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سرمقاله

در دنیــای کنونــی کــه جنــگ از صنعــت نفــت رخــت بربســته 

ــی  ــه بخــش معــدن رســیده اســت، اهمیــت واالی مــواد معدن و ب

ــزوم برنامه ریــزی صحیــح جهــت اکتشــاف و  ــر شــده و ل ملموس ت

اســتخراج مــواد معدنــی نمــود دو چندانــی پیــدا کــرده اســت. 

ــع عظیــم نفــت و گاز، واجــد  ــران جــدای از مناب ــاور ای كشــور پهن

منابــع و ذخایــر غنــی معدنــی فراوانــی اســت كــه بخــش زیــادی از 

آن بكــر و دســت نخــورده باقــی مانده انــد. ایــران بــا دارا بــودن 

بیــش از 57 میلیــارد تــن ذخایــر معدنــی شناســایی شــده و بــا تنــوع 

69 مــاده معدنــی جــزو 15 کشــور برتــر جهــان از حیــث ابعــاد و 

تنــوع ذخایــر معدنــی بــه شــمار می آیــد کــه می تــوان ایــن فرصــت 

را بــا تدبیــر و مدیریتــی صحیــح همچــون صنعــت نفــت بــه بــازاری 

بــزرگ جهــت کســب ســرمایه های ملــی تبدیــل کنــد. بــرای تبدیــل 

ایــن تــوان بالقــوه بــه بالفعــل بایــد بــه ابتــدای زنجیــره فعالیت هــای 

باشــیم.  معدنــی یعنــی حــوزه  اکتشــاف نگاهــی ویــژه داشــته 

کــه درون خــود شــامل حلقه هــای مختلفــی همچــون  مســیری 

اکتشــاف، اســتخراج، کانه  آرایــی و فــرآوری صنایــع معدنــی اســت. 

ــه اهــداف توســعه ای در تولیــد  بنابرایــن بــه منظــور دســت یابی ب

فــوالد،  مــس،  روی،  طــا و ...، از یــك ســو ســرمایه گذاری در بخــش 

اكتشــاف بــه عنــوان حــوزه پایــه ای معــدن بایــد افزایــش یابــد و از 

ســوی دیگــر برنامه هــای جــذاب بــرای ســرمایه گذاری در زنجیــره 

تولید اعمال شود.

اولیــن حلقــه زنجیــره فعالیت هــای معدنــی، بخــش اکتشــاف بــه 

شــمار می آیــد کــه شــامل تهیــه اطاعــات پایــه زمین شناســی و 

اکتشــافی، شناســایی، پی جویــی، اکتشــاف مقدماتــی و تفصیلــی 

جایــگاه  و  حلقه هــا  ایــن  از  یــک  هــر  صحیــح  شــناخت  و  اســت 

بخش هــای مختلــف فعــال و تاثیرگــذار در سیاســت گذاری و اجــرا 

و نظــارت می توانــد بــر پیشــبرد کل فعالیت هــای معدنــی در یــک 

کشــور بســیار تاثیرگــذار باشــد زیــرا هــر یــک از ایــن حلقه هــا و نقــش 

آن در ریســک مراحــل بعــدی مبیــن میــزان ورود ســرمایه بــه هــر یک 

عــدم  صــورت  در  اســت.  زنجیــره  بعــدی  حلقه هــای  از 

سیاســت گذاری صحیــح، ســرمایه گذاری به موقــع و الزم و نظــارت 

ــه  ــزل و منجــر ب ــه، موقعیــت کلــی بخــش متزل کافــی در هــر مرحل

شکســت ســرمایه گذاری در حلقه هــای بعــدی و در نهایــت افــول 

بخش معدن می شود. 

مقولــه اکتشــاف در مناطــق مختلــف جهــان بــا رویکــردی کامــا 

اقتصــادی و در بســتر وجــود اطاعــات پایــه زمین شناســی مناســب 

و در دســترس توســط شــرکت های بــزرگ و کوچــک در مقیــاس 

جهانــی و بــه صــورت برون مــرزی صــورت می پذیــرد و از ســال ۲۰۰۲ 

نیــز در جهــان همــواره رونــدی فزاینــده داشــته اســت. فعالیت هــای 

ــک فعالیــت اقتصــادی  ــوان ی ــه عن ــع ب ــه واق ــان ب اکتشــافی در جه

لحــاظ می شــود کــه ریســک و فراینــد ســرمایه گذاری مشــخص 

دارد.  بــا بررســی رونــد هزینــه هــای اکتشــافی در جهــان مشــخص 

ــد  ــن رون ــه طــور یکنواخــت ای ــرن ۲1 ب می شــود کــه در دهــه اول ق

فزاینــده بــوده اســت؛ چراکــه از حــدود دو میلیــارد دالر در ســال 

۲۰۰۳ آغــاز شــده و بــه بیشــترین حــد خــود در ســال ۲۰۰8 ) بیــش از 

1۰ میلیــارد دالر( رســیده اســت و ســپس بعــد از یــک افــت شــدید و 

ــا حــدود نصــف کاهــش یافتــه  ــا بحــران اقتصــادی غــرب ت ــوا ب هم ن

اســت امــا بعــد از ســال ۲۰1۰ رونــد بهبــود پیــش گرفتــه و بــا شــیب 

تنــد بیشــتر شــده اســت. بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفــت کــه 

کامــا  رویکــردی  جهــان  مختلــف  مناطــق  در  اکتشــاف  مقولــه 

پیش رونــده داشــته کــه بی شــک منفعــت آن هــا را بــه دنبــال داشــته 

اســت زیــرا  در بســتر وجــود اطاعــات پایــه زمین شناســی مناســب 

بــه دنبــال آن شناســایی  و در دســترس، مطالعــات اکتشــافی و 

 اهمیت اکتشاف در زنجیره 
فعالیت های معدنی

داود رئیسی
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ســودآوری  و  تســهیل  ســرمایه گذارای  بــرای  معدنــی  ذخایــر 

مطمئن تری به دنبال خواهد داشت.

ــر مبنــای مــاده 157 برنامــه پنجــم توســعه در جهــت توســعه  ب

فعالیت هــای معدنــی و ارتقــای نقــش معــدن در اقتصــاد ملــی، 

دولــت موظــف اســت در ســقف بودجــه ســنواتی نقشــه های پایــه 

زمین شناســی، شناســایی، پی  جویــی و اکتشــاف عمومــی کلیــه 

بلوک بنــدی  از  پــس  و  تهیــه  را  کشــور  معدنــی  ظرفیت هــای 

محدوده هــا، ادامــه عملیــات را بــه بخــش غیردولتــی واگــذار کنــد. 

همچنیــن بــه منظــور ســاماندهی امــر اکتشــاف در کشــور، پایــگاه 

جامــع علــوم زمیــن را بــا اســتفاده از اطاعــات کلیــه دســتگاه های 

تکمیــل  بــه  نســبت  و  راه انــدازی  برنامــه  تــا ســال دوم  ذی ربــط 

بــزرگ و مناطــق معدنــی و  بــرای معــادن  زیرســاخت هــای الزم 

صنایع انرژی بر معدنی کمک کند.

عــدم ســرمایه گذاری اصولــی از ســوی دولــت در ایــن بخــش 

موجــب شــده اســت تــا معــادن کشــور نتواننــد بــه جایــگاه واقعــی 

خــود در اقتصــاد دســت پیــدا کننــد و همیــن امر ســبب شــده اســت 

ــز در جهــان در  ــا دیگــر کشــورهای معدن خی ــچ گاه همــگام ب ــا هی ت

نتواننــد  ارزش معــدن  ابعــاد و حلقه هــای زنجیــره  از  یــک  هیــچ 

جایــگاه واقعــی خــود را در اقتصــاد کشــور احیــا کننــد؛ در حالــی کــه 

کشــورهای مشــابه دارای ذخایــر معدنــی ماننــد اســترالیا، کانــادا، 

پــرو، آفریقــای جنوبــی و شــیلی بــا ســهم حداقــل بــاالی 8 درصــدی 

معــدن در تولیــد ناخالــص داخلــی، بخــش معــدن بســیار پویایــی را 

در اقتصــاد خــود بــه وجــود آورده انــد امــا ایــن میــزان در کشــور ایران 

بســیار نــازل اســت و اکنــون نیــز بــا ادامــه سیاســت های موجــود و 

عــدم توجــه مــورد انتظــار دســتگاه حاکمیــت، مغفــول مانــدن ایــن 

عــدم  واکاوی  می کنــد.  رخ نمایــی  بیشــتر  ملــی  ســرمایه 

ســرمایه گذاری در امــر اکتشــاف چــه از طــرف دولــت و چــه از 

ســوی بخــش خصوصــی، علــت اصلــی در حاشــیه بــودن ایــن امــر در 

بخــش معــدن را نمایــان می کنــد. در صــورت عــدم سیاســت گذاری 

ــه موقــع و الزم و نظــارت کافــی در هــر  صحیــح، ســرمایه گذاری ب

مرحلــه، موقعیــت کلــی بخــش معــدن در ادامــه بــدون شــک متزلزل 

و منجــر بــه شکســت ســرمایه گذاری در حلقه هــای بعــدی و در 

نهایت افول بخش معدن خواهد شد. 

ــر  عهــده دولــت و  ــه ب ــن اطاعــات پای مســئولیت تهیــه و تدوی

حاکمیــت اســت؛ بــه  طــوری کــه تقریبا تمامــی بودجه و اعتبــار الزم 

بــرای ایــن منظــور توســط دولــت تامیــن می شــود امــا در بســیاری از  

کشــورها، بودجــه ســاالنه اختصــاص یافتــه بــه ایــن امــر، تفــاوت 

ــر  ــن تفــاوت در ســال های اخی ــه ای ــران دارد و البت ــا ای ــاداری ب معن

مشــهودتر نیــز شــده اســت. حــال آنکــه در کشــورهای فــوق، اکثــر 

مناطــق دارای پتانســیل های معدنــی، دارای اطاعــات پایــه در 

ســال های قبــل بــوده اســت و طــی ســالیان متمــادی نیــز دولت هــای 

آن هــا در جهــت تکمیــل اطاعــات، اقدامــات الزم را بــه صــورت 

تخصیص بودجه های اکتشافی بیشتر انجام داده اند.

نبــود بودجــه کافــی، کمبــود نیــروی ماهــر، کمبــود امکانــات و 

پایــه،  اکتشــافی، کمبــود اطاعــات  تجهیــزات خــاص عملیــات 

کمبــود ســرمایه گذاری دولــت، کمبــود شــرکت ها و پیمانــکاران 

قــوی و بــزرگ در بخــش اکتشــاف و معــدن، کمبــود تجهیــزات 

زیربنایــی و همچنیــن خــاء حضــور ســرمایه گذاران خارجــی در 

بخــش اکتشــاف در مجمــوع از عوامــل منفــی و اثرگــذار در عــدم 

پیشرفت اکتشافات در کشور است.

 در همیـــن راســـتا، حمایـــت بیشـــتر بخـــش دولتـــی در امـــر 

اکتشـــافات و ورود بخـــش خصوصـــی بـــه اکتشـــافات وســـیع در 

ســـرمایه گذاری  آمـــار  شـــود.  واقـــع  اثرگـــذار  می توانـــد  کشـــور 

صورت گرفتـــه در بخـــش اکتشـــاف مـــواد معدنـــی ایـــران نشـــان 

می دهـــد کـــه کل بخـــش خصوصـــی موجـــود در ایـــران حتـــی در 

انـــدازه شـــرکت های کوچک مقیـــاس جهـــان نیـــز نتوانســـته در ایـــن 

بخـــش ســـرمایه گذاری کنـــد. شـــرکت های بـــزرگ اکتشـــافی بـــه 

تشـــکیل  هیـــچ گاه  جهانـــی  مقیاس هـــای  در  و  واقعـــی  معنـــی 

توســـط  گرفتـــه  صـــورت  ســـرمایه گذاری های  اکثـــر  و  نشـــده اند 

شـــرکت های بهره بـــرداری انجـــام شـــده اســـت. همچنیـــن اســـتفاده 

ـــزرگ و کوچـــک(  از ســـرمایه گذاری خارجـــی )حضـــور شـــرکت های ب

نیـــز در ایـــن راســـتا موثـــر خواهـــد بـــود. البتـــه ایـــن بخـــش نیـــز بـــا 

امـــر  در  دولـــت  موقـــع  بـــه  ســـرمایه گذاری  نبـــود  بـــه  توجـــه 

زیرســـاختارهای اطاعاتـــی، عـــدم وجـــود تســـهیات الزم بـــرای 

موجـــود،  تحریم هـــای  و  خارجـــی  شـــرکت های  و  ســـرمایه گذار 

تاکنـــون از توفیـــق چندانـــی برخـــوردار نبـــوده اســـت. شـــرکت های 

توانمنـــد جهـــان بـــه علـــت تســـهیل پذیـــرش ســـرمایه گذار خارجـــی 

ـــه  ـــزرگ فعالیـــت هـــای خـــود را ب ـــر کشـــورها قســـمت ب از طـــرف اکث

ــد،  ــرار گرفته انـ ــاف قـ ــورد اکتشـ ــر مـ ــه کمتـ ــورهایی کـ ــمت کشـ سـ

ـــع پیـــش روی  ـــران نیـــز در صـــورت رفـــع موان معطـــوف می کننـــد. ای

ــافی  ســـرمایه گذاران خارجـــی بـــدون شـــک یکـــی از مناطـــق اکتشـ

ـــه  ـــه و ارائ ـــه اطاعـــات پای ـــان تهی ـــن می ـــود کـــه در ای ـــا خواهـــد ب دنی

ســـرمایه گذاران  تشـــویق  در  زیـــادی  تاثیـــر  امیدبخـــش  مناطـــق 

معدنی خواهد داشت.



شماره  253          بهمن ماه  1401 6

سرمقاله
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی



7         بهمن ماه  1401        شماره  253 

سرمقاله
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

فوالد
آلومینیوم

مس
سرب و روی

فلزات آلیاژی و آلیاژها
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گفت و گوی ویژه
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

 صادرات، امکانی برای عرض اندام کشور 
در جوامع بین المللی 

 وحید داوودی زنجانی، مدیرعامل  شرکت آند و کاتدسازی داوودی  در گفت وگو با »فلزات آناین«:

 صنعـت روی صنعتی اسـتراتژیک محسـوب می شـود و در حـال حاضر در 
تمـام دنیـا رونـد روبه رشـدی دارد که می تـوان به آینـده آن امیدوار بـود. این 
صنعـت در ایـران نیـز طـی سـال های گذشـته رشـد چشـمگیری داشـته که 
سـبب انباشـت تخصص و تجربه در کشـور شـده اسـت. همگام با این رشد، 
صنایـع جانبـی و تامین کننـده صنعـت روی هم رشـد قابل توجهی داشـته اند؛ 
ایـن صنایـع محصـوالت متنوع مـورد نیـاز صنعـت روی را تامیـن می کنند که 
می تـوان در خصـوص صـادرات آن ها به سـایر کشـور ها برنامه ریـزی کرده و 
بـرای کشـور ارزآوری کـرد. صادرات این محصوالت به سـایر کشـور ها، قطعه 
نهایـی پازل پیشـرفت صنعـت روی در ایـران را تکمیل خواهد کـرد. به همین 
دلیـل بایـد این مسـیر توسـط دولتمردان بـرای فعـاالن عرصه صنعـت روی 
همـوار شـده تا کشـور در بـازار بین المللـی تاثیرگذار باشـد. در همین راسـتا، 
خبرنـگار پایـگاه خبري و تحلیلـي  »فلزات آنالیـن« با وحیـد داوودی زنجانی، 
مدیرعامـل شـرکت آنـد و کاتد سـازی داوودی گفت وگویـی داشـته اسـت که 

متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:
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کد هایـی در هـر بخـش تعریف شـده اسـت. ضریب 

تعرفه گازی که برای این بخش در نظر گرفته شده، 

۳۰ درصـد قیمـت گاز مصرفـی خـوراک پتروشـیمی 

اسـت امـا بـا توجـه بـه اینکـه ایـن صنعـت هماننـد 

صنایـع فـوالد و پتروشـیمی مصـرف باالیـی نـدارد، 

باالیـی  ضریـب ۳۰ درصـدی تعییـن شـده ضریـب 

محسـوب می شـود. در ایـن خصـوص پیگیری هـای 

الزم را به عمل آوردیم اما متاسـفانه توجهی نشـد و 

صورت مسـئله به همان شـکل باقی ماند. اگر روند 

همچنـان  انـرژی  حامل هـای  قیمت هـای  صعـودی 

ادامـه پیـدا کنـد، بهـای نهایـی محصـول تولید شـده 

دستخوش تغییراتی خواهد شد. 

کـرد  یـاد  آن  از  می تـوان  کـه  دیگـری  مانـع   

صنعتـی  واحد هـای  بـرق  تامیـن  محدودیت هـای 

است؛ ناگفته نماند که بهای برق در ایران نسبت به 

سایر کشور ها کمتر است اما قطعی های مکرر برق، 

خسـاراتی را به همراه دارد که هزینه های آن، مزیت 

قیمـت پاییـن بـرق را از بیـن می بـرد. آسـیب دیـدن 

ماشـین آالت و تجهیزات در زمان قطع ناگهانی برق 

و توقـف خـط و عـدم تولیـد از جمله هزینه های قطع 

بـرق در تابسـتان اسـت. هرچنـد بعـد از اینکه برنامه 

سـاعات قطعـی بـرق اعـام شـد، توانسـتیم از وارد 

شـدن ضرر هـای بیشـتر بـه مجموعـه و ماشـین آالت 

جلوگیـری کنیـم امـا در نهایـت رونـد تولیـد مختـل و 

کنـد می شـود؛ بـا وجـود اعـام برنامـه قطعـی بـرق، 

همچنـان در برخـی مـوارد بدون اطاع  رسـانی قبلی، 

بـرق مجموعـه قطـع می شـد. اگر زمانی که دسـتگاه 

نـورد فعـال اسـت بـرق قطـع شـود بـرای راه انـدازی 

مجدد دستگاه، رکاژ دوباره نیاز خواهد بود که این 

امـر مجموعـه را متحمـل هزینه هایـی می کنـد. در 

بـا اطـاع قبلـی، از وارد شـدن  بـرق  مواقـع قطعـی 

جلوگیـری  ماشـین آالت  و  دسـتگاه ها  بـه  خسـارت 

می شـود امـا در نهایـت جریـان تولیـد در مجموعـه 

تولیـد،  خـط  توقـف  وجـود  بـا  می شـود.  متوقـف 

هزینه هـای ثابـت ماننـد حقـوق نیـروی انسـانی بایـد 

پرداخـت شـود؛ بـه همیـن دلیـل باز هـم تولیدکننده، 

متضرر نهایی خواهد بود. 

بـه دلیـل اینکـه اسـتان زنجـان مهـد صنعـت روی 

است، 9۰ درصد مصرف کنندگان محلی محصوالت 

و    فعالیت  زمینه  تاریخچه،  با  ارتباط  در 
و  آند  شرکت  در  محصول  تولید  فرایند 
کاتد سازی داوودی توضیحاتی ارائه فرمایید.  

ایـن شـرکت فعالیـت خـود را از سـال 1۳79 در 

زمینـه تولیـد قطعـات آنـد و کاتـد بـرای صنایعـی 

کـه  صنایعـی  تمامـی  و  روی  مـس،  همچـون 

الکترووینینـگ فلزات را انجام می دهنـد، آغاز کرد. 

بـرای تولیـد مـس و روی بـه صـورت کاتـد، قطعـات 

مصرفـی ای مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد کـه باعث 

استحصال این فلزات می شوند؛ محصوالت تولیدی 

مـا ایـن وظیفـه را بـر عهـده دارنـد. همچنیـن ایـن 

مجموعه در زمینه بازیافت و ذوب فلزاتی همچون 

آلومینیـوم، سـرب و مـس بـرای تولیـد محصـوالت 

خود فعالیت می کند. 

بـرای تولیـد قطعـات آنـد و کاتـد، شـمش مـس، 

نظیـر  فرایند هایـی  بـا  آلومینیومـی  ورق  و  سـرب 

عملیـات سـرد و گـرم، نـوردکاری، گیوتیـن کاری و 

نهایـی  محصـول  بـه  تبدیـل  نهایـت  در  برشـکاری 

شـرکت های  محلـول   در  ورق هـا  ایـن  می شـوند. 

وظیفـه  و  گرفتـه  قـرار  مـس  و  روی  تولیدکننـده 

الکترولیز را دارند یعنی با اتصال جریان الکتریسـته 

به آن ها، فلزی را که قرار اسـت اسـتحصال شـود، به 

صـورت کاتـدی جـذب خـود می کننـد. الزم به ذکر 

اسـت که مس کاتدی با دو روش الکتروریفاینینگ 

محصـوالت  امـا  می شـود  تولیـد  الکترووینینـگ  و 

تولیدی ما در روش الکترووینینگ کاربرد دارد. 

در حال حاضر به عنوان یک تولیدکننده با   
چه چالش هایی مواجه هستید؟

از بزرگ ترین  موانعی که در مقابل تولیدکنندگان 

قـرار دارد، می تـوان بـه افزایـش سرسـام آور بهـای گاز 

اشـاره کـرد؛ بـه طـوری کـه بهـای گاز پرداختـی ایـن 

مجموعه در سال 14۰۰ نسبت به سال 1۳99، نزدیک 

بـه ۲۰ برابـر افزایـش یافتـه اسـت امـا تـا قبـل از ایـن 

اتفاقـات، قیمـت گاز شـامل یارانـه می شـد. در پـی 

افزایـش بهـای انرژی، صنایع پایین دسـتی بیشـترین 

فشار را متحمل می شوند. بهای گاز بخش صنعتی 

توسط شرکت گاز با هماهنگی وزارت صمت تعیین 

می شـود؛ بدیـن منظـور بـرای محصـوالت مختلـف، 

مـا، فعـاالن صنعـت روی هسـتند. قطعاتـی کـه ایـن 

مجموعـه تولیـد می کنـد مصرفـی بـوده و واحد هـای 

صنعتی بعد از مسـتعمل شـدن قطعه، مجددا به ما 

رجـوع می کننـد. پـس نیـاز بـه مصـرف و تولیـد آن، 

دائمـی اسـت و تمـام تولیدکننـدگان قطعـات آنـد و 

کاتد در کشور اعم از این مجموعه، به دلیل توانایی 

بـاال امـکان تامیـن کامـل نیـاز داخلـی را دارنـد و بـه 

همیـن دلیـل نه تنهـا نیـازی بـه واردات نیسـت بلکـه 

امکان صادرات محصوالت این حوزه نیز وجود دارد. 

امـا مشـکلی کـه گریبان گیـر تولیدکننـدگان شـده، 

کمبـود نقدینگـی و تـورم در بـازار اسـت؛ بـه همیـن 

از بزرگ ترین  موانعی که 
در مقابل تولیدکنندگان قرار 
دارد، می توان به افزایش 

سرسام آور بهای گاز اشاره 
کرد؛ به طوری که بهای گاز 
پرداختی این مجموعه در 

سال 1400 نسبت به سال 
1399، نزدیک به 20 برابر 

افزایش یافته است

دلیل شرایط در بازار های داخلی نامناسب و ریسک 

معامات باالست. در شرایطی که اقتصاد کشور به 

قیمـت ارز کـه در امـواج نوسـانات، دائمـا در حـال 

حرکت بوده، گره خورده است برای اینکه بتوان بازار 

مصـرف را حفـظ کـرده و فعـاالن صنعت روی بتوانند 

مواد اولیه خود را تامین کنند، دولت و بانک  ها باید 

بروکراسـی های  بـدون  و  ممکـن  زمـان  کمتریـن  در 

اداری طوالنـی، از تولیدکننـدگان حمایـت کـرده و به 

تامیـن منابـع مالـی مـورد نیاز بـرای خرید مـواد اولیه 

کمـک کننـد. در ایـن صورت می توان تعادلـی در دو 

کفه ترازوی عرضه و تقاضا ایجاد کرد. 

با توجه به اینکه عمده مصرف کنندگان محصوالت 

ما فعاالن صنعت روی هستند و ما هم جز صنایع فعال 
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فعاالن صنعت روی در عرصه صادرات،   
چه اقداماتی می توانند انجام دهند و در این 

زمینه با چه معضالتی روبه رو هستند؟
در این خصوص باید اشاره کنم دو کشور عمان 

و ترکیه می توانند برای ما بازار های بسـیار مناسـبی 

باشند. ترکیه سیاست های جدیدی برای رسیدن به 

خودکفایـی در تولیـد شـمش روی و خاتمـه دادن بـه 

فراینـد خـام فروشـی اتخـاذ کـرده و در صـدد توسـعه 

صنعت روی و راه اندازی کارخانه های جدید اسـت 

کـه می توانـد زمینه سـاز یک فرصت طایی بـرای ما 

باشد به همین دلیل امکان همکاری و تعامل با آن ها 

وجـود دارد. بـه ویـژه پیمانـکاران ایرانـی بـه دلیـل 

هزینه های پایین و موقعیت مکانی نزدیک به کشور 

در  کشـور ها  سـایر  پیمانـکاران  بـه  نسـبت  ترکیـه، 

مناقصات بین المللی احداث این کارخانه ها، مزیت 

رقابتـی دارنـد. کشـور عمـان کـه تنهـا دارای منابـع 

روی  تولیـد  بـرای  الزم  تکنولـوژی  از  و  بـوده  روی 

کارخانه هـای  راه انـدازی  بـرای  نیسـت،  برخـوردار 

تولید روی اقدام کرده است که می تواند موقعیت 

و  بـاال  تجربـه  دلیـل  بـه  باشـد؛  مـا  بـرای  خوبـی 

سرمایه گذاری هایی که چه در زمینه مالی و چه در 

صنعـت  ایـن  در  گذشـته  ادوار  از  علمـی،  زمینـه 

ترکیـه  و  عمـان  بـا  می توانیـم  گرفتـه  صـورت 

همکاری های سـودآوری داشته  باشیم اما متاسفانه 

در حـال حاضـر در ایـن زمینـه بسـیار ضعیـف عمـل 

کرده ایـم و اگـر مسـتقیما خود تولیدکننـدگان بدون 

پشـتیبانی در صـدد ارتبـاط بـا ایـن کشـور ها برآینـد، 

احتمـال حـذف آن هـا از گردونـه رقابـت وجـود دارد. 

بحـث صـادرات بـه طـور ذاتی احتیاج بـه اطاعات، 

بازار هـای  بـر  اشـراف  و  خارجـی  بازرگانـی  روابـط 

خارجـی دارد امـا تولیدکننـدگان بـه دلیـل اینکـه در 

بازار هـا داخلـی بـا مشـکات زیـادی دسـت و پنجـه 

و  ارتبـاط  ایـن  برقـراری  فرصـت  می کننـد،  نـرم 

عرض اندام در بازار های خارجی را ندارند. 

متاسفانه به دلیل بروکراسی های ادارای پیچیده 

و عواملـی همچـون رفـع تعهـد ارزی، صـدور کارت 

بازرگانـی، مسـائل مالیاتی، عـدم تطابق کد هایی که 

سازمان های مربوطه برای کاال ها مشخص می کنند 

و سایر مشکات، حساسیت کار افزایش یافته است. 

در صنعت روی محسوب می شویم باید برای تکمیل 

زنجیره پایدار تامین مواد و قطعات مصرفی، در کنار 

واحد های تولیدکننده روی قرار بگیریم. به دلیل وجود 

قوانین وضع شده در شهرک صنعتی روی زنجان که 

مجموعه ما در آن واقع شده است، امکان دریافت 

مجوز، جهت توسعه فعالیت های شرکت را نداریم؛ مگر 

اینکه در محلی دیگر این امکان فراهم شود اما با تغییر 

مکان مجموعه، زنجیره تامین دیگر کامل نخواهد بود. 

در  روی  تولید کننده  واحد های  که  صورتی  در 

کشور های توسعه یافته تا حدی رشد یافته اند که تولید 

قطعات آند و کاتد در خود مجموعه صورت می گیرد. 

البته این شرکت در این نقطه متوقف نشد و همیشه 

رویکرد خاقانه برای کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت 

محصول نهایی و گذر از سرباالیی های مسیر تولید را 

سرلوحه اقدامات خود قرار داده است؛ به عنوان مثال 

در یک برهه زمانی برای تولید قطعات بی متال باید از 

این  اما  استفاده می شد  انفجاری  فرایند جوش های 

امکان در آن زمان فراهم نبود به همین دلیل با ارائه یک 

راهکار هوشمندانه، قطعه دیگری را با روش فورجینگ 

جایگزین کرده و توانستیم هزینه تولید را کاهش و 

عملکرد این قطعه را بهبود دهیم. 

گالوانیـزه  در  روی  بـه مصـرف شـمش  توجـه  بـا 

کـردن محصـوالت فـوالدی، افق تولیـد 55 میلیون تن 

بسـیار  بـازار  تقاضـای  محـرک  سـال 14۰4،  در  فـوالد 

قدرتمنـدی اسـت؛ البتـه بـه غیـر از تقاضـای مصرفی، 

تقاضـا بـرای خریـد شـمش روی بـه عنـوان یـک کاالی 

سـرمایه گذاری در حـال رونـق گرفتـن اسـت کـه بـر 

تقاضـای نهایـی تاثیرگـذار بوده اسـت. بـا وجود اینکه 

تقاضای بازار روبه رشد است، تولیدکنندگان فعال در 

چالش هایـی  بـا  محصـول  تولیـد  بـرای  حـوزه  ایـن 

مواجهنـد کـه مهم تریـن آن ها تامین مـواد اولیه یعنی 

از  ناچـار  بـه  بـه همیـن دلیـل  خـاک معدنـی اسـت؛ 

از کشـور های  برخـی  و  ترکیـه  کشـور هایی همچـون 

اولیـه می کننـد.  مـواد  واردات  بـه  اقـدام  آفریقایـی 

همیـن مسـئله سـبب شـده تـا اکثـر فعـاالن ایـن حـوزه 

نتوانند با حداکثر توان خود، تولید کنند؛ در صورتی 

کـه ظرفیـت و تـوان تولیـد کشـور به میزانی اسـت که 

می توانیـم عاوه بـر تامیـن نیـاز داخلـی، در بازار هـای 

خارجی هم حضور داشته باشیم.   

 اولویت این مجموعه 
حمایت از تولیدکنندگان 
داخلی است. خوشبختانه 
کیفیت ماشین آالتی که 
در داخل تولید می شوند 
به مرحله ای رسیده که 

امکان جایگزینی آن ها با 
ماشین آالت چینی و روسی 

وجود دارد
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بنابراین اگر دولت بتواند راهگشـای این مسـیر بوده 

و از صادرکننـدگان حمایت هـای تشـویقی بـه عمـل 

آورد و همچنیـن بـا دولت هـای خارجی مذاکره کند، 

می توان به آینده صادرات امیدوار بود.

در شرکت آند و کاتـد سازی داوودی استفاده   
میزان  چه  به  داخل  ساخت  ماشین آالت  از 
اســت؟ مزایای به کارگیری ماشین آالت داخلی 
نسبت به نمونه های مشابه خارجی را چگونه 

ارزیابی می کنید؟ 
تکنولوژی و دانش فنی در داخل کشور  به قدری 

رشـد یافته که هم اکنون بسـیاری از ماشـین آالتی که 

توسـط  می بریـم  بهـره  آن  از  تولیـد  فراینـد  در  مـا 

و  شـده  سـاخته  کشـور  در  داخلـی  تولیدکننـدگان 

اولویت این مجموعه حمایت از تولیدکنندگان داخلی 

اسـت. خوشـبختانه کیفیـت ماشـین آالتی کـه در 

داخل تولید می شوند به مرحله ای رسیده که امکان 

جایگزینی آن ها با ماشین آالت چینی و روسی وجود 

دارد؛ به همین دلیل با یک نگاه ملی گرایانه نسبت به 

این موضوع با تمام تاش خود در راستای استفاده از 

تولیـدات داخلـی گام بـر می داریـم. مزیت هایـی که 

ماشـین آالت سـاخت داخل نسـبت به نمونه مشـابه 

خارجی خود دارند در وهله نخست، قیمت مناسب 

آن اسـت. این امر سـبب شـده تا اکثر تولیدکنندگان، 

بـه دلیـل هزینه بـاالی خرید ماشـین آالت خارجی که 

همچنیـن  و  ندارنـد  اقتصـادی  توجیـه  آن هـا  بـرای 

چالش هایـی که در مسـیر واردات وجـود دارد، تمایل 

باشـند.  داشـته  داخلـی  تولیـدات  از  اسـتفاده  بـه 

همچنین در دسترس بودن قطعات و کم هزینه بودن 

تعمیـر و نگـه داری ایـن ماشـین آالت، مزیـت دیگـری 

اسـت کـه تولیدکننـدگان داخلـی نسـبت بـه رقبـای 

خارجی خود دارند.  

شــرکت آنــد و کاتد سـازی داوودی چه   
اقداماتی در زمینه برند  سازی انجام داده است؟ 
بـه  وابسـته  سـازمان ها  در  برند سـازی  مقولـه 

شـرایط بـازار مصـرف اسـت بـه عنوان مثـال در زمینه 

پوشـاک بـه دلیـل تقاضای بـاال و تعدد تولیدکنندگان 

در این حوزه، برند سـازی از جایگاه ویژه ای برخوردار 

اسـت امـا در رابطـه بـا محصـوالت مـا بـه دلیـل اینکه 

کار خانه هـای تولیـد روی در کشـور بسـیار محـدود 

هستند، برندینگ اهمیت چندانی ندارد؛ البته این 

موضـوع باعـث نشـده تـا از ایـن موضوع غافل شـویم 

محصـول  ارائـه  بـا  کرده ایـم  تـا  سـعی  همیشـه  و 

باکیفیت به مشـتریان، در بازار مصرف جایگاه خود 

را تثبیت کنیم. همین عوامل سبب شده تا رضایت 

مصرف کنندگانـی را کـه از محصـوالت مـا اسـتفاده 

می کننـد، جلـب کـرده و آن هـا را در طیف مشـتریان 

دائمی خود داشـته  باشـیم. اصل کیفیت و ضمانت 

محصول باعث شـده تا مشـتریانی از سراسـر ایران و 

از استان هایی نظیر یزد، قشم، اصفهان و بندرعباس 

هم داشته باشیم.  

در پایان چه چشم اندازی را برای صنعت   
روی و فعالیت صنعتی خودتان متصور هستید؟ 
صنعت روی جز صنایع مادر محسـوب شـده 

کشـوری  اقتصـاد  و  صنعـت  اسـت  قـرار  اگـر  و 

توسـعه یابـد، صنعـت روی هـم بی شـک در ایـن 

تولیدکننـدگان  بـود.  خواهـد  سـهیم  توسـعه 

آنـد و کاتـد در کشـور های در حـال  محصـوالت 

توسـعه می تواننـد بـدون وجـود رقابـت تنگاتنـگ 

بیـن تولیدکننـدگان ایـن عرصه، فعالیت داشـته و 

سـهم بزرگـی از بـازار مصـرف را به خود اختصاص 

بدهنـد امـا در کشـور هایی همچـون چیـن و هنـد 

زمینـه  ایـن  در  بسـیاری  تولیدکننـدگان  کـه 

سـرمایه گذاری های  امـکان  می کننـد،  فعالیـت 

کـه  موانعـی  تمـام  بـا  نـدارد.  وجـود  جدیـدی 

صنعـت روی بـا آن مواجـه اسـت، بـه طـور کلـی 

هـم در داخـل و هـم در دنیـا رونـدی رو به رشـد و 

کـردن  گالوانیـزه  در  روی  دارد.  سـودآوری 

صنایـع  و  داروسـازی  آلیاژ سـازی،  محصـوالت، 

دلیـل  همیـن  بـه  دارد،  کاربـرد  شـیمیایی  كـود 

در  امـا  می شـود  محسـوب  اسـتراتژیک  فلـزی 

داخـل کشـور بـه دلیـل هزینه هـای بـاالی تولیـد، 

رونـد رشـد کنـدی دارد. اگـر قطـار پیشـرفت بـه 

در  مـس  و  روی  تولیـد  و  کنـد  حرکـت  سـرعت 

کشـور صعـودی شـود، تقاضـا بـرای محصوالت ما 

هـم افزایـش یافتـه و فعـاالن ایـن حـوزه بـه تناسـب 

آن رشد خواهند کرد.  





فــوالد

 پیش بینی ها و انحرافات از پیش بینی فوالد در سـال ۲۰۲۳

قطار بومی سازی فوالد هرمزگان؛ سریع السیر و بی توقف  

هیچ گوش شنوایی نیست!

کاهـش حجم خرید و کاهش موجودی  انبار فوالد در برزیل

پایان یک باره روند صعودی قیمت فوالد زنگ نزن

پر و بال تولید را چیده اند



فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

شماره  253          بهمن ماه  1401 14

در ابتـدای هر سـال، موسسـه »CRU« پیش بینـی و انحرافـات از پیش بینی هـای گذشـته خود 
را نشـان می دهـد. ایـن لیسـت سـاالنه خروجـی یـک اتـاق فکـر اسـت کـه بـرای ترغیـب به 
بحث هـای داخلـی، تجزیـه و تحلیـل سـناریو ها و برنامه ریزی اسـتراتژیک پیرامون ریسـک های 

بالقوه در بازار تحت پوشش طراحی شده است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« 

و به  نقل از موسسه »CRU«، در ابتدای هر  سال، این 

پیش بینی های  از  انحرافات  و  پیش بینی  موسسه 

بهترین راه  را نشان می دهد. شاید  گذشته خود 

برای شروع کار، مروری بر لیست برترین نکات سال 

۲۰۲۲ باشد که شامل 1۰ مورد از پیش بینی های این 

موسسه در سال گذشته بوده که در لیست پایین 

آورده شده  است.

