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سرمقاله

اکتشاف،  حوزه های  در  معدن  بخش  در  سرمایه گذاری 

ماشین آالت و فرآوری صورت می پذیرد. در حالی که اکتشاف، قلب 

تپنده معادن به شمار می آید و از اهمیت فراوانی برخوردار است، 

متاسفانه تمهیدات الزم جهت توسعه سرمایه گذاری  در این حوزه 

طی سالیان اخیر اندیشیده نشده است. از طرفی، فرایند اکتشاف 

مثال،  برای  و  است  متفاوت  یکدیگر  با  مختلف  معدنی  مواد 

با  سنگ آهن  حفاری  نقطه های  انتخاب  و  ژئوفیزیک  ژئوشیمی، 

کنسانتره سرب و روی تفاوت دارد. در حال حاضر اکثر اکتشافات 

معدنی کشور توسط برخی شرکت های بزرگ فوالدی انجام می شود 

و نگرش ویژه ای به اکتشاف ذخایر سنگ آهن شکل گرفته است. 

عمده شرکت های فعال در صنعت سرب و روی کشور کوچک مقیاس 

هستند و دولت نیز توجه کمتری به این مجموعه ها داشته است. 

بنابراین می توان گفت علی رغم اینکه حدود 9 درصد ذخایر سرب و 

روی جهان در ایران قرار دارد اما سرمایه گذاری های کافی جهت 

اکتشاف این ذخایر صورت نپذیرفته و مهجور باقی مانده است.

یکی از مهم ترین چالش هایی که فعاالن معدنی کشور به ویژه 

سرب و روی طی ماه های اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده اند، 

تامین ماشین آالت نو و به روز بوده است. متاسفانه در زمینه واردات 

ماشین آالت معدنی جدید، با عقب ماندگی های فراوانی نسبت به 

به  توجه  با  و  هستیم  مواجه  جهان  معدنی  کشورهای  سایر 

به روز،  دشواری های موجود در واردات تجهیزات و دستگاه های 

است.  یافته  کاهش  شدت  به  نیز  بخش  این  در  سرمایه گذاری 

فرسودگی ماشین آالت موجود در معادن کشور، راندمان استخراج را 

کاهش داده است و هرگونه اقدام برای افزایش ظرفیت تولید با گپ 

تامین ماشین آاالت همراه خواهد بود. به عنوان مثال، در حالی تولید 

یک میلیون تن کاتد مس در افق 1404 هدف گذاری شده است که 

با کمبود تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز جهت باطله برداری و 

اینکه  ضمن  هستیم.  مواجه  کشور  مس  معادن  در  استخراج 

ماشین آالت موجود نیز از کیفیت و ظرفیت الزم برخوردار نیستند 

و افزایش تولید نه تنها کاتد مس بلکه شمش سرب و روی نیز در 

گروه سرمایه گذاری جهت تامین ماشین آالت جدید و به روز است.

از  یکی  عنوان  به  مهدی آباد  روی  و  سرب  معدنی  مجتمع 

بزرگ ترین منابع سرب و روی جهان، بیش از 80 درصد ذخایر قابل 

استخراج کشور و حدود 3 درصد از ذخایر سرب و روی جهان را در 

کارخانجات  احداث  است. طرح سرمایه گذاری  داده  خود جای 

عظیم مهدی آباد در سه فاز برنامه ریزی شده است که فاز نخست 

آن، به تنهایی بزرگ ترین کارخانه صنعت سرب و روی کشور خواهد 

بود و در حال حاضر با پیشرفت 85 درصدی همراه است. میزان 

سرمایه گذاری در این مجتمع معدنی در حدود 350 میلیون دالر 

طی سه تا چهار سال اخیر بوده است که رقم قابل توجهی برای یک 

مجتمع معدنی سرب و روی در کالس جهانی به شمار می آید. 

میزان تولید کنسانتره روی کشور پس از بهره برداری از فاز اول این 

مجتمع، 200 هزار تن در سال افزایش خواهد یافت که منجر به بهبود 

خوراک  کمبود  چالش  رفع  و  جهان  روی  تولید  در  ایران  جایگاه 

با  ادامه  در  شد.  خواهد  کشور  روی  تولیدکنندگان  از  بسیاری 

بهره برداری از کل فازهای طرح احداث کارخانجات سرب و روی 

مهدی آباد، حدود 2.5 درصد فلز محتوای روی جهان در این مجتمع 

تولید خواهد شد و بدون شک برگ زرینی در تاریخ صنعت سرب و 

روی کشور  رقم خواهد خورد.

روی،  و  سرب  جامع  طرح  اساس  بر  گفت  می توان  پایان  در 

تببین شده  برای صنعت سرب و روی کشور  چشم انداز روشنی 

و روی و  برنامه های صنعت سرب  و  اهداف  به  است. دستیابی 

تحقق چشم انداز ٢٠ ساله، مستلزم گسترش فعالیت های اکتشافی، 

ارتقای کیفیت و توسعه صنایع پایین دست و انتخاب تکنولوژی 

است.  توسعه سرمایه گذاری  نهایت  در  و  حوزه  این  در  مناسب 

با بخش  همچنین خواست و اراده حاکمیت و همکاری مشترک 

خصوصی و همچنین انجمن های مرتبط نیز در این مسیر تاثیرگذار 

است. البته علی رغم تدوین طرح جامع، متاسفانه هنوز اراده الزم 

جهت رونق و توسعه سرمایه گذاری در صنعت سرب و روی کشور 

به  به صورت جزیره ای  و بخش های  مختلف  است  نگرفته  شکل 

دنبال تحقق اهداف خود هستند؛ در حالی که باید یک وحدت رویه 

در این زمینه شکل بگیرد تا شاهد تحقق اهداف و برنامه های صنعت 

سرب و روی کشور باشیم.

 مغفول مانده

امین صفری
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گفت و گوی ویژه
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

توسعه همه جانبه در فوالد هرمزگان
 عطاالّله معروفخانی، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در گفت وگو با »فلزات آنالین«: 

بــا  و  انــرژی  بحــران  بــه منظــور مدیریــت  آمــد. 

