنـدن 42 پاسـخ 

مکتـوب بـه گـزارش خـود از جملـه 11 پاسـخ از طـرف 

معامله گران و بانک ها و 11 پاسخ از سوی تولیدکنندگان 

دریافـت کـرد. بسـیاری پاسـخ خـود را به سـال آینده 

پـس از اعـام نظـر مشـتریان بـه تعویـق انداختنـد. 

را در  نیـز دیدگاه هـای خـود  انجمن هـای صنعتـی 

همین رابطه اعام کردند. این اتفاق به معنی ارائه 

از  گسـترده ای  بخـش  از  بازخوردهـا  جمـع آوری  و 

زنجیره تامین است.

دیدگاه هـا در ایـن خصـوص را می تـوان بـه دو 

دسته تقسیم کرد. حدود 22 درصد از پاسخ دهندگان 

تحریـم  جهـت  اقدامـی  نبایـد  کـه  بودنـد  معتقـد 

فلـزات روسـیه انجـام داد. همچنیـن 70 درصـد از 

فلـزات  فـوری  تحریـم  خواسـتار  پاسـخ دهندگان 

روسـیه شـدند. بنابرایـن دو مرزبنـدی در رابطـه بـا 

فلزات روسـیه پیش روی بورس فلزات لندن اسـت 

کـه مـورد اول بیـش از حد پیچیده تلقی می شـود و 

اسـت،  روسـیه  فلـزات  تحریـم  کـه  دوم  مـورد 

هیچ گونـه حـق انتخابـی را برای بـورس فلزات لندن 

باقی نمی گذارد.

پاسـخ دهندگان در آمریـکای شـمالی، تمایـل بـه 

اعمـال تحریـم فلـزات روسـیه توسـط بـورس فلـزت 

لنـدن را داشـتند و در عیـن حـال پاسـخ دهندگان در 

آسـیا خواسـتار ادامـه وضـع موجـود بودنـد. بـورس 

فلـزات لنـدن اعـام کـرد که بین پاسـخ دهندگان در 

اروپا در رابطه با اعمال تحریم یا عدم انجام این کار 

اختاف نظر دارند.

هر دو طرف دیدگاه در مورد همه چیز، از جمله 

اینکـه تـا چـه میـزان تحریـم توسـط خود شـرکت های 

خریدار صورت خواهد گرفت، اختاف نظر دارند.

بـورس فلـزات لنـدن خاطرنشـان کـرد کـه وجـود 
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اختـاف در ارائـه دیدگاه هـا بـه وضـوح قابـل لمـس 

است و پاسخ دهند گان از هر دو طیف، شواهدی را 

برای دالیل گفته های خود ارائه دادند.

آن دسـته کـه خواسـتار تحریـم فلـزات روسـیه 

مالـی  تامیـن  از  بانک هـا  کـه  مدعی انـد  هسـتند، 

فلـزات روسـیه سـر بـاز می زننـد کـه ایـن امـر آسـیب 

بیشتری به نقدینگی بورس فلزات لندن نسبت به 

اعمـال تحریم هـا وارد می کنـد. آن دسـته دیگـر کـه 

تمایـل بـه ادامـه وضـع موجـود دارنـد، معتقدنـد کـه 

هنـوز برخـی از بانک هـا بـه تامیـن نقدینگـی بـرای 

فلزات روسیه اقدام خواهند کرد.

گروه اول معتقد است که تحریم فلزات روسیه 

می توانـد بـه طـور قابـل توجهـی به جریـان نقدینگی 

تبـادالت تجـاری آسـیب وارد کند. گـروه دوم بر این 

بـاور اسـت کـه ادامـه رونـد موجـود )عـدم اعمـال 

تحریم( به مراتب اثرات سوء کمتری دارد.

دیـدگاه  هنـوز  کـه  افـزود  لنـدن  فلـزات  بـورس 

رسـمی و جامعی در مورد اینکه تا چه حدی تحریم 

یا عدم تحریم روسیه در روند بازار تاثیرگذار است، 

از سوی منبع معتبری ارائه نشده است.

مستثنی بودن فلز نیکل از تحریم ها  
جالب اینجا اسـت که تنها نقطه توافق این دو 

گـروه ایـن بـود کـه بـورس فلـزات لنـدن نباید تحت 

را  روسـیه  نورنیـکل  شـرکت  نیـکل  شـرایطی  هیـچ 

تحریم کند.

شـرکت نورنیـکل، یکـی از تولیدکننـدگان بـزرگ 

نیـکل تصفیـه  شـده با خلـوص 99.8 درصد یا بیشـتر 

اسـت کـه امـکان عرضـه و تحویـل در بـورس فلـزات 

لندن را دارا است. به گفته یکی از پاسخ دهندگان، 

پـس از وقـوع بحـران نیـکل در ماه مارس سـال جاری  

میـادی و کاهـش نقدینگـی ناشـی از آن در بـازار 

موجودیـت  می توانـد  روسـیه  فلـز  تحریـم  فلـزات، 

قراردادهـای بـورس فلـزات لنـدن بـا شـرکت های فلز 

روسیه را به مخاطره بیندازد.

وضعیـت در بـازار مـس کـم و بیـش متفـاوت  

است. فلزات شرکت های روسیه در پایان ماه اکتبر 

سـال 2022، حدود 58 درصد از موجودی انبار قابل 

عرضـه بـورس فلـزات لنـدن را بـه خـود اختصـاص 

می دهند که نسبت به موجودی انبار فلزات دیگر 

کشورها بیشتر ارزیابی می شود اما واضح است که 

برتری نسـبی موجودی انبار فلزات روسـیه تا مدت 

طوالنی باقی نخواهد ماند.

یکـی از ایـن دالیـل ایـن اسـت کـه فلـز مـس بـه 

لنـدن  فلـزات  بـورس  انبارهـای  بـه  ورود  محـض 

تحویـل مشـتریان خواهـد شـد. حجـم ذخایـر مـس 

بـورس فلـزات لنـدن از 145 هـزار و 750 تـن بـه 89 

هـزار و 975 تـن طـی چهـار هفتـه گذشـته کاهـش 

یافـت. بـه عـاوه عرضـه فلـزات در بـازار چیـن بـا 

محدودیت مواجه شد.

بندرهـای روتـردام و هامبورگ از مقاصد تجاری 

بسـیار فعال در سـال 2022 هستند که محموله های 

فلـزات شـرکت نورنیـکل از مبـدا بنـدر دودینـکا در 

قطب شمال به این بنادر سرازیر می شود. با در نظر 

گرفتـن ایـن موضـوع و حجـم عظیـم واردات طـی 

روزهـای گذشـته، انبارهـای مـس در بنـدر روتـردام 

هلنـد در آغـاز سـال 2022 تنهـا یـک هـزار و 650 تـن 

افزایش یافته است.

الگوهای برگرفته از موجودی انبار بورس فلزات 

لنـدن نشـان می دهـد کـه هنـوز خریدارانـی ماننـد 

چین مشتاق خرید مس از روسیه هستند.

می تـوان عنـوان کـرد کـه معضـل اصلـی بـرای 

بـورس فلـزات لنـدن آلومینیـوم اسـت. دلیـل ایـن 

بسـیار  بـازار  آلومینیـوم  کـه  اسـت  ایـن  موضـوع 

 »Rusal« شـرکت  همچنیـن  دارد.  گسـترده تری 

روسـیه بازیگـر بزرگـی در ایـن حـوزه بـا تولیـد سـاالنه 

حدود چهار میلیون تن آلومینیوم است.

رونـد عرضـه آلومینیـوم بـه منظـور مطابقـت بـا 

تحـوالت بـازار بـه کنـدی پیـش مـی رود و ایـن اتفـاق 

ممکـن اسـت منجـر بـه انباشـت حجـم زیـادی از 

آلومینیوم در انبار ذخایر کاالها شود.

حوالـه  بـا صـدور  حـال حاضـر  در  فراینـد  ایـن 

خریـد بـرای بیـش از 300 هـزار تـن آلومینیـوم کـه 

بخشـی از آن متعلـق بـه شـرکت های فلـزی روسـیه 

انبارهـای بـورس فلـزات لنـدن در مـاه  اسـت، در 

اکتبر سال 2022 آغاز شد.

وجود اختال در روند عرضه می تواند منجر به 

ایجـاد رکـود در اروپـا از جملـه روسـیه و کاهش رشـد 

در واقع این گزارش بورس 
فلزات لندن در مورد قابلیت 
پذیرش فلز روسیه نشان 

می دهد که در حال حاضر در 
صنعت جهانی فلزات تا چه 

حدی شکاف وجود دارد
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فرایند تولید در ایاالت متحده آمریکا شود.

بـا توجـه بـه اینکـه چیـن بزرگ تریـن تولیدکننـده 

جهـان اسـت و می توانـد از رونـد مـازاد تولید آسـیب 

ببینـد، بنابرایـن ایـن کشـور بـه عنـوان یـک خریـدار 

منفعل عمل نمی کند.

چگونگی تعیین پریمیوم در بازار  
ذخایر مازاد آلومینیوم در گذشته باعث ایجاد 

مشکاتی برای بورس فلزات لندن شد که در اوایل 

دهـه 2010 به شـکل صف هـای طوالنی برای بارگیری 

از ایـن انبارهـا نمـود پیـدا کـرد. ایـن اتفـاق موجـب 

ایجـاد اختـاف قیمـت در بـورس فلـزات لنـدن بـا 

قیمت در بازار فیریکی شد.

در واقـع ایـن اختـاف قیمـت الگویـی را نشـان 

می دهـد کـه اگـر مبنـای قیمـت آلومینیـوم بـورس 

رونـد  تعییـن شـود،  نفـع روسـیه  بـه  لنـدن  فلـزات 

موجـود در آینـده چگونـه خواهـد بـود. بـا ایـن حـال، 

بـازار بـرای مقابلـه بـا تجربـه یـک شکسـت دیگـر در 

تعیین قیمت آلومینیوم نسبت به یک دهه گذشته 

آماده تر است.

با این حال پریمیوم ها در بازار فیزیکی می توانند 

برای انجام معامات و پوشش ریسک های مبادالتی 

در بـورس فلـزات لنـدن و بـورس کاالی شـیکاگو در 

ایاالت متحده آمریکا تعیین شوند. در همین راستا 

معامـات انجـام شـده در ایالت هـای غـرب میانـه 

آمریکا در بورس کاالی شیکاگو، با خرید و فروش دو 

میلیـون تـن آلومینیوم در سـال 2017 یک رکـورد را به 

ثبت رساند.

تاکیـد  دیـدگاه  ایـن  بـر  لنـدن  فلـزات  بـورس 

مـی ورزد کـه بـازار سـاختار قیمـت مبنـای کمتـر و 

پریمیوم را نسبت به ساختار قیمت مبنای باالتر و 

ارائه تخفیف ترجیح می دهد.

البته این اتفاق به این موضوع بستگی دارد که 

چـه مقـدار آلومینیـوم روسـیه وارد انبارهـای بـورس 

فلـزات لنـدن می شـود و تـا چـه مـدت زمانـی در این 

از  یکـی  از  نقـل  بـه  مانـد.  خواهـد  باقـی  انبارهـا 

پاسـخ دهندگان شـرایط برای تکیه بر آخرین راه چاره 

در بازار، به شرایط عدم وجود آخرین راهکار در بازار 

تبدیل شده است.

موضـوع اصلـی ایـن اسـت کـه زنجیـره تامیـن 

جهانـی تـا چه حد به پذیـرش فلزات روسـیه در بازار 

ادامـه خواهـد داد امـا آنچـه کـه واضح  اسـت، اینکه 

هنوز هیچ اجماعی بر سر این مسئله وجود ندارد.

بـورس فلـزات لنـدن وعـده داده اسـت کـه از 

ژانویـه 2023 گزارشـی ماهانـه در مـورد حجـم فلزات 

روسـیه در شـبکه انبـار ذخیره سـازی خـود منتشـر 

خواهد کرد.

به کارگیـری مکانیـزم شـفافیت جدیـد ممکـن 

است دو دیدگاه مخالفان و موافقان تحریم را تحت  

تاثیر قرار ندهد اما حداقل معیار و ابزار مهمی برای 

قیمـت  ویـژه  بـه  فلـزات  قیمـت  تغییـر  چگونگـی 

آلومینیوم در سال آینده خواهد بود.

شرکت نورنیکل، یکی از 
تولیدکنندگان بزرگ نیکل 

تصفیه  شده با خلوص 
99.8 درصد یا بیشتر 

است که امکان عرضه و 
تحویل در بورس فلزات 

لندن را دارا است



45         آذر ماه  1401         شماره  246 

مــس
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی



شماره  246           آذر ماه  1401 46

سرب و روی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی



47         آذر ماه  1401         شماره  246 

سرب و روی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

سرب و رویسرب و روی

رفع موانع صادراتی، نوشداروی صنعت سرب

کاهش اندک عرضه روی در خارج از چین
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رفع موانع صادراتی، نوشداروی صنعت سرب
مدیرعامل شرکت دیدگاهان غرب عنوان کرد:

مدیرعامـل شـرکت دیدگاهـان غرب گفـت: محدودیت هـای صادراتـی، از مهم تریـن عوامل 
تعطیلـی بسـیاری از واحد هـای تولیدی شـمش سـرب شـده بـه شـمار می آید که بدون شـک 
رفـع ایـن معضـل، منجر به تسـخیر بـازار کشـور های همسـایه و یکه تـازی در صنعت سـرب 

منطقه خواهد شد.

جعفر حسینی پور در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنایـن« بیان کرد: شـرکت 

دیدیگاهـان غـرب فعالیـت خـود را از سـال 1393 بـا 

تولید شـمش سـرب آغاز کرد اما متاسـفانه این واحد  

تولیدی با وجود اینکه در یک برهه زمانی حجم تولید 

و صـادرات بسـیار مطلوبـی داشـت، نتوانسـت در 

مقابل مشـکات تاب بیاورد و هم اکنون این شـرکت 

تعطیل شده است و هیچ گونه فعالیتی ندارد.

وی با بیان اینکه صنعت سـرب در ایران بسـیار 

مهجـور باقـی مانده اسـت، افـزود: تیرهـای خاصی 

توجـه  عـدم  علـت  بـه  ایـن صنعـت  پیکـره  بـر  کـه 

مسئوالن فرود آمد، باعث شد تا فعاالن این صنعت 

به انتهای مسـیر برسـند و این مسـئله شامل حال ما 

نیز شد. افزایش قیمت گاز از سوی دولت همراه با 

تصویب مجلس شورای اسامی، به تغییر نرخ آن از 

500 تومـان بـه دو هـزار و 500 تومـان بـه ازای هـر 

مترمکعـب انجامیـد. نبـود توجیـه اقتصـادی بـرای 

تولیدکننـدگان بـه دلیـل رونـد صعودی قیمـت  مواد 

اولیه و ممنوعیت صادرات شمش سرب و همچنین 

عرضه محصوالت در داخل کشور با قیمتی پایین تر 

از بازار های جهانی و بورس فلزات لندن، سبب شد 

تا فعاالن صنعت سرب از مسیر تولید کنار بروند و 

واحـد تولیـدی خـود را تعطیـل کننـد. حقیقـت ایـن 

اسـت کـه بـا وضعیـت موجود و هزینـه بـاالی ذوب، 

تولیـد شـمش سـرب توجیـه اقتصـادی نـدارد و تـا 

زمانی که مواد اولیه با قیمت مناسب تامین نشود، 

کمـاکان نمی توانیـم بـه فعالیـت خـود در راسـتای 

تولید شمش سرب ادامه  دهیم.

مدیرعامل شرکت دیدگاهان غرب عنوان کرد: به 

دلیل اینکه معدن داران و تولیدکنندگان مواد معدنی 

تطابـق  جهانـی  نرخ هـای  بـا  را  اولیـه  مـواد  بهـای 

نتوانـد  تولیدکننـده شـمش سـرب  اگـر  می دهنـد، 

محصول تولیدی خود را صادر کند و به سود حاصل 

بنابرایـن  یابنـد،  دسـت  خـود  سـرمایه   بازگشـت  از 

مبنـای  بـر  خـود  محصـول  فـروش  جـز  چـاره ای 

قیمت هـای داخلـی و پاین تـر از هزینـه ای کـه صـرف 

تولیـد کـرده اسـت، نـدارد و در نهایـت دچـار ضـرر 

جبران ناپذیری می شود.