هفت پیش بینی در این لیست محقق  شده  که 

شاید مهم ترین آن، کاهش اختاف قیمت  و هزینه 

به سقوط  موارد می توان  این  دیگر  از  است.  بوده  

قیمت فروش فوالد به سمت هزینه، ادامه کاهش 

صنعت  بیشتر  حمایت  چین،  در  فوالد  تقاضای 

خودروسازی از تقاضای ورق با نزدیک شدن به پایان 

سال، برگشت تعادل به زنجیره تامین، به اوج رسیدن 

سفارش آمریکای شمالی و اروپا برای واردات جدید، 

زغال سنگ  و  سنگ آهن  قیمت  دوباره  کاهش 

متالورژیکی و ادامه و سرعت گرفتن روند کربن زدایی 

این  کل،  یک  عنوان  به  صنعت  این  کرد.  اشاره 

پیش بینی ها را جزو مخالف ترین دیدگاه ها دانسته  

است. تعداد کمی از پیش بینی ها از میان این لیست 

مانند ثبت رکورد تقاضای فوالد در خارج از چین، 

ثبـــــت رکـــورد باالی تقـــاضای قــراضه و مختل شدن 

زنجیره ی تامین با پدیده La Niña محقق نشده اند. 

این پدیده هوایی اکنون سومین سال نادر خود را 

سپری می کند و هنوز به عنوان یک عامل اثرگذار در 

بازار برای اوایل سال ۲۰۲۳ هم در نظر گرفته می شود. 

در حالی  که هیچ اختال قابل توجهی در سال ۲۰۲۲ 

و  تولید  استرالیا  در  که  سیلی  بود،  نشده   ثبت 

استخراج زغال سنگ را در این کشور محدود کرد، 

ممکن است امسال تاثیر شگرف تری بگذارد.

 

انتظارات »CRU« برای سال 2023  
از اواخر سال ۲۰۲۲ با کمک عوامل متعددی، 

تجارت بازار جهانی فوالد نسبت به پایین ترین حد 

عوامل،  این  از  یکی  که  بازیابی خواهد شد  خود 

به  فوالد  تولید  از ظرفیت های جدید  بهره برداری 

روش EAF )تولید فوالد در کوره قوس الکتریکی( به 

سطح  در  است.  آمریکا،  متحده  ایاالت  در  ویژه 

جهانی، هم زمان با استفاده بیشتر قراضه ها در مواد 

اولیه توسط تولیدکنندگان فوالد به روش »BF« برای 

کاهش انتشار  گازهای گلخانه ای، عرضه فوالد تهیه 

شده به روش »EAF« کاهش خواهد  یافت.

با توجه به این افزایش تقاضا، ممکن است برخی 

صادرات  کنترل  برای  جدیدی  قوانین  مناطق،  از 

اعمال  و  فلزات تصویب  یا سایر  فوالد  قراضه های 

کنند. با توجه به جنگ اوکراین و همچنین تحریم ها 

و تعرفه هایی علیه عرضه روسیه، عرضه چدن  خام 

همچنان محدود خواهد  ماند. با این  حال، هند با 

حذف عوارض صادرات موقت، سهم قابل توجهی را 

در بازار معامات چدن  خام به دست  خواهد  آورد.

 اواخر سال ۲۰۲۲، چین سریع تر از انتظارات، 

محدودیت های همه گیری خود را کاهش داد و ما 

این انتظار را داریم که این تسهیل محدودیت های 

افزایش  باعث  تا  کند  پیدا  ادامه  کرونایی 

و  تقاضای فوالد  و تجدید  اقتصادی  فعالیت های 

فعالیت های  اگرچه  شود.  فوالد سازی  اولیه  مواد 

ساخت وساز محدود باقی خواهد ماند و نرخ رشد 

کلی مصرف فوالد را محدود خواهد کرد اما این 

از  ناامیدی  صورت  در  که  دارد  وجود  احتمال 

عملکرد اقتصادی، دولت حمایت جدیدی را از این 

بخش به  عمل آورد که باعث حمایت بیشتر از بازار 

فوالد خواهد شد.

تورم  کاهش  قانون  مانند  قوانینی  تصویب 

یک  عنوان  به  آمریکا،  متحده  ایاالت  در   »IRA«

در  جدید  صعودی  چرخه  برای  محرکه  نیروی 

قانون  این  و  می کند  عمل  هزینه های سرمایه ای 

حامی  کارخانه های  در  سرمایه گذاری  موجب 

تولید  و  برقی  حمل و نقل  وسایل  تامین  زنجیره 

پنل های خورشیدی می شود. از جمله جزئیات این 

تولید  برای  مالیات  اعتبار  به  می توان  قانون 

مالیات  اعتبار  یک  و  جدید  بادی  نیروگاه های 

تاسیسات جدید خورشیدی  برای  سرمایه گذاری 

اشــــــاره کــــرد کـــــه به طـــــور مستقـــیم سبب افزایش 

سرمایه گذاری در این حوزه شده است و از تقاضای 

فوالد جدید در سال های آینده حمایت خواهد  کرد. 

موسسه »CRU« انتظار دارد که تقاضای فوالد در 

سال ۲۰۲۳ افزایش یابد که هنوز بزرگ ترین تاثیر آن 

می تواند ناشی از این چرخه صعودی چندین ساله 

بالقوه،  طور  به   باشد.  سرمایه ای  هزینه های  در 

متحده،  ایاالت  در  قانون  این  اولیه  موفقیت 

محرک های  در  مشابه  سبکی  اتخاذ  می تواند 

سرمایه گذاری برای سایر مناطق باشد.

افزایش تولید جهانی خودرو و همراهی   
تقاضای ورق فوالدی با آن

از اوایل سال ۲۰۲1، تولید جهانی خودرو به دلیل 

 پیش بینی ها و انحرافات از پیش بینی فوالد در سال ۲۰۲۳
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گلوگاه های زنجیره تامین و کسری عرضه مولفه های 

کلیدی به خصوص نیمه رساناها، از رشد باز ماند. 

در حالی  که تولید ساالنه ۲۰۲۲ افزایش داشت اما 

بسیار پایین تر از تقاضا باقی  مانده  بود و به همین 

سطح  به  نسبت  خودرو  خالص  موجودی  دلیل 

تاریخی خود بسیار پایین تر بود.

موسسه »CRU« شاهد کاهش وقفه های عرضه 

در زنجیره تامین بوده  و به همین دلیل نرخ تولید 

خودرو در چندین ماه گذشته بهبود  یافته  است. با 

حد  از  پایین تر  بسیار  خودرو  تولید  کلی  حال،  این  

در  که  دارد  وجود  انتظار  این  است.  خود  معمول 

تولید  قطعات،  کمبود  کاهش  با  سال ۲۰۲۳  ادامه 

خودرو افزایش یابد و از تقاضای ورق فوالدی حمایت 

خرید  دالر،  بهره  نرخ  افزایش  که  حالی   در  کند. 

دچار  بازارها  از  بعضی  در  را  جدید  خودروهای 

مشکاتی می کند، فروش و بازسازی ناوگان موجود 

به حمایت از تولید خودرو در طول سال ۲۰۲۳ ادامه 

خواهد  داد.

 واضـح اسـت کـه قیمـت بـاالی انـرژی در اروپـا، 

تاثـــیر منفـی بـر هزیــــنه های مــــصرف کنـنــدگان و 

فعالیت های اقتــصادی خــــواهد  داشت عاوه براین، 

قیمت باالتر انرژی که مربوط به سایر مناطق است، 

عرصـه رقابـت در ساخت وسـازهای داخلـی اروپـا را 

عوامـل  ترکیـب  بدتریـن  کـرد.  خواهـد   تضعیـف 

مختلـف ماننـد دمـای سـردتر از حـد معمـول بـرای 

مدتـی طوالنـی بـه همـراه قیمـت فوق العـاده بـاال 

منجـر بـه بحـران اقتصـادی خواهـد  شـد. همچنیـن 

هرگونه اعمال قانون کنترل قیمتی از طرف دولت 

ایـن اجـازه را بـه بـازار نخواهـد  داد که قیمـت آن به 

طور صحیح روی تقاضا تاثیر گذارد و این موضوع 

می توانـد منجـر به یـک بحران بالقـوه و کوتاه مدت 

انسانی شود.

برای مدت طوالنی تری در  انرژی  اگر قیمت  

به  تقاضای فوالد  بماند،  باال  نرمال جدید  محیط 

انتظار  حد  از  پایین تری  سطح  به  بالقوه  صورت 

کاهش پیدا خواهد کرد. در حالی  که ریسک نزولی 

برای اقتصاد شدید است، موسسه »CRU« روندی 

افزایشی را برای این بازار پیش بینی می کند. این 

در  انرژی  قیمت های  که  دارد  انتظار  موسسه 

همچنین  بماند.  خود  تاریخی  سطح  باالترین 

در  گاز  قیمت    ،»CRU« پیش بینی های  براساس 

TTF هلند به اوج ساالنه خود خواهد رسید اما از 

اوج قیمت روزانه خود فراتر نخواهد  رفت.

ادامه روند کاهش حاشیه سود   
فوالد سازان طی سال های 2021-22

اگر رکود آشکار نباشد، رشد آهسته صنعت در 

آمریکای  و  اروپا  مانند  کلیدی  منطقه  چندین 

شمالی منجر به افت بیشتر تقاضای فوالد خواهد 

فروش  و  فوالد  تولید   ،۲۰۲۲ سال  در  شد. 

محموله های کارخانه  فوالدسازی در اکثر مناطق 

این وجود،  با  است.  بوده   از سال گذشته  کمتر 

سود کارخانه ها به دلیل قیمت باالی فروش، باالتر 

از سطح همیشگی خود باقی  مانده  است و حتی 

قیمت در بازار فیزیکی نیز در اکثر مواقع در طول 

سال، به  مقدار قابل توجهی باالتر از هزینه های 

نیز رشد  آمریکای شمالی  در  است.  بوده   تولید 

عرضه دوباره از رشد تقاضا پیشی خواهد  گرفت و 

در نتیجه، نیاز به واردات را محدود خواهد  کرد. 

این ترکیب از رشد آهسته صنعت به همراه بازار 

عرضه خوب منجر به ایجاد فشار بر حاشیه سود 

فوالدسازان در مناطقی می شود که حاشیه سود 

آن ها به سطوح ناپایدار کم بازگشته اند.

انحراف از پیش بینی های بالقوه در سال   
2023

از  انحراف  ادامه،  در  شده  گردآوری  موارد 

پیش بینی های قابل توجهی هستند. حداقل یکی از 

این موارد محتمل تر است و شاید هر سال اتفاق 

بیفتد؛ در صورتی  که سایر نادرتر هستند. صرف 

نظر از این مورد، برای درک تاثیر این انحرافات بر 

بازار یا یک کسب وکار خاص، این موارد ذکرشده 

شایان تفکر هستند.

با اعمال محدودیت های دوباره برای کرونا در 

بازار  در  عرضه  گلوگاه های  ایجاد  احتمال  چین، 

حمل ونقل  و  کاال  تولید  اولیه،  مواد  برای  جهانی 

دریایی وجود دارد. طی چند ماه گذشته، دولت 

چین با وضع محدودیت های شدید، نه تنها تقاضا 

برای کاال در چین بلکه تولید کاالهای صادراتی به 

لغو  اگر  است.  کرده   محدود  نیز  را  جهانی  بازار 

اقتصادی  رشد  به  منجر  قرنطینه  این  ناگهانی 

قوی تری در چین شود، وقفه ای دوباره در زنجیره 

بحرانی  تکرار  باعث  و  افتاد  خواهد  اتفاق  تامین 

مشابه با بحران زنجیره تامین در سال های ۲۰۲۰-۲1 

خواهد شد زیرا سایر اقتصادهای جهانی در حال 

از دیدگاه منفی، چین بدون  کند شدن هستند. 

به   »MRNA-based« واکسن  گسترده  پذیرش 

سرعت محدودیت های خود را کاهش داده  است. 
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به  منجر  بالقوه  صورت  به  می تواند  اتفاق  این 

تنوع در سویه های جدید این ویروس شده و در 

در  اقتصادی  فعالیت  بر  منفی  تاثیرات  نتیجه 

جهان ادامه پیدا کند.

تقاضای جهانی نفت به دلیل رشد ضعیف تر 

تقاضا شده ،  رشد  کند شدن  باعث  که  اقتصاد 

همچنان در حال افزایش است. در همین حین، 

ذخایر نفتی جهان در پایین ترین سطح چندساله  

ظرفیت  که  حالی   در  است،  گرفته   قرار  خود 

اساس  بر  می شود.  ارزیابی  محدود  آن  اضافی 

تخمین آژانس بین المللی انرژی »IEA«، تقاضا تا 

عبور  خود  سطح  باالترین  از   ۲۰۲۳ سال  پایان 

روز  در  بشکه  میلیون   1۰4 حدود  به  و  می کند 

می رسد. عاوه بر رشد تقاضا، با انبارش ممکن 

شود.  مصرف  منبع  بزرگ ترین  به  تبدیل  است 

اگر انبارش به همراه تقاضای نهایی رشد کند، 

در این صورت حتی با دسترسی کامل به عرضه 

روسیه، قیمت نفت همچنان در باالترین سطح 

خود باقی  خواهد  ماند.

هر گونه بازگشت قیمتی در نفت می تواند 

منجر به حمایت بیشتر از هزینه های فوالدسازی 

و تورم کلی، بهای باالتر و همچنین رشد کمتر 

قیمت ها  اگر  این حال،  با  شود.  اقتصادی 

بماند،  باال  ماحظه ای  قابل  طور  به   همچنان 

سرمایه گذاری های جدید برای هزینه سرمایه ای 

باعث  که  می گیرد  صورت  فوالد  صنعت  در 

حمایت از تقاضای فوالد در برخی از بازارها مثل 

بازار لوله های نفت و گاز در آمریکا خواهد  شد. 

در  موقت  اختالی  است  ممکن  فاجعه  یک 

زنجیره تامین فوالد ایجاد کند. بدون شک این 

موضوع یک سناریوی گسترده  بوده و هم اکنون 

هماهنگ  تقاضا  با  خوبی  به  کاال  عرضه  مقدار 

است. هرگونه نا هماهنگی که باعث شود عرضه، 

به  قیمت  نباشد،  تقاضا  با  هماهنگ  و  همراه 

تقاضا  اغلب  زیرا  می کند  پیدا  افزایش  سرعت 

در مقابل تغییر قیمت غیرقابل انعطاف است. 

فوران  مثل  طبیعی  بای  یک  مثال،  عنوان  به 

شدید،  سرمای  سیل،  زمین لرزه،  آتشفشان، 

طوفان و یا حتی بسته  شدن یک مسیر  کلیدی 

قیمت  روی  بر  عظیم  تاثیری  می تواند  ترانزیت 

مواد داشته باشد.

می توانست  اوکراین  جنگ  مثال،  عنوان  به 

منجر به یک مسئله بزرگ برای تولیدات فروآلیاژ 

دچار  مربوطه  تاسیسات  اگر  شود.  منگنز 

آسیب های جدی می شد و قطعی طوالنی مدت 

رخ می داد، بازار فروآلیاژ منگنز با کمبود مواجه 

به  قادر  تولیدکنندگان فوالد  از  برخی  و  می شد 

و  جنگ  این  اگر  همچنین  نبودند.  آن  تامین 

اختالی  به  می شد،  تشدید  آن  تحریم های 

بلند مدت در صادرات فوالد و مواد متنوع خام 

فوالد سازی در روسیه تبدیل می شد. در مقابل 

می کرد،  فروکش  سرعت  به  جنگ  آتش  اگر 

تقاضای فوالد برای انبارش افزایش پیدا می کرد.
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تحلیلی  و  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 

»فلزات آناین«، به دلیل اهیمت ارتقای فناوری و 

دانش، امروزه بسیاری از کشور ها از طرق مختلف 

به دنبال کسب آن هستند؛ هدف نهایی از این 

اقدامات در کشور های در حال توسعه، بومی سازی 

و خودکفایی دانش فنی است که برای کشور ما به 

اهمیتی  تحریم ها،  شرایطی همچون  وجود  دلیل 

بیش از بیش پیدا می کند. بومی سازی یک تاکتیک 

و روشی برای پیشبرد اهداف واالی کشور و یک 

محسوب  صنعت  توسعه  برای  پیشران  نیروی  

می شود که می تواند وابسته به زمان و یا تحریم ها 

کشور های  که  است  داده  نشان  تاریخ  نباشد. 

از  مرحله،  این  به  رسیدن  برای  صنعتی  نوظهور 

استراتژی بومی سازی و یا سیاست هایی شبیه به آن 

بهره گرفته اند. کشور  در حال توسعه ای نظیر ایران 

می تواند با تکیه بر این تجربیات، صنعت خود را 

گسترش دهد. بومی سازی در مقیاس کوچک و در 

برنامه ریزی کوتاه مدت می تواند راهگشای مسیر و 

با برنامه ریزی  از تنگنا ها و در مقیاس ملی  گذر 

بلندمدت به طور قطع یک استراتژی برای توسعه 

صنایع  در  موجود  موانع  رفع  و  ایران  صنعتی 

مختلف است.   

مادر  صنایع  از  یکی  ایران  در  فوالد  صنعت 

 6۰۰ حداقل  که  گونه ای  به  می شود  محسوب 

صنعت پایین دستی به آن وابسته هستند. صنعت 

فوالد ایران عاوه بر اینکه توانسته در منطقه جایگاه 

خود را با اقـــــــتدار در قــــلــــه موفقیــــت نسبت به 

قطار بومی سازی فوالد هرمزگان؛ سریع السیر و بی توقف  

شرکت فوالد هرمزگان به عنوان یکی از پیشگامان صنعت فوالد، جزو اصلی ترین مهره های این 
صنعت در کشور محسوب می شود و در سال های اخیر توانسته است اقدامات مهمی در زمینه بومی سازی 
انجام دهد. این شرکت با بهره گیری از توان شرکت های دانش بنیان داخلی، موفق به بومی سازی برخی 
از ماشین آالت صنعت فوالد برای نخستین بار در کشور شده است. در حال حاضر 70 درصد قطعات و 

تجهیرات و 90 درصد قطعات مصرفی مورد استفاده در این شرکت بومی سازی شده است. 

کشور های همسایه تثبیت کند، در عرصه جهانی 

اندام  تولیدکننده فوالد عرض  برتر  بین 1۰ کشور 

کرده است. به دلیل مزایایی که تولید فوالد برای 

کشور به همراه دارد، زنجیره این صنعت طی چند 

سال اخیر تکمیل شده است؛ حرکت شرکت های 

فوالدی به سمت بومی سازی، سبب شد در شرایط 

این  نیابد.  تحریم ها سرعت رشد صنعت کاهش 

صنعت، از سردمداران بومی سازی در ایران بوده و 

به گفته برخی از کارشناسان تاکنون بیش از 85 

درصد قطعات و تجهیزات مورد نیاز آن  بومی سازی 

شده است. 

نقـــش دانش بنیان هـــا در کاهـــش   
ـــه واردات وابســـتگی ب

برای  دولت ها  بومی سازی،  مقوله  با  درابطه 

به  تا رسیدن  این مسیر  اهداف خود در  پیشبرد 

به کار  را  متفاوتی  روش های  مطلوب،  نتیجه 

گرفته اند اما در این میان نباید به سادگی از کنار 

این  در  فوالدی  شرکت های  که  مهمی  اقدامات 

این  از  برخی  کرد.  گذر  داده اند،  انجام  زمینه 

شرکت ها با وجود دریای مواج و طوفانی مشکات 

به خوبی توانسته اند کشتی بومی سازی را به ساحل 

مقصود برسانند. نام فوالد هرمزگان در این زمینه 

خوش می درخشد و اقدامات ارزنده آن در زمینه 

نظیر  نیست،  پوشیده  هیچ کس  بر  بومی سازی 

اقداماتی همچون بهره وری حداکثری از دانش فنی 

شرکت های دانش بنیان در جهت نیل به اهداف 

تفاهم نامه های  کردن  منعقد  با  ملی  و  سازمانی 

همکاری و بومی سازی بیش از 7۰ درصد از قطعات 

و تجهیزات مورد نیاز شرکت. 

از  یکی  عنوان  به  هرمزگان  فوالد  شرکت 

پیشگامان صنعت فوالد، جزواصلی ترین مهره های 

در  که  می رود  شمار  به  کشور  در  صنعت  این 

جهت  مهمی  اقداماتی  توانسته  اخیر  سال های 

تعالی صنعت فوالد انجام دهد. با توجه به دانش 

هرمزگان  فوالد  شرکت  در  که  ابزارهایی  و  فنی 

شرکت  این  ساسیت های  شده،  گرفته  به کار 

همواره بر محور استفاده حداکثری از ظرفیت های 

شرکت های دانش بنیان در کشور بوده و نظر به 

»تولید،  بر  مبنی  امسال  نام گذاری  اینکه 

فوالد  شرکت  بوده  اشتغال آفرین«  دانش بنیان، 

هرمزگان تمام توان خود را در جهت حمایت از 

فعالیت های دانش بنیان در مسیر بومی سازی و 

به  وابستگی  کاهش  همچنین  و  داخل  ساخت 

واردات به کار بسته است. 

از بومی سازی در کشور، نزولی شدن  هدف 

روند ارز بری و هزینه نهایی محصوالت و حرکت 

صعودی سود آوری و تولید دانش فنی در کشور 

است. بومی سازی دانش فنی و ماشین آالت مورد 

در  فوالد  همچون  حساسی  صنایع  در  استفاده 

از  حمایت  و  دانش  سطح  ارتقای  سبب  کشور 

تولید کنندگان توانمد داخلی می شود و از سوی 

دیگر زمینه ساز کاهش وابستگی به سایر کشور ها 

و ایجاد فرصتی برای عرض اندام صنعت ایران در 
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و موتور های دیداسینگ را بومی سازی کند. البته 

بومی سـازی در شـرکت فـوالد هرمزگان محـدود به 

ایـن مـوارد نبـوده و ایـن شـرکت بـا عزمـی راسـخ و 

بـه مسـیر خـود ادامـه داده و توانسـته  جسـورانه 

اسـت در زمینـه ارتبـاط بـا جامعـه علمـی کشـور و 

شرکت های دانش بنیان پیش قدم بوده و برای رفع 

موانـع موجـود در مسـیر صنعـت فـوالد کشـور بـا 

روش های نوین علمی به دست توانای متخصصان 

بومی سـازی  کشـور،  جـوان  نخبـگان  و  داخلـی 

ماشـین آالت و خنثـی کـردن تحریم هایـی کـه علیه 

کشور وضع شده، با 14 شرکت دانش بنیان به طور 

مسـتقیم در ارتبـاط اسـت. نتیجـه ایـن امـر کـه بـا 

همـکاری پارک هـای علمـی و فناوری و شـرکت های 

دانش بنیـان حاصـل شـده، بومی سـازی قطعـات و 

تجهیزاتی بود که در ایران بی سابقه است. 

در  هرمــزگان  فــوالد  شــرکت  آینده نگــری 

از  حداکثــری  حمایــت  بومی ســازی،  زمینــه 

متخصصــان داخلــی جهــت کاهــش وابســتگی بــه 

ســایر کشــور ها اســت کــه ایــن امــر نتایــج دیگــری 

در  شــده  صــرف  هزینه هــای  کاهــش  همچــون 

شــدن  توانمنــد  اشــتغال زایی،  تولیــد،  مســیر 

تولیدکننــدگان داخلــی و بی نیــاز شــدن از واردات 

محصوالت در پی داشته است.   

حاصل مجموعه استراتژی ها، سیاست گذاری ها، 

برنامه ریزی هــا و اقدامــات کم نظیــر شــرکت فــوالد 

هرمــزگان در زمینــه بومی ســازی موفقیت هــای 

چشــمگیری اســت کــه می توانــد ســرلوحه ســایر 

شــرکت ها قــرار بگیــرد. بایــد اذعــان کــرد قطــار 

سریع الســیر بومی ســازی شــرکت فــوالد هرمــزگان 

بدون هیچ توقفی در حال حرکت است. 

همواره  اهداف  این  می شود.  بین المللی  جوامع 

سرلوحه شرکت فوالد هرمزگان جهت حفظ روند 

سود آوری برای سهام داران و ذی نفعان خود بوده 

است. برای رسیدن به این اهداف، شرکت فوالد 

شرکت های  ظرفیت های  از  استفاده  هرمزگان 

همواره  را  داخلی  تولیدکنندگان  و  دانش بنیان 

مدنظر قرار داده است.  

صرفه جویی ارزی ناشی از ساخت داخل   
با  هرمزگان  فوالد  شرکت  اخیر  سال  دو  در 

بهره گیری از توان شرکت های دانش بنیان داخلی 

در زمینه بومی سازی، موفق به صرفه جویی ارزی در 

حدود 76 میلیون دالر شده است. ساخت داخل 

قطعات، تجهیزات و مواد اولیه نسوز این شرکت در 

سال گذشته ۳8.9 میلیون دالر و در 9 ماه امسال نیز 

به میزان ۳6.6 میلیون دالر بوده که باعث جلوگیری 

رشد  میزان  است.  شده  کشور  از  ارز  خروج  از 

بومی سازی از نظر ارزی در این شرکت نسبت به 

سال گذشته، جهشی ۲5 درصدی داشته است. 

فوالد  شرکت  استراتژی های  مهم ترین  از 

شرکت های  با  ارتباط  جهت  در  هرمزگان 

دانش بنیان، مرتفع کردن نیاز شرکت در زمینه های 

 1۰۰ اخیر،  سال  سه  طی  است.  بوده  تحقیقاتی 

پروژه در رابطه با این مقوله در نظر گرفته شده که 

میزان  آن ها،  از  برخی  رساندن  سرانجام  به  با 

گرفته  خود  به  صعودی  روندی  تولید  بهره وری 

است. از موفقیت های دیگری که در این شرکت 

ارائه  محصوالت  استاندارد  ارتقای  شده،  حاصل 

شده در بازار مصرف با انجام تست ها و آزمایشات 

سخت گیرانه بوده است. ایجاد ارتباطی قدرتمند 

خرید،  و  توسعه  و  تحقیق  واحدهای  طریق  از 

منعقد  با  رابطه  در  شرکت  قوانین  در  بازنگری 

ایجاد  دانش بنیان،  شرکت های  با  قرارد  کردن 

صندوق پژوهش و نوآوری با مشارکت پارک علم و 

فناوری هرمزگان برای پشتیبانی مالی از طرح های 

دانش بنیان، برگزاری رویدادهای نوآورانه، ارتقای 

اعتبارات پژوهشی برای مشارکت با دانشگاه ها و 

سیاست هایی  جمله  از  دانش بنیان،  شرکت های 

است که شرکت فوالد هرمزگان در زمینه همکاری 

با شرکت های دانش بنیان در پیش گرفته است. 

پیشتازی فوالد هرمزگان در بومی سازی   
قطعات و تجهیزات 

بیش از 9۰ درصد قطعات مصرفی شرکت فوالد 

فوالد  صنعت  در  که  نسوز هایی  مانند  هرمزگان 

کاربرد دارند، بومی سازی شده است و هم اکنون 

کاما توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می شود 

در صورتی که در سال های گذشته تولیدکنندگان 

این نوع از قطعات نسوز با چالش تامین خوراک 

مورد نیاز برای تولید محصول دست و پنجه نرم 

می کردند اما در حال حاضر به دلیل تامین پایدار 

مواد اولیه از منابع داخلی، این مشکل رفع شده 

است. همچنین از دیگر قله هایی که فوالد هرمزگان 

به  می توان  کرده  فتح  بومی سازی  زمینه  در 

آزمایشگاه  ها ی  و  کیفی  کنترل  واحد  همکاری 

 »XRF« دستگاه  اولین  بومی سازی  در  شرکت 

و اخذ گواهینامه  معتبر  ایرانی در سال گذشته 

آزمایشگاهی»ISO 17025« اشاره کرد. 

بـرای  توانسـته اسـت  فـوالد هرمـزگان  شـرکت 

نخستین بار در کشور کمپرسورهای احیا مستقیم 
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مدیرعامل شرکت اصفهان مالیبل، تولیدکننده قطعات فوالدی گفت: نوسان نرخ ارز و افزایش 
روزانه قیمت ها به ویژه مواد اولیه شرایط تولید را بیش از پیش دشوار ساخته است و اگر شرایط 
به همین شکل در سال 1402 نیز ادامه پیدا کند، باز هم از مسیر توسعه و پیشرفت عقب خواهیم 

ماند و گوی سبقت را به سایر کشورهای همسایه واگذار خواهیم کرد.

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  شـیرانی  کامـران 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنایـن« بیـان 

کـرد: شـرکت اصفهـان مالیبـل فعالیـت خـود را 

در سـال 1۳6۳ بـا هـدف ریخته گـری و سـاخت 

کـرده  آغـاز  چدنـی  و  فـوالدی  قطعـات  انـواع 

اسـت. در حـال حاضـر عمـده بـازار هـدف مـا، 

صنایـع فـوالد، سـیمان و بخـش معـدن اسـت و 

در  اسـتفاده  منظـور  بـه  نیـکل  پایـه  قطعـات 

صنایع نفت، گاز و پتروشـیمی نیز در مجموعه 

تولیـد  حـال  در  همچنیـن  می شـود.  تولیـد 

از  اعـم  نسـوز  فوالدهـای  مختلـف  گریدهـای 

1.4848 و 1.48۳7 و چــــــــــــدن های پـــــرکــــــروم، 

پرسیلیس و نای هارد هستیم.

مـورد  اولیـه  مـواد  تامیـن  خصـوص  در  وی 

اسـتفاده در ایـن واحـد ریخته گـری و چالش هـای 

موجـود در ایـن زمینـه، عنـوان کـرد: قراضـه آهنی 

نیـاز  مـورد  اولیـه  مـواد  عمـده  فروآلیاژهـا،  و 

کشـور،  داخـل  در  متاسـفانه  اسـت.  مجموعـه 

قراضـه  قیمت گـذاری  بـرای  مشـخصی  متولـی 

آهنـی وجـود نـدارد و قیمـت آن توسـط چند بنگاه 

می شـود.  مشـخص  بـازار  سـطح  در  معاماتـی 

قیمـت قراضـه آهنـی در حـدود سـه هفتـه پیـش، 

14 هـزار و ۲۰۰ تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود و 

قیمـت آن در حـال حاضـر به 15 هزار و 5۰۰ تومان 

بـه  اسـت.  یافتـه  افزایـش  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه 

دنبـال این نوسـان قیمـت، تولیدکننـده نمی تواند 

برنامه ریـزی مشـخصی بـرای تولیـد خـود داشـته 

باشـد. تامین برخی فروآلیاژها مانند فروسـیلیس، 

انجـام  داخـل  بـازار  از  فرومنگنـز  و  فروکـروم 

می شـود و مشـکل خاصـی در ایـن زمینـه نداریـم. 

البتـه قیمـت نیـکل در بـازار لحظه ای شـده اسـت 

طـی  آن  قیمـت  اسـتعام  بـه  نسـبت  ناچاریـم  و 

ساعات مختلف کاری اقدام کنیم.

مدیرعامل شرکت اصفهان مالیبل با بیان اینکه 

ریخته گری در کوره های القایی در داخل کارخانه 

انجام می شود، تصریح کرد: آهن اسفنجی برای 

تولید شمش فوالدی در کوره های پنج تا 1۰ تنی 

استفاده می شود و از آنجایی که کوره های مورد 

استفاده در مجموعه ما یک تنی است، هیچ گاه به 

دنبال استفاده از آهن اسفنجی نرفته ایم.

هیچ گوش شنوایی نیست!
مدیرعامل شرکت اصفهان مالیبل:
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تحقیق و توسعه را در دستور کار قرار   
داده ایم

شیرانی در ارتباط با استراتژی شرکت اصفهان 

گذشته،  سال های  طی  رشد  مسیر  در  مالیبل 

از  یکی  نوآوری،  و  توسعه  تحقیق،  کرد:  مطرح 

مهم ترین اهداف ما در مسیر تولید بوده است. 

شرکت اصفهان مالیبل طی سالیان اخیر همواره 

در زمینه ریخته گری و تولید قطعات از آلیاژهای 

مختلف آهنی و پایه نیکل پیشرو بوده و تکنولوژی 

ذوب و ریخته گری آلیاژها و قطعات مختلف در 

به  همچنین  است.  شده  تدوین  مجموعه  این 

منظور تسهیل و افزایش دقت محاسبات سیستم 

راهگاهی و تغذیه گذاری در فرایند ریخته گری، 

استفاده از نرم افزارهای جدید و به روز تولید را در 

انسانی  نیروهای  از  و  داده ایم  قرار  کار  دستور 

مختلف  بخش های  در  نیز  متخصص  و  جوان 

تولید استفاده می کنیم.

وی در همیـن راسـتا ادامـه داد: تمـام تـاش 

خـود را بـه کار گرفته ایـم تـا قطعـات تولیـدی را بـا 

کیفیـت و اسـتانداردهای الزم  تولیـد کنیـم و بـر 

و  دانـش  از  اسـتفاده  بـه  نسـبت  اسـاس  همیـن 

تکنولـوژی روز تولیـد و در ادامـه ارتقای آن اقدام 

کرده ایـم. بـرای مثـال، توانسـته ایم بـه دانـش روز 

تولیـد چدن هـای پرکـروم طـی چهـار تـا پنـج سـال 

ماننـد  شـرکت هایی  و  کنیـم  پیـدا  دسـت  اخیـر 

چادرملـو و سـناباد جـزو مشـتریان ایـن محصـول 

تولیـدی ما هسـتند. با توجـه به تجربه ای که طی 

کسـب  عرصـه  ایـن  در  خـود  فعالیـت  سـال های 

از  بسـیاری  اعتمـاد  توانسـته ایم  کرده ایـم، 

شـرکت های برجسـته معدنـی و صنعتـی کشـور را 

جلـب کنیـم. یعنـی تـاش کرده ایـم سـفارش های 

آنالیـز،  در  مغایرتـی  هیچ گونـه  بـدون  را  خـود 

بـرای  دهیـم.  مشـتریان  تحویـل  و…  کیفیـت 

مثـال، از آنجایـی کـه قیمـت فوالدهـای نسـوز در 

حـدود یـک میلیـون و 4۰۰ هـزار تومان بـه ازای هر 

دارای  بایـد   1.4848 گریـد  و  اسـت  کیلوگـرم 

حداکثـر 18 درصـد نیـکل باشـد، بنابراین حداکثر 

بـدون  ایـن محصـول  تولیـد  را جهـت  تـوان خـود 

بـه کار  نهایـی  آنالیـز  در  اختـاف   ۰.1 حتـی 

اعتمـاد  و  مثبـت  نظـر  توانسـته ایم  و  گرفته ایـم 

مشـتریان خـود طـی سـال های فعالیـت مجموعـه 

را جلب کنیم.

مدیرعامل شرکت اصفهان مالیبل در خصوص 

شرایط بازار، اذعان کرد: متاسفانه طی دو تا سه 

بازار  سطح  در  تاسف باری  شرایط  با  اخیر،  ماه 

مواجهیم و اگر شرایط  به همین شکل ادامه پیدا 

ریخته گری  واحدهای  فعالیت  ادامه  کند، 

غیرممکن خواهد شد. شرکت های بزرگ معدنی و 

هیچ  قبل  ماه  تا حداکثر سه  که  صنعتی کشور 

خود  سفارشات  پیش پرداخت  در  مشکلی 

نداشتند، قادر به انجام آن در یک بازه زمانی یک 

ماهه نیستند. از سوی دیگر، وصول مطالبات نیز 

اینکه  علی رغم  و  است  شده  دشوار  شدت  به 

چندانی  تغییر  امسال  ماهه   1۰ طی  ما  کارکرد 

مطالبات  میزان  حاضر  حال  در  اما  نداشته 

مجموعه نسبت به ابتدای سال بیش از دو برابر 

شده است. از سوی دیگر، بسیاری از صنایع مانند 

صنعت سیمان که جزو مشتریان اصلی ما به شمار 

می آیند، طی چند هفته اخیر با چالش قطعی گاز 

این  تمامی  شده اند.  تعطیلی  به  ناچار  و  مواجه 

مسائل باعث شده است گردش مالی مجموعه با 

برنامه ریزی  نتوانیم  و  شده  روبه رو  مشکل 

مشخصی برای تولید تا پایان امسال داشته باشیم.

افزایش روزانه قیمت ها به تولید آسیب   
زده است

شیرانی اضافه کرد: افزایش قیمت ها تا پیش 

از این، هر دو تا سه ماه یک بار اتفاق می افتاد اما 

ارز،  نرخ  نوسان  به  توجه  با  حاضر  حال  در 

اضافه  بازار  سطح  در  قیمت ها  بر  روزبه روز 

یا  و  متعادل  بازار  در  ارز  نرخ  اگر  و  می شود 

قیمت ها  باز هم شاهد رشد  نیز شود،  کاهشی 

نیروی  کمبود  هستیم.  مختلف  بخش های  در 

انسانی، معضل دیگری است که نه تنها فعاالن 

صنعت ریخته گری بلکه اکثر صنایع با آن دست 

و پنجه نرم می کنند. این معضل به قدری طی 

ماه های اخیر گسترش یافته است که برای مثال 

را  نفر  یک  جذب  برای  استخدام  آگهی  اگر 

منتشر کنیم، باید حدود دو تا سه ماه زمان را 

صرف آن کنیم و در نهایت نیز موفق به جذب 

نیروی جدید نمی شویم.