شــات داون  آمــده،  عمــل  بــه  برنامه ریزی هــای 

دســتگاه ها را بــه فصــل تابســتان موکــول کردیــم و 

تولیــد  درصــدی  رشــد 5  شــاهد  آن،  دنبــال  بــه 

بــه  مجموعــه در 10 ماهــه ســال جــاری نســبت 

مــدت مشــابه ســال قبــل بودیــم. در زمینــه فــروش 

نیــز در 10 مــاه امســال، موفــق بــه فــروش 689 هــزار 

تــن محصــول در بــازار داخلــی و 492 هــزار تــن 

اســلب فــوالدی در بــازار صادراتی شــدیم. در ســال 

بازارهــای  نابســامان  وضعیــت  علی رغــم  جــاری 

در  قیمت هــا  شــدید  کاهــش  و  بین المللــی 

بازارهــای داخلــی و صادراتــی، توانســتیم نســبت 

بــه صــادرات 490 هــزار تنــی اســلب فــوالدی در 10 

ماهــه ســال پیــش، 61 هــزار تــن محصــول بیشــتری 

صادرات داشــته باشــیم. در ســال 1399 توانســتیم 

51 هــزار میلیــارد ریــال و در ســال 1400 بیــش از 80 

ــم.  ــص کســب کنی ــال ســود خال ــارد ری هــزار میلی

الزم بــه ذکــر اســت کــه در ســال 1400، بــه  انــدازه 

کل سال های قبل سودآوری داشتیم.

در خصوص رکوردشکنی های پیاپی شرکت   
فوالد هرمزگان در سال جاری توضیحاتی ارائه 

بفرمایید.
شــرکت فــوالد هرمــزگان در زمینه هــای تولیــد، 

فــروش و ســودآوری بــه دســتاوردهای خوبــی طــی 

یــک تــا دو ســال اخیــر دســت یافته اســت. در ســال 

تولیــد  رکــورد  پنــج  توانســتیم  حالــی  در   ،1400

ماهیانــه را ثبــت کنیــم کــه بــا محدودیت هــای 

مواجــه  ســال  مختلــف  روزهــای  در  گاز  و  بــرق 

بودیــم. خوشــبختانه ایــن رکوردشــکنی ها در ســال 

جــاری نیــز ادامــه یافــت؛ بــه  طــوری  کــه امســال 

بــرای نخســتین بــار، میــزان تولیــد ماهیانــه شــرکت 

از 150 هــزار تــن گذشــت و بــه بیشــترین رکــورد 

پیــدا  دســت  کشــور  در  تختــال  ریخته گــری 

کردیــم. در اردیبهشــت  مــاه امســال نیــز موفــق بــه 

رکوردشــکنی شــدیم و از شــهریور تــا آذر مــاه طــی 

چهــار مــاه پیاپــی، رکوردهــای مختلفــی در میــزان 

تولیــد ثبــت کردیــم کــه باالتریــن رکــورد تولیــد در 

آذر مــاه بــه میــزان 154 هــزار و 567 تــن بــه دســت 

در حـال حاضـر طرح های توسـعه ای این   
شرکت در چه وضعیتی قرار دارند؟

 ،1400 ماه  بهمن  در  هرمزگان  فوالد  شرکت 

عملیات اجرایی چهار طرح بزرگ توسعه ای به ارزش 

تقریبی 10 هزار میلیارد تومان شامل احداث مدول 

سوم احیا مستقیم، احداث واحد دوم تولید گازهای 

صنعتی، احداث سيلوهای ذخيره آهن اسفنجي و 

احداث مگا مدول احیا مستقیم سیمین هرمز را آغاز 

کرد. اخیرا نیز اجرای دو طرح عظیم توسعه ای شامل 

افزایش ظرفیت یک میلیون و 500 هزار تنی و احیا 

مستقیم یک میلیون و 700 هزار تنی را آغاز کرده ایم. 

در حالی که قرار به اجرای این طرح ها پس از انعقاد 

تفاهم نامه ای با یک شرکت ایتالیایی آلمانی بود اما به 

دلیل اعمال تحریم های مختلف علیه کشور، اجرای 

آن ها به تعویق افتاد و ما پس از پیگیری های فراوان و 

همکاری با شرکت های داخلی، موفق به عملیاتی 

کردن این طرح ها شدیم. همچنین به دنبال افزایش 

ظرفیت تولید اسلب فوالدی از یک میلیون و 500 هزار 

تن به سه میلیون و 200 هزار تن، تصمیم داریم طرح 

 صنعت فوالد ایران طی سال های اخیر با رشد و پیشرفت قابل توجهی همراه بوده است و توسعه و افزایش 
تولید در واحدهای فوالدی کشور، ایران را جزو 10 کشور برتر تولیدکننده فوالد در جهان قرار داده است. اگرچه 
فوالدسازان مطرح کشور طی سالیان اخیر با چالش های مختلفی به ویژه در حوزه انرژی مواجه بوده اند اما با 
تکیه بر تکنولوژی روز تولید و دانش متخصصان داخلی و همچنین مهندسی معکوس و بومی سازی قطعات و 
تجهیزات مورد نیاز، توانسته اند گام های استواری در مسیر توسعه بردارند. شرکت فوالد هرمزگان، یکی از 
شرکت های مطرح و برجسته فوالدی کشور به شمار می آید که علی رغم مشکالت موجود در بازار جهانی فوالد 
و همچنین افزایش تحریم های اعمالی علیه کشور، موفق به ثبت رکوردهای مختلف در تولید، فروش و 
سودآوری شده است. بومی سازی بیش از 90 درصدی قطعات مصرفی در این شرکت و صرفه جویی ارزی 
حدود 76 میلیون دالری به دنبال بومی سازی، تنها بخشی از دستاوردهای این شرکت طی ماه های اخیر بوده 
است. در همین راستا، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« گفت وگویی با عطااهلل معروفخانی، 

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان تدارک دیده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:
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جهش 25 درصدی داشته است. بیش از 90 درصد 

مانند  هرمزگان  فوالد  شرکت  مصرفی  قطعات 

دارند،  کاربرد  فوالد  صنعت  در  که  نسوز هایی 

بومی سازی شده است و هم اکنون به طور کامل 

توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می شود. باور ما 

بر این است که باید زمینه پیشرفت و تعالی جوانان 

این مرز و بوم را فراهم کنیم و به نخبگان علمی و 

دانشگاهی کشور باور داشته باشیم. برای مثال، در 

حال حاضر شاهد پیشتازی صنعت موشکی کشور 

به دست همین جوانان و نخبگان هستیم و این اتفاق 

می تواند با اعتماد به متخصصان و نخبگان داخلی 

در صنعت فوالد کشور نیز رخ دهد.