ایران، جامانده از رقابت  جهانی سرب   
حسینی پور با بیان اینکه محدودیت  هایی که در 

صـادرات شـمش سـرب اعمـال شـده اسـت، ماننـد 

سدی در برابر تولیدکنندگان است، تصریح کرد: اگر 

صادرات محصوالت و ارز آوری صورت پذیرد، در این 

زمـان تولیـد توجیـه اقتصـادی پیـدا می کنـد امـا از 

آنجایی که تولیدکنندگان ناچار به خرید مواد اولیه بر 

اسـاس قیمت هـای جهانـی و فـروش محصـوالت بـر 

حسب قیمت های داخلی هستند، این مسئله باعث 

شده است تا میزان هزینه های تولید به شدت رشد 

پیدا کند و افراد قادر به ادامه مسیر نباشند. از سوی 

دیگر، از آنجایی که صادرات شمش سرب به صورت 

ورود موقـت صـورت می پذیـرد و تولیدکننـدگان ایـن 

بـه  ملـزم  اولیـه  مـاده  واردات  ازای  در  محصـول 

صـادرات بخشـی از شـمش سـرب تولیـدی هسـتند، 

درصـدی   100 صـادرات  امـکان  تولیدکننـدگان  اگـر 

محصـوالت خـود را داشـته باشـند، فعالیـت در ایـن 

زمینه مقرون  به صرفه خواهد بود. البته الزم به ذکر 

اسـت کـه علی رغـم وجود این محدودیت  ها، شـمش 

سـرب تولید داخل به کشـور هایی مانند هند و چین 

که از عمده مصرف کنندگان این محصول هسـتند، 

صـادر می شـود. در ایـن میـان امـارات متحـده عربـی 

هم در بین مقاصد صادراتی شـمس سـرب ایران قرار 

گرفتـه اسـت امـا ایـن محصـول از آنجـا به کشـور های 

اروپایی صادر می شود.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه صـادرات شـمش سـرب 

می تواند یکی از راهکار های رونق این صنعت باشد، 

از  مـا  پیگیـری  علی رغـم  متاسـفانه  داد:  ادامـه 

طریـق مسـئوالن و سـازمان های ذی ربـط بـرای رفـع 

محدودیت هـای صادرات، امیدی برای خـروج از این 

وضعیـت حاصـل نشـد و بـا گذشـت چندیـن سـال، 

شـرایط صـادرات هیچ گونـه تغییـری نکـرده اسـت. 

وعده های مسئوالن در این زمینه، تنها در حد شعار 
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تولید همگام با صرفه اقتصادی  
حسـینی پور در خصـوص فراینـد    تولیـد شـمش 

کوره هـای  در  شـمش  تولیـد  داد:  توضیـح  سـرب، 

ریخته گـری و عمدتـا بـه صورت سـنتی در کارگاه ها 

انجـام می شـود. البتـه نـوع مـواد اولیـه در فراینـد 

تولیـد اثرگـذار اسـت و بـه عنـوان مثـال اگـر از خـاک 

معدنـی سـولفوره یـا اکسـیدی اسـتفاده کنیـم، ایـن 

مـواد بـه مکمل هایـی در زمـان احیـا نیـاز دارنـد تـا 

میـزان راندمـان تولیـد بـه حداکثـر خـود برسـد و ایـن 

افزایـش میـزان راندمـان تولیـد بـرای تولیدکننـدگان 

بسیار حائز اهمیت است.

وی اذعان کرد: امکان دسترسی مواد اولیه مورد 

و  باشـد  موجـود  بـازار  در  دائـم  طـور  بـه  کـه  نیـاز 

تولیدکننده بتواند از آن استفاده کند، فراهم نیست و 

عمده کنسانتره های معدنی به خارج از کشور صادر 

می شوند و به دست واحد های تولیدی شمش سرب 

کـه خـود  بـزرگ  از شـرکت های  برخـی  نمی رسـند. 

تولید کننده شمش سرب هستند، دارای معدن نیز 

بـوده و مـواد اولیـه مـورد نیاز را از این طریق به دسـت 

می آورنـد و واحد هـای تولیـدی کوچک مقیـاس نیـز 

مواد اولیه را از بازار آزاد تامین می کنند. در یک نگاه 

کلـی، هزینـه تامیـن مـواد اولیـه کـه یکـی از  پایه هـای 

اساسی تولید به شمار می رود، بهای گاز مصرفی در 

کوره هـای ذوب، کمبـود نیـروی انسـانی و اسـتهاک 

ماشـین آالت مورد اسـتفاده در خطوط تولید، همگی 

جزو عواملی هستند که بسیاری از تولیدکنندگان را از 

مشـکات،  ایـن  تمامـی  نتیجـه  و  درآورده انـد  پـای 

تعطیلی واحد تولیدی بوده است.

اسـت و در صـورت عـدم اجـرای آن هـا، نمی تواننـد 

بـا وجـود انجمن هـای  کاری از پیـش ببرنـد. حتـی 

تخصصـی کـه در صنعـت سـرب فعـال هسـتند و 

برگزاری جلسات متعدد با مسئوالن در جهت تسهیل 

روند تولید، هیچ نتیجه ای برای رشد و پیشرفت این 

صنعت حاصل نشد.

مدیرعامـل شـرکت دیدگاهان غـرب اضافه کرد: 

متاسفانه به دلیل عدم حمایت دولت از صنعتگران 

و همچنین شرایط دشوار اخذ وام های بانکی مانند 

درخواست وثیقه های سنگین که چندین برابر مبلغ 

تـا  اسـت  شـده  سـبب  دارد،  ارزش  بانکـی  وام 

تولیدکننـدگان خـود در مسـیر تولیـد و بـدون هیـچ 

پشتیبانی قدم بردارند. شرکت دیدگاهان غرب نیز 

از این قضیه مسـتثنی نبود و ما برای اینکه بتوانیم 

داخـل  بـه  خـود  سـرب  شـمش  صـادرات  محـل  از 

کشـور، واردات مـاده اولیـه را انجـام دهیـم، هیـچ  

حمایتـی از سـوی بانک هـا نشـدیم. بـه نظر می رسـد 

اگـر صنعـت سـرب بـه همیـن شـکل حرکـت کنـد، 

آینـده و چشـم انداز روشـنی در انتظـار آن نخواهـد 

بود. در حال حاضر 50 تا 60 درصد از فعاالن صنعت 

سـرب، واحد های تولیدی خود را تعطیل کرده اند و 

با فروش ماشین آالت و تجهیزات مورد استفاده، به 

شـغل های دیگـری روی آورده انـد. افـرادی هـم کـه 

هنوز در این صنعت باقی  مانده اند، به دلیل تجربه 

و سـرمایه گذاری هایی  بـاال  بسـیار  و سـابقه کاری 

اسـت کـه انجـام داده انـد و در حالـت کلـی تولیـد 

بـرای واحدهـای کوچک مقیـاس در چنیـن شـرایط 

صرفـه اقتصادی ندارد.

مدیرعامل شـرکت دیدگاهان غرب با بیان اینکه 

ایـران  در  سـرب  شـمش  مصرف کننـدگان  عمـده 

کارخانه هـای باتری سـازی هسـتند، خاطرنشـان کرد: 

مصرف شـمش سـرب در بازار های داخلی در فصول 

مختلف سـال متفاوت اسـت. در روزهای گرم سـال 

مانند بهار و تابستان به علت استفاده زیاد از باتری و 

روشـن کـردن کولـر خـودرو، عمـر باتری هـای مصرفـی 

اینکـه  علـت  بـه  و  می رسـد  اتمـام  بـه  سـریع تر 

مصرف کنندگان اصلی سرب کارخانه های باتری سازی 

هستند، بازار مصرف در این زمان نسبت به 6 ماهه 

همیـن  امـا  می گیـرد  بسـیاری  رونـق  سـال  دوم 

کارخانه هـای باتری سـازی بـا جمـع آوری باتری هـای 

فرسوده از سطح بازار و انجام فرایند بازیافت و تولید 

شمش سرب مورد نیاز خود، باعث شده اند که تهیه 

باتری هـای فرسـوده بـرای واحدهـای تولیـدی شـمش 

سرب مقرون به صرفه نباشد زیرا در چنین شرایطی، 

کارخانه های باتری سازی دیگر نیازی به شمش سرب 

تولیدی ما ندارند.

صنعت سرب آالینده نیست  
حسـینی پور در ارتبـاط بـا دیدگاهـی کـه نسـب 

بـه آالیندگـی صنعـت سـرب شـکل گرفتـه اسـت، 

سـرب  صنعـت  فعـاالن  جـزو  هـم  مـا  شـد:  یـادآور 

هسـتیم و بـه نوعـی بـا آن زندگی می کنیـم. اگر بنا 

بـود کـه اتفاقـی بـرای تولیدکننـدگان شـمش سـرب 

که دائم در حال هم زیسـتی با این فلز هسـتند رخ 

بدهد، بیش از این ها شـاهد آن می بودیم. بنابراین 

اگـر مسـائلی ماننـد اتوماسـیون و فیلتراسـیون در 

خطـوط تولید رعایت شـود، تقریبا مقدار زیـادی از 

اکسـید سـرب دفـع خواهـد شـد و بـا اسـتفاده از 

دسـتکش، لباس مخصوص و ماسـک برای کارکنان 

و انجام آزمایشات دوره ای که در واحد های تولید 

انجام می شـود، مشـکل خاصی پیش نخواهد آمد. 

ضمن اینکه با پایش شرکت های تولیدکننده سرب 

از سـوی سـازمان حفاظت محیط زیسـت در رابطه 

بـا میـزان گاز هـای تولیـدی، میـزان آالیندگـی تولید 

شـمش سـرب بـه شـدت کاهـش یافتـه اسـت و بـر 

صنعـت  ایـن  کـه  گفـت  می تـوان  اسـاس  همیـن 

آالینده نیست.
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کاهش اندک عرضه روی در خارج از چین
به طور کلی، بازار روی در خارج از چین روند صعودی نداشته است و انتظار می رود قیمت روی بورس فلزات 

لندن با تجربه یک روند کاهشی، به عددی بین دو هزار و 8۰۰ تا سه هزار و 1۰۰ دالر در هر تن برسد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« 

و بـه  نقـل از موسسـه »SMM«، تمرکـز بـازار در هفتـه 

منتهـی بـه 21 نوامبـر سـال 2022، بـر مقدار مقدماتی 

شاخص مدیران خرید برای ماه نوامبر در منطقه یورو 

و ایـاالت متحـده آمریـکا و همچنیـن میـزان فـروش 

مسـکن جدیـد نسـبت بـه سـال گذشـته در ایـاالت 

متحـده آمریـکا در مـاه اکتبـر 2022 خواهـد بـود. در 

همیـن رابطـه هیـچ داده اقتصـادی در چین منتشـر 

نخواهد شد.

عاوه برایـن، کمیتـه بـازار آزاد فـدرال رزرو آمریـکا 

صورت جلسه نشست سیاست پولی ماه نوامبر سال 

2022 را در اوایل ماه دسامبر منتشر خواهد کرد و به 

تبع آن بانک مرکزی اروپا نیز صورت جلسه نشست 

سیاست پولی خود را اعام خواهد کرد.

تغییرات جدیدی که در حوزه انتظارات بازار در 

مـورد چشـم انداز شـاخص های اقتصـاد کان ایجـاد 

شد، سبب تغییراتی در قیمت روی در بورس فلزات 

لنـدن شـده اسـت. شـاخص قیمـت مصرف کننـده 

ایـاالت متحـده آمریکا به طور غیر منتظره ای کاهش 

یافت و رویکرد سخت گیرانه برخی از مقامات فدرال 

رزرو در مورد افزایش شدید نرخ بهره را تسهیل کرد.

اقتصـاد  کـه  کـرد  اذعـان  می تـوان  بنابرایـن، 

کشـورهای دیگـر در حـال بازگشـت و در مسـیر رشـد 

قرار گرفتن اسـت. با این حال، باید توجه داشـت که 

در این مسـیر و تاش کشـورهای در حال توسـعه در 

سراسر جهان برای رسیدن به کشورهای توسعه یافته 

و سبقت از آن ها، تنها فرصتی برای تنفس داشتند. 

این در حالی است که احتمال فروپاشی اقتصادی به 

دنبال نوسانات بلندمدت نرخ بهره آمریکا همچنان 

قابل پیش بینی است.

بـه طـور کلـی، رونـد عرضـه و تقاضـا در خـارج از 

چین کاهش یافته است. عاوه براین، واحدهای های 

ذوب در اروپـا در حـال برنامه ریـزی بـرای از سـرگیری 

فراینـد تولیـد هسـتند. بـه عنـوان مثـال، واحـد ذوب 

»Budel« متعلـق بـه شـرکت »Nyrstar« قصـد دارد 

فرایند تولید را در ماه نوامبر سال 2022 از سر بگیرد و 

شرکت »Glencore« نیز تصمیم دارد ظرفیت تولید 

خـود را در سـه ماهـه اول سـال 2023 بـه حالـت اولیـه 

بازگرداند. این بدان معناست که واحدهای ذوب در 

دیگر کشورها تاش می کنند که ظرفیت تولید خود 

را افزایش دهند.

پیش بینـی می شـود کـه اگر اقتصـاد دچـار رکود 

شـود، مـازاد حجـم عرضـه در دیگر کشـورها در سـال 

2023 بـه حـدود 250 هـزار تـا 300 هـزار تـن خواهـد 

رسـید. در پی کاهش شـدید روند ابطال حواله های 

فلز روی بورس فلزات لندن، شـرایط بکواردیشـن در 

معامات نقدی نسـبت به سـه  ماهه آتی در بورس 

فلـزات لنـدن طـی روز 21 نوامبـر سـال 2022 رونـد 

نزولـی بـه خـود گرفـت کـه ناشـی از احتمـال کاهش 

بیشـتر مصـرف در دیگـر کشـورها اسـت. بـه طـور 

کلـی، بـازار دیگـر کشـورها رونـد صعـودی نـدارد و 

انتظار می رود قیمت روی بورس فلزات لندن روند 

نزولی داشـته باشـد و به حدود دو هزار و 800 تا سـه 

هزار و 100 دالر در هر تن برسد.

در مورد بورس آتی شانگهای نیز باید عنوان کرد 

کـه شـکافی میـان وضعیت موجـود بـازار و انتظـارات 

بالقوه از آن وجود دارد و این مسئله با نگرانی در مورد 

ظرفیـت تولیـد و موجـودی انبـار کاالهـا گـره خـورده 

است. به عاوه تحقیقات مرتبط با حفاظت از محیط  

زیسـت در مـورد آب آلـوده بـه فلـز تالیـم در اسـتان 

سیچوان چین به پایان رسید و واحدهای ذوب محلی 

بـه تدریـج تولیـد خود را از سـر خواهند گرفت. با این 

در  چینگهـای  اسـتان  در  ذوب  واحدهـای  حـال، 

بحبوحه همه گیری ویروس کرونا مجبور به تعطیلی 

شـدند و فرایند تولید خود را تا پایان ماه نوامبر سـال 

2022 از سر نخواهند گرفت.

بنابرایـن، موسسـه »SMM« بـرآورد مقـدار تولید 

روی تصفیـه شـده در مـاه نوامبـر سـال 2022 را اصاح 

کـرد و اعـام کـرد کـه ایـن مقـدار بـا 18 هـزار و 200 تـن 

کاهش، به 519 هزار و 100 تن کاهش یافته اسـت. در 

عین حال، موجودی انبار بازرگانان هنوز هم در سطح 

پایینی قرار دارد. با این حال، حجم مازاد سنگ معدن 

بـرای  ذوب  تعرفـه  و  اسـت  افزایـش  حـال  در  روی 

کنسـانتره روی بـا ارزش تخمینـی بیش از پنج هـزار و 

500 یـوان در هـر تـن در مـاه دسـامبر سـال 2022 رونـد 

صعودی به خود گرفت.

بـا توجـه بـه اینکـه سـود واحدهـای ذوب قابـل  

توجه اسـت، موسسـه »SMM« پیش بینی می کند 

کـه حجـم تولیـد روی تصفیـه شـده در مـاه دسـامبر 

سال 2022 به باالی 540 هزار تن بازگردد. عاوه براین، 

واحدهای ذوب بیشتری در سال 2023 فرایند تولید 

عـادی خـود را از سـر خواهنـد گرفـت و ظرفیت های 

تولیـد جدیـد به مرحلـه بهره برداری خواهند رسـید. 

موسسـه »SMM« تخمیـن می زنـد کـه حجم تولید 

روی تصفیه شده چین در سال 2023، به 6.4میلیون 

و 400 هزار تن برسـد که منجر به حجم مازاد عرضه 

شدید خواهد شد.