»فلزات  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  وی 

پیشنهادی  راهکارهای  اینکه  بر  مبنی  آناین« 

شما جهت رفع معضات موجود چیست، گفت: 

و  ریخته گری  همچون  صنایعی  که  حالی  در 

کشور  در  طوالنی  قدمتی  از  خودروسازی 

سایر  با  مقایسه  در   5۰ دهه  در  و  برخوردارند 

کشورهای آسیایی مانند چین، هند، پاکستان و 

ترکیه با رشد و رونق چشمگیری همراه بودند اما 

و  تجاری  روابط  کاهش  دلیل  به  زمان  مرور  به 

روز  فنی  دانش  و  تکنولوژی  به  دسترسی  عدم 

تولید در جهان، همین کشورها گوی رقابت را از 

متاسفانه  و  ربوده اند  داخلی  تولیدکنندگان 

تحریم ها نیز طی سه تا چهار سال اخیر، دسترسی 

ما به بازارهای جهانی را به طور کامل قفل کرده 

است. برای مثال، حدود سه سال پیش به دنبال 

یک  اجرای  برای  آلمانی  یک شرکت  با  همکاری 

پروژه مشترک بودیم که به دلیل شرایط تحریمی 

که در آن قرار داریم، موفق به اجرای آن نشدیم. 

تولید،  روز  تکنولوژی  و  دانش  به  دسترسی 

می تواند منجر به رونق و توسعه تولید محصوالت 

رفع  با  آینده  در  هستیم  امیدوار  و  شود  جدید 

تحریم ها، موفق به تحقق این مسئله شویم.

این فعال صنعت فوالد با بیان اینکه کوره های 

مورد اسـتفاده در مجموعه از کشـور انگلیس وارد 

شـده اسـت، خاطرنشـان کرد: اگرچه گاهی اوقات 

اقـدام  بانکـی  تسـهیات  دریافـت  بـه  نسـبت 

کرده ایـم امـا در حـال حاضـر بانک هـا نیـز در تامین 

مواجـه  مشـکل  بـا  خـود  نیـاز  مـورد  مالـی  منابـع 

شـده اند، به طوری که دریافت تسـهیات با ارائه 

وثایـق معتبـر نظیر سـند ملکی شـهری بـاارزش نیز 

به شدت دشوار شده است.

شیرانی در پایان یادآور شد: متاسفانه دولت 

برنامه مشخصی برای رونق و بهبود تولید ندارد 

و اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، در 

در  ویژه  به  فراوانی  با مشکات  نیز   14۰۲ سال 

حوزه انرژی مواجه خواهیم شد.
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برخـی منابع اعـالم کردند که کاهش حجم خریـد مصرف کنندگان و کاهش موجـودی انبار فوالد 
در برزیـل، نشـان از کاهـش تخفیف هـای پایان سـال دارد که این موضـوع افزایش قیمـت را برای 

فوالد در اوایل سال 2024 به دنبال خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« 

و به  نقل از موسسه »Platts«، یک منبع توزیع کننده 

فوالد تخت که از قبل از افزایش قیمت در ابتدای سال 

۲۰۲۳ اطاع داشت، بیان کرد که قیمت ها به اندازه 

کافی در سال ۲۰۲۲ کاهش داشتند.

در نظرسنجی که تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، 

آن  در  برزیل  در  نهایی  مصرف کنندگان  و  تاجران 

شرکت داشتند، حدود 5۰ درصد از پاسخ دهندگان به 

توسط  که  برزیل  فوالد  ماهانه صنعت  نظرسنجی 

شرکت »S&P Global Commodity Insights« به 

اجرا درآمد، اعام کردند که قیمت ها ممکن است در 

ماه دسامبر در دامنه نوسانی باقی بماند. این در 

ارائه  پاسخ دهندگان  از  درصد  که ۳4  است  حالی 

تخفیف های بالقوه ای را برای این تجارت در حال رشد 

پیش بینی کردند. در همین رابطه، شاخص قیمت 

حدود 54.6 بود که ۲.81 واحد نسبت به ماه نوامبر 

این  برای   5۰ باالی  مقادیر  داشت.  افزایش   ۲۰۲۲

شاخص روند صعودی در بازار و مقادیر زیر 5۰ روند 

نزولی در بازار را تفسیر می شوند. شاخص 5۰ نیز 

نشان دهنده عدم تغییر در نگرش بازار است.

بر اساس ارزیابی های موسسه »Platts«، قیمت 

کویل نورد گرم برزیل در 9 دسامبر ۲۰۲۲ نسبت به 

زمان اوج قیمت آن یعنی 6 هزار و 7۰۰ رئال برزیل در 

هر تن با تحویل در انبارها در ماه می ۲۰۲۲، حدود 

۳۳.6 درصد کاهش یافت و به چهار هزار و 45۰ رئال 

برزیل در هر تن )8۳6.47 دالر در هر تن( رسید.

قیمت میلگرد، در مدت مشابه با 15.7 درصد 

کاهش، به چهار هزار و ۳۰۰ رئال برزیل در هر تن با 

تحویل در انبارها رسید. در جلسه  15 دسامبر ۲۰۲۲ با 

افزایش برزیل   »CSN« شرکت   سرمایه گذاران، 

 1۰ درصدی قیمت های محصوالت تخت و طویل 

فوالدی را تایید و اعام کرد که این قیمت ها از اول 

ژانویه ۲۰۲۳ به اجرا گذاشته خواهد شد تا پریمیوم 1۲ 

درصدی واردات ثابت باقی بماند. برخی منابع اذعان 

کردند که ممکن است سایر فوالدسازان دیگر کاهش 

قیمت  5 تا 1۰ درصد را در نظر داشته باشند. 

یکی دیگر از توزیع کنندگان بیان کرد که حجم 

تقاضا بسیار ضعیف و موجودی انبارها بسیار کاهش 

یافته است. بنابراین اگر حجم تقاضا اندکی افزایش یابد، 

در این زنجیره ذخیره سازی مجدد صورت می گیرد و به 

همین دلیل فضا برای افزایش قیمت فراهم می شود. به 

بخش  روی  پیش  مطلوبی  می رسد چشم انداز  نظر 

محصوالت طویل فوالدی وجود داشته باشد؛ چراکه 

مسکن  برنامه های  و  جدید  زیرساختی  پروژه های 

اجتماعی زیادی در حال توسعه در برزیل هستند. 

بر اساس گزارش سازمان غیر دولتی »CBIC« به 

عنوان عضو اتاق ملی صنعت ساخت وساز، انتظار 

می رفته است که بخش ساخت وساز برزیل در سال 

۲۰۲۳، پس از تجربه رشد 17.7 درصدی در بازه زمانی 

سال های ۲۰۲1 تا ۲۰۲۲، حدود ۲.5 درصد رشد کند. از 

سوی دیگر، به نظر می رسد صنعت خودرو در حال 

حاضر به پایین ترین سطح خرید و فروش خود رسیده 

باشد. لوئیز فرناندو مارتینز، مدیر بازرگانی سازمان غیر 

دولتی »CSN« بیان کرد که ماشین آالت ساختمانی و 

کشاورزی بایستی همچنان در اوج باقی بمانند اما 

وضعیت تجهیزات و لوازم خانگی همچنان نامشخص 

کاهش حجم خرید و کاهش موجودی  انبار فوالد در برزیل

است. طبق نظرسنجی ماهانه حدود 67 درصد از 

پاسخ دهندگان ثبات را برای سطح موجودی انبارهای 

روبه کاهش در ماه دسامبر ۲۰۲۲ پیش بینی کرده 

بودند. شاخص موجودی کاال در سطح 56 قرار داشت 

که نسبت به ماه نوامبر، ۲.5۳ واحد کاهش را نشان 

می داد. یکی از مصرف کنندگان فوالد تاکید کرد که 

خریدهای  فقط  می شود  پیشنهاد  مرحله  این  در 

ضروری انجام شود؛ چراکه وضعیت مشوق ها برای 

خرید نامشخص است و وضعیت آرامی برای فصل 

خرید و فروش پایان سال جاری پیش بینی می شود.

نظرات در مورد قیمت مواد اولیه در برزیل و مواد 

اولیه وارداتی در ماه دسامبر ۲۰۲۲، بسته به نوع 

از  درصد   47 که  طوری  بود؛  متفاوت  محصول 

پاسخ دهندگان انتظار ثبات قیمت، ۳۳ درصد انتظار 

کاهش قیمت بیشتر برای ضایعات و چدن و ۲۰ درصد 

انتظار ادامه روند افزایشی قیمت زغال سنگ و کک را 

داشتند. به عاوه شاخص کل به 57.۳۳ رسید که 

۳.19 واحد نسبت به ماه نوامبر ۲۰۲۲ افزایش داشت.

حدود نیز  فوالد  تولید  حجم  خصوص   در 

 65 درصد از شرکت کنندگان ثبات در حجم تولید در 

ماه آخر سال جاری را پیش بینی کردند اما ۳۳ درصد از 

انتظار کاهش احتمالی آن را در ماه  پاسخ دهندگان 

دسامبر داشتند. بنابراین شاخص قیمت در عدد 56 

قرار گرفت که ۲.5۲ نسبت به ماه نوامبر ۲۰۲۲ کاهش را 

نشان می دهد.
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« 

و به  نقل از موسسه »SMM«، قیمت فوالد زنگ نزن 

در روز 19 دسامبر ۲۰۲۲ برای دومین روز متوالی 

روز  پایان  از  پس  کرد.  تجربه  را  شدیدی  افت 

معاماتی جمعه 16 دسامبر ۲۰۲۲، قیمت آن ۳.۲ 

درصد کاهش یافت و در نهایت قیمت آن در 19 

دسامبر ۲۰۲۲ حدود 4.78 درصد کاهش پیدا کرد.

در مقایسـه بـا پایـان مـاه نوامبـر ۲۰۲۲، موجـودی 

انبار فوالد زنگ نزن بازرگانان در اواسط ماه دسامبر 

۲۰۲۲ افزایـش یافـت. در اواخـر مـاه دسـامبر ۲۰۲۲، 

حجم عرضه و تقاضا ممکن است بیشتر کاهش یابد. 

در سمت عرضه نیز کارخانجات فوالدسازی ممکن 

اسـت بـه کنتـرل سـرعت محموله هـای وارداتـی در 

بازار فیزیکی ادامه دهند. در سمت تقاضا نیز بهبود 

معامات در بازار فیزیکی در نیمه اول دسامبر ۲۰۲۲ 

ممکن است باعث افزایش حجم سفارش ها در نیمه 

دوم مـاه شـود. بنابرایـن از حجـم معامـات کاسـته 

افزایـش ذخایـر در  می شـود و ممکـن اسـت رونـد 

موجودی های انبار بازرگانان ادامه داشته باشد.

 ،»SMM« موسسه  برآوردهای  اساس  بر 

مقدار تولید فوالد زنگ نزن در ماه نوامبر ۲۰۲۲ 

بود که 6.67  تن  هزار  و 88۰  میلیون  دو  حدود 

درصد نسبت به ماه گذشته و 9.4۲ درصد نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت.

مقدار تولید فوالد زنگ نزن سری ۲۰۰ با 4.۰8 

درصد کاهش، به 987 هزار تن رسید. همچنین 

 7.5۲ با   ۳۰۰ سری  زنگ نزن  فوالد  تولید  مقدار 

درصد کاهش، به یک میلیون و 45۰ هزار تن رسید. 

به عاوه مقدار تولید فوالد زنگ نزن سری 4۰۰ با 

۳.55 درصد افزایش به 44۰ هزار و 5۰۰ تن رسید.

در ماه نوامبر ۲۰۲۲، مقدار تولید کارخانه های 

در  چین  داخلی  زنگ نزن  فوالد  تولیدکننده 

مقایسه با ماه اکتبر تا حدودی افزایش یافت. در 

میان آن ها، مقدار تولید فوالد زنگ نزن سری ۲۰۰ و 

۳۰۰ به طور قابل توجهی کاهش یافت در حالی که 

اندکی   4۰۰ سری  زنگ نزن  فوالد  تولید  مقدار 

افزایش پیدا کرد. با این حال بیشترین معامات 

فوالد زنگ نزن سری ۲۰۰ در ماه نوامبر ۲۰۲۲ انجام 

کارخانه ای  درون  موجودی  زمان،  هم   شد. 

شرکت های فوالدسازی و موجودی انبار بازرگانان 

دیگر،  سوی  از  یافت.  افزایش  فیزیکی  بازار  در 

بسیاری از کارخانه های فوالدسازی فرایند تعمیر 

و نگهداری را آغاز کردند و حجم تولید  خود را 

نسبت به قبل کاهش دادند.

اگرچه ظرفیت تولید کارخانه های فوالدسازی 

تازه راه اندازی شده افزایش یافت اما بسیاری از 

کارخانه های فوالدسازی در نیمه دوم ماه نوامبر 

۲۰۲۲ به دلیل هزینه های باالی مواد اولیه مختلف 

و کاهش حجم تقاضای صنایع پایین دستی، حجم 

مجموع  بنابراین،  دادند.  کاهش  را  خود  تولید 

تولید ماهانه فوالد زنگ نزن سری ۳۰۰ همچنان 

کل  حجم   ،۲۰۲۲ دسامبر  ماه  در  یافت.  کاهش 

تولید کارخانه های تولیدکننده فوالد زنگ نزن در 

ماه  به  نسبت  کمی  است  ممکن  چین  سراسر 

روند  بازیابی  به  توجه  با  یابد.  افزایش  گذشته 

فیزیکی،  بازار  در  معامات  حجم  و  سوددهی 

ممکن است فرایند تولید فوالد زنگ نزن سری ۳۰۰ 

سیاست های  عاوه براین،  شود.  گرفته  سر  از 

تدریج در  به  بیماری کرونا  و کنترل  پیشگیری 

نقاط مختلف کشور چین کاهش می یابد.

به این ترتیب، شرکت ها در فرایند نهایی در 

برخی مناطق ممکن است اقدام به پیش خرید کنند 

و ساخت برخی از پروژه های زیرساختی بزرگ نیز 

ممکن است به تدریج آغاز شود. در عین حال روند 

پایان یک باره روند صعودی قیمت فوالد زنگ نزن

تحویل محموله های مورد تقاضا و رساندن آن به 

دست مصرف کنندگان نهایی به تدریج در حال 

فوالد  عرضه  حجم  کل،  در  است.  شدن  انجام 

زنگ نزن ممکن است در ماه دسامبر ۲۰۲۲ افزایش 

یابد. در میان بهبود حجم تقاضا و کاهش هزینه ها، 

موسسه »SMM« معتقد است که قیمت فوالد 

زنگ نزن در دسامبر ۲۰۲۲  به ثبات خواهد رسید.

سطح کالن بازار:  
پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا در 14 دسامبر 

۲۰۲۲ اعام کرد که نرخ بهره در سال آینده میادی 

بیشتر افزایش خواهد یافت. بر همین اساس کاهش 

حجم ماهانه خرده فروشی، حجم تولید صنعتی و 

حجم تولید در ایاالت متحده آمریکا در نوامبر ۲۰۲۲ 

فراتر از انتظارات بود.

بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان نیز نرخ 

بهره خود را افزایش دادند که این موضوع بر روی 

کاهش  با  می گذارد.  منفی  تاثیر  کاالها  قیمت 

همه گیری  کنترل  و  پیشگیری  سیاست های 

این  به  مبتایان  تعداد  چین،  در  کرونا  بیماری 

ویروس در بسیاری از مناطق این کشور افزایش 

یافت که این اتفاق موجب شد میزان مصرف فوالد 

زنگ نزن در چین کاهش یابد.

از نظر هزینه، قیمت چدن نیکل پر عیار افزایش 

انبار  ذخایر  موجودی  حال  عین  در  یافت. 

کارخانه های تولیدکننده فوالد زنگ نزن در حال 

حاضر در وضعیت مناسبی به سر می برند. اکثر 

کارخانه های تولیدکننده فوالد زنگ نزن با افزایش 

قیمت چدن نیکل پرعیار مخالفت کردند. با توجه 

افزایش  و  انبارها  ذخایر  موجودی  کاهش  به 

هزینه ها، انتظار می رود که قیمت فوالد زنگ نزن 

در کوتاه مدت با کاهش قیمت مواجه شود.

با ورود به ماه دسامبر 2022 که قیمت پرمعامله ترین قراردادهای آتی فوالد زنگ نزن در یک روند صعودی 
ثابت قرار داشت، روز جمعه 1۶ دسامبر 2022 به طور ناگهانی تغییر کرد و روند نزولی به خود گرفت.
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جزو  ریخته گری،  گفت:  فوالدی  پمپ های  تولیدکننده  توس،  پمپ ریزان  شرکت  مدیرعامل 
کارگاه های  در  ویژه  به  آن  توسعه  و  رونق  اساس،  همین  بر  و  می آید  شمار  به  مادر  صنایع 
کوچک مقیاس مستلزم پیگیری های ویژه مسئوالن و سازمان های ذی ربط است اما متاسفانه نه 
تنها هیچ حمایتی از این واحدها نمی شود بلکه شاهد فعالیت های واحدهای غیرمجاز در اطراف 

شهرهای بزرگ صنعتی نیز هستیم. 

حسین آهنی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

کرد:  بیان  آناین«  »فلزات  تحلیلی  و  خبری 

ریخته گری قطعات فوالدی خاص مانند قطعات 

فوالد ضدزنگ طبق سفارش مشتری در مجموعه 

پمپ ریزان توس انجام می شود. در حال حاضر 

تولید،  هزینه های  بی وقفه  افزایش  دنبال  به 

ناچار به توقف تولید شده ایم؛ در صورت بهبود 

سر  از  را  مجموعه  فعالیت  آینده،  در  شرایط 

زیرمجموعه  توس،  پمپ ریزان  گرفت.  خواهیم 

تولید  زمینه  در  که  است  توس  پمپاژ  شرکت 

عمودی  و  افقی  مرکز  از  گریز  پمپ های  انواع 

امور  تمامی  و  دارد  فعالیت  غیرفلزی  و  فلزی 

در  پمپ ها،  این  تولید  در  ریخته گری  با  مرتبط 

شرکت پمپ ریزان توس انجام می شود.

وی در خصوص مشتریان این مجموعه، افزود: 

و  نفت،گاز  نیروگاهی،  شیمیایی،  غذایی،  صنایع 

پتروشیمی، جزو مشتریان عمده پمپ های تولیدی 

به  توجه  با  البته  می شوند.  محسوب  ما 

ریخته گری  توس،  پمپاژ  شرکت  سیاست گذاری 

فوالدهای زنگ نزن، پرکروم و به طور کلی یک سری 

فوالدهای خاص مورد نیاز این مجموعه در اولویت 

کاری ما قرار دارد و سپس به دنبال تامین نیاز سایر 

مشتریان هستیم.

مدیرعامل شرکت پمپ ریزان توس در ارتباط با 

این  در  موجود  چالش های  و  اولیه  مواد  تامین 

اولیه  ماده  استیل،  ضایعات  کرد:  عنوان  زمینه، 

اصلی مورد نیاز تولید پمپ های فوالدی است که 

خوشبختانه مشکلی در تامین آن نداریم؛ چراکه 

ضایعات از بازار آزاد تامین می شود و تنها در تهیه 

فروآلیاژهای وارداتی، گاهی اوقات با نوسان قیمت 

و کمبود آن ها در بازار مواجه هستیم.

این  در  ریخته گری  فرایند  به  ادامه  در  آهنی 

واحد تولیدی اشاره کرد و گفت: ریخته گری استیل 

شامل حرارت دادن فوالد ضدزنگ تا دمایی بیشتر  از 

نقطه ذوب آن و ریختن مذاب درون قالب است که 

سبب می شود قطعه مورد نظر تولید شود. مذاب 

حاصل از طریق راهگاه در پوسته سرامیکی، ریخته و 

تا نیمه وروردی راهگاه به طور کامل پر می شود. در 

نهایت پس از خنک کاری و انجماد مذاب، با استفاده 

قالب  انسانی،  نیروی  یا  و  مکانیکی  ابزارهای  از 

شکسته و قطعه از راهگاه جدا می شود و عملیات های 

پایانی مانند ماشین کاری روی آن صورت می پذیرد.

بال های توسعه صنعت ریخته گری  
وی ضمن انتقاد از عدم ثبات قیمت ها در 

اهمیت  به  توجه  با  کرد:  مطرح  بازار،  سطح 

ریخته گری، رونق و توسعه این صنعت به ویژه 

دستور  در  باید  کوچک مقیاس  کارگاه های  در 

کار مسئوالن و سازمان های ذی ربط قرار بگیرد. 

بر  تکیه  با  حالی  در  ما  پیش،  سال   ۳۰ حدود 

استیل  ریخته گری  به  موفق  خود  عملی  تجربه 

شدیم که هیچ کارگاهی در شهر مشهد موفق به 

انجام آن نشده بود. در ادامه با کسب دانش و 

ریخته گری  به  موفق  تولید،  روز  تکنولوژی های 

بر  شدیم.  ضدزنگ  فوالد  مختلف  گریدهای 

همین اساس باید گفت که تجربه و دانش، دو 

عامل اثرگذار در واحدهای ریخته گری هستند 

که زمینه رونق و توسعه تولید قطعات را فراهم 

رعایت  عوامل،  این  کنار  در  البته  می کنند. 

استانداردهای تولید نیز باید مد نظر قرار بگیرد 

دست  نیز  ایده آلی  افزوده  ارزش  به  بتوانیم  تا 

پیدا کنیم.

ادامه  توس  پمپ ریزان  شرکت  مدیرعامل 

داد: بسیاری از کارگاه های تولیدی، طی سالیان 

پر و بال تولید را چیده اند
مدیرعامل شرکت پمپ ریزان توس مطرح کرد:
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اخیر موفق به ریخته گری انواع فوالدها به ویژه 

ضدزنگ شده اند و به موفقیت های فراوانی در 

تولید انواع قطعات خاص دست یافته اند اما از 

ویژه  به  تولید  مختلف  هزینه های  که  آنجایی 

قیمت حامل های انرژی به شدت افزایش یافته 

تعطیلی  یا  و  تولید  توقف  جز  چاره ای  است، 

به  روز  متاسفانه  نداشته اند.  خود  کارگاه های 

روز قیمت ها در سطح بازار تغییر پیدا می کند 

که همین مسئله منجر به بی ثباتی در تولید نیز 

شده است. برای مثال، ما قرارداد همکاری به 

مبلغ یک میلیارد تومان با یک سازمان در بازه 

زمانی مشخص را منعقد می کنیم و در حالی که 

آن  از  حاصل  خوبی  سود  به  می رسد  نظر  به 

دست خواهیم یافت اما هم زمان با تورم و رشد 

مطلوب  نتیجه  به  پایان  در  بازار،  در  قیمت ها 

دست پیدا نمی کنیم. یعنی این قرارداد نه تنها 

هیچ توجیه اقتصادی نداشته بلکه با ضرر و زیان 

این  امر  واقعیت  است.  بوده  همراه  نیز  مالی 

و  شیفته  تولیدکنندگان،  از  بسیاری  که  است 

دلسوز صنعت کشور هستند و تنها هدف آن ها، 

رونق و توسعه تولید است اما متاسفانه شرایط 

شاهد  که  است  شده  دشوار  به قدری  تولید 

افزایش سرمایه گذاری در سایر بخش ها مانند 

دالر، سکه و ... هستیم و این مسئله می تواند 

در آینده خطرآفرین واقع شود.

جای خالی یک کنسرسیوم مشترک  
یک کنسرسیوم  تشکیل  اینکه  بیان  با  آهنی 

مشترک از واحدهای ریخته گری فعال می تواند 

به توسعه هرچه بیشتر این صنعت منجر شود، 

کوچک مقیاس  ریخته گری  واحدهای  گفت: 

بسیاری در سراسر کشور به طور پراکنده مشغول 

یک  تشکیل  شک  بدون  که  هستند  فعالیت 

در  مطلوبی  نتایج  می تواند  واحد  کنسرسیوم 

در  باشد.  داشته  همراه  به  ریخته گری  صنعت 

این  قالب  در  افراد  تجربه  و  دانش  این صورت، 

و  شد  خواهد  گذاشته  اشتراک  به  کنسرسیوم 

انجمن های تخصصی نیز در مسیر توسعه با آن 

همراه خواهند شد. این مسئله هم از نظر مالی و 

هم دانش و تکنولوژی تولید به نفع کارگاه های 

رونق  و  پیشرفت  به  و  بود  خواهد  ریخته گری 

تولید سرعت خواهد بخشید. چه اشکالی دارد 

کارگاه  یک  در  استفاده  مورد  تکنولوژی  اگر 

ریخته گری با سایر واحدها به اشتراک گذاشته 

اطاعات  و  تجربه  انسانی،  نیروهای  یا  و  شود 

خود را در اختیار سایر افراد فعال در این صنعت 

قرار دهند؟

وی در خصوص شرایط بازار مصرف، مطرح 

کرد: با توجه به اینکه ما تولیدکننده پمپ های 

از  بسیاری  در  استفاده  مورد  خاص  فوالدی 

صنایع هستیم و واردات این پمپ ها نیز هزینه بر 

تولیدات مجموعه  عمده  بخش  بنابراین  است، 

تیراژ  البته  می رسد.  فروش  به  بازار  سطح  در 

تولید این پمپ ها نیز در شرکت ما محدود است 

همچنین  و  تولید  فضای  توسعه  به  قرار  اگر  و 

فروش  در  باشد،  انسانی  نیروی  افزایش 

محصوالت نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.

این تولیدکننده پمپ های فوالدی با تاکید بر 

تولید  تکنولوژی  و  دانش  بومی سازی  اهمیت 

شاهد  کرد:  خاطرنشان  فوالدی،  خاص  قطعات 

و  سیاسی  مختلف  تحریم های  روزافزون  رشد 

اقتصادی علیه کشور هستیم؛ بنابراین مهندسی 

معکوس و بومی سازی در صنایع مختلف به ویژه 

البته  پیدا می کند.  زیادی  بسیار  اهمیت  فوالد 

و  دولت  حمایت  مستلزم  نیز  امر  این  تحقق 

شرکت های مطرح فعال در این صنعت بوده که 

زمینه  این  در  نیز  چندانی  اقدامات  متاسفانه 

انجام نشده است.

اطاعاتی  بانک  شد:  یادآور  پایان  در  آهنی 

مشخصی برای به کارگیری استانداردهای اولیه 

در  قانونمند  ریخته گری  واحدهای  در  تولید 

به  دیگر  سوی  از  و  ندارد  وجود  کشور  داخل 

ریخته گری،  کارگاه های  در  کار  سختی  دلیل 

تمایل و انگیزه افراد جهت فعالیت در این بخش 

با افت محسوسی همراه شده است. باید توجه 

صنعت  نفع  به  شرایط  این  ادامه  که  داشت 

همراه  به  را  خوبی  نتایج  و  نیست  ریخته گری 

نخواهد داشت.

با توجه به اهمیت 
ریخته گری، رونق و 

توسعه این صنعت به 
ویژه در کارگاه های 

کوچک مقیاس باید در 
دستور کار مسئوالن و 
سازمان های ذی ربط 

قرار بگیرد
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چین، بزرگ ترین صادرکننده لوله  و پروفیل آلومینیومی دنیا در سال ۲۰۲۱

چه عواملی منجر به کاهش قیمت آلومینیوم خواهد شد؟

بیمه و مالیات بر ارزش افزوده؛ سنگ ریزه در کفش

آلومینیوم
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 چین، بزرگ ترین صادرکننده لوله
 و پروفیل آلومینیومی دنیا در سال ۲۰۲۱

بـه  طـور کلی رونـد تجارت لولـه و پروفیل آلومینیوم در دنیا از سـال 2012 تـا 2021 صعودی 
بوده اسـت و نرخ رشـد مرکب سـاالنه آن حـدود 1.7 درصد بـود. در سـال 2020 میزان تجارت 
ایـن محصـول حـدود چهـار میلیـون و 100 هـزار تن بود که در مقایسـه با سـال گذشـته حدود 
12.7 درصـد کاهـش یافت. بزرگتریـن صادرکننده لولـه و پروفیل آلومینیوم در دنیا، کشـور چین 
بـود کـه هر سـاله حدود یـک میلیـون و ۶0 هزار تن صـادرات داشـت. در سـال 2020 صادرات 
ایـن محصـول چین حـدود 14 درصد افت داشـت. بر اسـاس ارزیابی هـا آتورپات، بـا همه گیری 
ویـروس کوویـد 19 در سـال 2020 تولیـد بسـیاری از محصـوالت از جملـه نیمه سـاخته های 
آلومینیـوم در چیـن کاهـش پیـدا کـرد. با سیاسـت های سـخت چیـن در ترازیـت کاال، عالوه بر 

مشکل کاهش تولید، صادرات لوله و پروفیل افت قابل توجهی پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آناین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، باال بودن نسبت استحکام آلومینیوم به 

وزن آلومینیوم نسبت به تمامی فلزات اساسی، سبب 

شده تا در مواردی که ایجاد بیشترین استحکام با 

کمترین وزن ممکن مورد نیاز باشد، آلومینیوم به 

اصلی ترین گزینه انتخابی تبدیل شود. این در حالی 

است که با استفاده از استحکام های ساختاری در اثر 

آلومینیوم،  ساختار  در  طرح هایی  و  اشکال  ایجاد 

می توان استحکام استاتیک آن را بیش از پیش افزایش 

داد که این امر به راحتی توسط اکستروژن و تولید 

امکان پذیر  با سطوح مقطع مختلف  پروفیل هایی 

است. از این رو، پروفیل های آلومینیومی کاربردهای 

مختلفی در مولفه های ساختاری پیدا کرده اند.

بــه  ســاختمان  صنعــت  در  محصــوالت  ایــن 

صــورت مختلــف در نرده هــای ســاختمانی، نماهــا، 

درب و پنجره هــا و آسانســورها اســتفاده می شــود. 

همچنیــن در ســاخت پارتیشــن های بــه کار رفتــه در 

پروفیل هــای  نیــز  ســاختمانی  واحدهــای  داخــل 

آلومینیومــی کاربــرد دارنــد. در صنعــت ســاخت 

وســائط نقلیــه، پروفیل هــای آلومینیومــی بــه عنــوان 

مولفه های ساختاری در اسکلت و بدنه و همچنین 

انرژی هــای ضربــه ای  جــاذب  بــرای  بخش هایــی 

به وفــور مورد اســتفاده قــرار می گیرند. در صنعت 

نســاجی، بســیاری از ماشــین آالت که تحت ســایش 

پیوســته توســط انواع مختلفی از الیاف قرار دارند 

بــه مــواد شــیمیایی  و همچنیــن عمومــا آغشــته 

آلومینیومــی  پروفیل هــای  از  مختلفــی هســتند، 

به وفور اســتفاده می شــود. غیر از ویژگی مقاومت 

بــه خوردگــی آلومینیوم، نســبت اســتحکام بــه وزن 

بــاالی آن گســترش کاربردهــای آلومینیــوم را در 

مولفه هــای ســاختاری بســیاری از ماشــین آالت و 

تجهیــزات بــه دنبــال داشــته اســت کــه در ایــن میان 
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سال ۲۰۲1 به حدود ۳97 هزار تن رسید. سهم آلمان 

در بین صادرکنندگان این محصول در سال ۲۰۲۰ 

حدود 7.9 درصد بود و در سال ۲۰۲1 با افزایش ۰.۳ 

به ترتیب  رسید.  درصد   8.۲ به  درصدی  واحد 

ایاالت متحده و ایتالیا در جایگاه های دوم و سوم 

قرار  پروفیل  و  لوله  صادرکنندگان  بزرگترین 

داشتند. به  طور متوسط ایاالت متحده هر سال 

حدود ۲49 هزار تن صادرات لوله و پروفیل داشت 

و سهم آن در دوره مورد بررسی حدود 5.6 درصد 

بود. کشور ایتالیا در این دوره حدود ۲۲7 هزار تن 

صادرات داشت و سهم آن به  طور میانگین از سال 

۲۰1۲ تا ۲۰۲1 حدود 5.1 درصد بود.

 

ویتنام بزرگترین مشتری لوله و پروفیل چین  
نمـودار دو مهم تریـن مشـتریان لولـه و پروفیـل 

آلومینیومـی چیـن در سـال ۲۰۲1 را نشـان می دهـد. 

کشـور ویتنام بزرگترین واردکننده این محصول از 

می تــوان بــه نردبان هــای آلومینیومــی اشــاره کــرد. 

همچنیــن قابلیت انتقــال حــرارت بــاالی آلومینیوم 

مصارف آن را در ســاخت انواع مبدل های حرارتی 

و انواع هیت سینک ها بسیار توسعه داده است.

روند روبه رشد تجارت لوله و پروفیل  
نمودار یک، تجارت لوله و پروفیل آلومینیومی 

دنیا را از سال ۲۰1۲ تا ۲۰۲1 نشان می دهد. به طور 

کلی روند تجارت لوله و پروفیل در دوره مورد 

مرکب  رشد  نرخ  است.  بوده  صعودی  بررسی 

ساالنه تجارت این محصول در دوره 1۰ ساله حدود 

1.7 درصد بود. میزان تجارت لوله و پروفیل در 

سال ۲۰۲۰ حدود چهار میلیون و 1۰۰ هزار تن بود و 

در سال ۲۰۲1 به حدود چهار میلیون و 85۰ هزار تن 

افزایش یافت. در سال ۲۰۲۰ تجارت این محصول 

گذشته  سال  با  مقایسه  در  درصد   1۲.7 حدود 

کاهش یافت. ارزیابی های آتورپات نشان می دهد 

در سال ۲۰۲1 به  دلیل پاندمی ویروس کرونا، تولید 

این محصول و بالتبع تجارت آن کاهش یافت.

از  پروفیل  و  لوله  صادرات  میزان  بیشترین 

سال ۲۰1۲ تا ۲۰۲1 به کشور چین اختصاص داشت. 

به  طور متوسط هر ساله کشور چین حدود یک 

میلیون و 6۰ هزار تن لوله و پروفیل صادر کرده 

است. صادرات این محصول کشور چین در سال 

۲۰۲۰ حدود یک میلیون تن بود که به رشد 8.4 

درصدی در سال ۲۰۲1 به حدود یک میلیون و 9۰ 

هزار تن افزایش یافت. سهم چین از صادرات این 

محصول در سال ۲۰۲1 حدود ۲۲.5 درصد بود که 

در مقایسه با سال ۲۰۲۰ حدود ۲.1 واحد درصد 

کاهش داشت. میزان صادرات چین در سال ۲۰۲۰ 

حدود 14 درصد در مقایسه با سال گذشته کاهش 

پاندمی  می دهد  نشان  ما  ارزیابی های  یافت. 

ویروس کووید 19 باعث افت تولید و طوالنی شدن 

ترانزیت کاال شد که درنهایت این امر دلیلی بر 

کاهش چشمگیر صادرات این محصول چین بود.

دوم  جایگاه  در  آلمان  کشور  چین،  از  پس 

بزرگترین صادرکنندگان لوله و پروفیل آلومینیومی 

قرار داشت. میزان صادرات آلمان در سال ۲۰۲۰ 

حدود ۳۲4 هزار تن بود که با رشد ۲۲.6 درصد در 

چیـن بـود. میـزان واردات لولـه و پروفیل ویتنـام از 

چین در سال ۲۰۲1 حدود 7۳ هزار و 8۰۰ تن بود که 

این میزان سهمی در حدود 6.8 درصد از صادرات 

لوله و پروفیل آلومینیوم چین داشـت و سـهم چین 

در تامیـن ایـن محصول ویتنـام حـدود 78.8 درصد 

بـود. پـس از ویتنـام، کشـور فیلیپیـن بـا واردات 69 

هـزار و 1۰۰ تـن لولـه و پروفیـل آلومینیومـی، دومیـن 

مشتری چین بود. سهم فیلیپین در صادرات چین 

در سـال ۲۰۲1 حـدود 6.۳ درصـد بـود. کشـورهای 

به ترتیـب  جنوبـی  آفریقـای  و  اسـترالیا  نیجریـه، 

سـهمی در حـدود 5.5 درصـد، 5.1 درصـد و 4.۲ 

درصد در سال ۲۰۲1 از صادرات چین داشتند.

صنایع  است،  شده  پیش بینی  که  آنجا  از   

به ویژه  آلومینیوم  پروفیل  و  لوله  مصرف کننده 

باشند،  همراه  رشد  با  آینده  در  ساختمان  بخش 

میزان تجارت لوله و پروفیل آلومینیومی در دنیا 

روند افزایشی خواهد داشت.
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کمرنگ شـدن چشـم انداز تداوم رشـد بازار و تضعیف عوامـل بنیادین، از جمله عواملی اسـت 
که منجر به کاهش قیمت آلومینیوم در بازار خواهد شد.

چه عواملی منجر به کاهش قیمت آلومینیوم خواهد شد؟

عرضه و تقاضا در بازار  
برای مقابله با تشدید کمبود برق، اپراتور شبکه 

ذوب  واحد  پنج  از  چین  گوئیژو  استان  برق 

آلومینیوم این استان درخواست کرد تا بار مصرفی 

کاهش  کیلووات  هزار   7۰۰ حدود  را  خود  برق 

 ۰:۰۰ ساعت  از  مصرفی  بار  کاهش  این  دهند. 

بامداد به وقت محلی این استان در 1۳ دسامبر 

۲۰۲۲ آغاز شد و در مدت پنج روز، با کاهش بار برق 

مصرفی حدود ۲۰ درصدی در هر روز پایان یافت. 

بر اساس نظرسنجی موسسه »SMM«، واحدهای 

 Chalco« و   »Guizhou Huaren« ذوب 

خطوط  از  برخی  تعطیلی  به  شروع   »Guizhou

تولید خود کردند که مجموع کاهش ظرفیت آن ها 

بین 16۰ هزار تا ۲۰۰ هزار تن برآورد شد.

ایـن در حالـی اسـت کـه سـه واحـد ذوب دیگـر 

هنـوز کاهـش قابـل  توجهـی در حجـم تولیـد خـود 

 Guizhou« ذوب  واحـد  همچنیـن  نداشـتند. 