دامپینگ روسیه در بازار جهانی فوالد، چه   
تاثیری بر عملکرد فوالدسازان داخلی به ویژه 

شرکت فوالد هرمزگان داشته است؟
فـوالد  شـرکت  شـد  سـبب  روسـیه  دامپینـگ 

تولیـد  سـمت  بـه  را  خـود  اسـتراتژی  هرمـزگان 

محصوالت خاص تغییر دهد. تولید انواع محصوالت 

استاندارد و باکیفیت با بهره گیری از تکنولوژی روز و 

اسـاس  بـر  هرمـزگان،  فـوالد  شـرکت  در  پیشـرفته 

درخواسـت و سـفارش مشـتریان انجام می شـود. در 

بـازار صادراتـی  بـه  روسـیه  دامپینـگ  کـه  شـرایطی 

فوالدسازان داخلی آسیب زده و صادرات محصوالت 

فوالدی در شرایط تحریمی بیش از پیش دشوار شده 

بـه  خـود  تولیـدات  صـادرات  بـه  موفـق  مـا  اسـت، 

کشـورهای اروپایـی ماننـد آلمـان شـدیم. ایـن امـر بـه 

واسطه تالش بی وقفه همکاران و متخصصان جوان و 

سختکوش شرکت فوالد هرمزگان به وقوع پیوست.

نورد گرم را طی دو سال آینده راه اندازی کنیم. بسیار 

تاسیس  از  سال  گذشت 15  از  پس  که  خرسندیم 

طرح های  اجرای  به  موفق  هرمزگان،  فوالد  شرکت 

توسعه ای و به دنبال آن اشتغال زایی چند هزار نفری 

در استان هرمزگان شده ایم. بدون شک با اجرای این 

از  یکی  به  هرمزگان  فوالد  توسعه ای،  طرح های 

قطب های اصلی تولید فوالد در کشور تبدیل خواهد 

شد و امیدوار هستیم با توجه به مزیت های استان 

هرمزگان در تولید فوالد با اجرای طرح های فوالدی 

فوالد  تولید  در  استان هرمزگان  رتبه سوم  بیشتر، 

کشور را به رتبه نخست ارتقا دهیم.

شرکت فوالد هرمزگان چه اقداماتی در زمینه   
همچنین  و  دانش بنیان  واحدهای  از  حمایت 

بومی سازی انجام داده است؟
با توجه به نام گذاری امسال مبنی بر »تولید، 

دانش بنیان و اشتغال آفرین« و تاکید مقام معظم 

دانش بنیان ،  مجموعه های  از  حمایت  بر  رهبری 

شرکت فوالد هرمزگان اقدامات گسترده ای در این 

ما  است.  بوده  پیشرو  و  داده  انجام  زمینه 

تفاهم نامه های بسیاری با شرکت های دانش بنیان 

منعقد  جاری  سال  طی  فوالد  صنعت  در  فعال 

این  با  سازنده ای  و  خوب  همکاری  و  کرده ایم 

شرکت  اخیر،  سال  دو  در  داشته ایم.  مجموعه ها 

شرکت های  توان  از  بهره گیری  با  هرمزگان  فوالد 

دانش بنیان داخلی در زمینه بومی سازی، موفق به 

صرفه جویی ارزی در حدود 76 میلیون دالری شده 

است. همچنین میزان رشد بومی سازی از نظر ارزی 

در این شرکت در سال جاری نسبت به سال 1400، 

این شــــرکت چه اقـداماتی در زمینه   
مسئولیت  های اجتماعی انجام داده است؟

از  یکـی  همـواره  هرمـزگان  فـوالد  شـرکت 

شـرکت های پیشـرو در زمینه ایفای مسـئولیت های 

اجتماعی در سـطح کشـور و اسـتان هرمزگان بوده و 

عملکـرد قابـل قبولـی را بـه ثبـت رسـانده اسـت. این 

شـرکت در طـرح اکـرام ایتـام و محسـنین مشـارکت 

تحـت  غیریتیـم  و  یتیـم  کـودک  هـزار   20 و  کـرده 

اسـتان  )ره(  خمینـی  امـام  امـداد  کمیتـه  پوشـش 

اسـت.  داده  قـرار  پوشـش  تحـت  را  هرمـزگان 

عالوه برایـن، حمایـت مالـی از مرکـز معلـوالن ذهنـی 

حبیـب ابـن مظاهـر بندرعبـاس جهـت رفـع مشـکل 

جشـن  خصـوص  در  مالـی  مسـاعدت  سـردخانه، 

بخـش  زندانیـان  آزادسـازی  منظـور  بـه  گلریـزان 

بـه  مالـی  مسـاعدت  و  رودان  رودخانـه شهرسـتان 

ازجملـه  بنت النبـی،  معلولیـن  نگهـداری  مرکـز 

ایفـای  راسـتای  در  هرمـزگان  فـوالد  اقدامـات 

مسئولیت های اجتماعی بوده است. همچنین 55 

هیئـت ورزشـی زیـر نظر شـرکت فـوالد هرمـزگان در 

حـال فعالیـت هسـتند. حضـور ده هـا تیم حرفـه ای و 

کارگـری فـوالد هرمـزگان در تمـام رده هـای سـنی و 

کسب عناوین قهرمانی متعدد استانی، کشوری و 

بین المللـی توسـط تیم هـای ایـن شـرکت، گواهـی بـر 

بـه  ویـژه  ایفـای مسـئولیت های اجتماعـی شـرکت 

از طریـق ورزش و کشـف  ایجـاد نشـاط اجتماعـی 

و  زمینـه  ایـن  در  اسـتانی  درخشـان  اسـتعدادهای 

حرکـت در مسـیر تعالـی اسـت. در حوزه بهداشـت، 

شـهر  بیمارسـتان های  بـه  مایـع  اکسـیژن  ارسـال 

بندرعباس و ارسال نیتروژن مایع به دانشگاه علوم 

در  شـرکت  اقدامـات  مهم تریـن  ازجملـه  پزشـکی، 

دوران کرونـا بـوده اسـت. اهـدای 10 دسـتگاه دیالیـز 

بـه بیمارسـتان شـهید محمـدی بندرعبـاس جهـت 

مـداوای بیمـاران، از دیگـر اقدامـات شـرکت در ایـن 

زمینـه بـه شـمار می آیـد. احداث مدرسـه 12 کالسـه 

فوالد هرمزگان در شهرک پیامبر اعظم )ص(، آخرین 

بایـد  اسـت.  بـوده  حـوزه  ایـن  در  مجموعـه  اقـدام 

خاطرنشـان کنیـم شـرکت فـوالد هرمـزگان در حـوزه 

مسـئولیت های اجتماعـی هـم در سـطح اسـتانی و 

هم در سطح کشوری همواره پیشرو بوده است.