بـه طـور کلـی، انتظار مـی رود که سـرمایه گذاران 

قبـل از افزایـش قیمت هـا یـا پـس از تحقـق افزایـش 

افزایـش  را  خـود  فـروش  موقعیـت  تولیـد،  ظرفیـت 

دهند. تخمین زده می شود که قیمت روی در بورس 

آتـی شـانگهای در بـازه بیـن 23 هـزار تـا 24 هـزار و 

200یوان در هر تن قرار بگیرد.
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معــدنمعــدن

سرمایه گذاری و ارتباط تجاری در بخش مواد معدنی حیاتی کانادا

قرارداد با ریوتینتو در هاله ای از ابهام

کانادا به دنبال ادامه فعالیت در معادن پاناما
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چیـن به دنبال افزایش سـهام خـود در بیش از چندین شـرکت معدنی کانادایی اسـت که در میان 
آن  هـا، نـام برخـی از بزرگ تریـن شـرکت های صنعتی هـم وجـود دارد. آخرین اقـدام کانـادا مبنی بر 
تشـدید قوانین و مقـررات در خصوص سـرمایه گذاری های خارجی در مواد معدنی حیاتی این کشـور، 

منجر به پایان دادن به چنین فعالیت هایی خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« 

و بـه  نقـل از خبرگـزاری بلومبرگ، حداقل 27 شـرکت با 

 Teck Resources« مالکیت دولتی از جمله شرکت

Ltd«، شـرکت »Ivanhoe Mines Ltd« و شـرکت 

»First Quantum Minerals Ltd«، سـهام دارانی 

از چیـن دارنـد. اکنـون با توجـه به آخرین تاش های 

کانـادا مبنـی بـر حفاظـت از مـواد معدنـی حیاتـی 

خـود، جـذب سـرمایه گذارانی خارجـی یـا تشـویق 

آن هـا بـه افزایـش دارایی هـای خـود در شـرکت های 

معدنی کانادایی بسیار سخت تر از گذشته خواهد 

قوانیـن  در  متخصـص  باتاچارجـی،  سـوبراتا 

حقوقـی  شـرکت  در  خارجـی  سـرمایه گذاری 

»Borden Ladner Gervais LLP« بیـان کـرد کـه 

سـوی  از  سـرمایه  تزریـق  توقـف  خواهـان  کانـادا 

سـرمایه گذاران خارجی وابسـته به دولت ها اسـت. 

ایـن تصمیـم کانـادا، برخـی از شـرکت های معدنـی 

ایـن کشـور را از نظـر یافتـن منابـع سـرمایه گذاری 

جایگزین در تنگنا قرار می دهد.

توسـط  شـده  جمـع آوری   داده هـای  اسـاس  بـر 

خبرگـزاری بلومبـرگ، شـرکت های چینـی در دهـه 

گذشته در خرید و سرمایه گذاری حدود 89شرکت  

معدنـی و فلـزات کانادایـی مشـارکت داشـته اند. 

ارزش برخی از معامات انجام شـده در این راسـتا، 

 31 حـدود  می رسـد.  دالر  میلیـارد   14 حـدود  بـه 

شـرکت معدنـی کانادایـی نیز شـامل ایـن معامات 

و  چینـی  معدنـی  شـرکت های  بیـن  شـده  انجـام 

کانادایی می شوند.

مـواد معدنـی حیاتـی و فلزاتـی ماننـد لیتیـوم، 

مـس، نیـکل و کبالـت بـه عنوان مـواد ضـروری برای 

ساخت باتری های وسایل نقلیه الکتریکی، پنل های 

اسـتفاده  مـورد  بـادی  توربین هـای  و  خورشـیدی 

هستنـــد و تامیـــن و تسـهیل دسترسـی بـه آن هـــا، 

موجـب کاهـش تنگناها و کمبودهـا در روند عرضه 

خواهـد شـد. کشـور کانـادا بـا کشـورهای دوسـت و 

هم پیمانی چون ایاالت متحده آمریکا برای توسعه 

کاهـش  و  معدنـی  مـواد  ایـن  تامیـن  زنجیره هـای 

سرمایه گذاری و ارتباط تجاری در بخش مواد 
معدنی حیاتی کانادا
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وابسـتگی بـه چیـن کـه بـر صنعـت مـواد معدنـی 

در  گسـترده ای  سـهام  و  اسـت  داشـته  تسـلط 

از  دارد،  دنیـا  سراسـر  در  معدنـی  شـرکت های 

همکاری بسیار نزدیکی برخوردار است.

کـه  می دهنـد  نشـان  شـده  بررسـی  داده هـای 

شـرکت »Teck« که مس و روی را از معادن آمریکای 

شمالی و جنوبی استخراج و تولید می کند، صندوق 

 »China Investment Corp« سـرمایه گذاری ملـی

را بـه عنـوان سـهام دار اصلـی خـود معرفـی می کنـد. 

عاوه براین، رابرت فریدلند به عنوان موسس شرکت 

معـدن کانادایـی »Ivanhoe Mines«، دو شـرکت 

بـا عنـوان »Zijin Mining Group Co« و  چینـی 

واحـد تولیـد متعلـق بـه شـرکت بـا مالکیـت دولتـی 

»Citic Metal Group« را از بزرگ تریـن سـهام داران 

این شرکت معرفی می کند.

داده ها نشان می دهند که در میان شرکت های 

شـرکت  در  سـرمایه گذار  بزرگ تریـن  کوچک تـر، 

»Lithium Americas Corp«، یکی از شرکت های 

 »Ganfeng Lithium« تابعـه شـرکت چینـی بـا نـام

اسـت. در حالـی کـه بزرگ تریـن سـهام دار شـرکت 

»Fission Uranium Corp«، شـرکتی بـا مالکیـت 

دولتـی »General Nuclear Power Corp« اسـت 

کـه بـا یکدیگـر همـکاری بسـیار نزدیکـی هـم دارنـد. 

 Nickel North Exploration« همچنیـن شـرکت

شـرکت  کانـادا،  ونکـوور  در  مسـتقر   »Corp

عنـوان  بـه  را   »Sinotech Hong Kong Corp«

برترین سرمایه گذار خود معرفی می کند.

از برخی از شرکت ها با مالکیت دولتی چین به 

عنـوان سـهام دار در شـرکت های تولیدکننـده مـواد 

معدنـی کانـادا نـام بـرده می شـود؛ هـر چنـد میـزان 

این سرمایه گذاری ها ناچیز است.

 Ivanhoe« شـرکت های  راسـتا  همیـن  در 

Mines«، »Teck« و »First Quantum« از اظهار 

نظـر در ایـن رابطـه خـودداری کردنـد. شـرکت های 

»Fission Uranium« و »Nickel North« نیـز 

بـه ایمیل هـا و تماس هـا پاسـخی ندادنـد. همچنیـن 

شـرکت»Lithium America«  نیـز نظـری در ایـن 

رابطه ارائه نداد.

کانـادا مـاه گذشـته قوانیـن سـخت گیرانه ای را 

در مـورد سـرمایه گذاری در مـواد معدنـی حیاتـی 

ایـن کشـور اعـام کـرد. تصویـب ایـن قوانیـن، کار 

بـرای  را  دولتـی  مالکیـت  بـا  خارجـی  شـرکت های 

خریـد سـهام یـا سـرمایه گذاری در صنایـع معدنـی 

سـخت تر می کنـد. انجـام هرگونـه معاملـه در ایـن 

راسـتا در صورتـی کـه ردپـای شـرکت های خارجی با 

مالکیت دولتی در آن دیده شـود، با نظارت شـدید 

سازمان امنیت ملی کانادا مواجه خواهد شد.

فرانسـوا فیلیـپ شـامپاین، سـخنگوی دولـت از 

قـول الکـس ولسـتد، وزیـر صنعت کانـادا اعام کرد 

کـه قوانیـن سیاسـی تدوینی بـرای انجـام معامات 

در آینـده اجـرا خواهند شـد. ایـن وزارتخانه از اظهار 

نظر در مورد شرکت های خاص خودداری کرد.

سـندی واکـر، وکیـل سـرمایه گذاری و رقابـت 

خارجـی در شـرکت خدمـات حقوقـی بریتانیایـی 

کـه  کـرد  مطـرح  تورنتـو  در  مسـتقر   »Dentons«

دولـت کانـادا نـه تنهـا در مـورد سـرمایه گذاری ها 

بلکـه  دولتـی  مالکیـت  بـا  شـرکت های  توسـط 

از شـرکت ها روابـط  نـوع  ایـن  بـا  شـرکت هایی کـه 

تجـاری دارنـد، مواضـع سـخت تری اتخـاذ می کنـد. 

بـه عنـوان مثـال، یک سـرمایه گذار بخش خصوصی 

می توانـد خـود بـه عنـوان یـک شـرکت بـا مالکیـت 

دولتی یا حداقل تحت نفوذ دولت خارجی در نظر 

گرفته شود.

مواضـع اعامـی کانادا در هفته گذشـته باعث 

شـد کـه دولـت ایـن کشـور بـه شـرکت های چینـی 

دسـتور دهـد تـا از سـرمایه گذاری در سـه شـرکت 

 Lithium« شـرکت  جملـه  از  باتـری  تولیدکننـده 

Chile Inc« مسـتقر در شـهر کلگری کانادا، صرف 

نظر کنند.

شرکـــت  اجرایـــی  مدیــــر  کاکریـــن،  اسـتیون 

»Lithium Chile Inc« در مصاحبـه ای اعـام کرد 

و  حامیـــان  کانـــادا،  لیتیــــوم  بخـــش  کل  کـه 

سرمایه گذاران اصلی خود را از دست داده است و 

این شرکت ها اکنون نبود این حامیان و تاثیرگذاری 

آن ها را احساس می کنند.
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قرارداد با ریوتینتو در هاله ای از ابهام

شـرکت معدنـی ریوتینتو پس از یـک وقفه طوالنی مـدت، با پیشـنهادات جدیدی بر سـر مذاکره 
بـرای یـک توافـق خرید به عرصه تولید برگشـت اما این بـار در نظر نگرفتن هزینه هایـی که پیش از 

این تصمیم گیری های عجوالنه بر دوش شرکت تحمیل کرد را یک چالش می داند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« 

و بـه  نقـل از خبرگـزاری بلومبـرگ، پیشـنهاد بیـش از 

سـه میلیـارد دالری شـرکت معدنـی ریوتینتـو بـرای 

 Turquoise Hill« شـرکت  سـهام  مابقـی  خریـد 

ذخایـر  گرفتـن  مالکیـت  بـه  و   »Resources Ltd

عظیم مس این شرکت واقع در مغولستان متوقف 

حمایـت  جلـب  بـرای  شـرکت  ایـن  اسـت.  شـده 

سـرمایه گذاران تـاش کـرد و مجبـور شـد برخـی از 

شـروط غیرمعمول در قرارداد را برای جلب رضایت 

برخـی سـرمایه گذاران مثبـت ارائـه دهـد کـه به نظر 

می رسـد برای رسـیدن به یک توافق کافی باشـد اما 

طی چند روز، تصمیم گیرندگان اصلی شرکت کانادایی 

مخالفـت   ،»Turquoise Hill Resources Ltd«

خـود را بـا ایـن توافـق اعـام کردنـد و ایـن شـرکت را 

وادار کردند تا رای سهام داران را به تعویق بیندازد.

شـرکت  در  اکتسـاب ها  و  ادغام هـا  موضـوع 

عقـد  اسـت.  مهـم  بسـیار  مسـئله  یـک  ریوتینتـو، 

قـرارداد فاجعه بـار ایـن شـرکت در بیـش از یـک دهـه 

گذشـته، شـرکت ریوتینتـو را تـا مـرز ورشکسـتگی 

رسـاند و حتی به قیمت از دسـت دادن شـغل مدیر 

عاملـی ایـن شـرکت انجامید. ایـن اتفاقات منجر به 

تحقیقات نظارتی برای شرکت ریوتینتو شد. با این 

حال این مسائل برای یک دوره بیش از حد طوالنی، 

بـزرگ معدنـی دنیـا سـایه  بـر سـر دومیـن شـرکت 

افکنده است.

پیشنهاد شرکت ریوتینتو در ماه سپتامبر سال 

2022 بـرای خریـد 49 درصـد از سـهام شـرکت 

هنـوز  کـه   »Turquoise Hill Resources Ltd«

نـدارد، در حـال حاضـر  مالکیـت آن را در دسـت 

بسـیار منطقی به  نظر می رسـد. این شـرکت شروط 

خـود بـرای بازگشـت بـه ایـن قـرارداد را نسـبت بـه 

بهبـود  جـاری  سـال  اوایـل  در  شـده  ارایـه  شـروط 

بخشیده است.

توافق بر سر این قرارداد اجازه کنترل معدن مس 

»Oyu Tolgoi« کـه ظرفیـت تبدیـل شـدن بـه یکی از 

بـرای  دارد،  را  جهـان  مـس  معدن هـای  بزرگ تریـن 

شـرکت ریوتینتـو فراهـم می کنـد. فلـز مـس یکـی از 

کاالهای مورد عاقه شرکت ریوتینتو و بخش مهمی 

از تـاش بـرای گـذار بـه انرژی هـای تجدیدپذیـر در 

بـرای  شـرایط  کـه  هنگامـی  و  اسـت  سراسـر جهـان 

معـدن کاری زیرزمینـی در ایـن معـدن فراهـم شـود، 

شرکت های تولیدکننده می توانند از این مسئله برای 

فاصلـه گرفتـن بـا دیگـر رقبـا و شـرکت های اسـتخراج  

کننده مس استفاده کنند.

بـه عـاوه، قـراردادی کـه در اوایـل سـال جـاری با 

دولت مغولستان بسته شد، بسیاری از ریسک های 

سیاسـی پیرامـون معـدن مـس »Oyu Tolgoi« در 

مورد احتمال ممانعت دولت از توسعه و بهره برداری 

ایـن معـدن برطـرف شـد. مهم تـر از همـه، ایـن توافـق 

بـه عنـوان  استاشـولم  یاکـوب  کـه  نشـان می دهـد 

مدیرعامل شـرکت ریوتینتو توانسته اسـت بدون از 

بیـن بـردن ارزش دارایـی سـهام داران، رشـد سـهام 

آن ها را تضمین کند.

بـن دیویـس، تحلیل گـر شـرکت سـرمایه گذاری 

لیبروم گفت که شـرکت ریوتینتو به اندازه همتایان 

خود در حوزه های مختلفی فعالیت ندارد و به همین 

دلیل امکان رشـد و توسـعه این شرکت در حوزه هایی 

جدیـد  قـرارداد  عقـد  بـدون  سـنگ آهن،  از  فراتـر 

امکان پذیر نیست.

وی افـزود کـه اگـر بـر سـر عقد چنیـن قرارداهایی 

تردیـد وجـود داشـته باشـد، می توانـد منجر بـه ایجاد 

مشکاتی در آینده شود.

مذاکره با سرمایه گذاران جهت توافق   
برای عقد قرارداد

بـرای  مدیـره  هیئـت  رضایـت  جلـب  علی رغـم 

پیشـنهاد ارائـه شـده در مـاه سـپتامبر سـال 2022، 

 Pentwater Capital Management« شـرکت های

 »SailingStone Capital Partners LLC« و »LP

کـه در مجمـوع حـدود 16 درصـد از سـهام شـرکت 

»Turquoise Hill Resources Ltd« را در اختیـار 

دارنـد، بـا ایـن قـرارداد مخالفت کردنـد؛ چراکه بر این 

باورنـد سـهام ایـن شـرکت کمتـر از ارزش واقعـی آن 

یـک  رابطـه  اسـت. در همیـن  قیمت گـذاری شـده 

شـرکت مشـاوره ای تاثیرگـذار هـم نیـز بـر صحـت این 

موضوع تاکید کرد.

شرکت ریوتینتو در پاسخ به این موضوع هشدار 

 Turquoise Hill« داد کـه اگـر سـهام داران شـرکت

Resources Ltd« ایـن پیشـنهاد را نپذیرنـد، مجبـور 

خواهنـد بـود در دو سـال آینـده بـرای توسـعه معـدن 

»Oyu Tolgoi«میلیاردها دالر هزینه صرف کنند.

در حالی که گمان می رفت شرکت ریوتینتو در 

بسـتن ایـن قـرارداد بـا شکسـت مواجـه شـود امـا در 

لحظات آخر توانست نظر سهام داران را جلب کند. 
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در همین راستا، شرکت ریوتینتو یک قرارداد جانبی با 

و   »SailingStone« سـرمایه گذار  شـرکت های 

»Pentwater« منعقـد کـرد کـه در آن دو شـرکت 

سرمایه گذار توافق کردند در ازای دریافت 34 دالر و 

40 سـنت کانادا به ازای هر سـهم که بسـیار کمتر از 

قیمت پیشنهادی 43 دالر کانادا است، از دادن رای 

در فراینـد جلسـه داوری برای تصمیم گیـری در مورد 

قیمـت نهایی سـهام امتناع ورزند.