Yuanhao« راه اندازی ظرفیت جدید تولید خود را 

بـه تعویـق خواهـد انداخـت. در عیـن حـال ظرفیـت 

بهره بـرداری آلومینیـوم داخلـی چیـن تـا حـد زیـادی 

ثابـت مانـد. بـه عـاوه در سـمت تقاضـا، نرخ هـای 

بهره بـرداری بخش هـای آلومینیـوم، تسـمه، سـیم و 

کابل و فویل آلومینیومی به دلیل حجم سفارش های 

ناکافـی در خـارج از فصـل خریـد و فـروش کاهـش 

بخش هـای  سـایر  بهره بـرداری  نرخ هـای  یافـت. 

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« 

و به  نقل از موسسه »SMM«، این افزایش نرخ بهره 

مطابق با انتظارات بازار بود. همراه با این افزایش نرخ 

بهره، نشانه هایی وجود دارد که مقامات فدرال رزرو 

آمریکا همچنان تا سال آینده نرخ  بهره را باال نگه 

خواهند داشت و انتظار می رود هیچ گونه کاهش 

نرخی تا سال ۲۰۲4 رخ ندهد. طبق نمودار نقطه ای 

کمیته بازار آزاد فدرال که توسط اعظای آن و بر 

اساس انتظارات آن ها ارائه شد، انتظار می رود نرخ 

نهایی که در واقع پایانی بر این افزایش نرخ ها است، 

حدود 5.1 درصد تعیین شود.

کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و شورای 

دولتی، برنامه استراتژیک خود برای توسعه حجم 

تقاضای داخلی این کشور را اعام کردند. در همین 

حال، مقامات بلندپایه دولت چین بار دیگر حمایت 

خود را از صنعت اماک و مستغات اعام کردند و 

باعث افزایش اعتماد بازار به اقتصاد چین شدند.

پس از اینکه چین محدودیت های قرنطینه مرتبط 

با ویروس کرونا در این کشور را کاهش داد، بسیاری از 

ویروس  این  به  آلودگی  افزایش  مناطق چین شاهد 

بودند. پیش بینی می شود که تعداد مبتایان به این 

ویروس در طول یک ماه به اوج خود برسد و تاثیر 

منفی بر اقتصاد داشته باشد. 

فـراوری آلومینیـوم در حـال حاضـر ثابـت اسـت امـا 

مشـاهده  نـرخ  ایـن  در  کاهـش  از  نشـانه هایی 

محدودیت هـای  کاهـش  همچنیـن  می شـود. 

مرتبـط بـا ویـروس کرونـا هنـوز باعـث بهبـود در 

حجم سفارش های نهایی نشده است.

بــه طــور خاصــه، گرایــش نــرخ بهــره در اروپــا و 

رویکــرد  ســمت  بــه  آمریــکا  متحــده  ایــاالت 

انقباضــی بــوده اســت. اگرچــه چیــن در تــاش 

اســت حجــم تقاضــای داخلــی را افزایــش دهــد امــا 

افزایــش مــوارد ابتــا بــه ویــروس کرونــا در ایــن 

کشــور، مانــع از توســعه فعالیت هــای اقتصــادی 

در یــک دوره کوتــاه مــدت خواهــد شــد. بــا توجــه 

گوئیــژو  اســتان  در  تولیــد  ظرفیــت  کاهــش  بــه 

آلومینیــوم داخلــی ممکــن  چیــن، رشــد عرضــه 

است در ماه دسامبر ۲۰۲۲ کاهش یابد.

در  آلومینیوم  فراوری  بخش های  همچنین 

ضعیفی  عملکرد  خریدوفروش  فصل  از  خارج 

داشتند. عامل کاهش موجودی انبار بازرگانان به 

و  واردات  کاهش  از  ناشی  بازیابی مصرف،  جای 

روند نزولی حجم خرید بود.

کمرنگ  مدت،  کوتاه  در  می رسد  نظر  به 

شدن احساسات روند صعودی در بازار در سطح 

کان و کاهش حجم خریدوفروش فصلی، منجر 

در  این  می شود.  آلومینیوم  قیمت  کاهش  به 

و  انبارها  موجودی  کاهش  که  است  حالی 

می کند.  تایید  را  موضوع  این  باال  هزینه های 

پرمعامله ترین  قیمت  که  می شود  پیش بینی 

آلومینیوم  و  شانگهای  آتی  بورس  آلومینیوم 

بورس فلزات لندن در هفته جاری به ترتیب بین 

18 هزار و 5۰۰ تا 19 هزار و ۲۰۰ یوان در هر تن و 

دو هزار و ۳۲۰ تا دو هزار و 48۰ دالر در هر تن 

نوسان داشته باشد.
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بیمه و مالیات بر ارزش افزوده؛ سنگ ریزه در کفش
مدیرعامل شرکت نورد، سجاد تولیدکننده ورق و ظروف آلومینیومی گفت: با توجه به کاربرد های 
فراوان فلز استراتژیک آلومینیوم و بازار مصرف وسیع آن، راغب شدیم تا به عنوان یک صنعتگر در 
حوزه آلومینیوم فعالیت داشته باشیم اما در سال های طوالنی فعالیت در این حوزه، با مشکالت و 
معضالت بسیار و فرازونشیب های فراوان مواجه شدیم؛ با این وجود از این مسیر بازنگشتیم و این 

مجموعه تولیدی را تاکنون سرپا نگه داشته ایم. 

ابراهیم شیشه گر در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

کرد:  بیان  آناین«  »فلزات  تحلیلی  و  خبری 

تحصیات دانشگاهی مرتبط و عاقمندی مهم ترین 

عواملی بود که سبب شد تا به عنوان یک صنعتگر 

به فعالیت در حوزه آلومینیوم تمایل داشته باشم. از 

و  آلومینیوم  فلز  بودن  استراتژیک  مهم تر،  همه 

کاربرد های فراوان آن که باعث به وجود آمدن بازار 

راستای  در  است،  آن شده  برای  مصرف وسیعی 

این حوزه، بسیار  انتخاب هدفمند برای ورود به 

موثر بود. در سال 1۳69 در این مسیر گام نهادیم و 

پشت سر  که  فرازونشیب هایی  تمام  با  تاکنون 

ادامه  فعالیت  به  و  نشده  تسلیم  گذاشته ایم، 

می دهیم. الزم به ذکر است که در ابتدا در زمینه 

تولید پروفیل آلومینیومی مشغول به کار بودیم اما 

علیه  ظالمانه  تحریم های  اعمال  و  روزگار  بد  از 

کشور، به دلیل اینکه این محصول بسیار تخصصی و 

صنعتی بود تقاضا در بازار مصرف آن روند نزولی به 

خود گرفت؛ در این شرایط توانستیم با ارائه راهکاری 

این صنعت،  فعالیت در  ادامه  برای  هوشمندانه 

مجموعه را سرپا نگه داریم. اکنون به دلیل فراگیر 

بودن بازار مصرف ورق آلومینیومی در مقایسه با 

سایر محصوالت آلومینیومی، به تولید این محصول 

نقطه  این  در  موضوع  این  البته  آورده ایم.  روی 

خاصه نمی شود و برای تکمیل زنجیره سودآوری در 

مجموعه، خط تولید ظروف آلومینیومی را هم در 

دستور کار خود قرار داده ایم و در حال حاضر نه تنها 

از ورق تولیدی خود برای ساخت ظروف آلومینیومی 

بهره می بریم بلکه آن را در اختیار دیگر واحد های 

تولیدکننده ظروف آلومینیومی هم قرار می دهیم. 

وی در رابطه با چالش هایی که صنعتگران در 

کرد:  عنوان  هستند  مواجه  آن  با  تولید  مسیر 

چالش هایی که تمام تولیدکنندگان با آن دست و 

شمش آلیاژی آلومینیوم با کیفیت پایین تر به راحتی 

بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به دادو ستد 

می پردازند اما این واحد تولیدی ملزم به پرداخت 

مالیات بر ارزش افزوده بوده و همین مسئله باعث 

رقابت شده  رقبا در میدان  از سایر  افتادن  عقب 

است. به دلیل عرضه شمش آلومینیوم در تناژ باال در 

کانال ها  ی رسمی مانند بورس کاال و نبود نقدینگی 

کافی، نمی توانیم برای تهیه مواد اولیه از طریق بورس 

کاال اقدام به خرید کنیم؛ پس به ناچار به بازار آزاد و 

خرید غیر رسمی شمش، روی می آوریم.  

مدیرعامل شرکت نورد سجاد در خصوص فرایند 

تولیـد ورق و ظـروف آلومینیـوم در ایـن مجموعـه 

گفـت: بـرای تولیـد محصـوالت، بـا توجـه بـه نـوع 

کاربرد آن ها و کیفیت و استحکام مورد نیاز، از انواع 

شـمش آلیاژی و همچنین شـمش خالص آلومینیوم 

اسـتفاده می کنیـم. شـمش خالـص و یـا آلیـاژی  در 

کـوره ذوب شـده و بـر حسـب ویژگی های محصولی 

کـه قـرار اسـت تولیـد شـود، میـزان آلیاژ هـا تنظیـم 

می شود. در مرحله بعدی مذاب آماده شده به شکل 

قرص های آلومینیومی ریخته گری شده و سپس در 

دسـتگاه نـورد، تـا رسـیدن بـه ضخامـت مناسـب، بـه 

ورق  کـه  زمانـی  می شـود.  نـورد  پیوسـته  طـور 

آلومینیومـی بـه ضخامـت مناسـب رسـید، توسـط 

دستگاه برش، به گرده های آلومینیومی در قطر های 

مختلـف بـرش داده می شـود کـه ایـن گرده هـا بـرای 

تولید ظروف در خط تولید ظروف مجموعه استفاده 

 مدیرعامل شرکت نورد سجاد عنوان کرد: 

به دلیل عرضه شمش 
آلومینیوم در تناژ باال 
در کانال ها  ی رسمی 
مانند بورس کاال و 

نبود نقدینگی کافی، 
نمی توانیم برای تهیه 
مواد اولیه از طریق 
بورس کاال اقدام به 

خرید کنیم

پنجه نرم می کنند کمبود نقدینگی و سرمایه در 

گردش واحد های تولیدی است اما موانعی همچون 

بیمه و مالیات بر ارزش افزوده به مانند سنگ ریزه در 

کفش، باعث کند شدن حرکت تولیدکنندگان در 

مسیر رشد می شوند. در رابطه با موضوع مالیات بر 

ارزش افزوده، عده ای از تولیدکنندگان در بازار با تهیه 
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رقابت نداشته باشند کیفیت محصوالت تولیدی 

بود.  نخواهد  برخوردار  الزم  استاندار های  از 

خوشبختانه در چند سال اخیر شاهد حمایت از 

تولید داخل و ترغیب مصرف کنندگان به استفاده 

از محصوالت ایرانی هستیم و این موضوع تاثیر 

بسزایی در شرایط بازار مصرف داشته است.  

غفلت از فرصت های طالیی  
به  اشاره  با  سجاد  نورد  شرکت  مدیرعامل 

پیشی  و  بازار  رونق  باعث  می تواند  که  عواملی 

گرفتن از رقبای خارجی در حوزه ساخت ظروف 

آلومینیومی شود، ابراز کرد: هزینه انرژی در ایران 

است؛  پایین تر  همسایه  کشور های  نسبت  به 

منابع  و  زیر ساخت ها  دارای  ما  کشور  همچنین 

و  باتجربه  انسانی  نیروی  همچنین  و  مناسب 

متخصص در دسترس است که تمام این موارد در 

همراه  فراوانی  چالش های  با  کشور های همسایه 

است. اگر موانعی که اکنون در مسیر تولید قرار 

طایی  فرصت  یک  می توانیم  شوند،  رفع  دارند 

برای خود ایجاد کرده و در منطقه حرف اول را 

باالی خرید  دلیل هزینه  به  متاسفانه  اما  بزنیم. 

مواد اولیه، قیمت گذاری دستوری و قیمت گذاری 

مقطعی آلومینیوم به جای مبنا قرار گرفتن قیمت 

تا  باعث شده  لندن  فلزات  بورس  آلومینیوم در 

واردات مواد اولیه و تولید محصوالت مقرون به 

صرفه نباشد. امکان واردات مواد اولیه ای که در 

از طرفی  اما  تولید می شوند، وجود ندارد  داخل 

عدم قیمت گذاری دائمی آلومینیوم در ایران بر 

حسب مرجع مناسبی همچون بورس فلزات لندن 

و قرار دادن مبنای قیمت گذاری بر حسب بهای 

ارز آزاد، سبب شده قیمت تمام شده محصوالت 

کشور در مقایسه با سایر کشور های منطقه باالتر 

هـم عرضـه می شـوند.  بـازار  بـه  و همچنیـن  شـده 

گرانیـت  از  الیـه ای  بـا  کـه  آلومینیومـی  گرده هـای 

ظـروف  سـاخت  واحـد  در  شـده اند  داده  پوشـش 

آلومینیومـی بـر اسـاس انـدازه، دسـته بندی شـده و 

قالب گیری می شـوند و توسـط دسـتگاه پرس تبدیل 

به محصول نهایی شده و در آخر در قسمت مونتاژ، 

بـازار  بـه  عرضـه  آمـاده  و  بسـته بندی  محصـوالت 

مصرف می شوند. 

حمایت از تولید داخلی  
شیشه گر در رابطه با شرایط بازار مصرف ورق و 

ظروف آلومینیومی اظهار کرد: متاسفانه به دلیل 

کمبود سرمایه در بازار، عده ای از تولیدکنندگان 

ورق  خود،  مجموعه  داشتن  نگه  سرپا  برای 

آلومینیوم را با حداقل ترین سودی که می توان برای 

قیمت  با  حتی  یا  و  گرفت  نظر  در  ورق  فروش 

امر  همین  می کنند.  عرضه  بازار  به  تمام شده، 

سبب ایجاد رقابت تنگاتنگی بین تولیدکنندگان 

شده است. در چنین شرایطی برای واحد هایی که 

توسعه و سرمایه گذاری جدیدی  هیچ گونه طرح 

ندارند، چشم انداز مثبتی پیش بینی نمی شود. اما 

مناسب تری  شرایط  از  آلومینیومی،  ظروف  بازار 

برخوردار است زیرا محصوالت متنوعی مستقیما 

به بازار مصرف عرضه می شوند و مصرف کنندگان 

بر حسب نیاز خود بدون وارد شدن به رقابتی که 

بین تولیدکنندگان شکل گرفته، حق انتخاب دارند. 

البته وجود تنوع در ظروف آلومینیومی و همچنین 

وجود رقیبان متعدد داخلی در بازار، مزیت هایی 

همچون ارتقای کیفیت محصوالت، جذب مشتری 

و افزایش تقاضا ی مصرف کنندگان را در پی دارد 

تولیدات  از  بیشتر  استفاده هرچه  آن  نتیجه  که 

داخلی است؛ اگر تولیدکنندگان رقیبی در میدان 

از  بازار  در  رقابت  امکان  عدم  دلیل  به  و  بوده 

کشور های همسایه عقب بمانیم. 

شیشـه گر در پایـان بـا اشـاره بـه رقابـت کاذبی که 

در بـورس وجـود دارد و سـبب افزایـش قیمـت شـمش 

شـده،  همسـایه  کشـور های  بـه  نسـبت  آلومینیـوم 

خاطرنشـان کـرد: متاسـفانه بـه همیـن دلیـل توانایـی 

رقابت با رقبای خارجی را از دست داده ایم به عنوان 

مثال کشور ترکیه در حوزه   انرژی و منابع مواد اولیه، 

حرفـی بـرای گفتـن نـدارد امـا تنها به علـت در اختیار 

داشـتن تکنولـوژی بـه روز، تعامـل بـا دیگـر کشـور ها و 

صادرات محصوالت توانسته به راحتی از ایران پیشی 

بگیرد. در یک برهه زمانی، بخشنامه ای اباغ شد که 

شـمش آلومینیـوم در بـورس کاال بـا ارز نیمایی عرضه 

نخواهـد شـد؛ در ایـن میـان عرضه کننـدگان شـمش 

آلومینیوم، مبنای قیمت گذاری را بر حسـب قیمت 

ارز آزاد قـرار دادنـد و قیمـت شـمش ۲۰ تـا ۲5 درصـد 

افزایـش پیـدا کـرد بعـد از ایـن اتفـاق دوبـاره مبنـای 

قیمت گذاری بر حسـب ارز نیمایی بازگرداننده شـد 

خـود  بـه  صعـودی  رونـد  قیمت هـا  کـه  زمانـی  امـا 

می گیرند به راحتی کاهش نمی یابند؛ به همین دلیل 

تصمیات خلق الساعه برای تولیدکنندگان دردسرساز 

است. تولیدکنندگان هم اگر تمرکز خود را بر روی حل 

مشـکات قرار دهند به سـبب وجود بروکراسـی ها ی 

پیچیـده اداری از جریـان تولیـد فاصلـه گرفتـه و دچار 

ضـرر می شـوند؛ پـس بـه ناچـار بایـد بـا ایـن شـرایط بـه 

مسـیر ادامـه دهنـد. علی رغـم اینکه بسـیار عاقمند 

را  خـود  فعالیـت  توسـعه ای  طرح هـای  بـا  هسـتیم 

تعالـی صنعـت کشـور نقشـی  گسـترش داده و در 

داشته باشیم اما به دلیل آینده نامعلوم بازار، نوسان 

شدید قیمت مواد اولیه و کمبود نقدینگی این امکان 

فراهـم نیسـت و حفـظ واحـد  تولیـدی در اولویـت قرار 

دارد تا توسعه.





مـــس

هدررفت مواد معدنی با خام فروشی

کاهش تعرفه های ذوب کنسانتره مس در بازار فیزیکی

معدن گراسبرگ اندونزی دومین معدن بزرگ مس در جهان

شرکت »Cordoba Minerals« نیمی از سهام پروژه مس خود را فروخت

تامین مواد اولیه اساسی ترین مشکل تولید است

رونق بازار در گرو ثبات اقتصادی است
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هدررفت مواد معدنی با خام فروشی

مدیر کارگاه ریخته گری برادران محمدی، تولیدکننده شمش مسی و برنجی از سرباره گفت: از 
آنجایی که ایران جزو قدرت های برتر معدنی جهان به شمار می رود، بنابراین می تواند مواد اولیه مورد 
نیاز بسیاری از صنایع کشور را فراهم آورد و در نتیجه باعث افزایش تولید و بهره وری شود و نیز 
توسعه و رونق اقتصادی را برای کشور ایجاد کند اما متاسفانه در این بخش شدیدا گرفتار خام فروشی 
هستیم. به خصوص در استان هایی که ذخایر فراوان معدنی را در خود جای داده اند، با ایجاد شرایط 
مساعد برای سرمایه گذاری در این حوزه می توان زمینه رشد و شکوفایی این نعمت خدادادی را 
فراهم آورد. به طور کلی فرآوری مواد معدنی بسیار با اهمیت است و می تواند درآمد زایی خوبی برای 

کشور داشته و زمینه اشتغال زایی بسیاری را حذف کند.

بـا  گفت وگـو  در  مغانلویـی  محمـدی  فیـاض 

خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آناین« 

بیـان کـرد: کارگاه ریخته گـری بـرادران محمـدی 

صـورت  بـه  را  خـود  فعالیـت   1۳75 سـال  در 

واقـع در  ناجـی  غیر رسـمی در شـهرک صنعتـی 

اسـتان زنجـان آغـاز کـرده اسـت. ایـن کارگاه بـه 

صـورت رسـمی در سـال 1۳86 بـه ثبـت رسـید و 

جایگاه خود را به عنوان تولید کننده شمش مسی 

و برنجـی از سـرباره تثبیـت کـرد. ظرفيت اسـمی 

توليد مجموعه، طبق پروانه بهره برداری سـاليانه 

۲۰۰ تـن اسـت. در حـال حاضـر تنهـا بـا حـدود 5۰ 

درصد از این میزان مشغول تولید شمش مسی و 

برنجـی هسـتیم کـه دلیـل عمـده آن نیـز معضات 

نبود تقاضا، کمبود مواد اولیه است.

از آنجایـی کـه شـمش مـس و برنـج تولیـدی مـا 

نسـبت به کاتد مس دارای قیمت مناسـبی اسـت 

ماننـد  صنایـع  از  بسـیاری  موردتوجـه  بنابرایـن 

تولیـد ظـروف مسـی و برنجـی، قطعـات  صنایـع 

ریختگی و… قرار گرفته است.

تکنولوژی تولید، گرفتار بحران نقدینگی  
محمــدی در مــورد نحــوه تولیــد در کارگاه هــای 

ســنتی تولیدکننــده شــمش مــس، گفــت: از ســرباره 

مســی بــه عنــوان مــاده اولیــه در تولیــد شــمش مــس 

اســتفاده می کنیــم. ســرباره مســی و برنجــی را از 

کارخانه هایــی واقــع در تهــران، قزویــن، زنجــان و… 

کــه ذوب مــس و برنــج انجــام می دهنــد ماننــد 

یــا  برنجــی  و  تولیدکننــدگان محصــوالت مســی 

را  برنجــی  و  مســی  قطعــات  کــه  واحد هایــی 

می کنیــم.  خریــداری  می کننــد،  ریخته گــری 

کوره هــای ذوب مــس در مجموعــه مــا از نــوع کــوره 

دوار بــوده و عیــار ســرباره مــس مورد اســتفاده ما نیز 

حــدود 1۰ درصــد اســت. ســرباره مــس در کــوره دوار 

ــه شــکل شــمش مســی ریخته گــری  ذوب شــده و ب

می شــود کــه ایــن شــمش ناخالــص بــوده و بنابرایــن 

بایــد وارد فــازی شــود که بتوانیــم از آن مس خالص تر 

تولیــد کنیــم. بدیــن منظــور شــمش مــس ناخالــص را 

یــک بــار دیگــر در کــوره ذوب کــرده و ســپس در 

قالب هــای مخصوص، ریخته گری می کنیم؛ پــس از 

ســرد شــدن، شــمش ها را از قالــب جــدا می کنیــم کــه 

عیار مس آن ها 97 درصد به باالست.

الزم به ذکر اسـت بازیافت مس سـرباره برای 
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کمبود یا نبود مواد اولیه؛ چالش   
همیشگی صنعت

وی در خصـوص مشـکات پیـش روی صنعت 

ریخته گـری، اذعـان کرد: مهم ترین مـاده اولیه در 

تولیـد شـمش مـس و برنـج، ضایعـات مـس و برنـج 

و  ذوب  کارخانه هـای  از  را  آن هـا  کـه  اسـت 

ریخته گـری خریـداری می کنیم اما نوسـانات نرخ 

ضایعـات،  بـازار  در  مـس،  جهانـی  قیمـت  و  ارز 

نوسـان ایجـاد کـرده و بـا کاهـش مـواد اولیه، تولید 

نیز سیر نزولی به خود می گیرد. به عنوان مثال، 

مـا مـواد اولیـه مورد نیاز خود را خریداری کرده و 

بـا آن شـمش مسـی و برنجـی تولیـد می کنیـم و 

سـپس آن را به مشـتریان خود می فروشـیم اما اگر 

دوبـاره قصـد خریـد همـان مـواد اولیـه را داشـته 

آن  خریـد  بابـت  را  بیشـتری  بهـای  بایـد  باشـیم، 

بنابرایـن نقدینگـی الزم جهـت  پرداخـت کنیـم؛ 

تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز خـود را نداریـم. در 

واقـع شـرایط بسـیاری از تولیدکننـدگان این حوزه 

بـه گونـه ای اسـت کـه بـا سـود حاصـل از فـروش 

محصـوالت خـود، قـادر نیسـتند مـواد اولیـه مورد 

واحدهـای تولیـدی بـزرگ توجیه اقتصـادی ندارد 

بـه  و  دانسـته  بـی ارزش  را  مـواد  ایـن  بنابرایـن 

کارگاه هـای کوچـک مثـل مـا می فروشـند و مـا این 

سـرباره ها را فـرآوری کـرده و عملیـات پاالیـش را 

روی آن انجـام می دهیـم و در نهایـت شـمش مـس 

یا برنج تولید می کنیم.

محمــدی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا در تولیــد 

شــمش ریخته گری از ماشــین آالت و تجهیزات خاصی 

اســتفاده می کنید یا خیر، گفت: فرایند تولید شــمش 

مــس یــا برنــج بــه تجهیــزات خاصــی نیــاز نــدارد و 

کوره هــای دوار مــورد اســتفاده مــا همگــی ســاخت 

داخل هستند؛ متاسفانه به دلیل عدم تامین نقدینگی 

الزم، قــادر بــه ارتقــای کوره هــا نیســتیم و بنابرایــن بــه 

همین کوره های فعلی خود بسنده می کنیم. 

گفتنـی اسـت بـرای بررسـی میـزان خلـوص 

دسـتگاه  بـه  احتیـاج  برنجـی،  یـا  مسـی  شـمش 

آنالیـز بـا دقـت بـاال اسـت کـه مـا خـود آن را در 

اختیـار نداریـم و بنابرایـن بـرای مشـخص شـدن 

میـزان خلـوص شـمش های تولیدی خـود، آن ها را 

به آزمایشگاه مربوطه ارسال می کنیم.

نیـاز خـود را خریـداری کنند و این در حالی اسـت 

کـه ایـران دارای ذخایـر مـس بـا عیـار باالسـت و 

اسـتفاده از ایـن منابـع ارزشـمند می توانـد مشـکل 

فعـاالن ایـن حـوزه را رفـع کند و در ضمن در تولید 

محصول باکیفیت هم تاثیرگذار باشد.

الزم بـه ذکـر اسـت معضـات مربوط به تامین 

مـواد اولیـه و عـدم رفـع ایـن مشـکل، جدی تریـن 

چالش فعاالن صنعت ریخته گری اسـت؛ بسـیاری 

از همکاران به دلیل این مشکل نتوانستند اوضاع 

بـا  یـا  و  تعطیـل شـده   بنابرایـن  را کنتـرل کننـد. 

تعدیل نیروی انسانی مواجه شده اند.

محمـدی بـا اشـاره به اینکـه در سـال های اخیر 

صعـودی شـدن بهـای حامل هـای انـرژی بـه عنـوان 

صنعـت  در  کـه  اسـت  چالشـی  اصلی تریـن 

ریخته گـری بـا آن مواجـه بوده ایـم، گفـت: یکـی از 

معضـات مهمـی کـه اکثـر تولیدکننـدگان بـا آن 

بهـای  افزایـش  می کننـد،  نـرم  پنجـه  و  دسـت 

حامل هـای انـرژی و مشـکاتی اسـت کـه هم زمـان 

با قطعی برق و گاز ایجاد می شوند.

این فعال صنعت ریخته گری در ادامه اضافه کرد: 
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در فصل تابستان با مشکل تامین برق و در فصل 

زمستان نیز با چالش تامین گاز مواجه هستیم و به 

طور میانگین نیمی از سال را به دلیل کاهش و قطعی 

حامل های انرژی، در باتکلیفی به سر می بریم.

مدیـر کارگاه ریخته گـری بـرادران محمـدی با 

اشـاره به اینکه باتکلیفی در صدور سـند مالکیت 

یکـی از بزرگ تریـن مشـکات تولیدکننـدگان در 

برخـــــی شهـــــرک های صنعتی اســــت، بیان کرد: 

شـهرک صنعتـی ناجـی کـه مجموعـه مـا در آنجـا 

واقع شده است. از مشکات فراوانی مانند صادر 

نشـدن سـندهای مالکیـت زمین هـای واگذار شـده 

به این تولیدکنندگان، مشکل خدمات زیرساختی 

و توزیع نامناسب آن ها رنج می برد.

الزم بـه ذکـر اسـت در اسـتان زنجـان، تمامـی 

صنایـع بـه شـدت به دنبال جذب نیـروی کار بوده 

امـا در ایـن مـورد عمدتـا دچار مشـکل هسـتند. به 

جـز نیـروی کار متخصص، حتی تامین نیروی کار 

بـه  تولیـدی  واحدهـای  در  کار  بـرای  هـم  سـاده 

راحتی میسر نمی شود اما از آنجایی که مجموعه 

ما به عنوان یک کارگاه تولیدی کوچک با سرمایه 

کـــــم اســـــت، بنـــــابراین از لحــــاظ نیروی انسانی 

مشکات کمتری داریم.

ثبات بازار، دغدغه اصلی تولیدکنندگان  
به گفته محمدی، وضعیت بازار شمش مسی 

و  نیست  مناسب  فعلی  شرایط  در  برنجی  و 

مشکات اقتصادی گریبانگیر اکثر تولیدکنندگان 

مسئوالن  اقدام  و  توجه  نیازمند  امر  این  است. 

ذی ربط به منظور حل مشکات اقتصادی است. 

توسعه  و  فعالیت  ادامه  برای  تولیدکننده  یک 

کسب و کار خود به یک ثبات نسبی در بازار نیاز 

دارد تا بتواند با اطمینان خاطر در جهت رسیدن 

به اهداف خود حرکت کند و برای مجموعه خود 

برنامه ریزی مناسبی داشته باشد.

مدیر کارگاه ریخته گری برادران محمدی در 

خصوص صادرات، عنوان کرد: ما ظرفیت خالی 

میزان  هنوز  اینکه  دلیل  به  نداریم  برای صادرات 

تولیدات ما به حدی نرسیده است که بتوانیم مازاد 

آن را صادر کنیم. همچنین چون کارگاه ما کوچک 

است و فضای کافی برای تحقق این امر را در اختیار 

این رو مستقیما وارد مبحث صادرات  از  نداریم، 

نشده ایم. البته می توان گفت شمش تولیدی ما از 

تاجر،  که  بدین گونه  واسطه صادر می شود؛  طریق 

شمش مسی و برنجی را از ما خریداری کرده و به 

تولیدکنندگان خارجی صادر می کند.

 محمـــدی در پاســـخ بـــه ســـوال خبـــــــــرنگار 

»فلـــزات آنایـــن« در مـــورد اینکـــه آیـــا دولـــت 

حمایتـــی از فعـــاالن صنعـــت ریخته گـــری دارد، 

بیـــان کـــرد: بـــه دلیـــل اینکـــه تمامـــا مـــواد اولیـــه 

ـــی هســـتند،  تولیـــد شـــمش مســـی و برنجـــی داخل

بنابرایـــن تنهـــا توقـــع تولیدکننـــدگان ایـــن حـــوزه از 

دولـــت ایـــن اســـت کـــه مـــواد اولیـــه مـــورد نیـــاز 

تولیـــد شـــمش مســـی و برنجـــی، در اختیـــار مـــا 

قرار  گیرد.

بـا  ایـن فعـال صنعـت ریخته گـری در رابطـه 

خـــام فروشــــی مـــــــواد اولــــیه، اظــــــهار داشـــت: 

خصـوص  بـه  معـادن  بخـش  در  سـرمایه گذاری 

ذخایـر مسـی می توانـد زمینـه توسـعه صنعتـی و 

ارزآوری را فراهـم کنـد امـا متاسـفانه معـادن بـا 

توجـه بـه شـرایط نابسـامان فعلـی بـه درآمدزایـی 

نرسـیده اند. بـه طـور کلـی شـرایط معـادن چـه در 

بخـش  در  چـه  و  مقیـاس  بـزرگ  صنایـع  بخـش  

صنایـع بـا مقیـاس کوچـک و متوسـط در کمـا بـه 

سـر می برد و عدم حمایت دولت باعث تعطیلی 

و متروکـه شـدن بسـیاری از معـادن شـده اسـت. 

بحـث خام فروشـی یکـی از معضـات جـدی در 

کشـور ماسـت و نیاز به ورود حاکمیت برای حل 

تولیدکننـدگان  نیـز  و  معـدن کاران  مشـکات 

توقـف  بـا  دارد.  را  آن  بـه  وابسـته  صنایـع 

خام فروشـی شـاهد رونق در اقتصاد کشـور و نیز 

اشتغال زایی خواهیم بود.

پایــان  در  ریخته گــری  صنعــت  فعــال  ایــن 

یادآورشــد: اقتصــاد ایــران در شــرایط فعلــی بــا 

رکــود تورمــی مواجــه شــده اســت. کســب و کارها 

بــا مشــکات عدیــده ای رو بــه رو هســتند و اگــر 

وضعیــت بــه همیــن منــوال پیــش بــرود، شــاهد 

صنعتــی  واحدهــای  از  بســیاری  ورشکســتگی 

کوچک مقیاس خواهیم بود.

یک تولیدکننده برای ادامه 
فعالیت و توسعه کسب و کار 

خود به یک ثبات نسبی 
در بازار نیاز دارد تا بتواند 

با اطمینان خاطر در 
جهت رسیدن به اهداف 
خود حرکت کند و برای 

مجموعه خود برنامه ریزی 
مناسبی داشته باشد
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« 

و به  نقل از موسسه »SMM«، معامات کنسانتره 

مس در بازار فیزیکی در 19 دسامبر ۲۰۲۲ به شدت 

افزایش یافت. بر این اساس تعرفه های ذوب مبادله 

شده کنسانتره مس تمیز بین معادن و واحدهای 

ذوب حدود 84 تا 85 دالر در هر تن، بین معادن و 

معامله گران 81 تا 8۲ دالر در هر تن و بین معامله گران 

و واحدهای ذوب بین 87 تا 89 دالر در هر تن در 

نوسان بود. این کاالها قرار بود در سه  ماهه اول سال 

۲۰۲۳ ارسال شوند. بر اساس برآوردهای موسسه 

»SMM«، عرضه محدود کنسانتره مس در بازار 

فیزیکی با کاهش شاخص کنسانتره مس وارداتی این 

موسسه برای سه هفته متوالی مرتبط است. به همین 

دلیل تعرفه های ذوب باالی ارائه شده سود چندانی 

عاید معامله گران کنسانتره مس نکرد. بررسی های 

موسسه »SMM« نشان داد که تعرفه های ذوب بین 

واحدهای ذوب و معامله گران مبنای قیمتی حدود 

سه تا پنج دالر در هر تن داشت. 

در چنین شرایطی، معامله گران بیشتر مایل 

بودند در تسویه موقعیت های فروش و خرید در 

در روز جمعه 1۶ دسامبر 2022، شاخص هفتگی کنسانتره مس وارداتی موسسه »SMM« به ۸7 دالر 
و ۶7 سنت در هر تن رسید که 0.۸3 دالر در هر تن نسبت به هفته قبل کمتر بود.

بازار فیزیکی تاخیر ایجاد شود و قصد تغییر آن ها 

به سفارش های بلندمدت در اوایل سال ۲۰۲۳ را 

داشتند. افزایش خطرات ناشی از روند تولید و 

آمریکای  در  بزرگ  معادن  از  برخی  حمل ونقل 

جنوبی، موجب کاهش بیشتر عرضه کنسانتره 

مس در بازارهای فیزیکی شده است.

خبر مهم دیگر اینکه هفته منتهی به 19 دسامبر 

۲۰۲۲ در روند تولید در معدنی در آمریکای جنوبی 

رسانه های  گزارش  به  شد.  ایجاد  اختال  دوباره 

خارجی، تعدادی از شهروندان کشور پرو بار دیگر 

استان  در  کوزکو  شهر  نزدیکی  در  مهمی  جاده 

کانچیس این کشور را مسدود کردند و عده ای دیگر 

استان  از جاده های  برخی دیگر  از متعرضان، در 

رابطه  ایجاد کردند. در همین  کانچیس موانعی 

ظرفیت ذخایر انبار کانسار مس »Las Bambas« در 

آستانه رسیدن به حد مجاز بود که احتمال کاهش یا 

توقف تولید در این کانسار را افزایش داد. بر این 

اساس موجودی انبار کنسانتره مس درون کارخانه ای 

به حدود 5۰۰ هزار تن )حدود 1۲5 هزار تن فلز( رسید 

در  تولید  روند  حفظ  برای  اضطراری  اقدامات  و 

کانسار »Las Bambas« تا پایان سال جاری انجام 

شد. مذاکرات بین شرکت »First Quantum« با 

دولت پاناما به دلیل ارائه خواسته های غیر منطقی 

این شرکت به منظور بهره برداری از کانسار مس 

»Cobre Panama« با شکست مواجه شد. دولت 

پاناما هشدار داد که از انجام هر اقدامی در جهت 

اطمینان حاصل کردن از ادامه روند طبیعی برداشت 

از این معدن دریغ نخواهد کرد.

طبق داده های موسسه »SMM«، موجودی 

کنسانتره مس در انبار بنادر در روز جمعه 16 

دسامبر ۲۰۲۲ به 746 هزار تن از نظر محتوای 

فیزیکی رسید که 1۳ هزار تن کاهش را نشان 

می دهد. از این روز، بندر آنتوفاگاستا و شرکت 

Anglo American همچنان از مبناهای قیمتی 

تعیین شده قبلی برای کنسانتره مس در سال 

۲۰۲۳ یعنی 88 دالر در هر تن پیروی نکردند. 

 ۲۰ مس  کنسانتره  قیمت گذاری  ضریب 

مبنای  بر  فیزیکی  بازار  در  داخلی  درصدی 

تحویل به انبار کارخانه ها حدود 88.5 تا 89.5 

درصد تعیین شد.

 کاهش تعرفه های ذوب کنسانتره مس در بازار فیزیکی
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 به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آناین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

 »Freeport-McMoran«  آرمان آتورپات، شرکت 

در  مس  تولیدکنندگان  بزرگ ترین  از  یکی   )FCX(

دنیاست که حدود 9.5 درصد از مس جهان را در 

این  مرکزی  دفتر  کرده  است.  تامین   ۲۰۲1 سال 

این  دارد.  قرار  آمریکا  آریزونای  ایالت  در  شرکت 

شرکت چند ملیتی، معادن زیادی در نقاط مختلف 

جهان شامل دو معدن در آمریکای جنوبی، 9 معدن 

در آمریکای شمالی و معدن گراسبرگ در کشور 

اندونزی دارد. متوسط طول عمر معادن این شرکت 

حدود ۲5 سال تخمین زده شده  است.