فــوالد

اکتشاف، قلب تپنده معادن است

صنعت فوالد  زیر سایه بحران انرژی

افزایش قیمت سـنگ آهن به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی چین



فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

شماره  255          بهمن ماه  1401 10

 مدیرعامل شـرکت اطلس آران سبز، تولیدکننده کنسانتره سـنگ آهن گفت: در حالی مسئوالن کشور 
بر توسـعه اکتشـاف در داخـل تاکید می کنند که تجهیزات و دسـتگاه های اکتشـافی به شـدت قدیمی و 
فرسـوده شـده اسـت. اگرچه برخی شـرکت های بـزرگ معدنـی و صنعتی کشـور طی سـالیان اخیر به 
موفقیت هایـی در ایـن زمینه دسـت یافته اند امـا از آنجایی که اکتشـاف یک فرایند کامال هزینه بر اسـت، 
این مجموعه ها می توانند ضمن حمایت از معادن کوچک مقیاس در راسـتای رونق هرچه بیشـتر اکتشـاف 
ذخایر معدنی به ویژه سـنگ آهن، زمینه را برای عرض اندام سـایر تولیدکنندگان فراهم سـازند تا شـاهد 

توسعه اکتشاف در آینده باشیم.

اکتشاف، قلب تپنده معادن است

بابک سیدکابلی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: وضع 

معدنی  و دستورالعمل های دست وپاگیر  قوانین 

مختلف  استان های  در  صمت  سازمان  توسط 

کشور، مهم ترین معضلی است که در حال حاضر 

هستند.  مواجه  آن  با  معدن    بخش  فعاالن  اکثر 

جابه جایی های پیاپی مسئوالن دولتی و به دنبال 

همین  توسط  سلیقه ای  بخشنامه های  ابالغ  آن 

افراد، منجر به هدررفت انرژی و زمان معدن کاران 

شده است. ما دو نفر را به منظور پیگیری امور 

در  هرمزگان  استان  صمت  سازمان  با  مرتبط 

در  وجود  این  با  کرده ایم.  استخدام  مجموعه 

گزارش های  ارسال  سوخت،  سهمیه  دریافت 

با  معادن و… همچنان  پروانه  تمدید  اکتشافی، 

مشکل روبه رو هستیم. گاهی اوقات تعدد قوانین 

ابالغی در بخش معدن به قدری است که باعث 

و  معدن  صنعت،  سازمان  کارکنان  سردرگمی 

 مدیرعامل شرکت اطلس آران سبز:

افراد هم برداشت و  نیز می شود و خود  تجارت 

تحلیل مشخص و جامعی از این قوانین ندارند.

وی ضمن اشاره به اهمیت واردات ماشین آالت 

در  کشور  متاسفانه  کرد:  عنوان  به روز،  معدنی 

از  شدت  به  معدنی  ماشین آالت  زمینه 

و  است  افتاده  عقب  دنیا  روز  تکنولوژی های 

انجام  سختی  به  جدید  ماشین آالت  واردات 

می شود. ما یک دامپتراک 35 تنی کوماتسو تولید 

سال 2010 کشور ژاپن را از طریق بندر شهید رجایی 

کشور  وارد  اخیر  هفته های  طی  بندرعباس 

آن  ترخیص  به  موفق  هنوز  متاسفانه  و  کرده ایم 

نشده ایم؛ چراکه مسئوالن گمرک اعالم کرده اند از 

عمر مفید این دامپتراک گذشته است. در حالی 

جدیدترین  از  آن  کارایی  نداریم  شک  که 

استفاده  کشور  معادن  در  که  دامپتراک هایی 

می شوند، بیشتر است. هدف ما از وارد کردن این 

دامپتراک این است که نخست استفاده بهینه ای 

از آن در معادن مجموعه داشته باشیم و سپس آن 

را در اختیار سازمان صمت استان جهت استفاده 

در سایر معادن قرار دهیم.

در  ســبز  آران  اطلــس  شــرکت  مدیرعامــل 

دامپتــراک  ایــن  قیمــت  و  ویژگی هــا  خصــوص 

و  تعمیــرات  هزینــه  کــرد:  تصریــح  معدنــی، 

نگهــداری ایــن دامپتــراک ناچیــز و مقــرون بــه 

صرفــه اســت. سیســتم ترمــز اکثــر دامپتراک هــا 

از سیســتم  دامپتــراک  ایــن  در  و  بــوده  برقــی 

ترمــز مکانیکــی اســتفاده می شــود. ضمــن اینکــه 

امــکان تعمیــر ایــن دامپتــراک  در تعمیرگاه هــای 

ماشــین آالت معدنــی در سراســر کشــور وجــود 

دارد. قابلیــت بارگیــری ایــن دامپتــراک در یــک 

محــدوده معدنــی، 45 تــن و چیــزی در حــدود 

دو برابــر ظرفیــت بارگیــری یــک تریلــی بــرآورد 

ایــن  واردات  تمام شــده  قیمــت  می شــود. 

دامپتــراک، 35 هــزار دالر معــادل یــک میلیــارد 
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مســئوالن  امــا  اســت  تومــان  میلیــون   500 و 

گمــرک بــرای ترخیــص آن، وثیقــه 10 میلیــارد 

تومانی طلب کرده اند.

با انبوهی از ماشین آالت معدنی   
مستهلک مواجهیم

شرکت  با  رایزنی هایی  کرد:  اضافه  سیدکابلی 

خارجی ولوو برای واردات ماشین آالت معدنی انجام 

عدم  به  توجه  با  می رسد  نظر  به  اما  است  شده 

استقبال فعاالن معدنی کشور، اتفاق خاصی در این 

زمینه رخ ندهد. دستگاه ها و ماشین آالت معدنی 

همین  و  شده اند  فرسوده  واقعی  معنای  به  کشور 

مسئله اجرای عملیات  معدنی را با مشکل مواجه 

دنیا،  روز  استانداردهای  اساس  بر  است.  کرده 

ماشین آالت مورد استفاده در یک پروژه راهسازی پس 

از پایان پروژه به مزایده گذاشته می شوند. در حالی 

که ما از تجهیزات و ماشین آالت قدیمی و فرسوده در 

معادن و پروژه های راهسازی خود استفاده می کنیم. 