این اقدام بدین معنا خواهد بود که سرمایه گذاران 

نباید از تصمیم خود مبنی بر رای ندادن عقب نشینی 

کننـد و شـرکت ریوتینتـو نمی توانـد در طـول مـدت 

اجرای قرارداد، مبلغ پیشنهادی خود را افزایش دهد 

تا از بروز مشکات حقوقی جلوگیری کند.

بـا ایـن حـال برخـی از سـهام داران اقلیـت از اینکه 

و   »SailingStone« سـرمایه گذاری  شـرکت های 

»Pentwater« معاملـه بهتـری نصیـب آن هـا شـده 

سـرمایه گذاری  شـرکت  شـدند.  خشـمگین  اسـت، 

»Caravel Capital« مستقر در باهاما شکایتی را به 

شرکت نظارتی بورس اوراق بهادار استان کبک کانادا 

تسـلیم کـرد و جـف بانفیلـد، مدیـر سـرمایه شـرکت 

»Caravel Capital« مطرح کرد که سایر سهام داران 

بزرگ تر نیز شکایات مشابهی را مطرح کرده اند.

سرمایــه گــذاری  شرکــــت  رابطــــه  همیــــن  در 

باهامـا،  قلمـرو  در  مسـتقر   »Caravel Capital«

شـکایتی را بـه شـرکت نظارتـی بـورس اوراق بهـادار 

اسـتان کبـک کانـادا تسـلیم کـرد و جـف بانفیلـد، 

مدیر سرمایه گذاری این شرکت نیز عنوان کرد که 

سـایر سـهام داران بزرگ تـر نیـز شـکایات مشـابهی را 

مطرح کرده اند.

شـرکت  سـرمایه گذاران،  فشـار  بـا  مواجهـه  در 

نظارتـی بـورس اوراق بهـادار اسـتان کبـک کانـادا از 

 »Turquoise Hill Resources Ltd« شـرکت

درخواسـت کـرد تـا رای بـه خریـد سـهام را بـه طـور 

نامحـدود بـه تعویـق بینـدازد؛ چراکـه ایـن شـرکت در 

حال بررسـی قانونی بودن این توافق اسـت که همین 

امـر می توانـد منجر به چالشـی جدیـد در انعقـاد این 

قرارداد و باتکلیفی شود.

ادعای شرکت شرکت ریوتینتو  مبنی بر   
ارائه بهترین پیشنهاد خرید

شـرکت ریوتینتو بارها اعام کرده که بهترین و 

 Turquoise« آخریـن پیشـنهاد خـود را بـه شـرکت

Hill Resources Ltd« ارائـه کـرده اسـت. برخـی 

منابـع حاضـر در شـرکت ریوتینتو  بر ایـن باورند که 

دیـدگاه ایـن شـرکت واضـح اسـت؛ چراکـه کـه اگـر 

شـرکت ریوتینتـو بخواهـد مبلـغ پیشـنهاد خـود را 

افزایـش دهـد، اعتبـار ایـن شـرکت آسـیب خواهـد 

دیـد. بـه عـاوه انعقـاد قراردادهـای فاجعه بـار در 

گذشـته توسـط ایـن شـرکت، اهمیـت ایـن اعتبـار را 

دوچندان می کند.

در سـال 2007 و در اوج رشـد بازار کاالها، شـرکت 

ریوتینتو وارد یک کارزار مناقصه ای خرید با شـرکت 

شـرکت  سـهام  خریـد  بـرای   »Alcoa« و  والـه 

آلومینیوم سـازی کانادایی با نام »Alcan Inc« شـد. 

شـرکت ریوتینتو با ارائه پیشـنهاد نقدی 38 میلیارد 

دالری، توانست هر دوی این رقبا را کنار بزند و صرف 

چنین هزینه ای باعث افزایش بدهی های این شرکت 

شـد. ایـن قـرارداد کـه بـه عنـوان بدتریـن معاملـه در 

بـا  می شـود،  توصیـف  معدنـی  شـرکت های  تاریـخ 

کاهـش تقاضـای آلومینیـوم در طـول بحـران مالـی 

جهانـی و عرضـه بسـیار زیـاد چیـن در بـازار هم زمـان 

همراه شد و مشکاتی را برای این شرکت رقم زد.

ایـن اتفـاق موجـب شـد شـرکت ریوتینتـو تقریبـا 

30میلیـارد دالر از دارایی هـای خـود را هزینه کند که 

در نهایـت منجـر بـه برکنـاری مدیرعامـل وقـت ایـن 

شرکت در آن زمان شد.

در سـال 2011، شـرکت ریوتینتـو بـا یـک حرکـت 

تولیدکننـده  شـرکت  خریـد  بـه  تصمیـم  عجوالنـه 

 Riversdale« زغال سـنگ کشـور موزامبیـک بـا نـام

Mining Ltd« بـه مبلـغ سـه میلیـارد و 700 میلیـون 

دالر گرفـت امـا شـرکت ریوتینتـو نتوانسـت پـروژه را 

طبـق برنامه ریـزی انجـام شـده توسـعه دهـد و ایـن 

واحـد تولیـدی بـه دلیـل نقصان هـای زیـاد بـه قیمت 

50میلیون دالر فروخته شد.

شـرکت ریوتینتـو بخـش زیـادی از زمـان چندیـن 

سال گذشته خود را صرف جلب رضایت سهام داران 

با سـودهای کان کرده اسـت، و بیشـتر تمرکز خود را 

معـادن  نامناسـب  گسـترش  از  درآمـد  کسـب  بـر 

سنگ آهن خود گذاشته است. با این حال، دومینیک 

بارتون مدیر عامل جدید شرکت ریوتینتو مطرح کرد 

که عدم توجه به ادغام ها و اکتساب ها، هزینه هایی 

را در پی خواهد داشت.

وی در مـاه گذشـته تاکیـد کـرد کـه بسـیاری از 

پیشنهادات مناسب از بخش های داخلی شرکت، به 

دلیـل تـرس از واکنـش منفـی سـرمایه گذاران نادیـده 

گرفته شدند و اضافه کرد که در آینده اعضای هیئت 

مدیره در عقد قراردادها مشارکت خواهند داشت.
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کانادا به دنبال ادامه فعالیت در معادن پاناما
دولـت پانامـا ضرب االجلـی را برای شـرکت معدنـی کانادایـی »First Quantum« تعیین کرد تا 
قـرارداد مـورد انتظـار را امضـا کنـد. در این قـرارداد به این شـرکت اجازه داده می شـود بـه مدیریت و 

فعالیت خود در معدن مس »Cobre« در پاناما ادامه دهد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« 

و بـه  نقـل از سـایت »Mining«، ایـن شـرکت معدنـی 

کانادایی مستقر در ونکوور از سپتامبر سال 2021 و با 

آغاز مذاکرات با وزارت بازرگانی و صنایع پاناما برای 

تمدید قرارداد معدن، منتظر فرا رسیدن زمان امضای 

سند این قرارداد بود.

گمان بر این بود که در ماه ژانویه سـال 2022 این 

قـرارداد آمـاده امضـا باشـد امـا ایـن اتفـاق زمانـی کـه 

وجـه  کـرد  موافقـت   »First Quantum« شـرکت 

مـس  بـزرگ  معـدن  بـرای  مالکانـه  بهـره  پرداختـی 

»Cobre« در پانامـا را بـه 375 میلیـون دالر در سـال 

افزایش دهد، با وقفه مواجه گشت.

شـرکت  قـرارداد،  ایـن  از  بخشـی  عنـوان  بـه 

تـا   12 بیـن  کـه  پذیرفـت   »First Quantum«

16درصـد از سـود ناخالـص خـود را بـه دولـت پانامـا 

بدهـد کـه ایـن مبلـغ جایگزیـن عایـدی بهـره مالکانه 

2درصدی قبلی خواهد شد.

شـرکت »First Quantum« نیـز موافقـت کـرد 

کـه مبلـغ 25 درصـد مالیـات بـر سـود شـرکت کـه از 

پرداخـت آن معـاف بـوده اسـت، تـا زمانـی کـه منبـع 

معـدن  ایـن  در  سـرمایه گذاری هایش  درآمـد 

بازیابی شود را بپردازد.

فدریکو آلفارو، وزیر بازرگانی و صنایع پاناما گفت 

کـه 10 مـاه بعـد از ژانویـه سـال 2022، بـر سـر تعییـن 

تاریخـی بـرای عقـد قـرارداد جدیـد توافقـی حاصـل 

نشـد. به همین دلیل دولت پاناما تاریخ 14 دسـامبر 

سـال 2022 را بـه عنـوان ضرب العجلـی بـرای طرفیـن 

جهت امضای قرارداد جدید تعیین کرد.

معـدن  آینـده  کـه  کـرد  بیـان  بیانیـه ای  در  وی 

»Cobre  بـرای مـردم پانامـا، کارگـران آن و  شـرکت 

پانامـا  دولـت  اسـت.  حیاتـی   »First Quantum«

مذاکرات جدی و صریحی با این شرکت داشته و در 

مـورد مسـیر مـورد نیـاز بـرای اجـرای ایـن قـرارداد، 

مواضع خود را به طور صریح اعام کرده است.

اقدامـات  شـامل  جدیـد  قـرارداد  ایـن 

زیسـت محیطی، طـرح زمـان اتمام بهـره مالکانه در 

معـدن و تامیـن مایحتـاج کارگـران بـر اسـاس قوانین 

فعلی است. در این قرارداد همچنین تصریح شده 

اسـت که با توجه به قیمت فعلی فلز مس، دولت 

پانامـا بایـد بیـش از 400میلیـون دالر از امضـای ایـن 

قرارداد درآمد داشته باشد.

آلفارو در بیانیه خود در ماه اکتبر تاکید کرد که 

پاناما باید آمادگی الزم را برای هر سناریویی از جمله 

احتمال امضا نشدن قرارداد نهایی داشته باشد.

حدود ۵۰ درصد از تولید در اختیار   
»First Quantum« شرکت

پیش بینی می شود که معدن »Cobre  پاناما که 

در سال 2019 عملیات استخراج از آن آغاز شد، حدود 

سـه میلیـارد و 100 میلیـون تـن ذخایـر اثبـات شـده و 

احتمالی داشته باشد.

 »First Quantum« شـرکت راسـتا  همیـن  در 

حدود 6 میلیارد و 700 میلیون دالر سرمایه گذاری در 

بخش خصوصی از جمله روش استخراج روباز در دو 

معدن، یک مرکز فرآوری، دو نیروگاه و یک بندر هزینه 

کرده است.

طبـق آمارهـای دولتی، این معدن کـه در حدود 

و  پاناماسیتـــی  شهـــر  غـرب  کیلومتـــری   120

20کیلومتـری سـواحل اقیانـوس اطلـس قـرار دارد، 

3.5درصـد از تولیـد ناخالص داخلی کشـور پاناما را 

در اختیار دارد.

در ابتـدا قصـد بـر این بـود که حـدود 300 هزار تن 

مس در سال از این معدن استخراج و به مرحله تولید 

برسد اما سال گذشته حجم استخراج و تولید مس از 

این معدن برابر با 331 هزار تن بود.

شـرکت »First Quantum« قصـد دارد حجـم 

تولیـد مـس در سـال آینـده را بـه حـدود 350 هـزار تـا 

380هـزار تـن افزایـش دهـد. بـه عـاوه ایـن شـرکت در 

نظر دارد حجم تولید مس در سـال 2024 را به حدود 

370هزار تا 400 هزار تن برساند.

در پایـان بایـد عنوان کرد که عملیات اسـتخراج 

انتظـار  و  دارد  ادامـه  پانامـا   »Cobre« معـدن  در 

حـدود   »First Quantum« شـرکت  مـی رود 

50درصد از کل تولید مس و طای این معدن را در 

اخیار داشته باشد.

P.G.M.I.S.E.Z

منطقه ویژه اقتصادى صنایع معدنى و فلزى 

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

بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایى 

خلیج فارس 
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P.G.M.I.S.E.Z

منطقه ویژه اقتصادى صنایع معدنى و فلزى 

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

بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایى 

خلیج فارس 
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بورس و اقتصاد

صدرتامین، پایدار در مسیر نوآوری

اجرای محتاطانه مالیات واردات کربن

استقبال معدنچیان از انرژی های تجدیدپذیر
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صدرتامین، پایدار در مسیر نوآوری
معـاون سـرمایه گذاری و توسـعه شـرکت سـرمایه گذاری صدرتامیـن گفت: صـدر تامین در 
ابعاد مختلفی شـامل اسـتراتژی، سـاختار، فرهنگ سـازی، آموزش، کار تیمی و شناسـایی بازار و 
سـایر ذی نفعـان بـرای پیش برد اهـداف نوآورانه خود تاش می کند و در ایجاد بسـتری مناسـب 

برای اقدامات نوآورانه، فرهنگ سازی و تربیت مدیران نوآور تاش بسزایی داشته است.

احسـان احمـدی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آناین« بیان کرد: در عصر 

تغییـرات  و  پیچیدگـی  اطمینـان،  عـدم  از  سرشـار 

فزاینده محیطی و تکنولوژیکی، نوآوری و همراهی با 

تغییرات است که به عنوان رمز بقا و کلید موفقیت 

سازمان  ها شناخته می شود. محصوالت شرکت هایی 

کـه بـرای بهبـود فرایندهـای خـود بـه نـوآوری روی 

آورده انـد، بـه لحـاظ سـهم بـازار و سـودآوری بـه طـور 

قابل توجهی از رقبای خود جلوتر و متمایز هستند. 

شکسـت بسـیاری از شـرکت های معـروف همچـون 

نوکیـا، یاهـو، اچ پـی، سان میکروسیسـتم ها و... بـه 

می شـود.  داده  نسـبت  نـوآوری  اسـتراتژی  فقـدان 

تغییـرات و تحـوالت پرشـتاب جهـان امـروز در علم و 

تکنولوژی، صنعت، مدیریت و به طور کلی ارزش  ها 

و معیارها، بسیاری از سازمان  ها و شرکت های موفق 

جهـان را بـر آن داشـته اسـت کـه اهـداف، گرایـش و 

عایق خود را با هدف به کارگیری خاقیت هدایت 

کنند. از الزمه های رقابت پذیری، افزایش بهره وری، 

ارتقـای تکنولـوژی و به کارگیـری خدمـات، کاال هـا و 

محصـوالت جدیـد اسـت. بـه عنـوان مثـال، دو سـال 

پیـش جامعـه بـه دلیـل همه گیـری بیمـاری کرونـا بـه 

سـمت اسـتراتژی های آنایـن و یـا دور کاری حرکـت 

کـرد. ایـن در حالـی اسـت کـه سیاسـت های امـروز 

کشـور بـا قطـع اینترنـت و فیلتـر کـردن پلتفرم هـای 

اصلی، این اسـتراتژی را زیر سـوال می برد. در چنین 

بـا  پویـا  اسـتراتژی  دارای  شـرکت های  شـرایطی، 

بیشـترین انعطاف پذیـری، می تواننـد بـه بقـای خـود 

ادامه دهند و در جهان رقابت کنند.

نوآوری، کلید بقای سازمان ها  
وی افزود: محققان علم اقتصاد بر اهمیت اولین 

بـودن بـرای سـرمایه گذاری بـر روی فرصت های بـازار 

تاکید دارند. به عنوان مثال، در عصری که گذشت، 

فلـزات اساسـی همچـون آهن، مس، آلومینیـوم، روی 

و... بـه عنـوان شـاخص  های اصلـی صنعت شـناخته 

شدند؛ به طوری که میزان مصرف این فلزات بیانگر 

میزان توسعه کشور ها بود. بر این اساس، بسیاری از 

صنایـع و شـرکت های بـزرگ بـه سـمت، اکتشـاف، 

اسـتخراج، فـرآوری، تولیـد، فـروش و تجـارت در ایـن 

حوزه ها حرکت کردند و موارد موفق متعددی از آن ها 

را نیـز می تـوان نـام برد. این در حالی اسـت کـه امروز 

بـرای شـرکتی در ابتـدای راه، ورود بـه ایـن صنایـع در 

بـازار رقابتـی حـال حاضـر و پیـدا کـردن جایگاهـی 
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مناسب، کاری بس دشوار است.

شـرکت  توسـعه  و  سـرمایه گذاری  معـاون 

سرمایه گذاری صدرتامین عنوان کرد: عناصر حیاتی 

در دنیـای پیـش رو، عناصـر مـورد اسـتفاده در صنایع 

انرژی هـای خورشـیدی، ماشـین های الکتریکـی و... 