در  شرکت  این  معادن  مس  ذخایر  حجم 

شمالی  آمریکای  پوند،  میلیارد   ۳۲.۲ اندونزی 

4۳ میلیارد پوند و آمریکای جنوبی ۳1.9 میلیارد 

کلی  حجم  همچنین  شده  است.  برآورد  پوند 

ذخایر طا ۲7.1 میلیون اونس و مولیبدن ۳.۳9 

کلی،  طور  به   شده  است.  اعام  پوند  میلیون 

و  طا  مس،  شرکت  این  تولیدی  محصوالت 

تولیدشده  مسی  محصوالت  هستند.  مولیبدن 

 معدن گراسبرگ اندونزی،
دومین معدن بزرگ مس در جهان

شرکت فری پورت، یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان مس، طال و مولیبدن در جهان است. این 
در  را  گراسبرگ  معدن  و  آمریکای شمالی  در  معدن   9 جنوبی،  آمریکای  در  معدن  دو  شرکت 
اندونزی دارد. معدن گراسبرگ با 32.2 میلیارد و معدن »Cerro Verde« با 27.9 میلیارد پوند، 
بیشترین سهم را در بین ذخایر مس این شرکت دارند. معدن گراسبرگ عالوه بر قسمت های 
 »Grasberg Block Cave«، »Deep Mill Level Zone« روباز، سه بخش زیرزمینی به نام های
و »Big Gossan« دارد. شرکت »Freeport McMoran« حدود 49 درصد از سهام این معدن 
را در اختیار دارد و مابقی سهام متعلق به دولت کشور اندونزی است. در سال 2021، ذخیره بخش 
»Grasberg Block Cave« از معدن گراسبرگ حدود 1۵ درصد و سایر معادن اندونزی حدود 2 
درصد از کل ذخایر این شرکت را به خود اختصاص داده اند. محصول اصلی تولیدی در معادن 

اندونزی، کنسانتره و کاتد مس است.

شامل کنسانتره، کاتد، مفتول و سایر است.

 El« و   »Miami« پاالیـش  و  ذوب  واحدهـای 

Paso« در آمریکا و واحد »Atlantic« در اسپانیا به  

 PT« طـور کامـل و حـدود 4۰ درصـد از واحـد ذوب

 »Freeport-McMoran« بـه شـرکت  »Smelting

تعلــــــــق دارد. میزان درآمد واحد »Atlantic« در 9 

مـاه اول سـال ۲۰۲۲ حـدود 1.8 میلیـارد دالر اعـام 

شـد کـه بـه دلیـل نگهـداری و تعمیـرات شـرکت و 

کاهـش قیمـت مـس در سـال اخیـر حـدود ۲۲ درصـد 

نسبت به دوره قبل کاهش داشته  است.
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سهم 49 درصدی از معادن گراسبرگ  
معــدن گراســبرگ بــا ظرفیــت مــس 8۰۰ هــزار 

شــمار  بــه  جهــان  در  مــس  معــدن  دومیــن  تــن، 

می آیــد کــه در پاپــوآ در کشــور اندونــزی قــرار گرفته 

ــاز، ســه  ــر قســمت روب ــن معــدن عــاوه ب  اســت. ای

 Grasberg Block« بخــش زیرزمینــی بــه نام هــای

 Big« و   »Cave« ،»Deep Mill Level Zone

 »Freeport-McMoran« دارد. شرکت »Gossan

حــدود 49 درصــد از ســهام ایــن معــدن را در اختیــار 

دارد و مابقــی ســهام بــه دولــت کشــور اندونــزی 

ایــن  در  تولیــدی  اصلــی  محصــول  دارد.  تعلــق 

معــدن، کنســانتره مــس اســت. حجــم ذخایــر طای 

معــدن ایــن شــرکت در اندونــزی بــرای ســال ۲۰۲1 

حــدود ۲6.6 میلیــون اونــس بــرآورد شــد کــه نســبت 

بــه ذخایــر مــس ۳۲.۲ میلیــون پونــد ایــن کشــور 

مقدار قابل توجهی است.

 »El Abra« معــادن آمریــکای جنوبــی شــامل

پــرو هســتند.  و »Cerro Verde« در  در شــیلی 

کنســانتره و کاتــد مــس تولیدشــده در ایــن معــادن 

طبــق قراردادهــای بلندمــدت فروختــه می شــود. 

معــدن »Cerro Verde« بــا ظرفیــت مس 5۰۰ هزار 

تــن، ششــمین معــدن بــزرگ دنیا به شــمار مــی رود. 

عــاوه بــر مــس، کنســانتره مولیبــدن و نقــره، از 

دیگر محصوالت این معدن به  شمار می روند.

شــامل  شــمالی  آمریــکای  مــس  معــادن 

 Morenci«، »Bagdad«، »Safford«، »Sierrita«،«

Miami«، »Chino«« و »Tyrone« می شــوند کــه 

در کشــور آمریــکا قــرار دارنــد. معــدن »Morenci« بــا 

ظرفیــت مس57۰ هزار تن، چهارمین معــدن مس در 

جهــان اســت و محصــوالت تولیــدی آن کنســانتره و 

کاتــد مــس هســتند. حــدود 7۲ درصــد از ســهام ایــن 

ــق  ــه شــرکت »Freeport-McMoran« تعل معــدن ب

دارد. دو معــدن دیگــر این شــرکت »Henderson« و 

»Climax« در ایالــت کلــرادو کشــور آمریــکا هســتند 

که فقط مولیبدن تولید می کنند.

ایــن شــرکت در »Miami« آمریــکا یــک معــدن 

تولیــد مفتــول  و  بازیافــت  واحــد ذوب،  روبــاز، 

دارد. از آنجایــی کــه اســید ســولفوریک محصــول 

جانبــی بــرای کنســانتره مــس تولیدشــده در واحــد 

ــدگان  ــن واحــد یکــی از تامین کنن ذوب اســت، ای

اصلــی ســولفوریک اســید بــه  حســاب می آیــد کــه 

آمریــکای  واحدهــای  تمــام  نیــاز  مــورد  اســید 

شمالی را تامین می کند.

پیش بینی تولید بیش از 4.3 میلیون   
پوند مس در 2022

حجــم فــروش ســاالنه فلــز مــس ۳.8 میلیــارد 

پونــد و طــا 1.4 میلیــون اونــس در ســال ۲۰۲1 اعــام 

شــد کــه بــه ترتیــب 6 درصــد و ۳6 درصد نســبت به 

بررســی  بــا  داشــته اند.  افزایــش  گذشــته  ســال 

صــورت  گرفتــه در گــزارش ســالیانه ســال ۲۰۲1 ایــن 

شــرکت و هدف گذاری هــای انجــام شــده، حجــم 

ــارد  ــه 4.۳ میلی ــان ســال ۲۰۲۲ ب ــا پای ــروش مــس ت ف

پونــد و حجــم فــروش طــا بــه 1.6 میلیــون اونــس 

خواهــد رســید. ایــن در حالــی اســت کــه تــا پایــان 9 

مــاه اول ســال ۲۰۲۲، حــدود 95 درصــد از حجــم 

فــروش مــس و 11۲ درصــد از حجــم فــروش طــا 

تحقــق یافتــه  اســت. بنابرایــن پیش بینی می شــود تا 

پایــان ســال حجــم فــروش مــس و طــا تــا حــد زیــادی 

از مقادیر اعام شده شرکت فراتر رود.
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در نمــودار یــک، حجــم ذخایر قطعــی و احتمالی 

 »Freeport-McMoran« مــس در معــادن شــرکت

رســم شــده  اســت. معدن گراســبرگ با ۳۲.۲ میلیارد 

پونــد و معــدن »Cerro Verde« بــا ۲7.9 میلیــارد 

پونــد، بیشــترین ســهم را در بیــن معــادن بــه خــود 

اختصاص داده اند.

 در ســـال ۲۰۲1، ذخایـــر معـــادن گراســـبرگ 

 15 حـــدود   »Grasberg Block Cave« معـــدن 

ـــر از ۲ درصـــد از کل  درصـــد و ســـایر معـــادن کمت

اختصـــاص  خـــود  بـــه  را  شـــرکت  ایـــن  ذخایـــر 

 Grasberg Block« داده انـــد. واحـــد زیرزمینـــی

Cave« بـــه تنهایـــی حـــدود 5۲ درصـــد از ذخایـــر 

مـــس کشـــور اندونـــزی را تامیـــن می کنـــد. پـــس از 

 Kucing« و   »Deep Mill Level Zone« آن، 

 »Big Gossan« هـــر کـــدام ۲۰ درصـــد و »Liar

حـــدود 7 درصـــد از منابـــع مـــس ایـــن کشـــور را 

خود جای داده اند.

 »Freeport-McMoran« میــزان درآمــد شــرکت

در ســال ۲۰۲1، حــدود ۲۲ میلیــارد و 845 میلیــون دالر 

بــود کــه نســبت بــه ســال ۲۰۲۰ حــدود ۳8 درصــد 

افزایــش داشــت. در نمــودار دو، درآمــد ناخالــص 

شــرکت »Freeport-McMoran« در ســال ۲۰۲1 بــه 

تفکیک نوع محصول و جغرافیای فروش آورده شده 

 اســت. در ســال ۲۰۲1، حــدود 76 درصــد از درآمــد ایــن 

شــرکت از طریــق فــروش کنســانتره، کاتــد و مفتول به 

ســال  ایــن  در  عاوه برایــن،  آمــده  اســت.  دســت 

کشــورهای آمریــکا، ســوییس و اندونــزی بیشــترین 

سهم را در خرید محصوالت این شرکت دارا بودند.

 حجــم درآمــد شــرکت در ســال ۲۰۲1 از فــروش 

کنســانتره مــس حــدود 49 درصــد، کاتــد ۲9 درصد و 

مفتــول و ســایر محصــوالت مســی، حــدود 49 درصد 

داشــته   اســت.  افزایــش   ۲۰۲۰ ســال  بــه  نســبت 

همچنیــن میــزان درآمــد حاصــل از فــروش از کشــور 

ــزی  ــکا ۲7 درصــد، ســوئیس 45 درصــد و اندون آمری

44 درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ رشد داشته  است.

کاهش ۸ درصدی انتشار کربن دی اکسید  
 »Freeport-McMoran« از آنجایی که شرکت

ــن تولیدکننــدگان مــس  به عنــوان یکــی از بزرگ تری

گازهــای  انتشــار  در  را  مهمــی  نقــش  جهــان  در 

در  زیــادی  اقدامــات  ســاالنه  دارد،  گلخانــه ای 

زمینــه اســتفاده از منابــع انرژی تجدیدپذیر توســط 

ایــن شــرکت برنامه ریــزی می شــود. بــا توجــه بــه 

تــا  نظــر دارد  ایــن شــرکت در  پاریــس،  معاهــده 

انتشــار کربــن دی اکســید خــود را تــا ســال ۲۰5۰ 

تقریبا به صفر برساند.

بــه  طــور کلــی، کربــن دی اکســید منتشر شــده از 

هــر صنعــت بــه ســه گســتره نــوع یک و ۲ و ۳ تقســیم 

ــن  ــزان انتشــار کرب ــک، می ــوع ی می شــود. گســتره ن

دی اکســید بــرای تولیــد محصــول بــه  طــور مســتقیم 

را بیــان می کنــد. بــه  طــور مثــال، میــزان انتشــار 

کربــن دی اکســید از ماشــین آالت و تجهیــزات یــک 

شــرکت در ایــن دســته قــرار می گیــرد. گســتره نــوع 

صــورت  بــه  دی اکســید  کربــن  انتشــار  بــه   ،۲

غیرمســتقیم و از طریــق تامیــن انــرژی بــرای تولیــد 

محصول اشاره دارد.

گستره نوع ۳، هرگونه انتشار کربن دی اکسید 

یا  و  از طریق حمل ونقل محصول، مصرف کاغذ 

حتی میزان انتشار کربن دی اکسید هر کدام از 

محصوالت اولیه مورد نیاز هر شرکت برای تولید 

محصول را در بر می گیرد. بررسی مقدار انتشار 

پیچیده  امری   ،۳ گستره  در  دی اکسید  کربن 

است و به راحتی قابل اندازه گیری دقیق نیست.

از  درصـــد   7۰ حـــدود  کـــه  اســـت  گفتنـــی 

انتشـــار کربـــن دی اکســـید ایـــن مجموعـــه مربـــوط 

واحدهـــای   ،»Atlantic« ذوب  واحـــد  بـــه 

آمریـــکای جنوبـــی و شـــمالی اســـت و ۳۰ درصـــد 

دارد.  تعلـــق  اندونـــزی  معـــادن  بـــه  آن  مابقـــی 

ــتره 1 و ۲  ــید گسـ ــن دی اکسـ ــار کربـ ــزان انتشـ میـ

ایـــن شـــرکت در ســـال ۲۰۲۰، حـــدود 7.1 میلیـــون 

ـــه ســـال گذشـــته حـــدود 8  ـــود کـــه نســـبت ب ـــن ب ت

درصـــد و از ســـال ۲۰16، ســـاالنه 469 هـــزار و 6۲7 

تن کاهش پیدا کرده  است.
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 شرکت »Cordoba Minerals« نیمی از سهام 
پروژه مس خود را فروخت

شـرکت »Cordoba Minerals« در روز پنج شـنبه هشـتم دسـامبر 2022 اعالم کرد که با مدیریت 
شـرکت »JCHX« وارد یـک توافق اسـتراتژیک شـده اسـت تـا به  طور مشـترک پروژه مـس، طال و 
نقره کانسـار آالکران در کلمبیا را توسـعه دهند. »JCHX« یک شـرکت معدنی پیشـرو در چین اسـت 

و در حال حاضر یکی از سهام داران شرکت »Cordoba Minerals« به شمار می آید.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آناین« و 

به نقل از سایت »Mining.com«، به عنوان بخشی از 

این قرارداد، شرکت »JCHX« نیمی از سهام مالکیتی 

پروژه آالکران را به مبلغ 1۰۰ میلیون دالر خریداری 

خواهد کرد و پرداخت این مبلغ در سه قسط انجام 

خواهد شد. اولین مبلغ معادل 4۰ میلیون دالر نقد پس 

از عقد قرارداد است که انتظار می رود تا پایان سه ماهه 

اول ۲۰۲۳ انجام شود. دومین مبلغ معادل 4۰ میلیون 

دالر نقد پس از تکمیل مطالعه امکان سنجی برای پروژه 

آالکران و ارائه ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پروژه 

»EIA« پرداخت خواهد شد. سومین مبلغ معادل ۲۰ 

میلیون دالر نقد پس از اخذ تاییدیه ارزیابی پیامدهای 

زیست محیطی که باید ظرف دو سال انجام شود، 

پرداخت خواهد شد.

دالر  میلیـون   1۰ معـادل   »JCHX« شـرکت 
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بـه  را  کارگشـایی  وام  قالـب  در  پیش پرداخـت 

 »Cordoba Minerals« صورت نقدی به شرکت

پرداخـت خواهـد کـرد و انتظـار مـی رود تـا قبـل از 

پایان دسامبر ۲۰۲۲ و پس از امضای توافق نامه ها، 

ایـن مبلـغ در قالـب سـرمایه گذاری جهت توسـعه 

 Cordoba« پروژه آالکران اسـتفاده شـود. شـرکت

 ۲۰19 نوامبـر  در  بـار  اولیـن  بـرای   »Minerals

را   »JCHX« بـا شـرکت خـود  اسـتراتژیک  ارتبـاط 

 »JCHX« شـرکت  هم زمـان  کـرد.  اعـام 

بـرای  را  کانـادا  دالر  میلیـون   11 سـرمایه گذاری 

شـرکت  سـهام  از  درصـد   19.9 خریـداری 

ایـن  طبـق  داد.  انجـام   »Cordoba Minerals«

توافق نامـه جدیـد هـر دوی ایـن شـرکت ها شـرکای 

سـرمایه گذار مشـترک در پـروژه آالکـران خواهنـد 

بـود. الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن شـرکت در ژوئـن 

۲۰۲۰ مدیریـت پـروژه آالکـران را برعهـده گرفـت. 

شـرکت  عامـل  مدیـر  مونتویـا،  آرمسـترانگ  سـارا 

»Cordoba Minerals« در بیانیـه ای اعـام کـرد 

پـروژه  شـریک  یافتـن  از  صحبـت  کـه  هنگامـی 

آالکـران شـد، بـا اعتمادی که شـرکت »JCHX« به 

شـرکت »Cordoba Minerals« داشـت، تصمیم 

ایـن  میـان  توافق نامـه ای  چنیـن  امضـای  بـه 

شـرکت ها گرفته شـد. با توجه به تخصص شـرکت 

بـا  و  »JCHX« در حـوزه معدنـی و ساخت وسـاز 

شـرکت  تجربـه  از  کـه  کافـی  شـناخت  بـه  توجـه 

»JCHX« وجـود داشـت، ایـن شـرکت پذیرفـت تـا 

در قالـب یـک توافق نامه به توسـعه معـدن آالکران 

به شرکت »Cordoba Minerals« کمک کند.

پــروژه آالکــران کــه در ۳9۰ کیلومتــری شــمال 

غربــی شــهر بوگوتــا و 16۰ کیلومتــری شــمال شــهر 

مــــــدلین قـــــــرار دارد، در آینــــــده نــــزدیـــــک بـــــــه 

تبدیــل  کلمبیــا  در  مــس  معــدن  بزرگ تریــن 

آالکــران  کانســار   ،۲۰18 ســال  در  شــد.  خواهــد 

ملــی  پــروژه  عنــوان  بــه  کلمبیــا  دولــت  توســط 

بســیار  اولویــت  نشــان دهنده  کــه  شــد  اعــام 

باالی آن برای این کشور است.

اولیــه  امکان ســنجی  مطالعــه  یــک  طبــق 

اوایــل ســال ۲۰۲۲  آن در  مســتقل کــه گــزارش 

منتشــر شــد، ارزش خالــص فعلــی پــروژه آالکــران 

حــدود  بــه  درصــدی   8 مالیــات  کســر  از  پــس 

415.1 میلیــون دالر و نــرخ بــازده داخلــی ۲5.4 

درصــدی بــا دوره بازپرداخــت ۲.9 ســاله رســید. 

پــروژه  ایــن  اولیــه  ســرمایه  هزینــه  همچنیــن 

شــد.  بــرآورد  دالر  میلیــون   4۳4.9 حــدود 

ــی نشــان  ــل صورت حســاب های مال تجزیه وتحلی

می دهــد کــه 6۰ درصــد از هزینــه ســرمایه اولیــه 

می توانــد از طریــق وام تامیــن شــود. ایــن امــر 

کســر  از  پــس  ســاالنه  بــازده  میــزان  متوســط 

مالیــات ۲7.۲ درصــدی را بهبــود می بخشــد امــا 

بــه طــور جزئــی ارزش خالــص فعلــی پــروژه را بــه 

۳94.5 میلیــون دالر کاهــش می دهــد. در طــول 

ایــن  آالکــران،  معــدن  ســاله   1۳ تخمیــن  عمــر 

 68.8 ســاالنه  تولیــد  میانگیــن  دارای  معــدن 

میلیــون پونــد مــس، 55 هــزار اونــس طــا و ۳86 

هــزار اونــس نقــره و امــکان فــرآوری ۲۲ هــزار تــن 

سنگ معدن در روز است.

انتظـــار مـــی رود معـــدن آالکـــران شـــرایط را 

بـــرای کســـب 19۰.4 میلیـــون دالر درآمـــد بـــر بهـــره 

مالکانـــه بـــه اضافـــه 514.۲ میلیـــون دالر عایـــدی 

از  حمایـــت  منظـــور  بـــه  درآمـــد  بـــر  مالیـــات 

برنامه هـــای دولتـــی و اجتماعـــی در کلمبیـــا و 

جوامع محلی فراهم کند.

حــال  در   »Cordoba Minerals« شــرکت 

حاضــر توســعه پــروژه را از طریــق حفــاری طبــق 

مرحلــه امکان ســنجی پیــش می بــرد. تــا بــه امــروز، 

کمپیــن حفــاری ۲۰۲۲ بــر کانــی مــس و طــا با عیار 

ایــن  تاییــد  و  آالکــران  کانســار  ذخایــر  در  بــاال 

همبســتگی ایجــاد شــده بــر طبق مــدل محرمانگی 

پیشرو در اتحادیه اروپا تاکید دارد.

بــه عــاوه، بــرآورد کلــی از ذخایــر ایــن کانســار 

ــاری  پــس از به روز رســانی و تکمیــل برنامــه حفـــــ

۲۰ هــــــزار متـــری فعلی انجام خواهد شد.

ســهام شــرکت »Cordoba Minerals« بعــد 

از توافــق بــا شــرکت »JCHX« در تاریــخ هشــتم 

افزایــش  درصــد   ۲7.5 حــدود   ،۲۰۲۲ دســامبر 

یافــت. همچنیــن ارزش جــاری ســرمایه بــازار ایــن 

کانــادا  دالر  میلیــون   44.6 حــدود  بــه  شــرکت 

افزایش یافت.

پروژه آالکران که در 
390 کیلومتری شمال 

غربی شهر بوگوتا و 1۶0 
کیلومتری شمال شهر 

مدلین قرار دارد، در آینده 
نزدیک به بزرگ ترین 
معدن مس در کلمبیا 

تبدیل خواهد شد 
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بـــا  گفت وگـــو  در  اوغور آبـــاد  زارع  حمیـــد 

خبرنـــگار پایـــگاه خبری و تحلیلـــی »فلـــزات آناین«، 

ـــز ری در  ـــر برن ـــزان برت ـــان کـــرد: شـــرکت آلیاژ ری بی

ســـال 1۳76 فعالیـــت خـــود را در کارگاهـــی واقـــع در 

پوئینـــک ورامیـــن آغـــاز کـــرد و در ســـال 1۳81 جهـــت 

توســـعه تولیـــدات خـــود و تامیـــن نیازهـــای بـــازار و 

مشـــتریان اقـــدام بـــه احـــداث کارخانــــه ای در 

شــــــــهرک صنعـــــتی شمـــس آبــــــاد کـــــــرد کـــه 

شــــــــات   ریخـــــته گری،  واحـــــدهای  شامــــــــل 

ــرل  ــنگ کاری و کنتـ ــین کاری، سـ باســـت، ماشـــ

کیفیت است.

در واقــع هــدف از تاســیس ایــن شــرکت، تولیــد 

عــدم  نیــز  و  اشــتغال زایی  و  فلزات رنگیــن 

قطعــات  تولیــد  زمینــه  در  صنعتــی  وابســتگی 

و  صنعتــی  ماشــین آالت  قطعــات  پاالیشــگاه ها، 

و  پروانه هــا  آتش نشــانی،  تجهیــزات  کشــاورزی، 

صنایــع  بــه  مربــوط  )قطعــات  کشــتی  اجــزای 

قــرار  دریــا  شــور  آب  مجــاورت  در  کــه  دریایــی 

می گیرند(، اتصاالت و شیرآالت و… است. 

این شرکت جزو معدود تولیدکنندگان قطعات 

و  خــام  صــورت  بــه  شــناور  الکتروپمپ هــای 

ماشــین کاری شــده بوده و بر همین اســاس مشــتریان 

ما نیز صنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع 

کشتی ســازی، صنایع ماشــین آالت صنعتی، صنعت 

حفاری و… هستند.

هم اكنــون شــرکت آلیاژ ریــزان برتــر برنــز ری با 

انــواع  تــن  ســاليانه 14۳  توليــد  اســمی  ظرفيــت 

پروانــه  طبــق  فلزات رنگیــن  و  قطعــات صنعتــی 

بهره بــرداری اســت و بــه شــرط حمایــت شــدن از 

طــرف دولــت و ثبــات در بــازار، توانایــی تولیــد 

بیشتر از این ظرفیت را خواهد داشت.

ادامــه  در  ریخته گــری  صنعــت  فعــال  ایــن 

تصریــح کــرد: تمامی دســتگاه ها و تجهیــزات مورد 

اســتفاده در شــرکت آلیاژ ریــزان برتــر برنــز ری، 

ســاخت شــرکت های ایرانی هستند. این مجموعه 

همچنین اقدام به بومی ســازی بســیاری از قطعات 

ایــن ماشــین آالت کــرده و در ایــن امــر به خودکفایی 

رسیده  است.

قفل نوسانات نرخ ارز بر بازار تولید  
مدیرعامــل شــرکت آلیاژ ریــزان برتــر برنــز ری 

در خصــوص نحــوه تامیــن مواد اولیــه و چالش های 

موجــود در ایــن زمینــه، مطــرح کــرد: مــواد اولیــه، 

مــورد نیــاز خــود را از بــازار آزاد بســیار گران تــر از 

بــازار بــورس کاالی ایــران تهیــه می کنیــم. تامیــن 

صنعــت  فعــاالن  چالــش  مهم تریــن  اولیــه  مــواد 

ریخته گــری بــوده و در حــال حاضــر نیــز بــازار 

مــواد اولیــه بــا رکــود مواجــه شــده اســت؛ چراکــه 

قیمــت مــس و آلومینیــوم همــواره در حــال نوســان 

بوده و ثبات مشخصی ندارد.

شــایان ذکــر اســت کــه یکــی از مــواد اولیــه 

و  بــوده  ضایعــات  مــا،  مجموعــه  نیــاز  مــورد 

بخشــی هــم فروآلیاژهایــی ماننــد نیــکل، قلــع، 

ســرب و روی، منگنــز اســت. در خصــوص تامیــن 

تامین مواد اولیه اساسی ترین مشکل تولید است
  مدیرعامل شرکت آلیاژ ریزان برتر برنز ری، تولید کننده انواع قطعات صنعتی به روش ریخته گری 
گفت: یکی از معضالت اساسی مجموعه های تولیدی، کمبود و گرانی مواد اولیه است و اگر این 
نیاز به موقع و با هزینه ای مناسب فراهم نشود، تولیدکنندگان را با بحران های بسیاری رو به رو 

می کند که این چالش باعث می شود فعاالن صنایع از مسیر هدف خود دور بمانند.

ضایعــات بــه عنــوان مــواد اولیــه بایــد اشــاره کــرد 

کــه در ایــران مخصوصــا در مناطــق صنعتــی بــا 

بحران تامین ضایعات رو به رو هستیم.

وی ضمــن اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه قیمــت 

از دو  متاثــر  آن  آلیاژهــای  و  مــس  اولیــه  مــواد 

در  مــس  قیمــت  و  داخلــی  دالر  نــرخ  متغیــر 

بــورس فلــزات لنــدن اســت، اضافــه کــرد: یکــی از 

مهم تریــن معضاتــی کــه تولیدکننــدگان صنعــت 

ریخته گــری را آزار می دهــد، نوســانات نــرخ ارز 

بــه قیمــت جهانــی  نــرخ مــاده اولیــه  و تعییــن 

بــوده کــه ســبب افزایــش قیمــت مــس و آلیاژهــای 

مرتبــط بــا آن و فــروش آن هــا بــه قیمــت بســیار باال 

بــه تولیدکننــدگان شــده اســت؛ در صورتــی کــه 

تولیدکننــده گاهــی مجبــور اســت محصــوالت 

بــه  قیمــت جهانــی  از  پایین تــر  بســیار  را  خــود 

فروش برســاند و این ضرر برای تولیدکنندگانی 

کــه نقشــی اساســی در اشــتغال زایی بــر عهــده 

دارند، بسیار سنگین است.

افزايــش  ارز،  نــرخ  نوســانات  آثــار  از  يكــي 

قيمــت مــواد اوليــه وارداتــي ماننــد قلــع اســت، 

بــه طــور مثــال در ســال قبــل قلــع را بــه ازای هــر 

کیلوگــرم 9۰۰ هــزار تومــان خریــداری می کردیــم 

هــر  ازای  بــه  آن  قیمــت  جــاری  ســال  در  امــا 

کیلوگــرم بــه یــک میلیــون و 7۰۰ هــزار تومــان 

رسیده است.

مدیرعامــل شــرکت آلیاژ ریــزان برتــر برنــز 

ری همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه منابــع انســانی 

مدیرعامل شرکت آلیاژریزان برتر برنز ری:
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یکــی از ســرمایه های ملــی محســوب می شــود، 

اظهــار کــرد: در بســیاری از مواقــع تــاش کردیــم 

مجموعــه  بــرای  ماهــر  و  جــوان  نیروهــای  تــا 

اســتخدام کنیــم کــه ایــن امــر محقــق نشــد زیــرا 

متاســفانه جوانــان ایرانــی تمایلــی بــه فعالیــت در 

حــوزه تولیــد و بــه طــور کلــی مشــاغل ســخت را 

بــا  آزاد  مشــاغل  دنبــال  بــه  بیشــتر  و  ندارنــد 

درآمــد بــاال هســتند کــه همیــن امــر ســبب شــده 

اســت بــا کمبــود نیــروی انســانی مواجــه شــویم و 

بنابرایــن مجبــور بــه اســتفاده از کارگــران اتبــاع 

خارجی شدیم.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال های آینــده 

ــن  ــع ای ــرژی و رف ــن ان ــه تامی ــوط ب معضــات مرب

فعــاالن  پیــش روی  چالــش  عمده تریــن  مشــکل 

صنعــت ریخته گــری خواهــد بــود، گفــت: تامیــن 

ــرژی یکــی از چالش هــای عمــده ای اســت کــه  ان

نــه تنهــا مجموعــه مــا بلکــه همــه شــرکت های 

صنعتــی بــا آن مواجهنــد. تقریبــا دو روز در هفته 

مجموعــه مــا بــا قطعــی بــرق دســت و پنجــه نــرم 

زمان هــای  در  منظــور  همیــن  بــه  و  می کنــد 

تولیــد  کاهــش  حداکثــری،  تولیــد  بــا  مناســب 

زمان قطعی برق را جبران می کنیم.

الزم بــه ذکــر اســت شــهرک صنعتــی شــمس آباد 

بــرای تامیــن آب مــورد نیاز کارخانه هــا و کارگاه های 

تولیدی خود با مشکل مواجه بوده و تولیدکنندگان 

فعــال در ایــن شــهرک صنعتــی مجبور به اســتفاده از 

آب چاه و شور هستند.

تولید مطلوب در گرو حمایت از   
واحدهای تولیدی

زارع با اشــاره به وضعیت نابســامان اقتصادی 

در کشــور گفــت: متاســفانه بــا کســادی گســترده 

وضعیــت،  ایــن  در  همیشــه  و  مواجهیــم  بــازار 

تولیدکننــده بیشــتر از ســایر اقشــار در جامعــه 

آســیب پذیر می شــود. فعــاالن صنایــع بــرای ادامــه 

فعالیــت خــود بــه یــک ثبــات نســبی در بــازار نیــاز 

دارنــد. همچنیــن یکــی از اصلی تریــن دغدغــه مــا 

نوســانات قیمــت مــس اســت کــه ایــن امــر بــه 

سیاســت های نادرســت مســئوالن ذی ربــط مرتبط 

بــا وضــع قوانیــن نادرســت و بــدون  اســت کــه 

مشــورت بــا تولیدکننــدگان، باعــث ایجــاد ایــن 

وضعیت اسفناک می شوند.

برنــز  برتــر  آلیاژ ریــزان  مدیرعامــل شــرکت 

ری ضمــن انتقــاد از عــدم حمایــت و پشــتیبانی 

دولــت از تولیدکننــدگان، اظهــار کــرد: حمایــت 

دولــت از فعــاالن صنعتــی، ســبب رونــق در بــازار 

می شــود و می تــوان گفــت تنهــا راه رهایــی از 

بخــش  از  حمایــت  فعلــی،  نابســامان  وضعیــت 

تولیــد بــوده کــه دولــت بــا تمهیــدات الزم در 

خصــوص تامیــن مــواد اولیــه کافــی مــورد نیــاز 

همســایه بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه ایــران 

تولیدکننــده مس اســت و معادن مــس بزرگی در 

اختیار دارد، در تولید و رقابت در حوزه صنعت 

ریخته گــری می تواند ســرآمد باشــد اما متاســفانه 

بــه دالیــل مختلفــی ایــن امــر میســر نشــده اســت. 

بــه عنــوان مثال تجهیزات و ماشــین آالت صنعتی 

مــورد اســتفاده در ایــران بــه هیــچ عنــوان بــا ترکیه 

قابــل قیــاس نیســتند چراکــه تهیــه بســیاری از این 

ماشــین آالت صنعتــی مــورد نیــاز بــرای واحدهــای 

تولیدی ممکن نیست.

مدیرعامــل شــرکت آلیاژ ریــزان برتــر برنز ری 

تولیدکننــدگان، ضمــن حمایــت از آن هــا، زمینــه 

ــز فراهــم  اشــتغال زایی و ســودآوری بیشــتر را نی

شــاهد  کــه  اســت  صــورت  ایــن  در  و  می کنــد 

خروج کشور از رکود خواهیم بود.

توانایی رقابت با رقبا را نداریم  
وی خاطرنشــان کــرد: از آنجایی کــه شــرایط 

درســتی بــرای صــادرات محصــول فراهم نیســت 

و مشــکات متعــددی دامن گیــر تولیدکننــدگان 

اســت، مجموعــه آلیاژ ریــزان برتــر برنــز ری بــه 

مبحث صادرات ورود نکرده است.

زارع در خصوص مقایســه ایران با کشــورهای 

صنعــت  چشــم انداز  خصــوص  در  پایــان  در 

ــادآور شــد: چشــم  انداز ایــن  ــران، ی ریخته گــری ای

صنعــت بــه شــرایط اقتصــادی حاکــم بــر کشــور 

اقتصــاد فعلــی در  زیــرا شــرایط  اســت  وابســته 

وضعیــت مناســبی نیســت و همــت بــاالی دولــت 

را بــرای بیــرون آمــدن از ایــن شــرایط بحرانــی 

می طلبــد. بــا مســاعد شــدن اوضــاع اقتصــادی 

کشــور و ایجــاد ثبــات در بــازار، مســلما شــاهد 

اقتصــادی  رونــق  نتیجــه  در  و  تولیــد  افزایــش 

خواهیــم بــود امــا اگــر شــرایط اقتصــادی بــه همیــن 

منــوال ادامــه یابــد، نمی توانیــم شــاهد پیشــرفت 

در صنعت ریخته گری باشیم. 
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سعید شعبانی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

کرد:  بیان  آناین«،  »فلزات  تحلیلی  و  خبری 

شرکت ذوب و نورد شعبانی واقع در استان یزد، 

زمینه  و  آغاز کرد  از سال 1۳88  را  فعالیت خود 

فعالیت آن، تولید ورق مسی است.

نـورد  و  ذوب  شـرکت  توليـد  اسـمی  ظرفيـت 

شـعبانی طبـق پروانـه بهره بـرداری بيـش از ۲۰۰ تـن 

ورق مسـی در سـال اسـت امـا در حـال حاضـر تنهـا 

بـا ۲۰ درصـد ظرفیـت قـادر بـه توليـد بـوده و در 

صـورت بازگشـت ثبـات بـه بـازار، توانایـی تولیـد 

ایـن  داشـت؛  خواهـد  را  ظرفیـت  ایـن  از  بیشـتر 

رکـود  نظیـر  مختلفـی  عوامـل  بـه  تولیـد  کاهـش 

تورمـی و شـرایط اقتصـادی حاکـم بـر بـازار و نیـز 

مـا  مشـتریان  اسـت.  مرتبـط  اولیـه  مـواد  کمبـود 

عمدتـا صنایـع ظـروف  مسـی هسـتند امـا بـه طـور 

الکتریکـی،  اجـزای  خـودرو،  در  ورق مسـی  کلـی 

سیسـتم های تهویـه، نمای سـاختمان ها بـه صورت 

روکش دیوارها و… کاربرد دارند.

در  شعبانی  نورد  و  ذوب  شرکت  مدیرعامل 

از  تولید ورق های مسی  برای  ادامه عنوان کرد: 

فرایند نورد استفاده می کنیم. ضایعات مسی پس 

از ذوب به شکل شمش تخت ریخته گری می شود 

که این شمش با استفاده از دستگاه نورد به ورق 

ماشین آالت  و  تجهیزات  می شود.  تبدیل  مسی 

مورد استفاده ما شامل کوره ذوب القایی، دستگاه 

نورد، قیچی و… است. همیشه سعی داشته ایم که 

از ماشین آالت و تجهیزات ساخت داخل در فرایند 

رو  این  از  ببریم،  بهره  خود  محصوالت  تولید 

دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده در مجموعه 

ما، تماما ساخت ایران است و حتی توانستیم برخی 

مدیرعامل شرکت ذوب و نورد شعبانی، تولید کننده ورق مسی گفت: نوسانات قیمت، صنعتگران 
را با چالش های جدی مواجه کرده است و در شرایط فعلی هیچ افق روشنی برای آینده واحدهای 
تولیدی خود متصور نبوده و همچنان در انتظار شرایط باثبات اقتصادی هستند تا بتوانند تولید خود 
را تداوم ببخشند. عالوه براین، عدم تامین کافی مواد اولیه که یکی از دالیل آن نوسانات شدید 

قیمت است، باعث شده واحدهای تولیدی با رکود مواجه باشند.

از ماشین آالت خود را در داخل مجموعه بسازیم.

با چالش تامین مواد اولیه مواجهیم  
وی در خصــــــــــوص چالــــــــش های پیـــــــش روی 

تولیدکننـــدگان ورق مســـی اظهـــار کـــرد: وضعیـــت 

کنونـــی اقتصـــادی کشـــور چنگـــی بـــه دل نمی زنـــد و 

تولیدکننـــدگان بـــا چالش هـــا و مشـــکات عدیـــده ای 

از جملـــه کمبـــود نقدینگـــی، رکـــود بـــازار، رکـــود 

تورمـــی، کمبـــود ســـرمایه در گـــردش، بی ثباتـــی 

نـــرخ ارز، ناکارآمـــدی قوانیـــن و مقـــررات، عـــدم 

حمایـــت از جانـــب دولـــت، کمبـــود نیـــروی انســـانی 

و… مواجه هستند.