ما  مجموعه  معادن  در  موجود  مکانیکی  بیل های 

تولید سال 2005 میالدی بوده و مشخص است پس از 

حدود 18 سال، فرسوده و مستهلک شده  اند. ضمن 

اینکه قطعات یدکی اصلی آن ها در داخل وجود ندارد 

و با توجه به شرایط تحریمی کشور، امکان واردات نیز 

فراهم نیست. بنابراین ناچار به خرید قطعات چینی 

گران قیمت و در عین حال بی کیفیت هستیم.

دولتــی  حقــوق  پرداخــت  بــه  ادامــه  در  وی 

معــادن اشــاره کــرد و گفــت: حقــوق دولتــی، یکــی 

دیگــر از چالش هایــی اســت کــه اکثــر معــدن کاران 

حقــوق  می کننــد.  نــرم  پنجــه  و  دســت  آن  بــا 

زمــان  در  پیــش  ســال  چنــد  تــا  معــادن  دولتــی 

تمدیــد پروانــه بهره بــرداری پرداخــت می شــد و 

حتــی امــکان تقســیط آن نیــز بــرای معــدن کاران 

فراهــم بــود. در حــال حاضــر کل حقــوق دولتــی و یا 

حداقــل 50 درصــد آن بایــد بــه صــورت ماهیانــه آن 

هــم در زمــان دریافــت ســهمیه ســوخت پرداخــت 

شــود و ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از فعــاالن 

ــزان از حقــوق  ــن می ــه پرداخــت ای ــادر ب ــی ق معدن

دولتی نیستند. 

مشکالت بخش معدن؛ تمام نشدنی  
مدیرعامل شـرکت اطلس آران سـبز در ارتباط با 

معارضـان محلـی، اظهار داشـت: خوشـبختانه طی 

بخـش،  ایـن  فعالیـت خـود در  حـدود چهـار سـال 

هیچ گاه با این مشـکل روبه رو نشـده ایم. باید توجه 

حقـوق  پرداخـت  ضمـن  معـدن کاران  کـه  داشـت 

دولتی، باید از امنیت کامل اجتماعی در محدوده 

معدن خود برخوردار باشند تا بتوانند اشتغال زایی 

چند 100 نفری برای اهالی یک منطقه معدن خیز و 

آن   بومـی  خانوارهـای  بـرای  درآمدزایـی  ادامـه  در 

بخـش  اهمیـت  واقـع  در  باشـند.  داشـته  منطقـه 

معـدن از صنعـت کشـاورزی بیشـتر اسـت و بـرای 

مثال اگر در یک محدوده معدنی هم  زمان فعالیت 

نخسـت  اولویـت  شـود،  انجـام  نیـز  کشـاورزی 

و  کاشـت  ادامـه  در  و  معدنـی  مـواد  اسـتخراج 
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برداشت محصوالت کشاورزی خواهد بود.

سـیدکابلی بـا بیـان اینکـه اجـرای عملیات هـای 

از  فراوانـی  سـخت گیری های  بـا  همـواره  معدنـی 

سـوی سـازمان محیـط زیسـت همـراه بـوده اسـت، 

ایـن  قـدری  بـه  اوقـات  گاهـی  کـرد:  خاطرنشـان 

می یابـد  افزایـش  دسـت وپاگیر  سـخت گیری های 

کـه منجـر بـه تعطیلـی یـک معـدن می شـود. بـرای 

مثـال، یـک معـدن دار ناچـار بـه احـداث جـاده برای 

دسترسـی بـه ماده معدنی اسـت و زمانـی که برای 

تمدیـد پروانـه بهره بـرداری معـدن اقـدام می کنـد، 

سـازمان  جانـب  از  گـزاف  مالـی  جریمـه  متوجـه 

محیـط زیسـت بـه دلیـل احـداث مسـیر دسترسـی 

می شـود. این اتفاق برای مجموعه ما افتاده اسـت 

و به دلیل قطع تنها یک درخت فرسوده، حدود 60 

میلیون تومان از سوی این سازمان جریمه شدیم.

الزم بـه ذکـر اسـت تامیـن سـوخت مـورد نیـاز 

معادن یعنی گازوئیل در اسـتان های مرزی کشـور 

فراوانـی  دشـواری های  بـا  نیـز  هرمـزگان  ماننـد 

ایـران،  نفـت  ملـی  شـرکت  اسـت.  همـراه 

سـخت گیری های مختص به خود در این زمینه را 

اصلی تریـن  از  یکـی  سـوخت،  قاچـاق  دارد. 

اسـتان های  ویـژه در  بـه  معضـالت بخـش معـدن 

بـر  مخربـی  تاثیـر  کـه  می آیـد  شـمار  بـه  مـرزی 

عملکرد معادن نیز می گذارد.

اهمیت اکتشاف ذخایر سنگ آهن   
هماتیت

»فلــزات  خبرنــگار  ســوال  بــه  پاســخ  در  وی 

آنالیــن« مبنــی بــر اینکــه ارزیابــی شــما از وضعیــت 

چیســت،  کشــور  داخــل  در  ســنگ آهن  تولیــد 

گفــت: خوشــبختانه تولیــد ســنگ آهن در ایــران 

ــل توجهــی همــراه  ــا رشــد قاب طــی ســالیان اخیــر ب

بــوده اســت. شــرکت های متعــدد داخلــی در حــال 

کنســانتره  قیمــت  و  هســتند  ســنگ آهن  تولیــد 

ــه ازای  ــه حــدود دو میلیــون تومــان ب  ســنگ آهن ب

هــر تــن رســیده اســت. از طرفــی، ذخایر ســنگ آهن 

مگنتیــت کشــور طــی 17 تــا 18 ســال آینــده بــه 

پایــان خواهــد رســید و مــا بایــد بــه ســمت اســتفاده 

از ذخایــر هماتیتــی حرکــت کنیــم. خوشــبختانه 

از  بهره بــرداری  جهــت  بســیاری  تکنولوژی هــای 

ذخایــر هماتیتــی طــی ســالیان اخیــر بــه دســت 

ــا همــکاری  آمــده اســت کــه امیدواریــم بتوانیــم ب

مثمــر  اقدامــات  معدنــی،  بــزرگ  شــرکت های 

ثمری را در این زمینه انجام دهیم.