خواهنـد بـود. لیسـت عناصـر حیاتـی در سـال 2022 

شامل لیتیم، تیتانیوم، عناصر نادر خاکی، نیوبیوم، 

تنگستن، کبالت، هلیوم و استرانسیوم بوده است. از 

این رو، شرکت هایی که به این سمت حرکت کنند و 

معـادن، تکنولـوژی و یـا تجـارت ایـن مـواد را بـر عهـده 

بگیرنـد، می تواننـد بـه عنـوان سـرمایه گذاران اصلی 

بازارهـا شناسـایی شـوند. در واقـع، اولین هـا بـه دلیل 

عدم تقارن در بازار ، سـود قابل توجهی را به دسـت 

می آورند و می توانند رهبری بازار را بر عهده بگیرند. 

بنابراین نوآوری، پیش بینی و خلق فرصت های جدید 

می تواننـد منجـر بـه سـودآوری و بقـای شـرکت ها 

شـوند. نـوآوری و پیش بینـی در مفهـوم کان بایـد 

را  بـازار  آتـی  تقاضـای  شـرکت ها  کـه  شـود  سـبب 

شناسـایی کننـد و در معرفـی محصـوالت جدیـد، 

پیشـتاز باشـند. بنابراین بین نوآوری، ریسـک پذیری، 

پیش بینـی، پیش گامی، آمادگی و عملکرد مناسـب 

ارتبـاط تنگاتنگی وجود دارد.

احمـدی بـا تاکیـد بـر اینکـه اصلی  تریـن عامـل بـر 

نـوآوری در سـازمان ها، تردیـد،  ارتقـای  شـکوفایی و 

بی ثباتی و انعطاف پذیری است، مطرح کرد: در این 

راستا، الزم است که قابلیت ها تقویت شوند، تقسیم 

منابع مورد تجدید نظر قرار گیرد، استراتژی ها پویا و 

دینامیـک باشـند و مدیریـت نیـز همـواره بـه دنبـال 

جـذب  و  باشـد. کشـف  ایده هـای جدیـد  شـنیدن 

اسـتعدادها و همچنیـن حفـظ و مدیریـت آن هـا از 

وظایف مدیران نوآور محسوب می شود. مدیران باید 

کارکنـان خـود را بـه انجـام فعالیت هـای خاقانـه و 

پیشـگامانه تشـویق کنند تـا قبل از رقبـا، فرصت ها 

و تغییـرات بـازار را شناسـایی، پیش بینـی و بـه نفـع 

خـود اسـتفاده کننـد. ایجـاد سـاختار غیر رسـمی و 

انطاف پذیـر، شـرایط پیاده سـازی نـوآوری را تسـهیل 

عملکـرد  ارزیابـی  در  همچنیـن  نـوآوری  می کنـد. 

شـرکت ها و کارکنان، باید جزئی از فرایند های اصلی 

باشـد و پاداش هـا، کارانه هـا و .. نیـز بر اسـاس نـوآوری 

تخصیص داده شوند.

موانع اساسی در مسیر نوآوری  
وی اضافـه کـرد: در سـمت مقابـل از مهم تریـن 

موانع حرکت در مسـیر نوآوری، تمایل به هم رنگی و 

تعصـب بـه حفـظ شـرایط فعلـی اسـت. بـه عبارتـی 

می تـوان گفـت کـه جملـه معـروف »خواهـی نشـوی 

رسـوا هم رنـگ جماعـت شـو«، در نـوآوری و دنیـای 

مـدرن امـروز کاربـردی نـدارد. تولید زدگـی و انجـام 

امـور روتیـن و یکسـان روزمـره بـا سـاختاری بسـته و 

ماشـین گونه در شـرکت  های تولیـدی، مانـع از تفکـر 

نوآورانـه می شـود. از ایـن رو، مدیریـت چند بعـدی و 

علم به اینکه برای حل مشـکات و اداره شـرکت، راه 

حل هـای مختلفـی وجـود دارد، راه عبـور از این موانع 

خواهد بود. از دیگر موانع موجود در مسـیر نوآوری، 

می توان به ترس و ریسک پذیر نبودن افراد و شرکت ها 

اشاره کرد؛ در حالی که نوآوری نتیجه ریسک پذیری 

است. مدیریت باید با پذیرش ریسک، سطح نوآوری 

و خاقیت را در سازمان ارتقاء دهد و شرایطی را ایجاد 

کنـد کـه کارکنـان و مدیـران مطمئـن باشـند کـه در 

صـورت بـروز اشـتباه و شکسـت، محکـوم نخواهنـد 

شد. از جمله چالش های نوآوری در ایران، می توان به 

اول و  تـراز  بـا جهـان و شـرکت های  ارتبـاط  کاهـش 

صاحب نام در دنیا نیز اشاره کرد.  

شـرکت  توسـعه  و  سـرمایه گذاری  معـاون 

سـرمایه گذاری صدرتامیـن تصریـح کـرد: بـه طـور 

کلـی، ایجـاد فضایـی ایمـن بـدون هر گونـه تعصـب و 

پیـش داوری ، کلیـد ارتقـای سـطح خاقیـت در افراد 

اسـت. یـک سـازمان خـاق بـه خود کنترلـی کارکنان 

اصلـی  مولفه هـای  بایـد  مدیـران  اسـت.  وابسـته 

نوآوری و خاقیت را که تخصص، مهارت و انگیزش 

در کارکنـان اسـت، ایجـاد و شـکوفا کنند. مهم ترین 

سـرمایه هـر شـرکت، سـرمایه انسـانی آن محسـوب 

می شـود و در صـورت تمایـل بـه نـوآوری و خاقیت، 

تنهـا انسـان و کارمنـد خـاق اسـت که می توانـد در 

ایـن مسـیر کمک کننـده باشـد. ارجـاع نـدادن امـور 

برای تصمیم گیری به رده های باالتر، ارتباط شغل و 

در واقع، اولین ها به دلیل 
عدم تقارن در بازار ، سود 
قابل توجهی را به دست 

می آورند و می توانند رهبری 
بازار را بر عهده بگیرند. 

بنابراین نوآوری، پیش بینی 
و خلق فرصت های جدید 

می توانند منجر به سودآوری 
و بقای شرکت ها شوند
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امنیـت  فعالیت هـا،  انجـام  در  آزادی  تخصـص، 

مالـی و شـغلی، کار تیمـی، آمـوزش و... از جملـه 

سیاسـت هایی اسـت کـه برای حـذف موانع نـوآوری 

می توان اتخاذ کرد.

احمـدی بـا بیـان اینکـه شـرکت سـرمایه گذاری 

اسـتراتژی،  شـامل  مختلفـی  ابعـاد  در  صدرتامیـن 

ساختار، فرهنگ سازی، آموزش، کار تیمی و شناسایی 

بازار و سایر ذی نفعان برای پیش برد اهداف نوآورانه 

 1399 سـال  در  گفـت:  می کنـد،  تـاش  خـود 

شـتاب دهنده صـدر فردا به عنـوان بازوی تخصصی 

هلدینگ صدر تامین در حوزه نوآوری و خاقیت، با 

سـه هـدف اصلـی رفـع نیازهـا، چالش هـا و مسـائل 

شـرکت های تابعـه، شناسـایی لبه تکنولـوژی صنایع 

موجـود در پرتفـوی هلدینـگ و صنایـع، منطبـق بـر 

چشم انداز هلدینگ در جهان و ایجاد نقشه راه برای 

حرکـت بـه ایـن سـمت و سـو و همچنیـن اختصـاص 

فضایـی کامـا نوآورانـه در اختیـار فنـاوران داخلـی و 

خارجـی از گـروه تامین بـرای ارئه طرح ها و ایده های 

نوآورانـه معدنـی تشـکیل شـد. شـتاب دهنده صـدر 

فـردا اقدامـات هدفمنـدی را بـرای رسـوخ فنـاوری و 

و  هلدینـگ  فعلـی  کسـب و کارهای  در  آن  توسـعه 

ایجـاد کسـب و کارهای دانش بنیـان در طـول زنجیره 

ارزش تامین هلدینگ و شرکت های فرعی و وابسته 

آن انجام داده است.

ایجاد بستری مناسب برای اقدامات   
نوآورانه

از  بسـیاری  بومی  سـازی  کـرد:  اضافـه  وی 

قطعـات و تجهیـزات مـورد نیـاز شـرکت های تابعـه 

مـورد  هیدرولیـک  جـک  پـراب  ماننـد  هلدینـگ 

تارگـت  کشـور،  زغال سـنگ  صنعـت  در  اسـتفاده 

تیتانیومی دسـتگاه های پوشـش  دهی شرکت هایی 

از جملـه سـرام آرا، ارائـه بسـته های سـرمایه گذاری 

با توجیه پذیری باال برای صنعت مانند طرح تولید 

ضایعـات  بازیافـت  طـرح  پزشـکی،  آلیاژهـای 

لیچینـگ  جملـه  از  روش هایـی  بـه  الکترونیکـی 

انتخابی، عارضه یابی و شناسایی موانع و مشکات 

موجـود در شـرکت های تابعـه توسـط متخصصـان 

فعـال در ایـن صنایع و ارائه راهکارهای مناسـب، از 

جمله مواردی اسـت که طی سـال های گذشـته به 

ویـژه یـک سـال اخیـر در ایـن شـرکت پیگیـری شـد. 

رو،  ایـن  از  و  اسـت  زمان بـر  فراینـدی  نـوآوری 

شناسـایی نتایـج حاصـل از آن در گـذر زمـان نمـود 

خواهـد یافـت. بـا ایـن حـال ایـن هلدینـگ در ایجـاد 

نوآورانـه،  اقدامـات  بـرای  مناسـب  بسـتری 

فرهنگ سازی و تربیت مدیران نوآور تاش بسزایی 

داشته است.

شـرکت  توسـعه  و  سـرمایه گذاری  معـاون 

سـرمایه گذاری صدرتامیـن خاطرنشـان کـرد: ایجـاد 

کمیته هـای نـوآوری در شـرکت های تابعـه هلدینـگ 

ایجـاد  و  نـوآوری  سـفیران  تربیـت  صدرتامیـن، 

معاونت ها یا واحد های نوآوری در این شـرکت  ها به 

منظـور پیش بـرد اهـداف نوآورانه، از دیگـر اقدامات 

این شرکت به حساب می آید. این شرکت همچنین 

بـا برگـزاری رویدادها، ایونت ها و دوره های آموزشـی 

یـا  بـه عنـوان مـادر، رهبـر و  ایـن هلدینـگ  ادواری 

سـهام دار عمـده در شـرکت های تابعـه قصـد ایجـاد 

فضایـی نوآورانـه و فرهنگ سـازی مناسـب را در ایـن 

خصوص دارد. طرح  ها، ایده  ها و پروژه های نوآورانه، 

ایجاد محصوالت نوآورانه، ارتباط موثر با دانشگاه ها 

و بـازار در خصـوص شناسـایی محصـوالت جدیـد و 

ایجاد ارزش افزوده از طریق نوآوری از جمله عواملی 

به شمار می آیند که در ارزیابی عملکرد شرکت های 

تابعه هلدینگ مانند میزان تولید، فروش، صادرات 

و سایر پارامترهای مالی و عملکردی شرکت  ها مورد 

ارزیابی  های 6 ماهه قرار می  گیرند.

احمـدی در پایـان یـادآور شـد: در نهایت روشـن 

اسـت کـه تمـام سـازمان  ها بـرای بقـا و رقابت  پذیری 

در دنیـای امـروز، بـه نوآوری و خاقیت نیـاز دارند. 

به کارگیـری فرهنـگ تغییر پذیـری از جملـه عواملـی 

اسـت کـه بایـد از ابتـدا مـورد توجـه مدیـران ارشـد 

سـازمان ها قـرار گیـرد. همچنیـن الزم اسـت کـه در 

انتصـاب مدیـران، تمایـات و گرایش هایـی ماننـد 

ریسـک پذیری،  امـکان  نوآورانـه،  رویکـرد  داشـتن 

آمادگی و داشتن فعالیت های ابتکاری و پیشگامانه 

برای تصمیم گیری مد نظر قرار گیرد.

در عصر سرشار از عدم 
اطمینان، پیچیدگی و 

تغییرات فزاینده محیطی 
و تکنولوژیکی، نوآوری و 
همراهی با تغییرات است 

که به عنوان رمز بقا و 
کلید موفقیت سازمان  ها 

شناخته می شود
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اجرای محتاطانه مالیات واردات کربن
سـازمان تجـاری آلومینیوم اروپـا و اتحادیه فوالد اروپا به نام یوروفر، با سـایر بخش هایی که با مالیات 
پیشـنهادی واردات کربن مواجه هسـتند، اعـام همکاری کردند و خواسـتار اجـرای تدریجی مقررات 

جدید برای گذار اتحادیه اروپا در راستای طرح گازهای گلخانه ای خنثی تا سال ۲۰۳۰ شدند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« 

و به  نقل از موسسه »Fastmarkets«، اتحادیه اروپا 

متعهد شـده اسـت که انتشـارات خالص کربن را تا 

سـال 2030 بـه میـزان 55 درصـد کاهـش دهـد. در 

عیـن حـال پارلمـان اروپـا در مـاه ژوئـن امسـال 

طـرح  از  بخشـی  عنـوان  بـه  را  جدیـدی  مقـررات 

کاهـش 55 درصـدی انتشـارت کربـن تـا سـال 2030 

را پیشنهاد کرد.

ایـن مقـررات شـامل تغییـرات در سیسـتم تبـادل 

اعمـال  و   )ETS( گلخانـه ای  گازهـای  انتشـارات 

مالیات جدید بر واردات، تحت مکانیسم سازگاری 

از  جلوگیـری  منظـور  بـه    )CBAM( کربـن  حـدود 

انتشارات کربن است.

مکانیسم سازگاری حدود کربن با تعیین قیمت 

واردات کربـن از خـارج از مرزهـای اتحادیـه اروپـا در 

برخـی از کاالهـا از جملـه آهـن، فـوالد و آلومینیـوم که 

انتشـارات کربنی زیادی برای تولید دارند، به دنبال 

کاهـش احتمـال انتشـارات کربـن در فراینـد تولیـد 

کاالها در کشورهایی است که تحت پوشش سیستم 

تبادل انتشارات گازهای گلخانه ای نیستند.

بر اساس خاصه تصمیمات جلسه پارلمان اروپا 

در مـاه جـوالی سـال جـاری میـادی، ایـن مقـررات 

واردکنندگان اتحادیه اروپا را ملزم می کند از سـال 

2026 بـه بعـد بـرای هر گونـه وارداتی که انجام می 

شود، گواهی های خریدی را با ارزشی برابر با قیمت 

هفتگی کربن که توسـط اتحادیه اروپا تعیین شـده 

اسـت، تهیـه کننـد. ایـن الزامـات شـامل پنج بخش 

پرآالینـده ماننـد آهـن و فـوالد، آلومینیـوم، سـیمان، 

کودها و انرژی برق می شود.

سیستم فعلی برای کاهش انتشارات کربن شامل 

توزیـع سـهمیه ای رایـگان و سـهمیه هایی تخصیـص 

یافته از انتشارات کربنی به بخش های صنعتی اروپا 

است که به مزایده گذاشته می شود. این سهمیه ها 

در مقابـل می تواننـد هـر کربـن تولیـد شـده را بـه مـرز 

تعـادل در انتشـارات برسـانند. بـه همیـن دلیـل ایـن 

سیستم تجارت کربن فعلی ایجاد شد که با کمک آن 

می توان قیمت کربن را تعیین کرد.

در بیانیـه مشـترکی کـه در روز 26 اکتبـر سـال 

2022 توسط نمایندگان پنج بخش مهم منتشرکننده 

گازهای گلخانه ای اعام شـد، بیان شـده اسـت که 

اگرچه سیسـتم تبادل انتشـار و مکانیسـم سـازگاری 

تاثیرگـذار در  عنـوان مولفه هـای  بـه  حـدود کربـن 

چارچـوب نظارتـی الزم بـرای گذار به سـمت خالص 

انتشارات صفر گازهای گلخانه ای در صنایع مطرح 

هسـتند امـا رسـیدن بـه ایـن اهـداف باید بـا توجه به 

چالش های ناشی از افزایش هزینه های انرژی، تورم 

بـاال، افزایـش قیمـت کربـن و کمبـود مـواد اولیـه بـه 

شیوه ای پایدار و منصفانه باشد.

آن ها در ادامه افزودند که این چالش ها منجر به 

کاهـش  و  تولیـد  ظرفیت هـای  بی سـابقه  توقـف 

50درصـدی تولیـد آلومینیـوم اولیـه و کاهـش حـدود 

10درصدی تولید فوالد شـده اسـت.

بـه عـاوه آن هـا مطـرح کردنـد کـه مقـررات وضع 

شـده بایـد تاثیـرات مرتبـط بـا رقابت پذیـری جهانی و 

الگوهای تجاری در هر بخش را در نظر بگیرد.