در  شعبانی  نورد  و  ذوب  شرکت  مدیرعامل 

همین راستا ادامه داد: تنها از ضایعات مسی برای 

از  را  مواد  این  می کنیم؛  استفاده  ورق  تولید 

رونق بازار در گرو ثبات اقتصادی است
مدیرعامل شرکت ذوب و نورد شعبانی:
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محصوالت  مصرف کننده  صنایع  کارخانجات 

مسی و یا از بازار آزاد تهیه می کنیم اما نوسانات 

نرخ ارز و قیمت جهانی مس و همچنین کمبود 

ضایعات در بازار، سبب شده با کاهش تامین مواد 

با شرایط  از یک سو  بنابراین  اولیه مواجه شویم. 

ناپایدار موجود و التهاب در بازار نمی توان انتظار 

افزایش تولید را داشت و از سویی دیگر با افزایش 

قیمت مواد اولیه، قیمت تمام شده محصول نیز 

افزایش می یابد و تولیدکنندگان با کاهش مشتری 

رو به رو می شوند؛ در نتیجه نوسانات بازار همیشه 

به ضرر تولید کننده است.

عناصر  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  شعبانی 

است،  آن  انسانی  منابع  صنعتی،  هر  تاثیرگذار 

تصریح کرد: مجموعه ما علی رغم شرایط دشورای 

که با آن دست و پنجه نرم می کند همواره سعی 

داشته نیروی انسانی خود را حفظ کند و در حال 

مشکلی  با  انسانی  نیروی  تامین  لحاظ  از  حاضر 

مواجه نیستیم اما با تمام تاشی که برای حفظ 

نیروی انسانی خود داریم به دلیل کاهش تولید و 

نابسامان  شرایط  از  ناشی  که  تجاری  فعالیت 

اقتصادی است تعداد نیروی کار فعال ما از 7۰ نفر 

شرایط  ادامه  با  و  است  یافته  کاهش  نفر   ۳۰ به 

آشفته فعلی، تعداد نیروی انسانی فعال ما از این 

هم کمتر خواهد شد.

این تولیدکننده افزایش قیمت تعرفه  حامل های 

انرژی را از دیگر مشکات صنایع مختلف عنوان 

هزینه  اخیر  سال های  در  داشت:  بیان  و  کرد 

حامل های انرژی چندین برابر افزایش داشته است 

که تولیدکنندگان توان پرداخت آن را ندارند. 

افزایش تولید نیازمند حمایت دولت  
ــا  ــورد شــعبانی ب مدیرعامــل شــرکت ذوب و ن

ــه مــدام در  ــی قیمــت مــواد اولی ــان اینکــه وقت بی

نوســان اســت، تولیدکننــده و مصرف کننــده در 

بــازار باتکلیــف می ماننــد و عمــا کار تولیــد قفــل 

می شــود، گفــت: نوســانات قیمــت مــواد اولیــه بــه 

ــر موجــب شــده اســت  خصــوص در ماه هــای اخی

تولیدکننــدگان نتواننــد حتــی وضعیــت خــود را تــا 

کلــی  طــور  بــه  و  کننــد  پیش بینــی  ســال  پایــان 

ایــن  قــدرت برنامه ریــزی را از دســت داده انــد؛ 

مســئله موجــب ایجــاد عــدم اطمینــان در تعییــن 

ایــن  می شــود.  نیــز  محصــوالت  فــروش  قیمــت 

شــرایط ســبب شــده برخــی از واحد هــای تولیــدی 

بــه ناچــار ورشکســتگی را بپذیرنــد و تولیــد خــود را 

متوقــف کننــد. همیــن امــر انگیــزه تولیــد از بیــن 

ــه   ــا ب بــرده و ســرمایه گذاران را ترغیــب می کنــد ت

جــای فعالیــت در عرصــه تولیــد، بــرای حفــظ ارزش 

بــازار  در  ســرمایه گذاری  بــه ســمت  خــود  پــول 

ــال در اســتان  ــه طــور مث ــد؛ ب ســکه و ارز روی آورن

یــزد 1۳ تولیدکننــده ورق مســی وجــود داشــت کــه 

ــه و  ــه ســه واحــد تولیــدی تقلیــل یافت ــون ب هم اکن

دلیــل آن هــم همیــن کمبــود و نبــود مــواد اولیــه و 

نوسانات قیمت آن است.

از  حمایت  به  دولت  بی توجهی  به  شعبانی 

تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: متاسفانه دولت 

نیز از تولیدکنندگان هیچ حمایتی نمی کند، در 

صورتی که پشتیبانی دولت از فعاالن صنایع سبب 

قیمت  کاهش  نتیجه  در  و  واسطه ها  حذف 

سود  به  اتفاق  این  که  می شود  نهایی  محصول 

تولیدکننده و مصرف کننده خواهد بود.

وی همچنین اذعان کرد: به دلیل اینکه هنوز 

میزان تولیدات ما در حدی نیست که بتوانیم مازاد 

آن را صادر کنیم بالطبع صادرات هم نداریم و فقط 

توانایی برآورده کردن نیازهای داخلی را داریم.

نــورد  و  ذوب  شــرکت  مدیرعامــل  پایــان  در 

شــعبانی در خصوص چشــم انداز تولید ورق مســی، 

روز  هــر  کشــور  فعلــی  شــرایط  شــد:  یــادآور 

نگران کننده تــر از قبل می شــود و تولیدکننــده ناچار 

اســت تولیــد خــود را کاهــش داده تــا بتوانــد بــه 

فعالیت خود ادامه دهد وگرنه باید ورشکســتگی را 

بپذیــرد. در واقــع آینــده ایــن حرفــه بســته بــه شــرایط 

اقتصــادی حاکــم بــر کشــور اســت، اگر چــرخ اقتصاد 

کشــور خــوب بچرخــد مســلما شــاهد رونــق در تولید 

خواهیــم بــود امــا اگــر همچنــان رکــود در اقتصــاد 

باشــد،  داشــته  ادامــه  شــکل  همیــن  بــه  کشــور 

نمی توانیــم انتظــار پیشــرفت را در صنایــع داشــته 

مــا  بــرای  وضعیــت  بهتریــن  کل  در  باشــیم. 

تولیدکنندگان، ثبات قیمت مواد اولیه است.

شرایط فعلی کشور هر 
روز نگران کننده تر از قبل 

می شود و تولیدکننده 
ناچار است تولید خود را 
کاهش داده تا بتواند به 
فعالیت خود ادامه دهد 

وگرنه باید ورشکستگی 
را بپذیرد
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سرب و روی

هرروز بدتر از دیروز؛ حال صنعت روی خوب نیست
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هر روز بدتر از دیروز؛ حال صنعت روی خوب نیست

مدیرعامل شرکت امین صنعت پویا، تولیدکننده شمش روی گفت: با توجه به تقاضای باالی 
شمش روی در جهان و نظر به اینکه ایران پتانسیل تولید شمش روی به میزان 400 هزار تن 
در سال را دارد، اگر استراتژی های مناسبی در راستای تامین نیاز بازار های جهانی و صادرات 
در پیش گرفته می شد اکنون می توانستیم در بورس فلزات لندن تعیین کننده قیمت روی باشیم 

که متاسفانه این مهم به دلیل وجود مشکالت فراوان تحقق نیافت.  

خبرنــگار  بــا  در گفت وگــو  عبداللهــی  جــال 

پایــگاه خبــری و تحلیلی »فلــزات آناین« بیــان کرد: 

شــرکت امیــن صنعــت پویــا  فعالیت خــود را از ســال 

1۳9۳ بــا تولیــد شــمش روی آغــاز کــرد. بــا توجــه بــه 

اینکــه صنعــت روی بــه عنــوان یکــی از صنایــع مــادر 

برشــمرده می شــود و همچنیــن عاقمندی بــه حوزه 

صنایــع معدنــی و فلــزی، تصمیــم گرفتیــم تــا بــه 

عنــوان یــک فعــال صنعــت روی در رشــد و تعالــی 

صنعت کشور سهیم باشیم. 

بــه مشــکاتی کــه گریبان گیــر  اشــاره  بــا  وی 

تولیدکننــدگان شــده اســت، اظهــار کــرد: ضربه هــای 

مهلکــی بــر پیکــر صنعــت روی فــرود آمدنــد از جملــه 

تصویــب بخشــنامه رفــع تعهــد ارزی بــدون در نظــر 

گرفتــن جوانــب کارشناســی و باتکلیفــی صــادرات 

شــمش روی کــه از طریــق ورود موقــت خــاک معدنــی 

انجــام می شــد بــه مــدت چهــار ســال از زمــان ابــاغ 

بخشنامه مربوطه؛ تولیدکنندگان برای اینکه بتوانند 

صــادرات انجــام داده و بــه تولیــد ادامــه دهنــد، بــا 

مراجعه به نهاد های مربوطه درخواســت مهلت های 

ســه ماهــه در خصــوص رفع تعهد ارزی می کننــد. در 

رابطه با مقوله رفع تعهد ارزی که در پاییز امسال به 

ــزم  ــدگان شــمش روی مل ــب رســید، تولیدکنن تصوی

هســتند ارز ناشــی از صــادرات محصــوالت را در 

ــد. در  ــی عرضــه کنن ــرخ ارز نیمای ــا ن ســامانه نیمــا ب

حالــی کــه فعــاالن ایــن عرصــه از حاشــیه ســود باالیــی 

برخــوردار نیســتند و خــاک معدنــی مــورد نیاز خــود را 

بــا نــرخ ارز آزاد خریــداری می کننــد. تاکنــون دولت و 

بانــک مرکــزی هیچ گونه ارز نیمایی به تولیدکنندگان 

عرضــه نکــرده و ایــن نــوع ارز چــه زمانــی کــه بــا نــرخ 

چــه  و  می شــد  عرضــه  تومــان  و ۲۰۰  هــزار  چهــار 

هم اکنــون کــه بــا نــرخ ۲8 هــزار 5۰۰ تومــان عرضــه 

می شــود، بــه صنعتگــران تعلــق نگرفتــه و مــا بــه ناچــار 

ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می کنیم.

مدیرعامــل شــرکت امیــن صنعــت پویــا در همیــن 

راســتا ادامــه داد: صنعــت روی بــا تمــام صنایــع مــادری 

کــه در کشــور وجــود دارنــد متفــاوت اســت زیــرا اکثــر 

صنایع مادر دیگر، توسط بخش دولتی اداره می شوند 

و دولــت  هنگامــی کــه ضــرری بــه فعــاالن ایــن صنایــع 

وارد شــود، از آن هــا حمایــت می کنــد امــا در خصــوص 

صنعــت روی، بایــد گفــت 7۰ درصــد ایــن صنعــت بــه 

بخــش خصوصــی تعلــق دارد و تنهــا ۳۰ درصــد آن 

زیرمجموعه بخش دولتی است. در بخش خصوصی 

ــه دلیــل  اگــر واحد هــای تولیــدی دچــار ضــرر  شــوند، ب

اینکــه هیــچ پشــتیبانی ندارنــد سرنوشــت آن هــا بــه 

تعطیلــی ختــم می شــود؛ زیرا حاشــیه ســود این صنعت 

بســیار محــدود اســت. عمده هزینــه ای که در صنعت 

روی صــرف می شــود مربــوط بــه خاک معدنی بــوده اما 

متاســفانه در ایــن زمینــه هــم مشــکاتی ناشــی از 

ســازمان های  توســط  غیرکارشناســی  قیمت گــذاری 

ذی ربط وجود دارد. 

قیمت گذاری دستوری بالی جان   
صنعت روی 

عبداللهــی بــا اشــاره قیمت گــذاری دســتوری 

مــواد اولیــه اذعــان کــرد: ایــن نهاد ها با تعیین قیمتی 

غیرمنطقــی بــرای خــاک معدنــی، باعــث می شــوند 

ســود شــرکت های تولیدکننده شــمش روی به شدت 

کاهــش یابــد و اگــر در ایــن میــان ســودی هــم حاصــل 

می شــود، ناشــی از تورم و افزایش قیمت هاســت؛ به 

عنــوان مثــال اگــر تولیدکننــده ای، خاک معدنــی را با 

قیمــت کمتــری در دو مــاه گذشــته خریــداری کــرده 

باشــد اکنــون بــه دلیــل افزایــش قیمــت، ســودی را 

نصیــب خــود می کنــد امــا اگــر شــرایط قیمتــی تغییر 

جــز  ســرانجامی  تولیدکننــده  شــرکت های  نکنــد، 

ورشکســتگی ندارنــد. انحصــار تعییــن قیمــت خــاک 

معدنــی اکســیدی در دســتان دولــت قــرار دارد و ۳۰ 

درصــد خــاک معدنــی تولیدکننــدگان روی را دولــت 

تامیــن می کنــد؛ 7۰ درصــد باقی مانــده از طریــق 

واردات تامیــن می شــود پــس دولــت می توانــد بــا در 

پیــش گرفتــن یــک اســتراتژی مناســب، قیمــت خــاک 

ــا  ــا صنعــت روی بتوانــد ب معدنــی را کاهــش دهــد ت

ســرعت بیشــتری در مســیر رشــد حرکــت کنــد. در 

خــاک  قیمت گــذاری  خصــوص  در  حاضــر  حــال 

معدنــی و شــمش روی در بــورس کاال، تناقضاتــی 

وجــود دارد بــه عنــوان مثــال قیمــت فــروش شــمش 

روی 8۳ هــزار تومــان بــه ازای هــر کیلوگــرم اســت امــا 

مدیرعامل شرکت امین صنعت پویا عنوان کرد:
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قیمــت خریــد خــاک معدنــی 9۰ هــزار تومــان بــه ازای 

هر کیلوگرم است که جای تاسف دارد. 

وی بــا بیــان اینکــه میــزان تولیــد شــمش روی 

جوابگــوی نیــاز داخلــی اســت مطــرح کــرد: در دهــه 

7۰ میــزان تولیــد روی در کشــور بــه حــدی پاییــن بــود 

کــه بــرای تامیــن نیــاز داخــل، شــمش روی بایــد وارد 

می شــد امــا اکنــون بــه دلیــل اینکــه ایــن صنعــت 

شــرایط  می شــود،  اداره  بخــش خصوصــی  توســط 

دگرگــون شــده اســت. در حــال حاضــر حــدود ۲7۰ 

هــزار تــن شــمش روی در کشــور تولیــد می شــود کــه 

7۰ هــزار تــن بــرای تامیــن نیــاز داخلــی کافــی بــوده و 

۲۰۰ هــزار تــن آن مــازاد اســت کــه بایــد از طریــق 

ــوص  ــه ســایر کشــور ها صــادر شــود. خل صــادرات ب

شــمش روی تولیــدی در آن زمــان 99.95 درصــد بــود 

امــا اکنــون تولیدکنندگان قادر به تولید شــمش روی 

بــا خلــوص بــاالی 99.98 درصــد هســتند. شــرکت 

ــا  ــه تولیــد شــمش روی ب ــا قــادر ب امیــن صنعــت پوی

خلــوص 99.99 درصــد و ســرب زیــر ppm 5۰ اســت؛ 

بــه ســبب ایــن اتفــاق، هزینه هــا کاهــش و کیفیــت 

محصــول نهایــی افزایــش یافتــه امــا در ســوی دیگــر 

ــد  ــاش می کنن ــدگان ت ــی کــه تولیدکنن ماجــرا زمان

هزینه هــا افزایــش نیابــد، ســازمان های ذی ربــط بــا 

افزایــش قیمــت خــاک معدنــی، تعــادل در کفه تــرازو 

را برهم می زنند.

لزوم سرمایه گذاری بر شیوه های نوین   
تولید روی 

مدیرعامــل شــرکت امیــن صنعــت پویــا بــا اشــاره 

بــه اهمیــت صنعــت روی و ســرمایه گذاری بــر روی 

اســتثنایی  فرصت هــای  از  اگــر  شــد:  یــادآور  آن 

همچــون فــرآوری خــاک کربناته که در ایــران به وفور 

یافــت می شــود بهــره بــرده بودیــم، می توانســتیم بــا 

ارزش افــزوده حاصــل از آن، تکنولــوژی تولیــد شــمش 

روی از خاک معدنی ســولفوره را وارد کشــور کنیم. 

بــا توجــه بــه اینکــه تکنولــوژی تولیــد شــمش روی از 

خــاک معدنــی ســولفوره کــه یک تکنولــوژی های تک 

اســید  می تــوان  روی  تولیــد  بــا  هم زمــان  و  بــوده 

تولیــد کــرد، کشــور های  نیــز  بــرق  ســولفوریک و 

توســعه یافته بــه راحتــی ایــن تکنولــوژی را در اختیــار 

مــا قــرار نمی دهنــد امــا اگــر تولیدکننــدگان بخــش 

خصوصــی میــان خــود ائتافــی را تشــکیل می دادنــد 

و هــر یــک، بخشــی از ایــن تکنولــوژی را وارد کشــور 

می کــرد، اکنــون هــم تحریم هــا را خنثی کــرده بودیم 

ــم. امــا  ــوژی دســت یافتــه بودی ــن تکنول ــه ای و هــم ب

تولیدکننــدگان بــه ســبب مشــکات بــه وجــود آمــده 

دیگر از نظر مالی این قدرت را ندارند و کشــور های 

ــا تولیدکننــدگان وارد  توســعه یافته هــم مســتقیما ب

مذاکــره نمی شــوند، پــس نیــاز اســت تــا دولــت بــا 

برقــراری تعامــل بــا ایــن کشــور ها، زمینــه  تحقــق ایــن 

موضــوع را فراهــم کنــد. معــادن سرشــاری از خــاک 

معدنــی ســولفوره در ایــران وجــود دارد کــه از آن هــا 

اســتفاده نشــده و ایــن تکنولــوژی مهــم می توانــد 

یاری رسان تعالی صنعت کشور باشد.  

تصمیمات غیرکارشناسی  
عبداللهــی بــا اشــاره بــه دیگــر چالش هــای فعاالن 

صنعــت روی تصریــح کــرد: نکتــه جالــب اینجاســت 

کــه صنعــت روی در زمــره صنایعــی کــه از حاشــیه 

ســود باالیــی برخوردارنــد همچــون پتروشــیمی و 

ــی کــه  ــه و هــر قانون ــرار گرفت شــرکت های دولتــی ق

بــرای ایــن صنایــع در نظــر گرفتــه می شــود دامن گیــر 

ــی همچــون  ــن حــوزه هــم می شــود. قانون ــاالن ای فع

معافیــت مالیاتــی ناشــی از صادرات کــه در مهر ماه 

ســال جــاری تصویــب شــد. وضــع قوانینــی از ایــن 

قبیــل ســبب می شــود تا حــواس تولیدکننــده تنها بر 

روی حــل مشــکات متمرکــز باشــد، همیــن موضــوع 

هزینه های جبران  ناپذیری را به آن ها وارد می کند. 

وی در رابطه با موانعی که در مســیر صادرات 

شــمش روی وجــود دارد، توضیــح داد: دولــت بــا 

اخــذ عــوارض صادراتــی از تولیدکننــدگان شــمش 

روی کــه اساســا قــرار اســت مــازاد نیــاز داخلــی ایــن 

محصــول را صــادر  کننــد، بــاری مضاعــف بــر دوش 

مــا گذاشــته اســت. ایــن عــوارض بایــد در زمانــی 

اخــد شــود کــه نیــاز داخلــی به یک محصــول به طور 

کامــل مرتفــع نشــده و صــادرات آن در حــال انجــام 

اســت. قیمــت شــمش روی عرضــه شــده در داخــل، 

همــراه بــا یارانه هــای فــراوان و زیــر قیمــت بازار هــای 

جهانــی اســت. 9۰ درصــد مصرف کننــدگان شــمش 

ضربه های مهلکی بر پیکر 
صنعت روی فرود آمدند 

از جمله تصویب بخشنامه 
رفع تعهد ارزی بدون 
در نظر گرفتن جوانب 

کارشناسی و بالتکلیفی 
صادرات شمش روی که 
از طریق ورود موقت خاک 
معدنی انجام می شد به 
مدت چهار سال از زمان 

ابالغ بخشنامه مربوطه
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روی در کشــور صنایــع گالوانیــزه هســتند امــا فقــط 

را  داخلــی  تولیدشــده  روی  شــمش  از  بخشــی 

مصــرف می کننــد؛ در واقــع نیــاز صنایــع داخلــی به 

صــورت کامــل تامیــن می شــود. بنابرایــن از صنایــع 

ــی اخــذ  ــد عــوارض صادرات تولیــد شــمش روی نبای

پیگیری هــای  موضــوع  ایــن  بــا  رابطــه  در  شــود. 

بســیاری را انجــام داده ایــم امــا هــر بــار بــا تغییــر 

مدیــران و وضــع قوانیــن جدیــد، ایــن ســیکل دوبــاره 

ــر  ــد مجــددا پیگی تکــرار شــده و تولیدکننــدگان بای

امور باشند.

مدیرعامــل شــرکت امیــن صنعــت پویــا در رابطــه 

بــا مشــکاتی کــه در بحــث انــرژی صنایــع وجــود 

دارد، ابــراز کــرد: بــا وجــود اینکــه صنعــت روی جــز 

صنایــع  انرژ ی بــر بــه شــمار می آیــد، امــا ارزش آفرینــی 

ــا  ــی دارد. تولیدکننــدگان شــمش روی ب بســیار باالی

تبدیــل خــاک معدنــی بــه شــمش و صــادرات آن، در 

رونــد ارزآوری بــه کشــور ســهیم هســتند. موضوعــی 

کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد ایــن اســت کــه 

متاســفانه از لحــاظ انرژی بــری، صنعــت روی در رده 

ــرار داده شــده اســت؛ بهــای  صنعــت پتروشــیمی ق

گاز دریافتــی از مــا بــه ازای هــر مترمکعــب، دو هزار 

تومــان اســت در صورتــی کــه بهــای گاز دریافتــی از 

صنایــع دیگــر 5۰۰ تومــان بــه ازای هــر مترمکعــب 

اســت. جالب تــر اینکــه در تابســتان بــا قطعــی بــرق و 

مواجــه  گاز  تامیــن  محدودیــت  بــا  زمســتان  در 

هســتیم کــه ایــن عوامــل ســبب مختــل شــدن رونــد 

تولیــد می شــوند. بــه دلیــل محدودیت هــای تامیــن 

گاز واحد هــای صنعتــی، گاز ایــن شــرکت بــه مــدت 

ــه  ــه همیــن دلیــل از گازوئیــل ب ســه روز قطــع شــد ب

عنــوان ســوخت جایگزین اســتفاده کردیــم. در رابطه 

بــا هزینــه خریــداری گازوئیــل هــم امــا و اگر هایــی 

وجــود دارد؛ گازوئیلــی کــه ۳۰۰ تومــان بــه ازای هــر 

لیتــر فروختــه می شــود بــرای مــا صنعتگــران یــک 

هــزار و 7۰۰ تومــان قیمت گــذاری شــده اســت کــه آن 

هــم نهایــی نیســت. اصــل مطلــب اینجاســت کــه از 

ســوی نهاد هــای مربوطــه بــه مــا اعــام کرده انــد کــه 

بانکــی  بایــد ضمانت نامــه  بــرای خریــد گازوئیــل، 

ارائــه دهیــم زیــرا ممکــن اســت قیمــت نهایــی بــر 

حســب قیمــت فــوب خلیــج فــارس تعییــن شــود. بــا 

ایــن کار ممکــن اســت قیمــت گازوئیــل بــه 17 تــا 18 

هــزار تومــان بــه ازای هــر لیتــر افزایــش پیدا کنــد و ما 

ملــزم بــه تســویه خرید هــای فعلــی بــا قیمتــی باشــیم 

کــه اردیبهشــت مــاه ســال آینــده تعییــن خواهد شــد! 

رونــد  مهــار  باعــث  می توانــد  کــه  عاملــی  تنهــا 

صعــودی تــورم در کشــور و افزایــش ارزش پــول ملــی 

بــا  امــا  افــزوده بیشــتر اســت  ایجــاد ارزش  شــود، 

مشــکاتی کــه وجــود دارد، تــوان تولیــدی فعــاالن 

صنعت روی به شدت کاهش یافته است.

عبداللهــی در رابطــه بــا آینــده صنعــت روی 

در کشــور خاطرنشــان کــرد: اگــر شــرایط بــر همیــن 

منــوال پیــش بــرود، تولیدکننــدگان اندکــی هــم کــه 

در ایــن صنعــت مشــغول بــه فعالیــت هســتند، 

ــدوار باشــند. از لحــاظ  ــده امی ــه آین ــد ب نمی توانن

وجــود منابــع معدنــی روی، در دنیــا و از لحــاظ 

ــگاه بســیار  تولیــد شــمش روی، در منطقــه از جای

خوبــی برخــوردار هســتیم، بــا ایــن وجــود در زمینه 

تولیــد بســیار ضعیــف عمــل کــرده  و نتوانســتیم 

تاثیر گــذار   »LME« لنــدن  فلــزات  بــورس  در 

باشــیم؛ تولیــد روی در کشــور ۲7۰ هــزار تــن در 

ســال اســت امــا ایــن پتانســیل وجــود دارد تــا 4۰۰ 

هــزار تــن در ســال هــم افزایــش تولیــد داشــته و در 

ایــن  قیمــت  تعیین کننــده  جهانــی  بازار هــای 

صنایــع  حــوزه  بــا  رابطــه  در  باشــیم.  محصــول 

معدنــی و فلــزی، بایــد کمیتــه ای در ســازمان های 

ذی ربــط شــکل بگیــرد و کارشناســان  هــر حــوزه در 

حــوزه  آن  بــه  مربــوط  مســائل  بــا  رابطــه 

تصمیم گیــری کننــد، بــه همیــن دلیــل نیــاز اســت 

فلــزی کشــور،  و  در حکم رانــی صنایــع معدنــی 

تغییرات اساسی ایجاد شود.
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فلزات  آلیاژی و آلیاژها

سولفات نیکل در مقابل فلز نیکل

پریمیوم جهانی نیکل تحت فشار حجم تقاضای ضعیف

نگاهی به ذخایر و تولید کرومیت در جهان
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سولفات نیکل در مقابل فلز نیکل
سه ماه پس از فشار کوتاه مدت تاریخی در بورس فلزات لندن که قیمت نیکل از 100 هزار دالر بر تن 
هم فراتر رفت، سیستم قیمت گذاری »LME« این  بار با دو دعاوی حقوقی به کانون توجهات بازگشت که 

یکی از آن ها شکایت و دیگری لغو عضویت به دلیل این اوضاع نابسامان بود.

تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 

 ،»Platts« فلزات آنایـن« و بـه  نقـل از موسسـه«

بـه صراحـت  بـازار  ایـن  معامله گـران  از  بسـیاری 

نگرانی خود را از شـرایط موجود ابراز کردند و با 

کاهـش سـرمایه گ ذاری در صندوق هـای پوشـش 

کاهـش  بـه  منجـر  تجارت خانه هـا،  و  ریسـک 

طـور  بـه   و  نیـکل  فـروش  و  خریـد  موقعیت هـای 

کامل عقب نشینی آن شدند.

تولید کننـــدگان و مصرف کنندگان ســـولفات 

نیـــکل به  صـــورت ســـنتی بـــه قراردادهـــای نیکل 

متکی  هســـتند تا مانع از پوشـــش ریســـک قیمتی 

در بـــازار فیزیکـــی شـــوند. آیـــا تمایلی بـــرای جدا  

شدن از سنت و جســـت و جو برای راهی جایگزین 

وجود دارد؟

عدم تاثیر پذیری قیمت نیکل از عرضه   
»LME« و تقاضای سولفات در

سـولفات نیکل، یکی از کلیدی ترین مواد   خام 

نیـکل-   باتری هـای  تولیـد  در  کـه  اسـت  اولیـه 

کبالـت-  منگنـز »NCM« بـه کار بـرده می شـود و 

اصلی تریـن مـواد  خـام در تولیـد سـولفات نیـکل، 

 ،»MHP« هیدروکسـید  رسـوب  مخلـوط  شـامل 

بریکت/ پودر نیکل یا مات نیکل می شوند.

بــه  هــر حــال، بریکــت نیــکل یکــی از معــدود 

محصــوالت قابــل عرضــه در بــورس فلــزات لنــدن 

اســت کــه بــه دلیــل قیمــت بــاالی فلــزات، در  بیــن 

پیش ماده هــای  تولیدکننــدگان  و  پاالیشــگاه ها 

چینــی، قــدرت خــود را از دســت داده  اســت. 

برخــی از شــرکت ها پیش بینــی می کننــد کــه ایــن 

بــه نفــع محصوالتــی میانــی ماننــد  محصــوالت 

»MHP« و مــات کنــار گذاشــته خواهند شــد. بــه 

نقــل از شــرکت هایی در بــازار، بــه دلیــل غیرقابــل 

 »LME« عرضــه بــودن ایــن محصــوالت میانــی در

بــه امــروز از  تــا  و »SHFE«، قیمت هــای نیــکل 

اندونــزی،  معــادن  اخیــر  حجیــم  عرضه هــای 

چینــی  تحلیلگــر  یــک  اســت.  نداشــته   بازتابــی 

گفــت:  بــازار از قیمت هــای جــاری کــه از شــرایط 

بــازار بخــش باتــری بازتابــی نــدارد، آگاه بــوده و 

قیمت گــذاری نیــکل دردســری بــزرگ بــرای همــه 

است و مباحثه های بیشتری را می طلبد.

 

تداوم ریسک های فراوان با کمبود   
نقدینگی در بورس

بـا تعلیـق و توقـف معامـات نیـکل بـه مـدت 

هشـت روز از تاریخ هشـتم مارس ۲۰۲۲، نقدینگی 

بـزرگ  لنـدن شـاهد ضربـه ای  فلـزات  بـورس  در 

بـود. در حالـی  کـه از آن زمـان، قیمـت نیـکل بـه 

کمتـر از ۳۰ هـزار دالر در هـر تـن سـقوط کـرد و 

میانگین حجم معامات روزانه آن در »LME« به 

رونـد نزولـی خـود ادامـه داد تـا در مـاه مـی بـا ۳5 

درصد کاهش، به بیش از 4۰ هزار تن برسد.

اروپایـی  نیـکل  سـولفات  تولید کننـده  یـک 

اذعـان کـرد:  بـازار هنـوز تحت تاثیر اختال ناشـی 

از تعلیق معامات در بورس فلزات لندن اسـت و 

عظیـم  تـاالر  ایـن  در  معامـات  قـرارداد  امـروز، 

صنعتی مثل قبل از این رویداد نیست.

یـک تولید کننـده خـودرو اروپایـی نیـز مطـرح 

کـرد:  از زمـان ایجـاد اختـاالت در »LME«، آن هـا 

درباره قیمت نیکل هشیار و محتاط بوده اند.

خـود  صحبت هـای  ادامـه  در  همچنیـن  وی 

اذعـان کـرد: مـا بـه دنبال پیونـد قراردادهـا به یک 

بـود.  خواهیـم  نیـکل  بـرای  قیمـت  شـاخص 

تولید کننـدگان قطعـات اصلـی اتومبیـل، خواهـان 

معامـات بلند مـدت بـا قیمـت ثابـت هسـتند امـا 

ریسـک های مرتبـط بـا ایـن موضـوع را می دانیـم. 

کـردن  پـاره  بـرای  راهـی  همیشـه  فروشـندگان 

بـاال رفتـن قیمـت فیزیکـی،  قـرارداد در صـورت 

پیـدا خواهنـد کـرد و شـاهد ایـن موضـوع در سـایر 

معامله گـران  اگرچـه  بوده ایـم.  خـام  اولیـه  مـواد 

بـه »SHFE« در  بـا اشـاره  بـازار چیـن  سـنتی در 

بـازار داخلـی، بـه دلیـل واردکننـده  خالـص بـودن 

یـک  عنـوان  بـه   »LME-SHFE« آربیتـراژ  چیـن، 

چالش قابل توجه باقی مانده است.

یــک تاجــر اروپایــی تصریــح کــرد:  کمــی بعــد از 

لنــدن،  فلــزات  بــورس  در  شــده  ایجــاد  تعلیــق 

طـــــــرف  از  زیــــــــــادی  درخــــــواســـــــت هــــــای 

بــه  تغییــر  بــر  مبنــی  چینــی   مصرف کننــدگان 

ــل  ــه دلی ــا ب ــم ام ــت کردی قیمــت »SHFE« دریاف

را  آن هــا   »SHFE« در  موقعیـــــتی  نـــداشتـــــــن 
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نادیــده گرفتیــم؛ چراکــه مانــع از پوشــش دادن 

ریسک های  مجموعه می شد.

برخــی از شــرکت های چینــی همچنیــن بــه 

 ،»LME« ایــن موضــوع اشــاره کرده انــد کــه ماننــد

بــورس »SHFE« فقــط اجــازه معاملــه فلــز نیــکل را 

دارد امــا ایــن مســئله منجــر به تشــابه روند قیمتی 

در این دو بازار نشده  است.

برخاف سایر مواد اولیه باتری همچون لیتیوم 

و کبالـت، نیـکل بـه دلیـل نبـودن در لیسـت اولویت 

تقاضـای جهانـی، منحصربه فـرد اسـت. حـدود 7۰ 

درصـد از کل نیـکل تولیـدی جهـان در بخـش فـوالد 

زنگ نزن مصرف می شود؛ در حالی  که سهم باتری 

از نیکل تولید شده به  طور متوسط 5 درصد است.

 »S&P Global Market Intelligence« موسسه

پیش بینـی کـرده  اسـت کـه توسـعه ظرفیـت فـوالد 

بـه جهـش  منجـر  اندونـزی،  و  چیـن  در  زنگ نـزن 

منابـع  از  شـده  اسـتخراج  نیـکل  مصـرف  سـاالنه  

معدنی می شود.

بـا این حـال، رشـد آتـی در تقاضـای نیـکل تـا حـد 

زیادی در بخش باتری ها صورت خواهد  گرفت؛ به 

طـوری  کـه ایـن موسسـه پیش بینـی کـرده اسـت که 

بـازار در سـال ۲۰۲6 بـه سـمت کسـری عرضـه سـوق 

و  تولیدکننـدگان  از  بسـیاری  یافـت.  خواهـد 

مصرف کنندگان نهایی در بازار پیش بینی کرده اند 

کـه تقاضـای نیـکل در بخـش باتـری بـه طـور قابـل 

توجهی سرعت خواهد  گرفت و برخی آن را نزدیک 

به ۳5 درصد از کل تقاضا تا سال ۲۰۳۰ می بینند.

قراردادها و مکانیسم قیمت گذاری   
جدید؛ راه پیش  رو

علـــــــی رغم وقفــه و اختــال در بــورس، برخــی 

از شرکـــت  های فعــال در بــازار گفته اند که هنــــــوز 

بــه  مربـــــوط  ایــده آل  قیمت هــای  در  تغیـــــیری 

هنــوز  کــه   »MHP« قیمــت  بــرای   »LME«

محبوب تریــن مــاده اولیه خام برای پاالیشــگاه های 

سولفات نیکل هست را مشاهده نکرده اند.

 نیــکل پرداختنــی بــرای »MHP«، طــی ســه 

تــا 7۰  بــه حــدود 6۰  مــاه گذشــته از 9۰ درصــد 

درصد کاهش پیدا کرده  است.

 »MHP« در حـال حاضر، نیکل پرداختنی بـرای

بـدون اتـکا بـه مرجـع و مبنـای قیمتـی کـه بـه طـور 

معمـول بیـن شـرکت های فعـال در بـازار اسـتفاده 

می شـود، تنهـا بـا چانه زنـی بیـن خریـدار و فروشـنده 

مشخـــــص خواهـــــد شــــــد. بـه  هـــر حال، روش هـای 

قیمت گـذاری غیر مرتبـط بـه بـورس فلـزات لنـدن 

بـرای سـایر محصـوالت میانـی ماننـد مـات نیـکل 

شنیده می شود که انتظار می رود در ماه های آینده 

با افزایش حجم عرضه معادن چینی ها در اندونزی، 

اسـاس  بـر  دهـد.  افزایـش  بـازار  در  را  خـود  سـهم 

شـنیده هایی از تجـار چینـی، احتمـال اینکـه قیمـت 

ایده آل خریدار مات براسـاس قیمت سـولفات نیکل 

داخلی قیمت گذاری شود، وجود دارد.

ایـن  کـه  اسـت  داده   توضیـح  چینـی  تاجـری 

در  باتـری  صنعـت  بـرای  قیمت گـذاری  روش 

فـوالد  طریـق  از  کـه  بـورس  قیمـت  بـا  مقایسـه 

زنگ نزن در شرایط تقاضای کم در بازار مشخص 

می شود، ریسک کمتری دارد.

ســـایر  کـــه  اســـت  آن  از  حاکـــی  شـــنیده ها 

محصـــوالت میانـــی نیـــکل نیـــز ماننـــد فرونیـــکل و 

چـــدن نیـــکل »NPI« هـــم قیمت هـــای ثابتـــی را 

اتخـــاذ کردنـــد و در حـــال جدایـــی از بـــورس فلـــزات 

لندن هستند.

فعاالن بازار در هنگام بررسی روی احتماالت 

یـک قـرارداد سـولفات نیـکل، موافـق جدایـی آن از 

قیمت »LME« بودند و یک تولیدکننده پیشـگام 

بـه نقـل از آن  هـا اشـاره کـرد کـه بـه  طـور قطـع ایـن 

اتفاق گامی رو به جلو در صنعت باتری است.

یـک تولید کننـده اروپایـی خاطرنشـان کـرد: 

زمانـی کـه بـورس فلـزات لندن بـه  عنوان قیمت 

مبنـا بـرای تمامـی محصـوالت به شـمار می آمد، 

فراینـد قیمت گـذاری خـوب و سـاده بـود و در 

بـازار، بحـث فقـط بـر سـر سـطح سـولفات نیـکل 

بـرای  یـک قیمـت مبنـای مطمئـن  بـود. وجـود 

سولفات نیکل اتفاق خوبی خواهد بود.