این فعال معدنی در ادامه به اهمیت مقوله 

اکتشاف اشاره کرد و گفت: اکتشاف، حائز اهمیت 

اگر در راستای  و  فراوانی در بخش معدن است 

توسعه آن حرکت نکنیم، بدون شک در حوزه های 

استخراج و فرآوری با مشکل مواجه خواهیم شد. 

به  کشور  داخل  در  موجود  اکتشافی  تجهیزات 

شدت ضعیف و قدیمی بوده و همین مسئله مهر 

تاییدی بر عدم توسعه اکتشاف طی سالیان اخیر 

و  معدنی  بزرگ  شرکت های  البته  است.  بوده 

صنعتی مانند چادرملو و گل گهر، اقدامات خوبی 

در حوزه اکتشاف انجام داده اند. باید توجه داشت 

محسوب  هزینه بر  کامال  اکتشاف  فرایند  که 

می شود و  مجموعه ما طی مدت چهار ماه، حدود 

22 میلیارد تومان در حوزه اکتشاف هزینه کرده 

است. بنابراین اگر شرکت های معدنی بزرگ نتایج 

اکتشافات خود را در اختیار معادن کوچک مقیاس 

این واحدها  آن ها حمایت کنند،  از  و  قرار دهند 

زمینه  در  را  توجهی  درخور  اقدامات  می توانند 

اکتشاف انجام دهند. همچنین واردات تجهیزات 

اکتشافی به روز نیز باید در دستور کار بخش های 

بیشتر  هرچه  رونق  شاهد  تا  بگیرد  قرار  مرتبط 

اکتشاف باشیم.

ســیدکابلی در پایــان بــا بیــان اینکــه بــر اســاس 

افــق 1404، تولیــد 55 میلیــون تــن فــوالد دور از 

بتوانیــم  اگــر  شــد:  یــادآور  نیســت،  دســترس 

بــه  را  کشــور  فوالدســازان  نیــاز  مــورد  خــوراک 

ایــن مهــم  بهتریــن شــکل ممکــن تامیــن کنیــم، 

ــا  ــم ب تحقــق خواهــد یافــت. ضمــن اینکــه معتقدی

توجــه بــه پتانســیلی کــه در بخــش معــدن کشــور 

بــه ویــژه ســنگ آهن وجــود دارد، اگــر بــه ســمت 

ســرمایه گذاری های در ایــن حــوزه حرکــت کنیــم، 

بــه  نســبت  بیشــتری  موفقیت هایــی  بــه 

ســرمایه گذاری در حــوزه نفــت، گاز و پتروشــیمی 

دست خواهیم یافت.

اگر شرکت های معدنی 
بزرگ نتایج اکتشافات 
خود را در اختیار معادن 
کوچک مقیاس قرار دهند 
و از آن ها حمایت کنند، 
این واحدها می توانند 

اقدامات درخور توجهی 
را در زمینه اکتشاف 

انجام دهند
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مدیرعامل شرکت پارت نورد الهور، تولیدکننده مقاطع فوالدی گفت: با توجه به بحران انرژی 
که فوالدسازان کشور به دلیل عدم مدیریت صحیح با آن مواجهند، به نظر نمی رسد تولید ۵۵ 
میلیون تن فوالد در افق 1۴0۴ محقق شود. البته اگر ما بتوانیم با کشورهای توسعه یافته جهان 
تعامل داشته باشیم و پایه های اقتصادی کشور را مستحکم کنیم، امکان تولید این میزان فوالد و 

حتی بیشتر از آن نیز قوت خواهد گرفت.

ــگار  ــا خبرن ذهیــب ســرفرازیان در گفت وگــو ب

پایــگاه خبــری و تحلیلــی »فلــزات آنالیــن« بیــان 

کــرد: حــدود 15 ســال اســت کــه فعالیــت خــود را 

شــمش  از  اعــم  فــوالد  انــواع  تولیــد  زمینــه  در 

نبشــی،  ماننــد  نــوردی  محصــوالت  تــا  فــوالدی 

ــم. ورق  ــاز کرده ای ــر آهــن آغ ــی، تســمه و تی ناودان

فــوالدی در ابعــاد کمتــر از 10 تــا 15 ســانتی متر نیــز 

در ســبد تولیــدات مجموعــه قــرار دارد و همــواره 

محصــوالت  از  کاملــی  ســبد  کرده ایــم  تــالش 

فوالدی را در اختیار مشتریان خود قرار دهیم.

نیاز  اولیه مورد  تامین مواد  به  ادامه  وی در 

تولید  و  ریخته گری  گفت:  و  کرد  اشاره  شرکت 

شمش فوالدی در داخل مجموعه انجام می شود و 

قراضه  کنار  در  اسفنجی  آهن  از  عمده  طور  به 

استفاده  نیاز  مورد  اولیه  مواد  عنوان  به  آهنی 

و  ایران  بورس کاالی  از  اسفنجی  آهن  می کنیم. 

قراضه از بازار آزاد خریداری می شود. قیمت آهن 

اسفنجی در آخرین معامالت بورس کاالی ایران 

به حدود 13 هزار و 500 تومان به ازای هر کیلوگرم 

قراضه  و  است  افزوده رسیده  ارزش  احتساب  با 

آهنی نیز حدود 14 هزار و 500 تومان به ازای هر 

قیمت گذاری  ضایعاتی  بنگاه های  در  کیلوگرم 

می شود. از آنجایی که ما از کوره های القایی در 

مجموعه استفاده می کنیم و میزان سرباره موجود 

در آهن اسفنجی و قراضه متفاوت است، بنابراین 

کار  دستور  در  آهنی  قراضه  از  بیشتر  استفاده 

مجموعه قرار گرفته و مقرون به صرفه تر است.

ناکارآمدی مدیریتی به تولید آسیب زده   
است

در  الهــور  نــورد  پــارت  شــرکت  مدیرعامــل 

ارتبــاط بــا چالش هــای بخــش تولیــد، عنــوان کــرد: 

ــی اســت  ــن معضل ــی، مهم  تری ناکارآمــدی مدیریت

کــه طــی ماه هــای اخیــر بــا آن روبــه رو هســتیم. 