با توجه به مذاکرات در حال انجام بر سر اعمال 

تغییر مقررات در سیسـتم تبادل انتشـار و مکانیسـم 

سـازگاری حـدود کربـن، در این بیانیه مـواردی که در 

پنـج بخش مهم منتشـرکننده گازهای گلخانـه ای به 

عنـوان عناصـر ضـروری برای بررسـی در اتحادیه اروپا 

در نظـر گرفتـه شـده اسـت، بیـان شـدند کـه شـامل 

رویکـرد محتاطانـه بـرای توقـف تدریجـی سـهمیه 

رایگان انتشار کربن است؛ چراکه مکانیسم سازگاری 

حدود کربن یک ابزار جدید است که باید به درستی 

و به صورت تدریجی آزمایش شود.

نماینـدگان ایـن پنـج بخـش از بـازه زمانـی تعییـن 

شـده بیـن سـال های 2023 تـا 2025 بـرای مرحلـه گذار 

انتقـاد کردنـد و از آن بـه عنوان یک دوره ناکافی برای 

انجـام آزمایـش یـاد کردنـد؛ چراکـه آن ها بر ایـن باورند 

واردکنندگان در این دوره تعیین شده، مالیات مربوط 

بـه کربـن محصـوالت خـود را پرداخـت نخواهند کرد 

کـه ایـن امـر می توانـد منجـر بـه کاهـش قـدرت 

رقابت پذیـری در صنایـع اتحادیـه اروپـا شـود. ایـن در 

حالـی اسـت کـه ایـن بخش هـا بـا افزایـش هزینه هـای 

انـرژی و چالش هـای دیگـر روبـه رو هسـتند و بنابرایـن 

تصمیـم می گیرنـد که به طـور بالقوه سـرمایه گذاری 

خود را در پروژه های کربن زدایی آینده کاهش دهند.

ایـن  کـه  اسـت  آمـده  بیانیـه مشـترک  ایـن  در 

بخش ها بر این باورند که مکانیسم سازگاری حدود 

توسـط  واقعـی  مالیـات  پرداخـت  بـرای  کربـن 

واردکننـدگان، منعکس کننـده قیمـت پرداخت شـده 

توسـط تولیدکنندگان داخلی در اتحادیه اروپا اسـت 

که باید روند سـهمیه رایگان انتشـار کربن به منظور 

تعیین مبنای قیمت آن را بهتر کند تا اثربخشـی آن 

ثابت شود.

اگـر اجـرای چنیـن راه حلـی ممکـن نباشـد، ایـن 

بخش ها از مذاکره کنندگان درخواست می کنند که 

از پیشـنهاد پارلمان اروپا برای ایجاد توقف تدریجی 

معافیت های مالیاتی بین سال های 2026 تا 2035، با 

سرعت کمتری تا سال 2030 حمایت کنند.



شماره  246           آذر ماه  1401 66

بورس و اقتصاد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

استقبال معدنچیان از انرژی های تجدیدپذیر
یکـی از تاثیـرات ناخواسـته حملـه روسـیه بـه اوکراین، کمـک به گذار سـریع تر بـه اهداف 

انرژی تجدیدپذیر در بخش منابع عظیم استرالیا است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« 

و بـه  نقـل از خبرگـزاری رویتـرز، قیمـت گازوئیل بـا در 

نظـر گرفتـن ارزش دالر اسـترالیا بـه باالتریـن حـد خود 

رسیده است و با توجه به کمبود سوخت در صنعت 

حمل ونقـل کـه بـه علـت تصمیـم اروپـا بـرای تحریـم 

سیسـتم عرضـه روسـیه بـه دلیل حملـه این کشـور به 

اوکراین در روز 24 فوریه سال 2022 اتفاق افتاده، بعید 

است به زودی کاهش یابد.

گازوئیـل، منبـع اصلـی تامیـن انـرژی بـرق بـرای 

معادن اسـترالیا بوده اسـت که اغلب در مناطق دور 

افتـاده قـرار دارنـد و بـه شـبکه های بـرق اصلـی ایـن 

کشـور متصل نیستند.

سـنگ آهن،  صادرکننـده  بزرگ تریـن  اسـترالیا، 

لیتیوم، طا و زغال سـنگ کک شـو در جهان اسـت. 

ایـن کشـور رتبـه دوم را در صـــادرات زغال سـنگ 

حرارتـی و رتبـه پنجـم را در صـادرات مـس دارد. 

عاوه برایـن، اسـترالیا یکـی از صادرکننـدگان عمده 

نیکل و آلومینــــا بــــه عنــــوان مـــواد اولیـــه تولیــــد 

آلومینیوم است.

تغییر نگرش در استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 

به جای سوخت گازوئیل در معادن، فرایندی بود که 

ناشـی از نیـاز روزافـزون بـر مبنـای رسـیدن بـه هـدف 

برایند صفر از انتشار کربن صورت گرفت و بسیاری 

از شـرکت های معدنـی مصمـم هسـتند کـه تـا سـال 

2050 به این هدف دست یابند.

در همین رابطه در کنفرانس بین المللی منابع و 

معـادن »IMARC« کـه هفتـه گذشـته در سـیدنی 

اسـترالیا برگـزار شـد، یکـی از عوامـل اصلـی گـذار بـه 

انرژی هـای پـاک، مقـرون  بـه  صرفـه نسـبی آن هـا در 

مقایسه با سوخت های فسیلی مانند گازوئیل یا گاز 

طبیعی عنوان شد.

موضوعـی کـه شـرکت های معدنـی بـر آن تاکیـد 

دارنـد ایجـاد فرصـت بـرای رسـیدن به اهداف بسـیار 

تاثیرگذار در چندین جبهه مختلف است که با گذار 

بـه اسـتفاده از انرژی هـای تجدیدپذیـر ماننـد انـرژی 

خورشـیدی، انـرژی بـاد و باتری هـای پشـتیبان ایـن 

اهداف حاصل می شوند.

اولین مزیت اسـتفاده از انرژی های تجدیدپذیر، 

هزینه به نسـبت پایین تر آن نسـبت به سـوخت های 

فسـیلی البتـه در دراز مـدت اسـت. مزیـت دیگـر 

بـودن  ثابـت   تجدیدپذیـر،  انرژی هـای  از  اسـتفاده 

هزینه های آن نسـبت به سـوخت های فسیلی است 

کـه اکنـون نوسـانات قیمتـی را تجربـه می کننـد. بـه 

عاوه اسـتفاده از انرژی های پاک در معادن، موجب 

کاهش انتشارات کربن می شود و به شرکت ها کمک 

می کنـد تـا بـه اهـداف برنامـه براینـد صفـر برسـند. 
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شـایان ذکر اسـت که گذار به انرژی های تجدیدپذیر 

در معدن ها، در کاهش انتشارات گستره 1 که مربوط 

به تولیدات اولیه بوده تاثیرگذار است.

انتشـارات  دربردارنـده  کاهـش  ایـن  همچنیـن 

گستره 2 که شامل زنجیره تامین و گستره 3 که مرتبط 

بـا کاربـران نهایـی ماننـد نیروگاه هـا و کارخانه هـای 

فوالدسـازی هسـتند نیـز می شـود. در همیـن راسـتا، 

انتشـارات گسـتره 3 بیشـترین سـهم را در انتشـارات 

شـرکت های معدنـی دارد امـا حتـی کاهـش در 

انتشـارات گسـتره 1 هم در رسـیدن به اهداف برایند 

صفر تاثیرگذار است.

تقویت نوع نگرش درباره معادن  
بایـد عنـوان کـرد کـه در اسـتقبال از فناوری هـای 

مرتبـط بـا انرژی هـای تجدیدپذیـر مزایـای دیگری نیز 

وجود دارد. یک مثال واضح در این رابطه، کاهش نیاز 

اسـت.  زیرزمینـی  معـادن  در  تهویـه  دسـتگاه  بـه 

همچنیـن اکنـون بـه جـای اسـتفاده از موتورهایـی بـا 

سوخت گازوئیل در وسایل به کار رفته برای استخراج 

سـنگ معـدن، از باتـری اسـتفاده می شـود. از دیگـر 

مزایـای آن می تـوان بـه فراتـر عمـل کـردن صنعـت در 

تظاهـر بـه دوسـتدار محیـط زیسـت )سبزشـویی( و 

رسیدن به مرحله کاهش انتشارات اشاره کرد.

انرژی هـای  از  اسـتفاده  بـودن  آینـده دار  طـرح 

تجدیدپذیر در معادن استرالیا که اکنون با کمبود نیرو 

دسـت و پنجه نرم می کند، ممکن اسـت برای تحت 

تاثیـر قرار دادن سرسـخت ترین منتقدان حـوزه معدن 

کافی نباشد اما برای متقاعد کردن فارغ التحصیان 

جوان ماهر و تکنسین ها کافی است.

تعدادی از شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی 

منابـع و معـادن اعام کردند که برای جذب کارگران 

جوانـی کـه دلیـل نپیوسـتن خـود بـه بخـش معـدن را 

ضعف شهرت در شرکت های معدنی عنوان کردند، 

تاش خواهند کرد.

بهبود در ارائه نگرش ها و تصویر معادن به عنوان 

عامـل اصلـی در گـذار بـه انـرژی تجدیدپذیـر بـرای 

جـذب افـراد جدیـد بـه ایـن صنعـت حیاتـی اسـت و 

تغییر در نوع نگرش و انجام اقدامات مرتبط در بین 

شـرکت های معدنـی را بیـش از گذشـته پـر اهمیـت 

می کنـد. بـه همیـن دلیـل پیش بینی هـای احتیاطـی 

مرتبطی در مورد تجربه استرالیا در تامین برق معادن 

جدیـد و تغییـر روش هـای بهره بـرداری قدیمی تـر بـه 

روش های جدیدتر که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 

است، وجود دارد.

یکـی از مهم تریـن مـوارد احتیاطـی که باید بـه آن 

اشاره کرد، این است که امکان استفاده 100 درصدی 

از انرژی هـای تجدیدپذیـر در بحث اسـتخراج معادن 

وجـود نـدارد. دلیـل ایـن امـر این اسـت کـه با توجه به 

هزینـه سـاخت ظرفیـت تجهیـزات مرتبـط بـا انـرژی 

تجدیدپذیر و نبود ذخیره انرژی کافی از جمله انرژی 

خورشـیدی، بـادی و باتری هـا، امـکان انجـام عملیات 

استخراج معدن به طور 24 ساعته وجود ندارد.

جیمز هارمن، مدیر اجرایی شـرکت ارائه دهنده 

راهکارهـای مرتبـط بـا انرژی هـای تجدیدپذیـر بـه نـام 

»EDL«، در کنفرانسی بیان کرد که صنعتگران باید 

این موضوع را دریابند که هم اکنون امکان اسـتفاده 

100 درصـدی از انرژی هـای تجدیدپذیـر وجـود نـدارد 

اما می توان به هدف استفاده 80 درصدی از این نوع 

انرژی هـا بـه دلیـل امکان پذیـر بـودن و مقرون به صرفه 

بودن آن دست یافت.

در عمل این بدان معناست که بسیاری از معادن 

بـا انرژی هـای تجدیدپذیـر کار خواهنـد کـرد امـا 

همچنـان از ژنراتورهـای گازوئیلـی به عنوان سـوخت 

پشتیبان استفاده می کنند.

سـوخت های  از  معـادن  اگـر  راسـتا  همیـن  در 

گازوئیلـی پایـدار نظیـر بایودیزل هـا بهـره ببرنـد یـا از 

متوازن  سازی کربن برای کاهش مصرف سوخت های 

فسـیلی اسـتفاده کنند، می توان بیان کرد که امکان 

بـه 100 درصـد  تجدیدپذیـر  انرژی هـای  از  اسـتفاده 

خواهد رسید.

هارمن در ادامه تاکید کرد که که با استفاده از 

تجربیات این شرکت، می توان بیان کرد که سرعت 

حـال  در  تجدیدپذیـر  انرژی هـای  بـه  آوردن  روی 

افزایـش اسـت و ایـن امـکان وجـود دارد کـه اکثـر 

معـادن در اسـترالیا بتواننـد طـی پنـج سـال آینـده از 

انرژی هـای تجدیدپذیـر اسـتفاده کننـد کـه بسـیار 

جلوتـر از اهـداف تعییـن شـده در سـال 2050 بـرای 

رسیدن به برایند صفر است.

درکنفرانس بین المللی 
 »IMARC« منابع و معادن
که هفته گذشته در سیدنی 
استرالیا برگزار شد، یکی 
از عوامل اصلی گذار به 
انرژی های پاک، مقرون  
به  صرفه نسبی آن ها در 
مقایسه با سوخت های 

فسیلی مانند گازوئیل یا گاز 
طبیعی عنوان شد
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تصمیم مخالف بورس فلزات لندن در خصوص 
تحریم فلزات روسیه

بـورس فلـزات لندن تصمیم مخالف در مورد اعمـال تحریم در عرضه فلزات روسـیه گرفت که این 
اتفـاق ضربـه ای به تولیدکنندگان بزرگ آلومینیوم کشـورهای غربی و برخی از معامله گرانـی بود که در 

این بورس البی کرده بودند تا اقدامی علیه این تصمیم انجام دهند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« 

و بـه  نقـل از خبرگـزاری بلومبـرگ، بورس فلـزات لندن 

اعام کرد که بازخوردهای دریافتی از صنعت فلزات 

نشـان می دهد که هنوز بخشـی از بازار خواسـتار فلز 

روسیه و متکی به آن است.

در این بیانیه گفته شده که اقدامات روسیه در 

اوکرایـن محکـوم اسـت اما بـورس فلزات لندن نباید 

بـه دنبـال اتخـاذ یا تحمیـل هرگونه قضـاوت اخاقی 

کـه منجـر بـه تاثیرگـذاری بـر بـازار گسـترده فلـزات 

می شود، باشد.

در رابطه با تجارت با شرکت های فلزات روسیه و 

در یک ماه پیش در پاسـخ به درخواسـت های شـرکت 

»Alcoa Corp« و سایر تامین کنندگان بزرگ مبنی بر 

مسـتثنی شـدن فلـز روسـیه در بـورس فلـزات لنـدن، 

مذاکراتی آغاز شد. در عین حال تعداد فزاینده ای از 

متقاضیان از خرید فلزات روسیه اجتناب می کنند.

در همیـن رابطـه قیمـت فلـزات در هفته هـای 

اخیـر افزایـش یافتـه اسـت. بـه عـاوه معامله گـران 

احتمال می دهند که بورس فلزات لندن و همچنین 

دولـت ایـاالت متحـده آمریـکا در حـال بررسـی 

گزینه هایـی از جملـه تحریم هـا یـا تعییـن تعرفه هـا 

علیه آلومینیوم روسیه هستند. بورس فلزات لندن 

بـا انتشـار ایـن اطاعیـه در روز جمعـه بـر سـر ایـن 

موضـوع بـه توافـق رسـیدند، در عیـن حـال سـهام 

تولیدکنندگان آلومینیوم در ایاالت متحده آمریکا با 

انتشار این خبر کاهش یافت.

در حالـی کـه ایـاالت متحـده آمریـکا و اروپـا در 

پاسـخ بـه حملـه روسـیه بـه اوکرایـن، تحریم هـای 

گسترده ای را علیه روسیه اعمال کرده اند اما بورس 

فلـزات لنـدن در راسـتای اجـرای تحریم هـای فلـزات 

معامله شده تا حد زیادی اجتناب کردند. برخی از 

مصرف کننـدگان فلـزات بـه صـورت خودجـوش 

دسـت از خریـد از محصـوالت شـرکت های روسـی 

کشیدند که این امر منجر به ترس از انتقاد نسبت 

در  قیمت هـا  تحریـف  و  لنـدن  فلـزات  بـورس  بـه 

معامات شد.
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بـا ایـن حـال، بـورس فلزات لندن اعـام کرد که 

بـه مباحـث مطـرح شـده در مذاکـرات،  پاسـخ ها 

نمی کنـد.  ارائـه  رویکـرد  آن  بـرای  معتبـر  سـندی 

شـرکت معدنـی روسـی »PJSC« مدعـی اسـت کـه 

بـزرگ  محموله هـای  ارسـال  بـرای  برنامـه ای  هیـچ 

فلـزات بـه بـورس فلـزات لندن ندارد. ایـن در حالی 

اسـت کـه انجمن هـای فلـزات کـه هـزاران شـرکت 

اروپایی را نمایندگی می کنند، ماه گذشته هشدار 

یـا  تحریـم  یـا  ممنوعیـت  اگـر هرگونـه  کـه  دادنـد 

تعرفـه ای توسـط دیگـر کشـورها اعمـال شـود، ایـن 

اتفـاق می توانـد بـه عنـوان تهدیـدی قریب الوقـوع 

برای صنعت آلومینیوم اروپا مطرح شود.