منبعـی آگاه در پاالیشـگاه چیـن گفـت: ایـن 

قراردادهـا بـرای صنعـت باتری خوشـایند اسـت 

و معتقدیـم کـه ایـن قـرارداد بـه دلیـل انعـکاس 

دقیق تر شرایط بازار، ایده خوبی خواهد  بود.

یـک تولید کننـده باتـری در کره جنوبـی بیان 

کـرد: در حالـی کـه ایـن اتفـاق یـک چالـش بـزرگ 

بـرای تغییـر شـاخص سـولفات نیـکل اسـت امـا 

بسـیاری از مصرف کنندگان تمایل به این تغییر 

داشـتند و این قرارداد سـولفات نیکل خوشـایند 

خواهد  بود.

استاندارد سازی محصول، یک مسئله کلیدی 

امـا  شـد  مطـرح  بـازار  فعـاالن  توسـط  کـه  بـود 

شرکت ها تا حد زیادی موافق بحث و آزمایش بر 

عنـوان  بـه  قیمت گـذاری  نویـن  روش هـای  روی 

گامی در مسیر درست بودند.

بـا گســـــترش بازار هـای  بـه  طـــــــور طبیعـی 

شـد.  خواهـد  دوری  نیکـــــــل  فلـز  از  باتــــــری، 

بنابــــــراین راه اندازی پلتفرم قرارداد جدید روی 

محصوالت میانی اتفاقی به موقع خواهد بود.
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 به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین«

 و بـــه  نقـــل از موسســـه »Fastmarets«، پـــس از 

اینکـــه برخـــی از مشـــارکت کنندگان در بـــازار بـــه 

کاهـــش حجـــم تقاضا در آســـتانه پایان ســـال ۲۰۲۲ 

اشـــاره کردنـــد، پریمیوم هـــای بازار فیزیکـــی برای 

نیکل تصفیه شـــده در اروپا تحت فشـــار بیشـــتری 

قرار گرفت.

یـــک تاجـــر درباره حجـــم تقاضـــای ضعیف در 

قـــاره اروپا اظهار داشـــت که به نظر می رســـد همه 

چیـــز دوباره تغییر کرده اســـت. وی افـــزود: انتظار 

مـــی رود که روند تجـــارت در چند هفتـــه آینده به 

کندی پیش برود.به دنبال نقدینگی گزارش شـــده 

کمتـــر از محدوده نوســـان قبلـــی، پریمیـــوم کاتد 

چهـــار در چهـــار در اروپـــا روند نزولی بیشـــتری به 

خود گرفـــت. در واقـــع این اولین تغییـــر محدوده 

نوســـانی اســـت که پریمیوم این کاتد طی هشـــت 

هفته پیش از آن به ثبت رساند.

کاتـــد  پریمیـــوم   »Fastmarkets« موسســـه 

روز سه شـــنبه 6  را در  نیـــکل چهـــار در چهـــار  

دســـامبر ۲۰۲۲ حـــدود 8۰۰ تا یک هـــزار و ۳۰۰ دالر 

در هـــر تن ارزیابی کرد کـــه از پریمیوم 9۰۰ تا یک 

هـــزار و ۳۰۰ دالر در هر تنی که در ۲9 نوامبر ۲۰۲۲ 

به ثبت رســـیده بـــود، 1۰۰ دالر در هر تن کاهش را 

نشان می دهد.

 معاملـــه ای دیگـــر کـــه گـــزارش آن بـــه اطـــاع 

موسســـه »Fastmarkets« رســـید، پریمیوم 8۲5 

دالر در هـــر تـــن بـــرای یک تناژ کوچک تعیین شـــد 

پریمیوم جهانی نیکل تحت فشار حجم تقاضای ضعیف
پریمیوم هـای جهانـی نیکل تحت فشـار حجم تقاضـای ضعیف بـا افزایش پریمیـوم کاتد نیکل 
چهـار در چهـار با تحویل در بندر روتردام در هفته منتهی به سه شـنبه ۶ دسـامبر 2022 مواجه بودند؛ 

در حالی که بقیه کاتد نیکل ها پریمیوم ثابتی داشتند.

که نشان از تایید این روند نزولی است.

با این حال، تخمین مشـــارکت کنندگان در بازار 

از میـــزان پریمیـــوم کاتـــد چهار در چهـــار همچنان 

متفـــاوت اســـت امـــا برخـــی از شـــرکت کنندگان 

کاهش پریمیوم و رســـیدن به حدود 8۰۰ دالر در هر 

تـــن در برخی از برندهـــا را برای این کاتد پیش بینی 

می کنند و برخـــی دیگر معتقد به افزایش پریمیوم 

به بیش از دو هزار دالر در هر تن هستند.

بـــا این حـــال، هیچ نقدینگـــی مطابق بـــا روش 

موسســـه »Fastmarkets« در سطوحی تا این حد 

بـــاال گـــزارش نشـــده اســـت کـــه مانـــع از ایجـــاد 

نوســـانات شـــود. اگر چنین ســـطوحی از پریمیوم 

بازتابـــی از بـــازار آزاد و رقابتی را نمایـــان کند، این 

موسسه جلســـاتی را در آینده پیرامون این مسئله 

برگزار خواهد کرد.

گفته می شـــود که عرضه کاتد چهار در چهار 

در اروپـــا محدود شـــده اســـت که همین مســـئله 

افزایش و روند صعـــودی پریمیوم را تایید می کند 

اما برخی از مشارکت کنندگان در بازار خاطرنشان 

می کنند که بســـیاری از مصرف کننـــدگان، دیگر 

تمایلی بـــه اســـتفاده از این کاتد ندارنـــد و ترجیح 

می دهنـــد که از بریکت نیکل به دلیل دسترســـی 

بهتـــر اســـتفاده کننـــد. با ایـــن حال، برخـــی دیگر 

اظهـــار داشـــتند کـــه ایـــن گزینـــه بـــرای برخی از 

مصرف کنندگانـــی کـــه به کاتـــد چهـــار در چهار 

متکی هستند، مناسب نیست. 

بـــه گفته تاجـــری دیگـــر کـــه در اروپا مســـتقر 

است، برخی از تولیدکنندگان آلیاژ، انعطاف پذیری 

بیشـــتری نســـبت به مصـــرف مـــواد اولیه مختلف 

دارند امـــا برخی دیگر چنین نظـــری ندارند. برخی 

دیگـــر از مشـــارکت کنندگان در بازار بـــر این باورند 

که پریمیـــوم بریکت نیـــکل به دلیـــل حجم عرضه 
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بیشـــتر همچنان تحـــت فشـــار قـــرار دارد. هرچند 

محـــدوده نوســـانی آن طـــی هفتـــه منتهـــی بـــه 11 

دسامبر ۲۰۲۲ با وجود کاهش حجم تقاضا همچنان 

ثابت اســـت. موسســـه »Fastmarkets« پریمیوم 

بریکت نیکل را در روز سه شـــنبه 6 دســـامبر ۲۰۲۲ 

حـــدود 5۰۰ تـــا 85۰ دالر در هـــر تـــن بـــا تحویل در 

بنـــدر روتـــردام ارزیابی کـــرد که نســـبت به هفته 

گذشته آن تغییری نداشت.

یـــک تولیدکننده بـــا اظهارنظر در مورد شـــرایط 

فعلـــی بازار بیان کرد که به  نظر می رســـد نرخ بهره 

و هزینه هـــای انرژی بر همه چیز تاثیـــر می گذارد و 

با کاهش حجم تقاضـــای مصرف کنندگان در پایان 

ســـال جـــاری، شـــاهد کاهـــش مصـــرف آن در تمام 

طول ســـال خواهیم بود. در همین رابطه، موسســـه 

»Fastmarkets« پریمیـــوم کاتـــد بـــرش نخـــورده 

نیـــکل را در روز سه شـــنبه 6 دســـامبر ۲۰۲۲ حـــدود  

4۰۰ تـــا 8۰۰ دالر در هر تن با تحویل در بندر روتردام 

ارزیابـــی کـــرد کـــه نســـبت به هفتـــه گذشـــته آن 

تغییری نداشت.

گفته می شـــود کـــه حجـــم عرضه کاتـــد برش 

نخـــورده در اروپا در حال افزایش اســـت. در همین 

راســـتا، یک هزار و ۲۰ تـــن به انبارهای بورس فلزات 

لندن در بندر روتردام در روز سه شـــنبه 6 دسامبر 

۲۰۲۲ افـــزوده شـــد. در دســـترس بودن مـــواد اولیه 

هنـــوز هـــم بـــا محدودیت هایـــی روبـــه رو اســـت و 

نوسانات پریمیوم این موضوع را تایید می کند.

در  پریمیـوم  نوسـانی  محـدوده  افزایـش 

محصـوالت نیـکل همچنـان در اروپـا وجـود دارد و 

مشـارکت کنندگان در بـازار همچنان شـاهد تفاوت 

در ارزش گـذاری بیـن برندهـای خـاص محصـوالت 

نیکل در این قاره هستند.

ثبات در پریمیوم ورق نیکل در چین  
پریمیوم ورق نیـــکل وارداتی به چین در هفته 

منتهی به سه شـــنبه 6 دسامبر ۲۰۲۲ و در بحبوحه 

فقـــدان فرصت هـــای واردات، بـــدون تغییـــر باقی 

ماند.موسســـه »Fastmarkets« پریمیوم نیکل با 

بنـــدر  در  تحویـــل  بـــرای  خلـــوص 99.8  حداقـــل 

شـــانگهای را حـــدود ۳5۰ تـــا 45۰ دالر در هر تن در 

روز سه شـــنبه 6 دســـامبر ۲۰۲۲ ارزیابـــی کرد که از 

۲۰ سپتامبر تغییری در آن مشاهده نشد.

همچنیـــن موسســـه Fastmarkets پریمیـــوم 

نیـــکل با حداقـــل خلـــوص 99.8 با تحویـــل در بندر 

شـــانگهای را حـــدود 4۰۰ تـــا 45۰ دالر در هـــر تن در 

همـــان روز ارزیابی کرد که از ۲۰ ســـپتامبر تغییری 

در آن مشـــاهده نشـــد. علی رغـــم مجموعـــه ای از 

سیاست های اعمال شـــده توسط دولت چین برای 

کاهـــش محدودیت های مرتبط با بیماری کرونا که 

منجر به پیش بینـــی بهبود روند تقاضـــا در چین و 

افزایـــش متعاقب قیمت نیـــکل در بازار آتی شـــده 

اســـت، روند تقاضا در بازار فیزیکی بهبود نیافت. 

در عـــوض، چندیـــن مشـــارکت کنندگان در بازار به 

قیمـــت بـــاالی نیـــکل بـــه عنـــوان یکـــی از عوامـــل 

بازدارنـــده فعالیت هـــای وارداتـــی اشـــاره کردنـــد. 

قیمت سه ماهه رســـمی نیکل در بورس فلزات در 

روز دوشـــنبه پنجم دســـامبر ۲۰۲۲ حدود ۲8 هزار و 

595 تـــا ۲8 هـــزار و 6۰5 دالر در هـــر تـــن بـــود کـــه 

نسبت به قیمت ســـه ماهه نیکل در ۲8 نوامبر که 

حـــدود ۲5 هزار و ۳۰۰ تا ۲5 هـــزار و ۳5۰ دالر در هر 

تن بود، یک افزایش را نشان می دهد.

یکی از مصرف کنندگان اعام کرد قیمت های 

اعـــام شـــده بســـیار بـــاال هســـتند و کمتر کســـی 

حاضر به متحمل شـــدن چنین ضرری برای واردات 

خواهـــد شـــد. حجم تقاضـــای ناچیز نیز بـــا افزایش 

میـــزان موجودی ثبـــت شـــده در انبارهـــای بورس 

فلـــزات لندن مشـــهود اســـت. موجـــودی نیکل در 

انبارهـــای بـــورس آتی شـــانگهای در دوم دســـامبر 

۲۰۲۲ به حدود ســـه هزار و 668 تن رســـید که 11.46 

درصد نسبت به هفته گذشته افزایش داشت.

عدم تغییر پریمیوم نیکل ایاالت متحده   
آمریکا

پریمیوم نیـــکل ایاالت متحده آمریکا در هفته 

منتهی به سه شـــنبه 6 دســـامبر ۲۰۲۲ در بحبوحه 

محدودیت در فعالیت بـــازار فیزیکی دوباره روند 

ثابتی را در پیش گرفته است.

موسســـه »Fastmarkets« پریمیـــوم بریکت 

نیـــکل را در روز 6 دســـامبر ۲۰۲۲ حـــدود 1۲۰ تا 18۰ 

ســـنت در هـــر پونـــد بـــا شـــرط تحویـــل در بنـــادر 

ایالت های غـــرب میانه آمریکا ارزیابـــی کرد که از 

۲7 سپتامبر تغییری در آن مشاهده نشد.

همچنیـــن این موسســـه پریمیوم نیـــکل کاتد 

چهـــار در چهار را در روز 6 دســـامبر ۲۰۲۲  حدود 

1۲۰ تـــا 18۰ ســـنت در هر پوند با شـــرط تحویل در 

بنـــادر ایالت های غرب میانـــه آمریکا ارزیابی کرد 

که از ۲7 سپتامبر تغییری در آن مشاهده نشد.

بـــه عـــاوه مشـــارکت کنندگان در بـــازار میزان 

پریمیـــوم در هفته منتهی به پنجم دســـامبر ۲۰۲۲  

را بدون تغییر ارزیابی کردند و اظهار داشـــتند که 

کـــه در فعالیـــت بـــازار فیزیکی همچنـــان تغییری 

حاصل نشده است.

موسســـه »Fastmarkets« اعـــام کرد که در 

هفته مذکور معاملـــه ای در رابطه با کاتد چهار در 

چهار یا بریکت نیکل صورت نگرفته است.

یـــک تاجر در ایـــاالت متحده آمریـــکا بیان کرد 

کـــه شـــرایط در بازارهای دیگر کشـــورها نیـــز روند 

مشـــابهی دارد و هیچ گونـــه فعالیـــت خاصی بجز 

انـــدک معامـــات کاتـــد چهـــار در چهـــار در هفته 

گذشته در بازار فیزیکی مشاهده نشد.

ســـایر منابع بازار نیز کم و بیش همین شـــرایط 

را داشـــتند و در گزارشـــی اعـــام کردنـــد که روند 

مذاکـــرات بـــرای عقـــد قراردادهـــا در ســـال ۲۰۲۳ 

متوقـــف شـــده اســـت. بـــا وجـــود وقفه فعلـــی در 

بـــازار  در  مشـــارکت کنندگان  اکثـــر  مذاکـــرات، 

معتقدنـــد که روند فعالیـــت در بـــازار فیزیکی در 

سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ بهبود خواهد یافت.
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تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

مـاده  مهــم ترین  آنـــــاین«،کـــــرومیت  »فلـــــــزات 

معدنـی حـاوی کـروم بـوده کـه بـه عنـوان تنهـا کانـه 

اقتصـادی ایـن عنصـر شـناخته می شـود و از ارزش 

بسـیار زیادی برخواردار اسـت. رنگ این کانی سـیاه 

و رنگ خاکه  آن نیز قهوه ای بوده و جای نیمه  فلزی 

و  تـوده ای  بـه  صـورت  یـک کانـی  دارد. کرومیـت 

درصـد  تـا 68  حـاوی ۳5  کـه  بـوده  شـکل  دانـه ای 

اکسـید کـروم اسـت؛ ایـن کانـی در نـوع تـوده ای، از 

نظر اقتصادی صرفه بیشتری دارد. کرومیت  با عیار 

بـاالی 48 درصـد را جـزو کرومیت هـای درجـه یـک 

طبقه بنـدی می کننـد؛ کرومیـت  درجـه دو دارای 

عیـار 4۲ تـا 48 درصـد بـوده و عیـار کرومیـت درجـه 

نگاهی به ذخایر و تولید کرومیت در جهان

سه زیر 4۲ درصد هستند. 

کروم کاربردهای گسترده ای در تولید آلیاژهای 

فلزات، مواد شیمیایی و مواد نسوز داشته و می توان 

مـواد  حیاتی تریـن  و  مهم تریـن  از  یکـی  کـرد  ادعـا 

اسـتراتژیک محسوب می شود. اسـتفاده از کروم در 

افزایـش  باعـث  غیر آهنـی  آلیاژهـای  و  فـوالد  آهـن، 

سختی و مقاومت در برابر خوردگی و اکسیداسیون 

می شود. استفاده از کروم برای تولید فوالد ضد زنگ 

و آلیاژهای غیر آهنی دو مورد از کاربردهای مهم آن 

اسـت. کاربردهـای دیگـر در فـوالد آلیـاژی، آبـکاری 

کاتالیزورهـا،  چـرم،  پـردازش  رنگدانه هـا،  فلـزات، 

عملیـات سـطحی و مـواد نسـوز اسـت. در ضمـن 

کرومیـت بـه  عنـوان ماسـه ریخته گـری نیـز بـه  کار 

مـی رود. بـه طـور کلـی کـروم کاربردهـای بسـیاری 

بـه صـورت مسـتقیم و غیر مسـتقیم در  داشـته و 

صنایع مدرن مورد استفاده قرار می گیرد.

قیمـت هـر کیلوگـرم کانـی کرومیت بـه عوامل 

مختلفی نظیر نرخ دالر، تورم، کشـور تولیدکننده، 

کشور مصرف کننده، تعداد معادن، درصد خلوص 

و همچنین به میزان تقاضای جهانی بستگی دارد. 

خلـوص  و درصـد  کیفیـت  کـه  بنابرایـن هرچقـدر 

کرومیـت اسـتخراج شـده از معـدن بیشـتر باشـد، 

قیمت هر کیلوگرم از آن نیز بیشتر خواهد شد.

بـر اسـاس گـزارش سـازمان زمین شناسـی ایـاالت 

متحده آمریکا، مجموع ذخایر کرومیت در کشورهای 

قزاقسـتان، آفریقـای جنوبـی، هنـد، ترکیـه و فنانـد تـا 

فعالیت های معدنی در توسعه اقتصادی کشورها همواره دارای اهمیت فراوانی بوده است و نقش 
اساسی در استقالل اقتصادی آن ها ایفا  می کند. ذخایر معدنی از لحاظ اقتصادی بسیار باارزش بوده و 
می تواند زمینه توسعه اقتصادی در کشورها را فراهم آورد. یکی از مواد معدنی مهم، کرومیت است که به 

واسطه کاربردهای بسیار مهمی که دارد، در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
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پایـان سـال ۲۰۲1 حـدود 57۰ میلیـون تـن بـرآورد شـده 

اسـت کـه عمـده آن در کشـور قزاقسـتان قـرار دارد. 

احتمالـی  ذخایـر  میـزان  قطعـی،  ذخایـر  بـر  عـاوه 

کرومیت، حدود 1۲ میلیارد تن تخمین زده می شود.

الزم بـه ذکـر اسـت، بیشـترین ذخایـر کرومیت 

جهان در سـه کشـور قزاقسـتان، آفریقای جنوبی و 

هنـد متمرکـز شـده اسـت. ذخایـر قطعـی کرومیت 

 ۲۳۰ حـدود   ،۲۰۲1 سـال  پایـان  تـا  قزاقسـتان  در 

میلیون تن عنوان شده است و پس از آن، آفریقای 

جنوبی با ۲۰۰ میلیون تن در رتبه دوم جای گرفته  

اسـت. همچنیـن میـزان ذخایـر هنـد تـا پایـان سـال 

۲۰16، 54 میلیـون تـن بـوده و این میزان در ادامه تا 

سال ۲۰۲1، به 1۰۰ میلیون تن افزایش یافته است.

در ضمن حجم قابل توجهی از ذخایر کرومیت 

جهـان در کشـور ترکیـه واقـع شـده اسـت و طبـق 

داشـتن  بـا  کشـور  ایـن  شـده،  انجـام  بررسـی های 

 ،۲۰۲1 سـال  پایـان  در  تنـی  میلیـون   ۲6 ذخیـره 

چهارمیـن کشـور دارنـده ذخایـر کـروم معدنـی در 

جهان است.

ذخایـر  از  سـهم کشـورها  و  میـزان   ،1 نمـودار 

کرومیـت در جهـان طـی سـال های ۲۰1۲ تـا ۲۰۲1 را 

نشان می دهد.

 بر مبنای گزارش سازمان زمین شناسی ایاالت 

متحده آمریکا، تولید جهانی کرومیت تا پایان سال 

۲۰۲1، بـه 41 میلیـون تـن رسـید کـه در مقایسـه بـا 

افزایـش 1۰  بـا  تنـی سـال ۲۰17،  تولیـد ۳1 میلیـون 

میلیـون تنـی همـراه بـوده اسـت. همچنیـن تولیـد 

کرومیت در سال ۲۰۲۰، حدود ۳7 میلیون تن بوده 

کـه کاهـش چهـار میلیون تنی نسـبت به سـال قبل 

خود داشته است.

آفریقای جنوبی، قزاقسـتان و ترکیه، سـه کشور 

هسـتند.  جهـان  در  کرومیـت  تولیدکننـده  مهـم 

سـنگ  تولیدکننـده  بزرگ تریـن  جنوبـی  آفریقـای 

کرومیت در جهان بوده و بسیاری از کشورها برای 

واردات کروم به آفریقای جنوبی وابسـته هسـتند. 

طبق مطالعات انجام شـده، میانگین تولید سـاالنه 

ایـن کشـور در دوره ۲۰1۲ تـا ۲۰۲1، حـدود 14 میلیون 

و 5۰۰ هـزار تـن بـوده اسـت. تولیـد سـاالنه کرومیت 

ایـن کشـور، طـی سـال های ۲۰1۲ و ۲۰1۳ یکسـان و 

حـدود 11 میلیـون تـن بـوده اسـت؛ ولی تولیـد آن در 

سـال ۲۰14 بـا چهـار میلیـون تـن افزایش همـراه بود و 

کاهـش  تـن  میلیـون  یـک  بـا  بعـد  سـال  در  دوبـاره 

روبـه رو شـده اسـت. همچنیـن تولیدات این کشـور 

طـی سـال های ۲۰17 تـا ۲۰۲1 رونـد صعـودی را طـی 

کرده و در پایان سال ۲۰۲1، تولید حدود 18 میلیون 

تـن را بـه ثبـت رسـاند بـه طـوری کـه در مقایسـه بـا 

تولیـد 1۳ میلیـون و ۲۰۰ هـزار تنـی سـال ۲۰۲۰، بـه 

میـزان قابـل توجهـی افزایـش یافـت؛ ایـن کشـور بـا 

اختاف زیادی از بقیه تولیدکنندگان کرومیت در 

صدر جهان قرار گرفته است.

پـس از آفریقـای جنوبـی بـه ترتیـب قزاقسـتان، 

ترکیـه، هنـد و فناند دیگر کشـورهای تولید کننده 

کرومیت در جهان محسـوب می شـوند. قزاقستان 

و ترکیـه بـا تولیـد حـدود هفـت میلیـون تن در سـال 

۲۰۲۰ و ۲۰۲1 در رتبه بعدی قرار دارند.

الزم بـه ذکـر اسـت تولید کرومیت ترکیـه از دو 

میلیون و 8۰۰ هزار تن در سـال های ۲۰16 و ۲۰17 به 

هشـت میلیـون تـن در سـال ۲۰18 و سـپس بـا دو 

میلیـون تـن افزایـش به 1۰ میلیـون تن کروم معدنی 

در سال ۲۰19 رسید؛ اما در سال های بعد، تولید آن 

بـا کاهـش همـراه بـوده و در سـال ۲۰۲1 بـه هفـت 

میلیون تن رسید. با وجود این کاهش، روند تولید 

 ،۲۰۲1 تـا   ۲۰1۲ سـال های  طـی  ترکیـه  کرومیـت 

افزایشی بوده است.

هنـد در طـی ایـن سـال ها نتوانسـته در تولیـد 

سـه  از  آن  تولیـد  و  شـود  ظاهـر  موفـق  کرومیـت 

میلیون و 8۰۰ هزار تن در سال ۲۰1۲ به سه میلیون 

تـن در سـال ۲۰۲1 کاهـش یافتـه اسـت؛ بیشـترین 

میـزان تولیـد کرومیـت هند در سـال ۲۰18 با حدود 

چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده است.

همان طور که در نمودار ۲ مشـخص اسـت، در 

مجمـوع میـزان تولیـد کرومیـت در بـازه سـال های 

۲۰1۲ تا ۲۰۲1 روندی صعودی داشته است.
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صنایع تامین کننده

سه برابر شدن سود معدن کاران بزرگ زغال سنگ  با افزایش تقاضا

هند چگونه در سال ۲۰۲۱، از تکرار کمبود برق در سال ۲۰۲۲ جلوگیری کرد؟
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بزرگ ترین شرکت های زغال سنگ جهان در سال 2022، سود خود را سه برابر و در مجموع به بیش از 97 
میلیارد دالر رساندند تا انتظارات برای صنعتی که تصور می شد در حال نزول نهایی است را به چالش بکشانند.

تدریجی مصرف زغال سنگ، تقاضا برای سوخت های 

فسیلی به واسطه هزینه باالی گاز و بحران انرژی در 

اروپا رشد کرده است. بر اساس اطاعات آژانس بین 

 ،»International Energy Agency« المللی انرژی

درصد   1.۲ افزایش  با  زغال سنگ  جهانی  تقاضای 

توانست به یک رکورد در سال ۲۰۲۲ دست پیدا کند.

طبق داده های »Argus Media« در سال ۲۰۲۲، 

قیمت مبنا برای هر تن زغال سنگ حرارتی با کیفیت 

باال در اروپا به طور متوسط ۲95 دالر بوده که دو برابر 

سال قبل و نزدیک به چهار برابر بیشتر از قیمت میانگین 

بین سال های ۲۰1۰ و ۲۰۲۰ است. در نتیجه، شرکت های 

و  عظیم  پیشرفت  زغال سنگ،  تولیدکننده  معدنی 

غیرمنتظره ای را در ثروت خود تجربه کرده اند. بخش 

پنجمین   ،»Anglo American« زغال سنگ 

تولیدکننده بزرگ خارج از چین در جهان با استفاده از 

زغال سنگ متالورژیکی در فوالدسازی توانست ضرر 

۳4 میلیون دالری در 1۲ ماهه منتهی به ۳۰ ژوئن در 

سال ۲۰۲1 را به سود دو میلیارد و 5۰۰ میلیون دالری در 

سال بعد تبدیل کند.»BHP« بزرگ ترین تولیدکننده 

زغال سنگ خارج از چین در جهان است که توانست 

بیشترین رشد را در سود حاصل از زغال سنگ به دست 

 آورد و این مقدار ۳.۲۰۰ درصد بود که در 1۲ ماهه 

منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۰۲1، سود ۲88 میلیون دالر را به 9 

میلیارد و 5۰۰ میلیون دالر در سال بعد افزایش داد. 

در   »Glencore« در  زغال سنگ  از  حاصل  درآمد 

مقایسه با همان دوره زمانی در سال گذشته که یک 

میلیون و ۲۰۰ هزار دالر بود، به 1۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 

دالر افزایش یافت. 

»Myles Allsop« تحلیل گر »UBS« بیان کرد: 

برنـدگان واقعـی عرضه کننـدگان دریایـی هسـتند. 

شـرکت هایی که زغال سـنگ اسـتخراج شـده خود را 

در سـطح بین المللـی مبادلـه و صـادر می کننـد بـه 

نسبت معدن کاران دولتی که زغال سنگ را در بازار 

داخلی می فروشند، سود بیشتری داشته اند. 

وی همچنین افزود: جنگ اوکراین باعث انقباض 

شدید در بازار زغال سنگ شده و تحریم ها مانع ورود 

زغال سنگ روسیه به بازار اروپا شده است. قبل از 

معدن کاران  از  بسیاری  زغال سنگ،  قیمت  افزایش 

عملیات  بازیابی  مشغول  هند،  و  چین  از  خارج 

زغال سنگ خود بودند.این دلیل اصلی برای تصمیم 

»BHP« و »Anglo American« برای از بین بردن 

 »Cerrejón« سهام مربوطه خود در معدن زغال سنگ

در کلمبیا بود که زغال سنگ حرارتی با کیفیت باال را 

به اروپا صادر می کرد.این دو شرکت در ماه ژانویه، 66 

درصد از سهام خود را به قیمت 1۰1 میلیون دالر نقد و 

با سایر ماحظات و شرایط به »Glencore« فروختند. 

این شرکت سوئیسی که پیش تر ۳۳ درصد سهام این 

معدن را دارا بود، مالکیت کامل سهام این معدن را 

به دست آوردند.طی اولین نیمه سال ۲۰۲۲، مقدار 

 »Cerrejón« حاصله از فعالیت معدن »EBITDA«

در مجموع به دو میلیارد رسید که چندین برابر نسبت 

به قیمت خرید خود بوده است.

 Liberum« در  معدن  تحلیل گر  دیوی س،  بن 

Capital« خاطرنشان کرد: به نظر این بهترین معامله ای 

بوده که کسی تا به حال دیده است.

 سه برابر شدن سود معدن کاران بزرگ 
زغال سنگ با افزایش تقاضا

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« 

و به  نقل از »Financial Times« و اطاعات حاصله 

از »S&P Capital IQ«، با افزایش تقاضای جهانی و 

رسیدن آن به سطوح بی سابقه، بر طبق اطاعات مالی 

در دسترس در آخرین دوره 1۲ ماهه، درآمد حاصل از 

از  معدن   ۲۰ در  زغال سنگ  معدن کاری  عملیات 

بزرگ ترین شرکت های معدنی جهان در مجموع 97 

میلیارد و 7۰۰ میلیون دالر برآورد شده و این در حالی 

است که در دوره مشابه سال پیش این رقم ۲8 میلیارد 

و ۲۰۰ میلیون دالر بود. کشورهای زیادی که یک بار 

متعهد به ترک مصرف زغال سنگ شده بودند، پس از 

حمله روسیه به اوکراین, به دلیل نگرانی هایی برای 

امنیت انرژی خود دوباره به زغال سنگ به عنوان یک 

منبع قابل اعتماد گرما و برق روی آوردند.

در این بین شرکت »Glencore«، بیش از سایرین 

درآمد کسب کرد که این میزان طی مدت 1۲ ماهه 

منتهی به ۳۰ ژوئن، 1۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر بود 

پس از آن شرکت »China Shenhua« که در همان 

دوره 1۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر درآمد داشت و 

»BHP« که درآمدی به میزان 9 میلیارد و 5۰۰ میلیون 

دالر داشتند، در رده های بعدی قرار گرفتند که از 

بوده  متالورژیکی  زغال سنگ  فروش  و  تولید  طریق 

است. فقط یک سال پس از تعهد اجاس کمیسیون 

آب وهوای سازمان ملل متحد »COP۲6« برای کاهش 
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« و 

به نقل از موسسه »CRU«، اقدامات انجام شده توسط 

بزرگ تریـن تولیدکننـده زغال سـنگ هنـد یعنـی شـرکت 

»Coal India Limited« و همچنیـن اقدامـات برخـی 

نیروگاه ها و دولت هند که منجر به دسترسی کافی به 

زغال سـنگ به منظور اسـتفاده از آن در نیروگاه ها شـد را 

بررسی می کند. همچنین در مورد چگونگی تغییر روند 

تجارت زغال سنگ حرارتی هند از زمان شروع جنگ در 

اوکراین مسائلی مطرح خواهد شد.

کمبود زغال سنگ منجر به قطعی برق شد  
فصل باران های موسـمی در هند معموال از ماه 

ژوئن شروع می شود و تا پایان ماه سپتامبر یا اوایل 

مـاه اکتبـر ادامـه دارد. طـی ایـن مـدت، بارندگـی 

باریـدن  بـه  شـروع  هنـد  مناطـق  اکثـر  در  شـدید 

خواهد کرد که از قسـمت جنوب غربی این کشـور 

آغـاز می شـود و سـپس شـمال و شـرق هنـد را فـرا 

می گیـرد. بخـش شـرقی ایـن کشـور یعنـی در جایی 

که اکثر معادن زغال سـنگ در آن واقع شـده اسـت، 

باران هـای موسـمی شـاهد  آخـر فصـل  مـاه  در دو 

بارندگـی شـدید اسـت و تولیـد و عرضـه زغال سـنگ 

حرارتـی بـه طـور معمـول در ایـن زمـان بـه شـدت 

کاهش می یابد.

زغال سـنگ  تولیـد  سـاالنه  افزایـش  علی رغـم 

توسـط شـرکت »Coal India Limited« طـی فصـل 

در بازه زمانی ماه های اکتبر و نوامبر 2021، هند با قطعی برق قابل توجهی روبه رو شد؛ چراکه این 
کشور با کمبود زغال سنگ مواجه شد و سطح موجودی ذخایر انبار شده آن به پایین ترین حد تاریخی 
رسید. در سال 2022، به استثنای ماه آپریل، هند توانست موجودی ذخایر کافی زغال سنگ خود در 
نیروگاه ها حتی در طول فصل باران های موسمی را حفظ کند و در نتیجه از کمبود عمده برق که در سال 

گذشته هم مشاهده شد، جلوگیری کرد.

باران هـای موسـمی در سـال ۲۰۲1، موجـودی ذخایـر 

زغال سنگ در نیروگاه ها در این فصل کاهش یافت. 

بازیابـی اقتصـادی هنـد پـس از همه گیـری بیمـاری 

کرونـا فراتـر از از حـد انتظـار بود که منجر به افزایش 

تقاضای برق و رشد 1۳ درصدی ساالنه تولید برق با 

سـوخت زغال سـنگ در بـازه زمانـی ماه هـای آپریل تا 

اکتبر ۲۰۲1 شـد. وجود مسـائل لجسـتیکی ناشـی از 

را  زغال سـنگ  عرضـه  نیـز  موسـمی  بارش هـای 

علی رغـم وجـود موجـودی ذخایـر کافـی زغال سـنگ 

در شـرکت »Coal India Limited« محـدود کـرد. 

بـازه  در  حرارتـی  زغال سـنگ  واردات  عاوه برایـن، 

زمانـی ماه هـای ژوئـن تـا سـپتامبر ۲۰۲1 بـه میـزان 4 

درصـد در سـال کاهـش یافـت؛ بـه  طـوری کـه برخـی 

خریـداران بـه دلیـل افزایـش ناگهانـی قیمت هـا در 

بـازه زمانـی  بـه  ایـن دوره نسـبت  بـازار دریایـی در 

واردات  و  از خریـد  آپریـل ۲۰۲1  تـا  ژانویـه  ماه هـای 

زغال سنگ حرارتی چشم پوشی کردند.

در نتیجـه، کل ذخایـر زغال سـنگ در نیروگاه هـا 

تنهـا بـه میـزان چهـار روز مصـرف کاهـش یافـت و 16 

نیروگاه تا هفته اول ماه اکتبر ۲۰۲1 موجودی انبارهای  

آن هـا پایـان پذیرفـت. همچنیـن چندیـن ایالـت هنـد 

دلیـل  بـه  زغال سـنگ  نیروگاه هـای  تعطیلـی  شـاهد 

کمبـود زغال سـنگ بودنـد. در نتیجه، هنـد در اکتبر 

۲۰۲1 بـا کمبـود بـرق یـک هـزار و ۲۰۰ مـگاوات سـاعتی 

مواجه شد و بسیاری از خانوارها در ایالت های شمال 

غربی با قطعی برق مواجه شدند.

عاوه برایـن در آپریـل ۲۰۲۲، بسـیاری از شـهرها در 

بخش شمالی هند با قطعی برق مواجه شدند و برخی 

از صنایع مجبور شدند فعالیت خود را به طور موقت 

متوقـف کننـد. برنامه ریزی ضعیف موجـودی ذخایر 

برای تامین انرژی مولدهای برق، موج گرمای شـدید 

و چالش های لجستیکی، منجر به ناتوانی ژنراتورهای 

مولد در تامین برق در زمان پیک تقاضا شد.

 هند چگونه در سال ۲۰۲۱، از تکرار کمبود برق 
در سال ۲۰۲۲ جلوگیری کرد؟



شماره  253          بهمن ماه  1401 70

صنایع تامین کننده
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

افزایش حجم واردات زغال سنگ هند   
در سال 2022

ــوع مشــکات مشــابه در  ــری از وق ــرای جلوگی ب

فصــل باران هــای موســمی ۲۰۲۲، وزارت بــرق هنــد 

»MoP« در مــاه مــی ۲۰۲۲ تمــام تولیدکننــدگان بــرق 

بــا ســوخت زغال ســنگ را موظــف کــرد تــا 1۰ درصــد 

زغال ســنگ وارداتــی را در ترکیبــات بــا ســوخت های 

در  اســتفاده  مــورد  ســوخت  عنــوان  بــه  دیگــر 

ژنراتورهــای مولــد برق خود اســتفاده کننــد و به آن ها 

اجــازه داد مابــه تفــاوت هزینه هــای باالتر زغال ســنگ 

را از هزینــه وصولــی از مصرف کننــدگان دریافــت 

کننــد. عاوه برایــن، وزارت بــرق بــرای اطمینــان از 

بــه  توزیــع  شــرکت های  به موقــع  پرداختی هــای 

تولیدکننــدگان بــرق مداخلــه کــرد کــه بــه نوبــه خــود 

میــزان نقدینگــی تولیدکننــدگان بــرق بــرای برگــزاری 

مناقصــات واردات زغال ســنگ را بهبــود بخشــید. 

بنابرایــن، همــان  طــور کــه در نمــودار زیــر نشــان داده 

شــده اســت، حجــم واردات زغال ســنگ در ســه ماهه 

دوم ســال ۲۰۲۲ بــه شــدت افزایــش یافــت. ایــن در 

حالــی اســت کــه حجــم واردات بعــد از تجربــه ثبــت 

یــک رکــورد بــاال در ســه ماهه دوم ایــن ســال کاهــش 

یافــت امــا همچنــان نســبت بــه ســطح ســالیانه رونــد 

صعــودی داشــت. بــه همیــن دلیــل ایــن امــر منجــر به 

بــازه  در  ســاالنه  واردات  درصــدی حجــم  رشــد 8 

زمانی ماه های ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۲ شد.