اثربخشــی و بهــره وری، دو عامــل مهمــی اســت که 

بایــد مــورد توجــه بنگاه هــای تولیــدی قــرار بگیــرد. 

بــرای  درســتی  اســتراتژی  می رســد  نظــر  بــه 

اثربخشــی در حــوزه اقتصــاد کشــور بــه ویــژه بخش 

مســئله  ایــن  کــه  اســت  نشــده  تعریــف  تولیــد 

دســتورالعمل های  و  قوانیــن  وضــع  از  برگرفتــه 

غیرکارشناســانه و خلق الســاعه اســت. عالوه براین، 

تــورم موجــود شــرایط بــازار را ملتهــب ســاخته کــه 

ایــن امــر منجــر بــه از دســت رفتــن فرصت هــای 

شــغلی و رونــق و توســعه تولیــد شــده اســت.  بایــد 

توجــه داشــت زمانــی کــه یــک تولیدکننــده بــا ضــرر 

و زیــان مواجــه شــود، بــدون شــک تولیــد ناخالــص 

همــراه  بــا مشــکل  نیــز  داخلــی»GDP«  کشــور 

مصرف کننــده  دیگــر،  ســوی  از  شــد.  خواهــد 

ــا چالــش مواجــه  ــی نیــز در چنیــن شــرایطی ب نهای

بــه  ایــن مســائل دومینــووار  تمامــی  می شــود و 

تولیــد و اقتصــاد کشــور آســیب خواهــد زد. در 

حالــی کــه ذخایــر غنــی از انــواع مــواد معدنــی در 

نبایــد دغدغــه  مــا  دارد،  وجــود  کشــور  سراســر 

تامیــن مــواد اولیــه را داشــته باشــیم امــا متاســفانه 

را  تولیدکننــدگان  اکثــر  مدیریتــی،  ناکارآمــدی 

گرفتار کرده است.

سرفرازیان در همین راستا ادامه داد: فاصله 

اولین  تولید  تا  تولید  خط  احداث  بین  زمانی 

محصول مجموعه در سال 1386، حدود 6 ماه به 

طول انجامید و ما طی مدت زمان فعالیت خود 

مسائل  مدیریت  ضمن  کرده ایم  تالش  همواره 

برای  مناسبی  سناریوپردازی  شرکت،  داخلی 

اجتماعی،  از  اعم  مجموعه  خارجی  مسائل 

باشیم؛  داشته  و…  زیست محیطی  اقتصادی 

چراکه نمی توانیم در امور خارجی مرتبط با تولید 

اهداف  با  مبنای سیاست گذار  و  کنیم  دخالت 

صنعت فوالد  زیر سایه بحران انرژی
 مدیرعامل شرکت پارت نورد الهور مطرح کرد:
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مصرفــی مــا بومی ســازی شــده اســت. ضمــن اینکــه 

بخــش عمــده ای از تجهیــزات و ماشــین آالت مــورد 

نیــاز مجموعــه ســاخت داخــل بــوده و بــه غیــر از 

ماشــین آالت ابتدایــی خــط تولیــد کــه از کشــور هند 

وارد کرده ایــم، تمامــی تجهیــزات و قطعات مصرفی 

یــک  تولیــد  امــکان  البتــه  شــده اند.  بومی ســازی 

در  اســتفاده  مــورد  خــاص  گیربکس هــای  ســری 

و  نــدارد  وجــود  مجموعــه  ماشــین آالت  برخــی 

چاره ای جز واردات آن ها نداریم.

مدیرعامــل شــرکت پــارت نــورد الهــور در پایــان 

در ارتبــاط بــا چشــم انداز صنعت فوالد، یادآورشــد: 

بــا توجــه بــه بحــران انــرژی کــه فوالدســازان کشــور 

بــه دلیــل عــدم مدیریــت صحیــح بــا آن مواجهنــد، 

بــه نظــر نمی رســد تولیــد 55 میلیــون تــن فــوالد در 

افــق 1404 محقــق شــود. البتــه تعامــل با کشــورهای 

پایه هــای  اســتحکام  و  جهــان  توســعه یافته 

اقتصــادی کشــور، امــکان تولیــد ایــن میزان فــوالد و 

حتی بیشــتر از آن را قوت خواهد بخشــید؛ چراکه 

پتانســیل کافــی در ایــن زمینــه وجــود دارد و حتــی 

می تــوان بــه صــادرات هرچــه بیشــتر محصــوالت 

فــوالدی بــه کشــورهای همســایه و نقــاط مختلــف 

امیدوار بود.

تولیدکننده در مسیر تولید کامال متفاوت است. 

یک  چیدمان  مبنای  مدیریتی،  دیدگاه  تغییر 

سخت  شرایط  چنین  در  و  است  استراتژی 

اقتصادی می تواند در بخش تولید اثرگذار واقع 

صنعت  در  دولت  اینکه  جای  به  یعنی  شود. 

خودروسازی سرمایه گذاری و بازار آن را رقابتی 

کند، باید به دنبال رونق سرمایه گذاری در بخش 

معدن و صنایع معدنی باشد تا هم اشتغال زایی و 

هم درآمدزایی بیشتری در سراسر کشور داشته 

باشیم. شرایط در حال حاضر به نحوی است که 

دولت، بخش خصوصی را رقیب خود می داند؛ 

مستلزم  تولید،  توسعه  و  رونق  که  حالی  در 

همکاری دولت و بخش های خصولتی و خصوصی 

انجمن های  و  دهد  رخ  اتفاق  این  اگر  است. 

با  سازنده ای  روابط  نیز  سندیکاها  و  تخصصی 

همچنین  و  باشند  داشته  دولتی  سازمان های 

استفاده از نخبگان و متخصصان در دستور کار 

بخش های مختلف قرار بگیرد، می توانیم طی یک 

بازه زمانی 10 تا 12 ساله به پیشرفت های خوبی در 

تولید دست پیدا کنیم و امیدوار به آینده باشیم.

در  دولــت  هدف  گــذاری  خصــوص  در  وی 

کــرد:  مطــرح  فــوالد،  صنعــت  توســعه  راســتای 

هدف گــذاری و اجــرای چشــم اندازهای مختلــف 

کمــک شــایانی بــه صنعــت فــوالد کشــور خواهــد 

کــرد. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه صنعــت فــوالد با 

مازاد تولید همراه اســت و در چنین شــرایطی نباید 

شــاهد افزایــش قیمــت محصــوالت فــوالدی باشــیم 

امــا قیمت گــذاری دســتوری فــوالد در بــورس کاالی 

ایــران، فراینــد عرضــه و  تقاضــا را بــا مشــکل مواجــه 

کــرده اســت و بایــد تمهیــدات الزم جهــت ثبــات 

قیمت در سطح بازار اندیشیده شود.