بـورس فلـزات لنـدن در روز 11 مـاه نوامبـر امسـال 

مطرح کرد که ممکن اسـت ذخایر فلزات روسـیه در 

انبارهـای موجـودی کاالی بـورس فلـزات لنـدن در 

ماه هـای آینـده افزایـش یابـد؛ چراکه این امـکان وجود 

دارد کـه رونـد کنـد رشـد اقتصـاد جهانـی منجـر بـه 

آسـیب بـه رونـد تقاضـا شـود امـا ایـن امـر نمی توانـد 

نشان دهنده بی نظمی در بازار باشد.

در همیـن رابطـه بـورس فلـزات لنـدن درصـدد 

انتشار گزارشی ماهانه از ماه ژانویه سال 2023 است 

تا حجم فلزات روسی که در انبارهای این بورس برای 

آن هـا حوالـه خریـد صادر شـده اسـت را نمایـان کند و 

زمینه برای شفاف سازی را افزایش دهد.

کـه   »Alcoa« شـرکت  سـخن گویان  از  یکـی 

ایـاالت متحـده  فلـزات در  تولیدکننـده  بزرگ تریـن 

آمریکا است، از تصمیم بورس فلزات لندن برای حفظ 

وضعیت موجود بسیار اظهار تاسف کرد.

وی افـزود ایـن احتمـال وجـود دارد کـه فلـزات 

روسـی کـه در انبارهـای بـورس فلـزات لنـدن وجـود 

دارند، در بازار توزیع شوند و این امر می تواند اعتبار 

بـورس فلـزات لنـدن و عقد قراردادهای این بـورس در 

آینده را خدشه دار کند.

اگرچه اکثر فلزات در جهان بدون تحویل به انبار 

بورس فلزات لندن فروخته می شوند و مورد استفاده 

قرار می گیرند اما اعمال تحریم های بالقوه می تواند 

پیامدهـای گسـترده ای برای صنعت فلـزات در بـازار 

فیزیکـی داشـته باشـد. در برخـی از قراردادهایـی کـه 

بین تولیدکنندگان، بازرگانان و مصرف کنندگان بسته 

شده است، گزینه وجود قابلیت تحویل در انبارهای 

بـورس فلـزات لنـدن تصریـح شـده اسـت و بانک هـا 

اغلـب بـر وجـود ایـن گزینـه بـرای تامیـن مالـی آن هـا 

تاکیـد دارنـد. همچنین معامله گـران بـر این واقعیت 

تکیه می کنند که تنها هنگامی از قراردادهای بورس 

در  مالـی  ریسـک های  پوشـش  بـرای  لنـدن  فلـزات 

موجودی هـای بـازار فیزیکـی خـود اسـتفاده خواهنـد 

کـرد کـه امـکان اسـتفاده از گزینـه تحویـل فلـزات بـه 

انبارها وجود داشته باشد.

ایـن تصمیـم، بـورس فلـزات لنـدن را هم راسـتا بـا 

کاالی  بـورس  چـون  موسسـاتی  و  شـرکت ها  سـایر 

شـیکاگو که سـهم کوچکـی از بـازار آلومینیـوم دارد و 

موسسـه »Fastmarkets« کـه ارزیابـی قیمت هـا را 

انجام می دهد، قرار داد که تصمیم به عدم پیروی از 

تحریم های فلزات روسیه گرفته اند.

لنـدن  فلـزات  بـورس  کـه  کتبـی  پاسـخ   42 از 

دریافت کرد، کمتر از یک چهارم از مصرف کنندگان 

فلزات از معامله گران، بانک ها و نمایندگی بزرگ ترین 

تولیدکننـدگان بودنـد. از بین افـرادی که یک گزینه 

را تاییـد کردنـد، 22 نفـر توصیـه کردنـد کـه هیـچ 

اقدامی در خصوص فلزات روسیه انجام نشود؛ این 

در حالـی اسـت کـه 17 نفـر توصیـه به تحریـم فلزات 

روسیه کردند.

ایـن تصمیـم بـورس فلـزات لنـدن در پایـان یـک 

روز معاماتـی پرقـدرت برای فلزات صنعتی اعام 

شـد. در عیـن حـال، قیمـت مـس بـه باالترین سـطح 

خود از ماه ژوئن سـال 2022 رسـید. به عاوه قیمت 

آلومینیوم در بزرگ ترین جهش روزانه خود از سال 

2009 بـا در نظـر گرفتـن کاهـش ارزش دالر و پـس از 

کاهـش نـرخ تـورم در ایاالت متحده آمریکا، حدود 

5.9 درصد افزایش یافت.

پـس از اعـام ایـن تصمیـم بـورس فلـزات لنـدن، 

تولیدکننـده  بزرگ تریـن   »Alcoa« شـرکت  سـهام 

فلزات ایاالت متحده آمریکا، ابتدا افت 16 درصدی 

را تجربـه کـرد امـا  تـا پایـان روز رشـد کـرد؛ تـا جایی که 

ارزش پایانـی آن 8.7 درصـد باالتـر از روز معاماتـی 

گذشـته بـود، ایـن در حالـی بـود کـه سـهام شـرکت 

»Century Aluminium« پس از افزایش 29درصدی، 

رشد 19 درصدی را تجربه کرد.

در این بیانیه گفته شده که 
اقدامات روسیه در اوکراین 
محکوم است اما بورس 
فلزات لندن نباید به دنبال 
اتخاذ یا تحمیل هرگونه 

قضاوت اخاقی که منجر به 
تاثیرگذاری بر بازار گسترده 

فلزات می شود، باشد
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صنایعتامینکنندهصنایع تامین کننده

 تامین تجهیزات صنعت فوالد همپای مهندسی معکوس

کربن زدایی فروآلیاژها به همت نیروهای متخصص داخلی

کشتی های حمل سنگ آهن به دنبال حمل زغال سنگ
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تامین تجهیزات صنعت فوالد همپای 
مهندسی معکوس

مدیـر فـروش شـرکت ژوپـن گاز گفت: پیـش از اعمـال تحریم علیه کشـور، توجـه چندانی به 
تولیدکنندگان داخلی نمی شـد اما از آنجایی که امکان واردات بسـیاری از قطعات و تجهیزات در حال 
حاضـر فراهـم نیسـت، شـاهد رونق بومی سـازی و خریـد سـاخت داخـل در بسـیاری از واحدهای 

مختلف صنعتی به ویژه فوالدی هستیم.

آرمـان ابراهیمـی در گفت وگـو بـا خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آناین« بیان کرد: شـرکت 

ژوپن گاز، یکی از مجهزترین و توانمندترین واحدهای 

خصوصی صنعتی فعال در حوزه تحقیقات، طراحی 

و سـاخت مشـعل و خطـوط گاز در ایـران اسـت. ایـن 

مجتمـع صنعتـی در زمینـی بـه مسـاحت 12 هـزار 

مترمربـع در منطقـه صنعتـی دولت آبـاد اصفهـان 

واقع شده است. این شرکت در سال 1357 با هدف 

تامین رضایتمندی مشـتریان و تولید محصوالت با 

کیفیـت در راسـتای حفـظ محیط زیسـت در زمینه 

حرارتـی،  صنایـع  در  تولیـد  و  تحقیقـات  طراحـی، 

پایه گذاری و تاسیس شده است. شرکت ژوبین گاز 

بـه  مفتخـر  فـوق،  اهـداف  راسـتای  در  همچنیـن 

دریافـت تاییدیـه شـرکت ملـی گاز ایـران در زمینـه 

سـاخت مشـعل های گاز سـوز شـده و جـزو معـدود 

شـرکت هایی اسـت کـه پـس از جایگزینـی گاز بـه 

جای نفت و گازوئیل ، گاز را به عنوان سـوخت 

مصرفـی بـه همـراه خطـوط گاز در شـهر اصفهـان و 

توابع توزیع کرد.

وی افـزود: طراحـی و تولیـد انـواع مشـعل  جهت 

ماننـد  صنعتـی  کوره هـای  انـواع  در  به کارگیـری 

پیش گـرم، مـذاب، پاتیل، تاندیش و همچنیـن انواع 

نسـوزها شـامل کوره هـای دمابـاال و دماپاییـن، در 

مجموعه ما انجام می شود.

خصـوص  در  گاز  ژوبیـن  شـرکت  مدیرفـروش 

تامیـن مـواد اولیه، عنوان کـرد: مواد اولیه مورد نیاز 

ما به غیر از اقامی که در خود مجموعه ریخته گری 

و تولید می شـود، عمدتا وارداتی اسـت. برای مثال، 

100 درصد انواع خط گازها، اتوماسیون های صنعتی و 

کنترل کننده هـا وارداتـی اسـت کـه از کشـورهایی 

ایتالیـا خریـداری می شـود.  و  آلمـان  ماننـد چیـن، 

اگرچـه یـک سـری مشـکات در واردات برخـی از 

مواد اولیه وجود دارد اما به طور مشـخص مشـکلی 

در این زمینه نداریم.

بومی سازی انواع مشعل کوره های ذوب   
صنعتی

ابراهیمی مطرح کرد: مشعل های مورد استفاده 
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در صنعت فوالد طی سالیان گذشته، به طور عمده 

وارداتـی و از برندهـای معتبـر جهانی بوده اسـت اما 

هم زمان با اعمال تحریم های اقتصادی علیه کشور، 

به هیچ عنوان امکان واردات آن ها فراهم نیست. بر 

همیـن اسـاس مـا نسـبت بـه مهندسـی معکـوس و 

و  کرده ایـم  اقـدام  مشـعل ها  ایـن  بومی سـازی 

خوشـبختانه بـه نتایـج مثبتـی نیـز در ایـن زمینـه 

دست یافته ایم.

وی ادامـه داد: سـبک و نـوع کوره هـای تولیـدی 

بـه منظـور اسـتفاده از انـواع سـوخت ها بـا یکدیگـر 

متفـاوت اسـت و بـا توجـه بـه دماهـای مختلفـی که 

برای مشـعل ها در نظر گرفته می شـود، باید نسـبت 

بـه سـاخت آن هـا اقـدام کـرد. یعنـی باید ابتـدا ابعاد 

دقیق به این منظور کارشناسـی و سـپس نسـبت به 

مراحل بعدی تولید اقدم شود.

 مدیرفـروش شـرکت ژوبیـن گاز بـا بیـان اینکـه 

ایـن  در  اسـتفاده  مـورد  سـوخت  بهتریـن  مـازوت، 

مشـعل ها به شـمار می آید، خاطرنشـان کرد: به دلیل 

مشـکات زیسـت محیطی که بـه دنبـال اسـتفاده از 

مـورد  ایـن سـوخت دیگـر  ایجـاد می شـود،  مـازوت 

اسـتفاده قـرار نمی گیـرد و بـر همیـن اسـاس تمامـی 

مشـعل ها گازسـوز شـده اند. مـا در بخـش فنـی و 

نظـر  در  را  واحـدی  گاز  ژوپـن  شـرکت  مهندسـی 

گرفته ایم که نسبت به ارزیابی این مهم، بررسی های 

دقیـق و کارشناسـانه ای را در نظـر می گیـرد و صفـر تا 

توسـط  مشـعل ها  انـواع  راه انـدازی  و  سـاخت   100

متخصصان مجموعه انجام می شود. 

مقولـه  بـر  تاکیـد  ضمـن  ادامـه  در  ابراهیمـی 

انرژی پاک و مقابله با آالیندگی، ابراز کرد: در حال 

حاضـر مـا نسـبت بـه واردات دانـش فنـی جدیـد و 

به روز تولید مشـعل هایی به نام مشـعل چندشـعله 

اقـدام کرده ایـم کـه تنهـا تولیدکننـده آن در داخـل 

تکنولـوژی،  ایـن  نیـز محسـوب می شـویم.  کشـور 

یـک  تنهـا در  کـه  اسـت  آلمـان  بـه کشـور  متعلـق 

شرکت در سطح جهان مورد استفاده قرار می گیرد 

مـا همچنیـن  بـه خریـداری آن شـده ایم.  و موفـق 

نسبت به طراحی و تولید یک نمونه مشعل آلمانی 

بـرای شـرکت فـوالد مبارکه اصفهان اقـدام کردیم و 

مجتمـع  ایـن  نظرمثبـت  توانسـتیم  خوشـبختانه 

عظیـم فـوالدی را بـه عنـوان تنهـا تولیدکننـده ایـن 

مشعل خاص در داخل جلب کنیم.

بیمه و مالیات، چالش عمده   
تولیدکنندگان است

ایـن فعـال صنعتـی با اشـاره به اینکه مشـکلی در 

بخـش تولیـد نداریـم، تاکیـد کـرد: واقعیـت امـر ایـن 

است که تنها معضلی که در حال حاضر با آن  مواجه 

هسـتیم، بیمه و مالیات اسـت. ما محصولی را سـال 

1385 تولید کردیم و فروختیم. عجیب اینکه پس از 

گذشـت 16 سـال، سـازمان تامین اجتماعی به دنبال 

لیست بیمه نیروهای انسانی شاغل در مجموعه در 

آن زمـان اسـت کـه نسـبت بـه تولیـد و راه انـدازی ایـن 

اقـدام  تولیـدی  مختلـف  واحدهـای  در  محصـول 

کرده انـد. مالیـات بـر ارزش افـزوده، مشـکل دیگـری 

است که اکثر تولیدکنندگان با آن دست و پنجه نرم 

می کننـد و واردات تجهیـزات و قطعـات در چنیـن 

اگـر  نیسـت. حتـی  بـه صرفـه  مقـرون  شـرایطی 

بایـد  شـود،  هـم  واردات  بـه  موفـق  تولیدکننـده ای 

محصـول نهایـی خود را با قیمت غیرواقعی بفروشـد 

که همین مسئله منجر به کاهش قدرت خرید و در 

نهایت مشتری در سطح بازار می شود.

ابراهیمـی در ارتبـاط با نقش تحریم در صنعت، 

تصریـح کـرد: پیـش از اعمـال تحریـم علیـه کشـور، 

توجه چندانی به تولیدکنندگان داخلی نمی شد اما 

در حال حاضر از آنجایی که امکان واردات بسیاری 

از قطعـات و تجهیـزات فراهـم نیسـت، شـاهد رونـق 

بومی سـازی و سـاخت داخل در واحدهای مختلف 

صنعتی هستیم.

یـادآور شـد: مهندسـی معکـوس،  پایـان  در  وی 

مسـتلزم رشـد سـطح دانش و تکنولوژی در واحدهای 

صنعتـی اسـت و در ایـن راسـتا، مـا تمـام تـاش خـود را 

بـرای اسـتفاده از روش هـای نویـن بـه  کار گرفته ایـم. 

حقیقت امر این است که بخش های مختلف صنعت 

به صورت زنجیروار به یکدیگر متصل هستند و اگر یک 

مجموعه پیشرفت کند، بخش های دیگر نیز ناچار به 

رشد و توسعه خواهند شد. بر همین اساس صنعت ما 

در شـرایط مطلوبـی قـرار دارد و امیدواریـم در ادامـه 

شاهد رونق تولید و صادرات در کشور باشیم.

به دلیل مشکات 
زیست محیطی که به دنبال 

استفاده از مازوت ایجاد 
می شود، این سوخت دیگر 
مورد استفاده قرار نمی گیرد 
و بر همین اساس تمامی 
مشعل ها گازسوز شده اند
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کربن زدایی فروآلیاژها به همت نیروهای 
متخصص داخلی

مدیرعامل شرکت یکتا ذوب ایرانیان مطرح کرد:

مدیرعامـل شـرکت یکتـا ذوب ایرانیان گفت: سیاسـت های نادرسـت چیـن در راسـتای اجرای 
قوانیـن کوویـد صفر در سـال جاری میادی، منجـر به رکود شـدیدی در بازار جهانی فروآلیاژ شـد و 
قیمـت انـواع فروآلیاژها افت چشـمگیری پیدا کرد که بر همین اسـاس ما نتوانسـتیم رقابت چندانی 

در بازارهای بین المللی در سال جاری داشته باشیم.

بـا  گفت وگـو  در  آهنگـران  محامـی  مرصـاد 

خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنایـن« 

بیـان کـرد: مـا از مدت هـا قبل به دنبال اتفاقی نو و 

جدیـد در صنعـت فروآلیـاژ بودیـم و خوشـبختانه 

آلیـاژ  پاالیـش  شـرکت  راه انـدازی  بـا  شـدیم  موفـق 

کربنـی، بـرای نخسـتین بـار در کشـور نسـبت بـه 

کربن زدایی فروآلیاژها اقدام کنیم. در حال حاضر 

فعالیت این مجموعه آغاز شـده اسـت و از آنجایی 

مطـرح  شـدن  دانش بنیـان  مقولـه  ادامـه  در  کـه 

می شود، رویکرد آن را از شرکت یکتا ذوب ایرانیان 

جدا کرده ایم تا بتوانیم بهره وری الزم و کافی را در 

این زمینه داشته باشیم.