ایــن  نیروگاه هــا  بــه  بیشــتر  واردات  حجــم 

امــکان را داد تــا حجــم بیشــتری در انبارهــای خــود 

ذخایــر  حجــم  حــال  عیــن  در  کننــد.  ذخیــره 

مــاه  تــن در  از ۲۲ میلیــون  نیروگاه هــا  انبارهــای 

مــی، بــه ۳1 میلیــون تــن در مــاه آگوســت ۲۰۲۲ 

زغال ســنگ  ســهم  همچنیــن  یافــت.  افزایــش 

در  درصــد   1۰ از  انبارهــا  ذخایــر  در  وارداتــی 

ــه ۲۲ درصــد در ابتــدای مــاه  ابتــدای مــاه مــی، ب

آگوســت ۲۰۲۲ افزایــش یافــت. ســهم زغال ســنگ 

از  بــار  اولیــن  بــرای  انبارهــا  وارداتــی در ذخایــر 

ایــن داده هــا در ســال ۲۰18 )همــان   ارائــه  زمــان 

طــور کــه در نمــودار زیــر نشــان داده شــده اســت(، 

به بیش از ۲۰ درصد رسید.

توسط  زغال سنگ  تولید  حجم  حال،  عین  در 

شرکت »Coal India Limited« با در نظر گرفتن 

تامین  زنجیره  در  افزایشی  سرمایه ای  هزینه 

جدیدتر  فناوری های  از  استفاده  و  زغال سنگ 

استخراج افزایش یافت که منجر به رشد ساالنه 1۲ 

درصدی در بازه زمانی ماه های ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۲ 

 »Coal India Limited« شد. با این وجود، شرکت

در زمینه تحویل زغال سنگ به مصرف کنندگان با 

عرضه  دلیل  همین  به  و  شد  مواجه  مشکاتی 

زغال سنگ در مدت مشابه تنها 7 درصد رشد را 

تجربه کرد.

عــاوه بــر افزایــش تولیــد زغال ســنگ، ایــن شــرکت 

 همچنیــن قــــــراردادی را بـــــــا شــــــرکت اندونزیـــــایی

 »Bara Daya Energi« بــرای واردات 6 میلیــون تــن 

زغال ســنگ حرارتــی طی ســال آینده بــرای رفع نیازهای 

روزافزون تولیدکنندگان برق هند منعقد کرد.

بـا ایـن حـال، در اواسـط آگوسـت ۲۰۲۲، زمانی که 

ذخایـر موجـودی انبـار نیروگاه هـا بـه ۳1 میلیـون تـن 

رسـید، دولـت هنـد سـطح دسـتو رالعمل قبلـی خـود 

برای استفاده از زغال سنگ وارداتی در قالب استفاده 

بـه عنـوان سـوخت ترکیبـی در نیروگاه هـا را تسـهیل 

کـرد. در نتیجـه، حجـم واردات در بـازه زمانـی مـاه 

سپتامبر تا ماه نوامبر ۲۰۲۲ کاهش یافت.

علی رغـم کاهـش حجـم واردات بعـد از تجربـه 

ثبـت یـک رکـورد بـاال در سـه ماهه دوم سـال جـاری، 

ذخایـر زغال سـنگ بـه دلیـل رونـد تقاضـای ضعیـف 

فصلـی و بهبـود عرضـه زغال سـنگ توسـط شـرکت 

»Coal India Limited« کـه نشـان از افزایـش ۳ 

درصـدی سـاالنه در بـازه زمانـی ماه هـای جـوالی تـا 

نوامبـر ۲۰۲۲ بـود، رونـد صعودی به خود گرفت. در 

نتیجـه، موجـودی ذخایـر زغال سـنگ تـا پایـان مـاه 

نوامبر ۲۰۲۲ به ۳۰ میلیون تن رسید.

تغییر رویه واردات زغال سنگ حرارتی   
به دلیل قیمت باالی زغال سنگ با عیار باال
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رشـد شـدید واردات زغال سنگ حرارتی هند در 

سـال جـاری بـا خریـد بیشـتر از کشـورهایی همچـون 

اندونـزی، روسـیه و موزامبیـک بـود. ایـن در حالـی 

است که حجم واردات از سایر تامین کنندگان مهم 

ایـاالت  و  اسـترالیا  جنوبـی،  آفریقـای  ماننـد  دیگـر 

متحده آمریکا کاهش یافت.

کاهــش حجــم واردات از ایــن تامین کننــدگان 

در درجــه اول ناشــی از اعمــال محدودیت هــای 

عرضــه و لجســتیکی از کشــورهای مبــدا صــادرات 

ــود. حجــم تولیــد زغال ســنگ اســترالیا در ســال  ب

قــرار  بــاران  شــدید  بــارش  تاثیــر  تحــت  جــاری 

گرفــت کــه منجــر بــه کاهــش صــادرات این کشــور 

و رســیدن بــه پایین تریــن ســطح صــادرات چنــد 

اســترالیا شــد. مجمــوع حجــم صــادرات  ســاله 

آفریقــای جنوبــی نیــز در ســال جــاری بــه  دلیــل 

کشــور  ایــن  راه آهــن  شــبکه  ضعیــف  عملکــرد 

شــدید  حجــم  کاهــش  ایــن  امــا  یافــت  کاهــش 

صــادرات بــه دلیــل تغییــر رویکــرد فــروش آفریقــای 

ــاره  ــر فــروش در ق ــد و تمرکــز آن ب ــه هن جنوبــی ب

ایــاالت  صــادرات  حجــم  کاهــش  بــود.  اروپــا 

متحــده آمریــکا نیز بــه دلیل اعمــال محدودیت ها 

و  افتــاد  اتفــاق  کشــور  ایــن  راه آهــن  شــبکه  در 

رویکــرد آمریــکا بــه جــای فــروش زغال ســنگ در 

بازار هند بر اروپا متمرکز شد.

افزایش قابل توجه ۲9۳ درصدی حجم سـاالنه 

واردات در بـازه زمانـی ماه هـای ژانویـه تـا نوامبـر 

۲۰۲۲ از روسـیه، ناشـی از اعمـال تحریـم واردات 

زغال سـنگ از مبـدا روسـیه توسـط اروپـا بـود. در 

همین رابطه روسـیه به دنبال مشـتریان جدید بود 

دیگـر  بـا  مقایسـه  در  را  زیـادی  تخفیف هـای  و 

تامین کننـدگان محموله هـای زغال سـنگ از طریق 

دریا ارائه داد.

بــه طــور کلــی، خریــداران هنــدی مجبــور بودند 

در ســال جــاری بیشــتر بــر واردات زغال ســنگ از 

واردات  حجــم  بنابرایــن،  کننــد.  تکیــه  اندونــزی 

ممنوعیــت  اعمــال  وجــود  بــا  اندونــزی  از  هنــد 

ــه ۲۰۲۲، حــدود ۳5  ــزی در ژانوی صــادرات از اندون

درصــد در ســال در بــازه زمانــی ماه هــای ژانویــه تــا 

نوامبر ۲۰۲۲ افزایش یافت.

 احتمال افزایش حجم واردات   
زغال سنگ حرارتی هند در ماه های آینده

برای سـال ۲۰۲۳، موسسـه »CRU« رشد تقاضای 

بـرق هنـد را سـاالنه 6 درصـد پیش بینـی کـرد، ایـن در 

حالـی اسـت کـه حجـم تولیـد زغال سـنگ سـاالنه 4 

درصـد رشـد خواهـد داشـت. برای جلوگیـری از تکرار 

مشکل کمبود زغال سنگ و قطعی برق در سال ۲۰۲1، 

دولـت هنـد در حـال برنامه ریزی بـرای افزایش ذخایر 

زغال سـنگ در نیروگاه هـا بـه 45 میلیـون تـن تـا پایـان 

کـه  اسـت   ۲۰۲۳ مـارس   ۳1 در  جـاری  مالـی  سـال 

باالتریـن سـطح نسـبت بـه مـاه آوریـل ۲۰۲۰ و در زمـان 

قرنطینه مرتبط با بیماری کرونا خواهد بود.

هرچنـد رسـیدن بـه ایـن سـطح موجـودی ذخایـر 

زغال سنگ تنها با عرضه داخلی بسیار بعید به نظر 

می رسـید. این در حالی اسـت که تولید زغال سـنگ 

در هنـد بـه شـدت در حـال رشـد بـود و تحویـل و 

عرضـه زغال سـنگ بـه طور قابل توجهی رشـد بسـیار 

بـازه  بـه عنـوان مثـال، طـی  کنـدی را تجربـه کـرد. 

زمانـی ماه هـای آپریـل تـا اکتبـر ۲۰۲۲، حجـم تولیـد 

زغال سـنگ هنـد 18 درصـد بـه  صـورت سـاالنه رشـد 

کرد این در حالی اسـت که حجم عرضه زغال سـنگ 

تنها 8 درصد رشد داشت. مسائل لجستیکی مانند 

وجـود محدودیـت در کسـب درآمـد و ترافیک باالی 

شبکه راه  آهن، از جمله عوامل موثر در کاهش حجم 

عرضه زغال سنگ بودند.

در حالـی کـه انتظـار مـی رود به دلیـل اقدامات 

متعـدد دولـت هند برای بهبود عوامل لجسـتیکی، 

عرضـه زغال سـنگ در ماه هـای آینـده بهبـود یابـد، 

ذخایـر  موجـودی  تـن  میلیـون   45 افزایـش  هـدف 

زغال سـنگ در چهـار مـاه آینـده بـدون فراهـم کـردن 

غیرقابـل  واردات،  حجـم  افزایـش  جهـت  شـرایط 

تحقـق بـه نظر می رسـد. در نتیجه، بـه احتمال زیاد 

حجـم واردات زغال سـنگ حرارتـی هنـد در ماه های 

آینده نسبت به سطح فعلی افزایش خواهد یافت.
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بورس و اقتصاد

کاهش انتشار کربن در اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰

افزایش ظرفیت تولید خودروهای الکتریکی در سال ۲۰۲۳

پیش بینی شرکت گلدمن ساکس  بر افزایش قیمت کاالها در سال ۲۰۲۳
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« 

توافق نامـه  ایـن   ،»Platts« موسسـه  از  نقـل  بـه   و 

مستلزم آن است که 1۰ هزار تاسیسات تحت پوشش 

سیسـتم تبـادل انتشـار در اتحادیـه اروپـا تا سـال ۲۰۳۰ 

انتشـار کربـن خـود را بـه میـزان 6۲ درصـد نسـبت بـه 

سـطح سـال ۲۰۰5 کاهـش دهنـد کـه ایـن میـزان یـک 

واحد درصد بیشتر از پیشنهاد کمیسیون اروپا و 44 

درصد افزایش نسـبت به میزان تعیین شـده فعلی را  

نشان می دهد.

شـورای اتحادیـه اروپـا و پارلمـان اروپـا اعـام 

درصـدی   4.۳ سـاالنه  کاهـش  بـا  کـه  کردنـد 

زمانـی  بـازه  در  اروپـا  اتحادیـه  کمک هزینه هـای 

سـال های ۲۰۲4 تا ۲۰۲7 و کاهش 4.4 درصدی در 

 9۰ حـدود   ،۲۰۳۰ تـا   ۲۰۲8 سـال های  زمانـی  بـازه 

میلیون تن دی اکسید کربن معادل در سال ۲۰۲4 

و ۲7 میلیون تن دی اکسـید کربن معادل در سـال 

حرکـت  نشـان دهنده  کـه  می یابـد  کاهـش   ۲۰۲6

مذاکره کنندگان اروپایی با اصالح طرح سیستم تبادل انتشار در اتحادیه اروپا در 1۸ دسامبر 2022، 
افزایش اقدامات در جهت کاهش انتشار کربن تا سال 2030، ارائه جزئیات حذف کمک هزینه های 
بالعوض دولتی، تایید پوشش سیستم مذکور برای حمل ونقل دریایی و اجرای سیستم تبادل انتشار 

جدیدی در اتحادیه اروپا مطابق با صنعت ساختمان و صنعت حمل ونقل موافقت کردند.

انتشـار  کاهـش  هـدف  جهـت  در  اروپـا  اتحادیـه 

کربن است.

در همین حال، برخی موسسـات اعام کردند 

کـه مکانسـیم پرداخـت کمک هزینـه جهـت ایجـاد 

ثبات در بازار که ثبات در پرداخت هزینه را برای 

تبـادل  سیسـتم  طـرح  پوشـش  تحـت  تاسیسـات 

انتشـار در اتحادیـه اروپـا بـه ارمغـان مـی آورد، بـا 

تمدیـد نـرخ ورودی سـاالنه کمک هزینـه  بـه میـزان 

سـقف  ایجـاد  و    ۲۰۲۳ سـال  از  پـس  درصـد   ۲4

پرداخـت کمک هزینـه  4۰۰ میلیـون یورویی تقویت 

خواهد شد.

جدول زمانی مکانیسم سازگاری حدود   
کربن

پرداخـت  کـه  توافـق کردنـد  مذاکره کننـدگان 

کمک هزینـه  باعـوض در قالـب کربـن رایـگان بـه 

بخش هایـی کـه نشـت کربـن دارنـد، طی یـک دوره 

و  تـا ۲۰۳4 متوقـف  بیـن سـال های ۲۰۲6  9 سـاله 

امکان معرفی تدریجی مکانیسـم سـازگاری حدود 

کربن فراهم شود.

شـورای اتحادیـه اروپـا اعام کـرد در این مدت، 

مکانیسـم سـازگاری حـدود کربـن تنهـا بـه تناسـب 

میـزان انتشـار کربنـی اعمـال می شـود کـه تحـت 

پوشـش کمک هزینـه  باعـوض طرح سیسـتم تبادل 

انتشـار در اتحادیـه اروپـا نباشـد و مطابـق بـا قوانیـن 

سازمان تجارت جهانی عمل کند.

بخش های مرتبط با مکانیسم سازگاری حدود 

آلومینیوم،  تولیدکنندگان سیمان،  کربن همچون 

کودهای شیمیایی، برق، هیدروژن، آهن و فوالد و 

همچنین برخی از مواد واسطه و تعداد محدودی از 

محصوالت صنایع پایین دستی در ابتدای سال جاری 

دریافتــــند که کمک هـــــزینه های باعوض دریــافتی 

آن ها با سرعت پایین تری کاهش می یابد و اقداماتی 

که در خصوص کربن زدایی به اجرا در می آیند، با 

کاهش انتشار کربن در اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰
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انجام  اروپا  اتحادیه  نوآوری  صندوق  حمایت 

می شود. این توافق کمک بزرگی به مبارزه با تغییرات 

آب وهوایی اما با هزینه کمتری خواهد کرد.

پیتـر لیـز، نماینده پارلمان اروپـا و گزارش دهنده 

کـه  کـرد  اعـام  اروپـا  پارلمـان  بـه  کربـن  مسـئله 

مکانیسـم سـازگاری حـدود کربـن هـوای پاک تـری را 

بـرای شـهروندان و صنایـع در زمان هـای سـخت بـه 

ارمغـان مـی آورد و صنایـع در اروپـا متوجـه خواهنـد 

شـد که سـرمایه گذاری در فناوری های سـبز به نفع 

آن ها خواهد بود.

شـورای اتحادیـه اروپـا قصـد دارد تـا سـال ۲۰۲5 

خطـرات نشـت کربن بـرای کاالهای تولیدشـده در 

اتحادیه اروپا که به منظور صادرات به کشـورهای 

غیـر اتحادیـه اروپـا تولیـد می شـوند را ارزیابی کند 

سـازمان  قوانیـن  بـا  مطابـق  قانونـی  پیشـنهادی  و 

تجـارت جهانـی ارائـه کنـد تـا در صـورت لـزوم ایـن 

خطرات مرتفع شوند.

پارلمـان اروپـا بیـان کرد کـه عاوه براین، حدود 

47 میلیـون و 5۰۰ هـزار یـورو کمک هزینه  در قالب 

بودجـه جدیـد بـرای مقابلـه بـا هرگونـه خطر نشـت 

کربن مرتبط با صادرات تخصیص خواهد یافت.

در  انتشـار  تبـادل  سیسـتم  طـرح  بررسـی   

اتحادیه اروپا در صنایع ساختمانی و حمل  ونقل

در همین حال، یک طرح جدید سیسـتم تبادل 

انتشـار در اتحادیـه اروپـا در خصوص سـوخت برای 

حمل ونقـل جـاده ای و صنایـع سـاختمانی تـا سـال 

۲۰۲7، یک سـال بعد از پیشـنهاد آن توسـط اتحادیه 

اروپا ارائه شد.

همـان طـور که توسـط پارلمـان اروپا درخواسـت 

شـد، سـوخت بـرای سـایر بخش هـا ماننـد تولید نیز 

تحت پوشش این طرح سیستم جدید خواهد بود.

اگـر قیمت هـای انرژی همچنان روند صعودی 

داشـته باشـند، اجرای طرح سیسـتم تبادل انتشار 

جدیـد در اتحادیـه اروپـا تـا سـال ۲۰۲8 بـه تعویـق 

اسـت  قـرار  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  می افتـد؛ 

مکانیسـم جدیـدی بـرای ایجاد ثبـات در قیمت ها 

ارائـه و اطمینـان حاصـل شـود کـه قیمت هـای ایـن 

طـرح سیسـتم جدیـد باالتـر از 45 یـورو در هـر تـن 

دی اکسـید کربـن معـادل افزایـش نمی یابـد و برای 

انجـام ایـن کار حدود ۲۰ میلیون یورو کمک هزینه  

بیشتری اختصاص خواهد یافت.

بخشـی از درآمـد حاصـل از اجـرای ایـن طـرح 

آسـیب پذیر و  از خانوارهـای  بـه منظـور حمایـت 

جـو  صنـدوق  طریـق  از  کوچـک  کسـب وکارهای 

اجتماعـی اختصـاص می یابـد. این صنـدوق که از 

کانال هـای درآمدزایـی مختلفـی بـه دسـت آمـده 

است، حداکثر بودجه ای معادل 65 میلیارد یورو 

خواهد داشت.

طرح سیستم تبادل انتشار در اتحادیه   
اروپا در حمل ونقل دریایی

تحـت  مذاکره کننـدگان  حـال،  همیـن  در 

پوشـش قـرار گرفتـن انتشـار کربـن صنایـع دریایـی 

در طرح سیستم تبادل انتشار در اتحادیه اروپا را 

تاییـد کردنـد و شـرکت های کشـتی رانی را ملـزم 

بـه پرداخـت کمک هزینه هـای 4۰ درصـد از حجـم 

تایید شـده انتشـار کربن از سـال ۲۰۲4، 7۰ درصد 

از حجـم تاییدشـده از سـال ۲۰۲5 و 1۰۰ درصـد از 

حجم تاییدشده از سال ۲۰۲6 کردند.

تحـت  ابتـدا  از  بـزرگ  کشـتی های  بیشـتر 

پوشـش طـرح سیسـتم تبـادل انتشـار در اتحادیـه 

کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  گرفتنـد؛  قـرار  اروپـا 

کشـتی های مختـص اسـتخراج در عمـق دریـا بـا 

ظرفیـت گنجایـش ناخالـص بیـش از پنـج هـزار تن 

و  گزارش دهـی  کنتـرل،  قانـون  پوشـش  تحـت 

و   ۲۰۲5 سـال  از  اروپـا  اتحادیـه   »MRV« تاییـد 

طـرح سیسـتم تبـادل انتشـار در اتحادیـه اروپـا از 

سال ۲۰۲7 قرار خواهند گرفت.

کشـتی های  و  عمومـی  باربـری  کشـتی های 

ظرفیـت  بـا  دریـا  عمـق  در  اسـتخراج  مختـص 

گنجایـش ناخالـص بیـن 4۰۰ تا پنج هزار تن از سـال 

۲۰۲5 تحـت پوشـش قانون کنتـرل، گزارش دهی و 

 ۲۰۲6 سـال  از  و  اروپـا  اتحادیـه   »MRV« تاییـد 

تحـت پوشـش طـرح بازبینـی شـده سیسـتم تبادل 

انتشار در اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت.

همچنیـن انتشـار گاز متـان و نیتـروز اکسـید از 

سال ۲۰۲4 تحت پوشش قانون کنترل، گزارش دهی 

و تایید »MRV« اتحادیه اروپا و از سال ۲۰۲6 تحت 

پوشش طرح سیستم تبادل انتشار در اتحادیه اروپا 

قرار خواهند گرفت.

بـه طـور جداگانـه، کشـورهای اتحادیـه اروپـا 

نیز باید انتشـارات ناشـی از تاسیسـات زباله سـوز 

و  گـزارش  اندازه گیـری،  سـال ۲۰۲4  از  را  شـهری 

تاییـد کننـد. در عیـن حـال شـورای اتحادیـه اروپـا 

بایسـتی تـا پایـان ژانویـه ۲۰۲6  گزارشـی در مـورد 

احتمال تحت پوشـش قرار گرفتن زباله سـوزها در 

طـرح سیسـتم تبـادل انتشـار در اتحادیـه اروپـا از 

سال ۲۰۲8 ارائه دهد.

 S&P Global Commodity« داده هـای شـرکت

 »Platts« کـه موسسـه  نشـان می دهـد   »Insight

میـزان پرداخـت کمک هزینـه  اتحادیه اروپـا را در 16 

تـن  هـر  در  یـورو   8۳.5۰ حـدود  را   ۲۰۲۲ دسـامبر 

دی اکسـید کربن ارزیابی کرد که نسـبت به میزان 

 1۲ در  کربـن  دی اکسـید  تـن  هـر  در  یـورو   9۰.17

دسامبر ۲۰۲۲، یک روند نزولی را نشان می دهد.

YEAR PHASE OUT RATE

۲۰۲6 ۲.5۰ %
۲۰۲7 5 %
۲۰۲8 1۰ % 
۲۰۲9 ۲۲.5۰ % 
۲۰۳۰ 48.5۰ %
۲۰۳1 61 %   
۲۰۳۲ 7۳.5۰ %
۲۰۳۳ 86 %
۲۰۳4 1۰۰ % 
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« 

و به  نقل از خبرگزاری رویترز، با افزایش نرخ بهره و 

گــــــردش بـــــــازارهای مــــــالی، ســـــــهام بسیــــــاری از 

استارت آپ های خودروهای الکتریکی کاهش یافت. 

شرکت »Rivian Automotive Inc« که کمی پس 

بازار  ارزش  از عرضه عمومی سهام در سال ۲۰۲1 

پیدا  به شرکت خودروسازی فورد  باالتری نسبت 

کرده بود، در سال ۲۰۲1 بیش از 7۰ درصد از ارزش 

بازار خود را از دست داد.

دیگـر اسـتارت آپ های خودروهـای الکتریکـی 

شـرکت  کردنـد.  تجربـه  را  بدتـری  وضعیـت 

هشـدار   »Arrival« برقـی  ون هـای  تولیدکننـده 

داد که ممکن است در کمتر از یک سال با اتمام 

 Lucid« شـرکت  شـود.  روبـه رو  نقـدی  سـرمایه 

سـرمایه گذاری  صنـدوق  حمایـت  بـا   »Group

سـاخت  جهـت  در  سـعودی،  عربسـتان  دولتـی 

خودروهـای الکتریکـی لوکـس تـاش کرد. شـرکت 

»Xpeng Inc« بـه عنـوان رقیـب چینـی شـرکت 

تسـا، بیش از 8۰ درصد ارزش سـهام بازار خود را 

شـرکت های  بایـد  کـه  مسـئله ای  داد.  دسـت  از 

تولیدکننـده خودروهـای الکتریکـی بـر آن متمرکـز 

شـوند، متقاعـد کـردن مصرف کننـدگان بـه خریـد 

بیشتر این نوع از خودروها است.

استارت آپ های رقیب  و  را در شرکت تسال  برای سرمایه گذارانی که سرمایه  خود  سال 2021 
داشتند، سال  امید  تسال  مدیرعامل  موفقیت  به  و  بودند  کرده  الکتریکی سرمایه گذاری  خودروهای 

نگران کننده ای بود.

اهمیت گذار به استفاده از خودروهای   
الکتریکی

دالر  تریلیـون  یـک  از  بیـش  خـودرو  صنعـت 

بـرای گـذار بـه اسـتفاده از خودروهـای الکتریکـی 

بـه جـای خودروهـای بـا موتـور احتراقـی بـا تمرکـز 

نرم افزاری سـرمایه گذاری می کنـد. از دیترویت 

و  خودروسـازان  چیـن،  شـانگهای  تـا  آمریـکا 

سیاسـت گذاران دولتـی بـا آغوشـی بـاز بـه سـمت 

اسـتفاده از خودروهای الکتریکی به منظور ارائه 

می کننـد.  حرکـت  ایمن تـر  و  پاک تـر  حمل ونقـل 

کشـورهای اروپایی و ایالت کالیفرنیا آمریکا سـال 

پایـان  ضرب العجـل  آخریـن  عنـوان  بـه  را   ۲۰۳5

دادن بـه فـروش خودروهـای سـواری با موتورهای 

احتراقی جدید تعیین کردند.

بـازار  ارزش   ۲۰۲1 سـال  راسـتا،  همیـن  در 

تریلیـون  یـک  بـه  و  یافـت  افزایـش  تسـا  شـرکت 

دالر رسـید و تبدیـل بـه بـا ارزش تریـن خودروسـاز 

جهـان شـد. ایـن رویـداد زمانـی که خودروسـازان 

معتبـری ماننـد شـرکت تویوتـا موتـور و فولکـس 

کـردن  الکتریکـی  بـه  تمایلـی   AG واگـن 

خودروهای خود نداشتند، اتفاق افتاد.

نقلیـه  وسـایل  از  موجـی  آینـده،  سـال  از 

الکتریکـی جدیـد از وانت بارهـا تـا شاسـی بلندها 

گرفتـه تـا خودروهـای سـواری وارد بازارهـای بزرگ 

جهان خواهند شد.

مدیـران صنعـت و تحلیل گـران بـازار در مـورد 

بـازار جهانـی  تمامـی  یـا  نیـم  چگونگـی تصاحـب 

خودروهای الکتریکی اتفاق نظر ندارند.

بـازار خـودروی جهـان،  در چیـن، بزرگ تریـن 

 ۲1 حـدود  باتـری دار  الکتریکـی  خودروهـای 

درصـد از بـازار را بـه خـود اختصـاص می دهنـد. 

 1۲ حـدود  الکتریکـی  خودروهـای  نیـز  اروپـا  در 

بـه  از کل فـروش خودروهـای سـواری را  درصـد 

خـود اختصـاص می دهنـد امـا در ایـاالت متحـده 

تنهـا  الکتریکـی  بـازار خودروهـای  آمریـکا، سـهم 

حدود 6 درصد است.

مدیـران و تحلیل گـران صنعـت بیـان کردنـد 

پذیـرش  راه  سـر  بـر  کـه  موانعـی  جملـه  از  کـه 

خودروهـای الکتریکـی وجـود دارد، می تـوان بـه 

دسـتگاه های  عمومـی  زیرسـاخت های  کمبـود 

باتـری  تولیـد  هزینـه  افزایـش  و  سـریع  شـارژ 

مـواد  کمبـود  از  ناشـی  الکتریکـی  خودروهـای 

پرداخـت  مـورد  در  باتکلیفـی  و  مهـم  اولیـه 

خریـد  کـه  کـرد  اشـاره  دولتـی  یارانه هـای 

اصلـی  بازارهـای  در  را  الکتریکـی  خودروهـای 

اروپـا  و  چیـن  آمریـکا،  متحـده  ایـاالت  چـون 

 افزایش ظرفیت تولید 
خودروهای الکتریکی در سال ۲۰۲۳
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افزایش داده است.

 AutoForecast« بـه گفته شـرکت نرم افـزاری

Solutions«، تا سال ۲۰۲9، خودروهای الکتریکی 

می توانند سـهم یک سـوم بازار آمریکای شـمالی و 

در  تولیدشـده  خودروهـای  از  درصـد   ۲6 حـدود 

سراسر جهان را به خود اختصاص دهند.

جـو مـک کیب، مدیر این شـرکت بیان کرد که 

حجـم فـروش خودروهـای الکتریکـی مطابـق یـک 

منحنـی بـا شـیب مایم صعـودی افزایـش نخواهد 

یافـت. همـان طـور کـه بسـیاری از اقتصاددانـان 

آینـده میـادی  اگـر سـال  پیش بینـی مـی کننـد، 

بـرای  تقاضـا  رونـد  دهـد،  رخ  اقتصـادی  رکـود 

خودروهای الکتریکی کند خواهد شد.

انجمـن »Wards Intelligence« پیش بینـی 

می کنـد کـه خودروهـای با موتـور احتراقی کمتر 

آمریـکای  فـروش  حجـم  سـهم  از  درصـد   8۰ از 

شـمالی را در سـال ۲۰۲7 تشـکیل خواهد داد. بر 

اسـاس برنامه های خودروسـازان، هیگ استودارد 

تحلیل گـر انجمـن »Wards Intelligence« در 

کنفرانس اخیر خود اعام کرد که خودروسـازان 

موتـور  بـا  خودروهـای  فـروش  حجـم  افزایـش 

احتراقی را در دهه آینده پیش بینی می کنند.

وضعیت خودروسازان الکتریکی در   
سال 2023

معتبـری  خودروسـازان   ،۲۰۲۲ سـال  طـی 

جنـرال  و  فـورد  مرسـدس،  شـرکت های  ماننـد 

ده هـا  تولیـد  بـر  مبنـی  خـود  برنامـه  از  موتـورز 

چالـش  بـه  بـرای  جدیـد  الکتریکـی  خـودروی 

 »upstarts« و  تسـا  شـرکت های  کشـیدن 

رونمایـی کردنـد. تولیـد انبـوه اکثر ایـن خودروها 

از سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲4 آغاز می شود.

 ،۲۰۲5 سـال  تـا  کـه  کـرد  تاکیـد  کیـب  مـک 

خـودروی  مختلـف  مـدل   74 اسـت  ممکـن 

الکتریکـی در آمریـکای شـمالی عرضـه شـود. وی 

ایـن  از  ۲۰ درصـد  از  کـه کمتـر  کـرد  پیش بینـی 

مدل هـا احتمـاال در حجـم بـاالی 5۰ هـزار خـودرو 

در سـال بـه فـروش خواهند رسـید. خودروسـازان 

ممکـن اسـت مدل هـای مختلـف از ایـن خودروها 

را در تعـداد و ظرفیت هـای متنـوع در بازارهـای 

هدف خاص و بکر عرضه کنند.

موجـب  اقتصـادی  رکـود  اسـاس،  همیـن  بـر 

تاثیرگـذاری منفـی بر حجـم تقاضای کلی خودرو 

در قاره اروپا و چین خواهد شد.

در سـال های اولیـه قـرن بیسـتم، شـرکت های 

خودروسـازی جدیدی با حمایت سرمایه گذارانی 

کـه مشـتاق بودنـد سـهمی از بـازار انبوهی که در 

دسـتان شـرکت  هنـری فـورد و دیگـر شـرکت های 

پیشـگام خـودرو بودنـد را بـه  دسـت آورنـد و بـه 

دنبـال همیـن امـر  پـا بـه این عرصه گذاشـتند. در 

خودروسـازی  صنعـت  در  میـادی،   195۰ دهـه 

جهانی یکپارچه سـازی های گسـترده ای رخ داد و 

برندهایی مانند »Duesenberg« از بین رفتند.

در چند سال آینده مشخص خواهد شد که آیا 

دیگـر برندهـای خودروهـای الکتریکـی سرنوشـتی 

مشـابه برند »Duesenberg« خواهند داشـت و یا 

در مسیر پیشرفت قرار خواهند گرفت.
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آناین« و 

به  نقل از خبرگزاری بلومبرگ، بانک وال استریت 

اعام کرد که اگرچه سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ ممکن 

است به دلیل رکود اقتصادی در ایاالت متحده آمریکا 

و چین وضعیت پرفراز و نشیبی را تجربه کرده باشد 

اما کمبود مواد اولیه از نفت گرفته تا گاز طبیعی و 

فلزات به علت این رکود، موجب افزایش قیمت ها 

خواهد شد.

شرکت گلدمن یک ابرچرخه چند ساله کاالها 

را در اواخـر سـال ۲۰۲۰ پیش بینـی کـرد. حتـی بـا 

وجـود کاهـش قیمـت انرژی در ماه های اخیر سـال 

۲۰۲۲ بـه دلیـل اعمـال محدودیت هـای مرتبـط بـا 

بیمـاری کرونـا در چیـن و رکـود اقتصاد جهانی که 

شـرکت  ایـن  شـد،  تقاضـا  حجـم  کاهـش  موجـب 

همچنان بر این پیش بینی خود تاکید دارد.

از جملـه جـف  گلدمـن  تحلیل گـران شـرکت 

کوری و سامانتا دارت در 14 دسامبر ۲۰۲۲ مطرح 

میانگیـن  شـدن  برابـر  دو  علی رغـم  کـه  کردنـد 

قیمـت سـاالنه بسـیاری از کاالهـا تـا مـاه مـی ۲۰۲۲، 

هزینه های سرمایه ای کاالها روند ناامید کننده ای 

را نشان داد. بر همین اساس این مسئله مهم ترین 

موضوع پرده برداری  شـده در سـال ۲۰۲۲ است که 

در آن حتـی قیمت هـای باالیـی کـه در اوایـل سـال 

جـاری مشـاهده شـد، نتوانسـت جریـان هزینه های 

سـرمایه ای بـرای پاسـخ بـه رونـد عرضـه بـه منظـور 

رفع کمبودهای بلندمدت آن را ایجاد کند.

این بانک بر اسـاس شـاخص بازده کل شـرکت 

معیارهـای  می کنـد  پیش بینـی   »S&P GSCI«

پیشـین بـرای نوسـانات قیمتـی کاال در سـال ۲۰۲۳ 

حـدود 4۳ درصـد افزایش یابد. این میزان افزایش 

بر اساس گزارش شرکت گلدمن ساکس، کاالها بار دیگر در سال 2023 به عنوان بهترین دارایی 
شناخته شدند و بازدهی بیش از 40 درصدی را برای سرمایه گذاران به ارمغان آوردند.

بـه مقـدار ۲4 درصـد افزایش فعلی در سـال جاری 

افـزوده می شـود. در مقابـل، موجـودی کاالهـا در 

ایـاالت متحـده آمریـکا حـدود 16 درصـد کاهـش 

یافت. این در حالی است که اوراق قرضه دولتی 

نیز روند کاهشی به خود گرفت.

شـــرکت گلدمن تنها شـــرکتی نیســـت که در 

میان دیگر تحلیل گـــران و ســـرمایه گذاران به روند 

صعودی بازار کاالها معتقد باشـــد. بسیاری بر این 

باورند که فقدان ســـرمایه گذاری جهت اکتشـــاف 

میادیـــن نفتـــی و معـــادن جدیـــد منجر بـــه کاهش 

ذخایـــر موجـــودی انبارهـــا و ایجـــاد محدودیت در 

بازارهـــا شـــده اســـت.بر اســـاس داده هـــای اولیه 

 »15،Bridge Alternative Investments Inc« شرکت

صندوق پوشـــش ریســـک برتر مبتنی بـــر کاالها، 

دارایی هـــای خـــود را در ســـال جـــاری حـــدود 5۰ 

درصـــد افزایش دادنـــد و به حـــدود ۲۰.7 میلیارد 

دالر رساندند.

بــدون  کــه  معتقدنــد  گلدمــن  تحلیل گــران 

هزینه هــای ســرمایه ای کافــی بــرای ایجــاد ظرفیــت 

عرضــه اضافــی، کاالهــا در وضعیــت افزایش قیمت 

و حالــت نوســانی و کمبــود در بلندمــدت باقــی 

خواهنــد مانــد. ایــن بانــک پیش بینــی می کنــد کــه 

قیمــت نفــت خــام برنــت در ســه ماهــه پایانــی ســال 

ــه حــدود 1۰5 دالر در هــر بشــکه برســد کــه  ۲۰۲۳ ب

نســبت بــه قیمــت 8۲ دالری فعلــی، یــک رونــد 

افزایشـــــی را نشــــــان می دهــد. بـــــــه عــاوه انتظــار 

مــی رود قیمــت مــس از حــدود هشــت هــزار و 4۰۰ 

دالر بــه 1۰ هــزار و 5۰ دالر در هــر تــن افزایــش یابــد و 

مبنای قیمت گاز طبیعی مایع آسیا نیز از ۳۳ دالر 

در هــر میلیــون واحــد حرارتی بریتانیــا بــه 5۳ دالر و 

1۰ سنت رشد پیدا کند.

بـا ایـن حـال، برخـی از تحلیل گران رقیـب به این 

موضـوع بـه دیـده تردیـد می نگرنـد و معتقدنـد کـه 

وضعیت اقتصادها شکننده تر از آن است که بتوانند 

حاشیه سود باالتری در قبال کاالها کسب کنند.

تحلیل گـران شـرکت مالـی سـیتی گـروپ بـه 

بیـان  اد مـورس در مـاه دسـامبر ۲۰۲۲  مدیریـت 

کردنـد کـه ایـن وضعیـت در حـال تغییـر اسـت. 

بنابراین احتمال وقوع یک رکود اقتصادی جهانی 

بـه عنـوان  ایـن کاالهـا  بـرای  تهدیـدی  بـه منزلـه 

دارایی که در دو سال گذشته یک حالت رنسانس 

را تجربه کرده اند، محسوب می شود.

 پیش بینی شرکت گلدمن ساکس
 بر افزایش قیمت کاالها در سال ۲۰۲۳
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