وی افزود: زمینه اصلی فعالیت شـرکت پاالیش 

آلیـاژ کربنـی، کاهـش کربـن موجـود در فرومنگنـز و 

فروکـروم تـا یـک درصـد اسـت. فروآلیـاژ کم کربـن، 

و  کم کربـن  فوالدهـای  تولیـد  در  بسـزایی  نقـش 

اسـتیل های تولیـدی در کارخانجات مختلـف دارد؛ 

در حالـی کـه تـا پیـش از ایـن، واردات محـض ایـن 

محصول صورت می پذیرفت، خوشبختانه ما موفق 

شـدیم بـا تولیـد ایـن محصـول برای نخسـتین بـار در 

کشور، گام مهمی در راستای بی نیازی از واردت و 

خروج ارز از کشور برداریم.

تولید فروآلیاژ کم کربن با دمش اکسیژن  
مدیرعامل شرکت یکتا ذوب ایرانیان در ارتباط 

اکسـیژن،  دمـش  کـرد:  عنـوان  تولیـد،  فراینـد  بـا 

فراینـدی اسـت کـه بـه منظـور تولیـد فروآلیاژهـای 

فراینـد  دو  البتـه  گرفته ایـم.  بـه کار  کم کربـن 

سیلیکوترمی و آلومینوترمی نیز در این زمینه وجود 

دارد که یک سری اقداماتی را در روش سیلیکوترمی 

الزم  عملیات هـای  خوشـبختانه  داده ایـم.  انجـام 

جهت تولید بهینه این محصول انجام شده است و 

بـه زودی نتایـج مثبـت و تاثیرگـذار آن در صنعـت 

فروآلیاژ کشور نمایان خواهد شد.

محامـی آهنگـران در خصـوص وضعیـت کنونی 

ایـران و جهـان، مطـرح کـرد:  صنعـت فروآلیـاژ در 

اجـرای  راسـتای  در  چیـن  نادرسـت  سیاسـت های 

قوانیـن کوویـد صفـر در سـال جاری میـادی، منجر 

بـه رکـود شـدیدی در بـازار جهانـی فروآلیـاژ شـد و 

قیمـت انواع فروآلیاژها افت چشـمگیری پیـدا کرد. 

کاهش قیمت فروآلیاژ متاثر از افت قیمت جهانی 

فـوالد بـه دنبـال دامپینـگ روسـیه در سـال 2022، به 

قـدری بـوده اسـت کـه تولیدکننـدگان ایـن محصول 

مهـم را بـا چالش های فراوانی مواجه سـاخته اسـت. 

بـر همیـن اسـاس مـا نتوانسـتیم رقابـت چندانـی در 

بـازار در سـال جـاری داشـته باشـیم و ایـن در حالـی 
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اسـت کـه شـرایط تولیـد فروآلیـاژ در سـال 1400 بـه 

مراتب مناسب تر بود.

وی ادامه داد: برای مثال، حاشیه سود سیلیکو 

منگنز در سال جاری تقریبا از بین رفته بود و تولید 

ایـن محصـول مقرون به صرفه نبود. یکـی از تجارب 

مـا در زمینـه تولیـد ایـن محصـول، ایـن اسـت کـه 

معـدن کاران مبنـای قیمـت سـنگ منگنـز را قیمـت 

فـروش سـیلیکو منگنـز در واحدهـای تولیـدی قـرار 

تـا  بـود  و همیـن مسـئله موجـب شـده  می دادنـد 

سـنگ  واردات  دنبـال  بـه  فروآلیـاژ  تولیدکننـدگان 

کـروم  در  شـرایط  دیگـر،  سـوی  از  باشـند.  منگنـز 

برعکس است و مجتمع فروکروم سبزوار باید نسبت 

به اصاح قیمت کروم اقدام کند؛ چراکه به قدری 

قیمت کروم این معدن باالست که توجیه اقتصادی 

ندارد. با توجه به تولید این محصول در دو مجتمع 

داخلـی، مـا چـاره ای جـز خریـد از آن هـا نداریـم و 

امیدوار هستیم شاهد تعادل قیمت کروم در ادامه 

باشـیم. بـر همیـن اسـاس توانایـی مـا در بازارهـای 

منطقه ای و جهانی نسبت به تولیدکنندگان مطرح 

فروآلیـاژ ماننـد چیـن کاهـش یافتـه اسـت و بی شـک 

بین المللـی،  در سـطح  قدرتمنـد  رقابـت  و  حضـور 

مستلزم رفع چالش های موجود است.

نوسان قیمت انواع فروآلیاژ در بازار  
مدیرعامل شرکت یکتا ذوب ایرانیان در ادامه به 

نوسـان قیمـت انـواع فروآلیاژهـا در سـطح بـازار اشـاره 

کرد و گفت: این مسئله بستگی به شرایط بازار دارد 

درخواسـت  رشـد  بـه  توجـه  بـا  حاضـر  حـال  در  و 

فروسـیلیکومنگنز، قیمـت آن افزایـش یافتـه اسـت. 

یعنی میزان درخواسـت فروسـیلیکومنگنز با منگنز 

متفـاوت اسـت و بسـتگی بـه درخواسـت و سـفارش 

مشـتری در سـطح بـازار دارد. از سـوی دیگـر، تقاضـا 

برای سیلیکو منگنز نسبت به فرومنگنز در بازارهای 

جهانی بیشـتر اسـت و همین مسـئله منجر به رشـد 

قیمت سیلیکومنگنز در بازار داخلی نیز شده است.

محامـی آهنگـران در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار 

»فلزات آناین« مبنی بر اینکه وضعیت فروکروم را 

چگونه ارزیابی می کنید، خاطرنشان کرد: فروکروم، 

یکـی از حیاتی تریـن محصـوالت صنعـت فروآلیـاژ 

اسـت و امیدواریـم قیمـت ایـن محصـول در بـازار 

داخلـی بـه ثبـات برسـد. البتـه این مسـئله مسـتلزم 

افزایش تولید فروکروم است که متاسفانه تولید این 

زیسـت محیطی  سـخت گیری های  بـا  محصـول، 

فراوانـی همـراه می شـود و دلیـل اصلی آن هم سـمی 

بـودن کـروم و کرومیت اسـت. اگرچه آالیندگی این 

محصول از تمامی فروآلیاژها بیشتر و سمی تر است  

بـا  فروکـروم  تولیـد  خـط  راه انـدازی  دنبـال  بـه  امـا 

کمترین میزان آالیندگی هستیم.

ضرورت مقابله با خام فروشی  
وی بـا بیـان اینکـه بـا توجـه بـه اتفاقـات سیاسـی 

اخیـر در کشـور، بـه نظر می رسـد شـرایط بـازار کمی 

بهبود پیدا کرده است و حداقل پنج تا 6 ماه دیگر، 

صنعـت فروآلیـاژ از رکـود حاکـم خـارج خواهـد شـد، 

خاطرنشـان کـرد: ممانعـت از خام فروشـی، مقولـه 

بسـیار مهمی به شـمار می آید که طی سـالیان اخیر 

نیـز همـواره در کانـون توجـه قـرار داشـته و تولیـد 

فروآلیـاژ، مصـداق بـارز ایـن مقولـه اسـت؛ چراکـه مـا 

معـادن بسـیار غنـی از سـیلیس، منگنـز و کـروم بـه 

دارا  را  محصـوالت  ایـن  در  اصلـی  عناصـر  عنـوان 

هسـتیم و ضـرورت دارد کـه مقابلـه بـا خام فروشـی 

بیش از پیش در این صنعت مورد توجه قرار بگیرد. 

بخـش  در  خوبـی  سـرمایه گذاری  دیگـر،  سـوی  از 

معـدن در ایـن سـال ها صـورت پذیرفتـه اسـت کـه 

منجـر بـه بهره بـرداری مناسـب تری از ذخایر موجود 

شده است اما همچنان در این بخش، نیازمند توان 

و انـرژی بیشـتری بـرای بهره بـرداری کامـل از ذخایـر 

معدنی هستیم.

مدیرعامـل شـرکت یکتـا ذوب ایرانیـان یـادآور 

شـد: شـرایط جغرافیایی کشور و دسترسـی به انرژی 

بهتریـن  کـه  اسـت  مـواردی  ازجملـه  ارزان قیمـت، 

شـرایط ممکـن جهت توسـعه تولیـد انـواع فروآلیاژها 

فراهـم کـرده اسـت و امید اسـت با حمایـت دولت و 

ایـن  شـکوفایی  همچنیـن  و  ذی  ربـط  سـازمان های 

پتانسـیل عظیـم، شـاهد رشـد و پیشـرفت روزافـزون 

صنعت فروآلیاژ در کشور باشیم.

سیاست های نادرست 
چین در راستای اجرای 
قوانین کووید صفر در 

سال جاری میادی، منجر 
به رکود شدیدی در بازار 

جهانی فروآلیاژ شد و 
قیمت انواع فروآلیاژها افت 

چشمگیری پیدا کرد
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کشتی های حمل سنگ آهن به دنبال 
حمل زغال سنگ

کشـتی های حمـل بـار که از تقاضـای ضعیف چیـن برای سـنگ آهن متضرر شـده اند، بـه دنبال 
جایگزینی پرسودتر در بحبوحه بحران جهانی انرژی و نیاز بیشتر به زغال سنگ هستند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« 

و به  نقل از خبرگزاری »Bloomberg«، معدنچیان و 

بازرگانان محموله های سـنگ آهن، دومین کاالی پر 

معاملـه از طریـق حمـل کشـتی در دریـا را کاهـش 

داده انـد و کشـتی های حمـل بـار خـود را دوبـاره بـه 

حمل زغال سنگ اختصاص می دهند تا درآمد خود 

واسـطه گران  مالـکان،  بـه گفتـه  افزایـش دهنـد.  را 

معامـات بازرگانـی و تاجـران، کشـتی های حمـل بار، 

سوخت زغال سنگ بیشتری را از روسیه به چین و از 

استرالیا به اروپا حمل می کنند.

این تغییر محموله کشتی های حمل سنگ آهن 

بـه حمـل زغال سـنگ در حالـی اتفـاق می افتـد کـه 

چیـن،  مسـکن  بـازار  در  عمیـق  بحـران  یـک  وقـوع 

امیدهـا بـرای بهبـود رونـد تقاضـا در سـنگ آهن را از 

بیـن می بـرد. در عیـن حـال، پس از تهاجم روسـیه به 

اوکرایـن کـه کشـورها را مجبـور بـه جایگزینـی گاز 

عنـوان  بـه  زغال سـنگ  از  اسـتفاده  کـرد،  روسـیه 

سوخت دوباره مطرح شده است.

کشـتی های حمـل بـار بـه طـور عمـده بـه دنبـال 

عقـد قراردادهـای بلندمـدت پایـدار بـرای حمـل یک 

کاال هسـتند و بـه آن قـرارداد هـم پای بنـد می ماننـد 

امـا زمانـی کـه حاشـیه سـود در حمـل کاالیـی دیگـر 

طـور  بـه  می تواننـد  کشـتی ها  ایـن  باشـد،  بیشـتر 

موقت به تحویل انواع دیگر محموله ها روی آورند.

به عنوان مثال، برخی از بزرگ ترین کشتی های 

حمـل سـنگ آهن کـه بـا نـام »Capesize« شـناخته 

می شـوند، اکنـون محمولـه زغال سـنگ روسـیه را به 

چین و هند حمل می کنند. تاجران در حالت عادی 

اجتنـاب  کشـتی ها  محمولـه  تغییـر  از  بـازار  در  و 

 Ust« می کننـد زیـرا در برخـی بنـادر روسـیه ماننـد
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انجـام  آن  از  زغال سـنگ  بارگیـری  کـه   »Luga

می شود، عمق آب به اندازه کافی برای لنگراندازی 

کشـتی های »Capesize« کافی نیسـت و به همین 

کامـل  طـور  بـه  نمی تواننـد  کشـتی ها  ایـن  دلیـل 

عملیات بارگیری را انجام دهند.

 Arrow« به گفته هری گرایمز، تحلیلگر شرکت

Shipbroking Group«، حدود 33 کشتی در ابعاد 

»Capesize« در سال 2022 در بندر »Ust Luga« در 

منتهی الیه شـمال غربی روسـیه عملیات بارگیری را 

انجـام داده انـد کـه در مقایسـه با تنها کشـتی در این 

ابعاد که از سال 2015 تا 2021 در این منطقه مشاهده 

شد، روند افزایشی را نشان می دهد.

شـرکت  در  ارشـد  اقتصـاددان  برگمـن،  اولـف 

بیـان   »Shipfix« دریایـی  داده هـای  ارائه دهنـده 

کـرد کـه محمولـه زغال سـنگ اسـترالیا بـه سـمت 

اروپـا در حـال حرکـت اسـت؛ چراکـه ایـن قـاره بـه 

دنبال جایگزینی منابع مواد معدنی مورد تقاضای 

محموله هـای  تعـداد  اسـت.  روسـیه  از  خـود 

زغال سـنگی که در ماه سـپتامبر سـال 2022 به این 

قـاره صـادر شـده اسـت، بـه عـدد 26 می رسـد که یک 

ارائه دهنـده  کـه شـرکت  زمانـی  از  ماهانـه  رکـورد 

سـال  در  را  خـود  فعالیـت   »Shipfix« داده هـای 

2017 آغاز کرد، محسوب می شود.

توسـط  محموله هـا  ایـن  اکثـر  کـه  افـزود  وی 

کشـتی هایی در ابعاد »Capesize« حمل شـدند. 

ایـن تغییـر محموله هـا توانسـت به وضـوح برخی از 

اثرات منفی ناشی از کاهش تقاضای سنگ آهن را 

جبران کند.

بـه گفتـه گریمـز، کشـتی های »Capesize« و 

حـدود  جـاری،  سـال  ماهـه   10 در   »Panamax«

20میلیون تن زغال سنگ بیشتر در مقایسه با مدت 

مشـابه سـال 2021 حمل کردند. این در حالی اسـت 

که طی این دوره، مقدار حمل سنگ آهن توسط این 

نوع از کشتی ها، حدود 18 میلیون تن کمتر از دوره 

مشابه سال گذشته بود.

به طور قطع افزایش تمرکز بر حمل زغال سـنگ، 

نتوانسـته اسـت به طور کامل شـرکت های حمل بار 

را از اثـرات منفـی رکـود اقتصـادی در چیـن در امـان 

نگه  دارد. شاخص بالتیک )نرخ انتقال محموله های 

وسـیله  بـه  صنعتـی(  اولیـه  )مـواد  خشـک  فلـه 

کشـتی های باربری( نسـبت به سـال قبل 50 درصد 

کاهش یافته است که عملکرد نامطلوب معامات 

سـنگ آهـن را نشـان می دهـد. در عیـن حـال، حجـم 

تقاضـای جهانـی بـرای زغـال سـنگ در حـال افزایـش 

بـوده و میـزان حجـم واردات بـه چیـن کاهـش یافتـه 

اسـت؛ چراکـه ایـن کشـور بـه دنبـال تقویـت تولیـد 

داخلی خود است.

بـا نگاهـی بـه آینـده می تـوان متوجـه شـد کـه 

پیگیـری اعمـال سیاسـت های سـخت گیرانه دولـت 

در  پیشـرفت  کرونـا  ویـروس  کنتـرل  بـرای  چیـن 

را  ساخت وسـاز  صنعـت  بـا  مرتبـط  پروژه هـای 

پیچیده تر خواهد کرد و بر مصرف سنگ آهن و نرخ 

حمل ونقل تاثیر می گذارد.

شـرکت  بنیان گـذار  کارتسـوناس،  جـان 

 Breakwave Advisors« سـرمایه گذاری کاالهـای

LLC« بیـان کـرد کـه صنعـت حمل ونقـل بـه شـدت 

نیازمند رونق گرفتن بازار اماک در چین اسـت. به 

همیـن دلیـل تـا زمانی که نشـانه هایی از بازیابـی در 

ایـن صنعـت مشـاهده نشـود، نرخ هـای حمل ونقـل 

کشتی های »Capesize« در برابر نقاط ضعف قابل 

 توجه در هنگام رکود اقتصادی و بحران های مرتبط 

با انرژی آسیب پذیر باقی خواهد ماند.
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مهم ترین عناوین خبری صنایع معدنی و فلزی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

Steel Logestic Co.
www.mslc.ir

فو الد لجستیک
شرکت چندوجهى

info@mslc. i r

بزر گ ترین شر کت  ریلی حمل مواد اولیه کشور
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