کمبود انرژی، کابوس فوالدسازان  
مدیرعامــل شــرکت پــارت نــورد الهــور بــا بیــان 

اینکــه در حــال حاضــر فعــاالن صنعت فوالد کشــور 

ــا کمبــود انــرژی دســت و پنجــه نــرم می کننــد،  ب

خاطرنشــان کــرد: قطعــی بــرق در فصــل تابســتان و 

قطعــی گاز در فصــل زمســتان، بــه کابوســی بــرای 

فعــاالن صنعــت فــوالد کشــور تبدیــل شــده اســت. 

انــرژی  بــا بحــران  در حــال حاضــر اکثــر صنایــع 

ایــن  بــرای رفــع  مواجهنــد و متاســفانه چــاره ای 

معضــل نیــز اندیشــیده نمی شــود. از ســوی دیگــر، 

وضــع قوانیــن و دســتورالعمل های غیرکارشناســانه 

نیــز بــر معضــالت فعــاالن صنعتــی بــه ویــژه فــوالد 

نزدیــک،  آینــده  در  امیدواریــم  و  اســت  افــزوده 

شاهد کاهش این معضل باشیم.

ســرفرازیان ضمــن تاکیــد بر اهمیــت به کارگیری 

نیــروی انســانی متخصــص در کارگاه هــای تولیــدی، 

ابــراز کــرد: فراینــد نــورد در مجموعــه مــا بــه صــورت 

ــور  دایرکــت رول انجــام می شــود کــه نیازمنــد اپرات

انتهــای  از  فــوالدی  شــمش  اســت.  متخصــص 

ــا همــان  دســتگاه CCM بــدون کــوره پیش گــرم و ب

دمــا وارد خــط نــورد می شــود و مــا از اپراتورهــای 

هنــدی در مجموعــه جهــت بهبــود فراینــد تولیــد 

بــا  آینــده  در  امیدواریــم  البتــه  گرفته ایــم.  بهــره 

حضور متخصصان داخلی، گام های مستحکم تری 

در حوزه بومی سازی برداریم.

وی در پاســخ به ســوال خبرنگار »فلزات آنالین« 

مبنــی بــر اینکه تکنولوژی و ماشــین آالت مــورد نیاز 

شــما تــا چــه انــدازه بومی ســازی شــده اســت، اظهــار 

داشــت: در حــال حاضــر بالــغ بــر 95 درصــد اقــالم 
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  افزایش قیمت سنگ آهن 
به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی چین

طبق داده های قیمتی موسسه »Argus«، قیمت مبنای سنگ آهن به عنوان عنصر مهم در فوالدسازی، 
پس از ثبت پایین ترین سطح خود در ماه ژوئن۲0۲۲، حدود ۵0 درصد افزایش را در سال ۲0۲۳ تجربه 
کرد و به بیش از 1۲0 دالر در هر تن در بازار فیزیکی سنگ آهن با کیفیت باال در شهر چینگ دائو چین رسید.
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امــالک در حــال رشــد هســتند. اکنــون ایــن ســوال 

کــه آیــا ساخت وســاز می توانــد بــه انــدازه کافــی 

بازیابــی شــود تــا بــا میــزان آن در ســال 2023 در چین 

مطابقــت داشــته باشــد، یکی از ســواالت مهــم برای 

بــازار کاالهــای پایــه در بلندمــدت اســت کــه بایــد به 

آن پاسخ داده شود.

مارکــوس گاروی، رئیــس اســتراتژی فلــزات و 

بیــان   »Macquarie« بانــک  در  عمــده  کاالهــای 

بــدون شــک ضعیــف  کــرد: بخــش ساخت وســاز 

عمــل کــرده اســت. ســوال مهمــی کــه در ایــن حیــن 

شــروع  کــه  اســت  ایــن  می شــود،  مطــرح 

ساخت وســازهای جدیــد تــا چــه میــزان می توانــد بــا 

رشد مواجه شود.

بانــک  در  کاال  تحلیلگــر  همیلتــون،  کالیــن 

»BMO Capital Markets« مطــرح کــرد: مدیــران 

دارایی نیز به دلیل کاهش ارزش دالر و چشــم انداز 

تیــره اقتصــادی در غــرب، تخصیــص  هزینه هــای 

خــود بــه برخــی کاالهــای پایــه را افزایــش داده انــد تــا 

اندکی موجبات رشد اقتصادی فراهم شود.

بــا ایــن حــال، وی افزود: انتظار می رود وضعیت 

اقتصــادی چیــن بهبــود یابــد و رشــد اقتصــادی دیگر 

کشــورهای جهــان رونــد روبه رشــدی را تجربه نکند.

گــواه ایــن مســئله وضعیــت و ســهم فعلــی بــازار 

فلزات در چین است.

قیمــت مبنای آلومینیــوم از روز 11 ژانویــه 2023 

حــدود 10 درصــد افزایــش یافتــه اســت. این در حالی 

اســت کــه قیمــت فلــز روی حــدود 5 درصــد در 

مدت مشابه افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« و 

ــان  ــه  نقــل از روزنامــه »Financial Times«، پای ب

بــه  چیــن  در  کرونــا  ویــروس  محدودیت هــای 

عنــوان بزرگ تریــن مصرف کننــده کاالهــای جهــان 

باعــث جهــش قیمــت در طیــف وســیعی از فلــزات 

ماننــد مــس، فــوالد و آلومینیــوم در بخــش امــالک 

چیــن شــده اســت. هــر چنــد برخــی تحلیلگــران و 

معامله گــران انتظــار دارنــد ایــن افزایــش قیمــت در 

طول سال 2023 تداوم نداشته باشد.

شــرکت  در  کاال  اقتصــاددان  بیــن،  کارولیــن 

»Capital Economics« بیــان کــرد کــه انتظــار 

مــی رود اقتصــاد چیــن دوبــاره رشــد اقتصــادی را 

تجربــه کنــد. از آنجایــی کــه اقتصــاد چیــن در حــال 

رشــد اســت و چشــم انداز کاهــش نــرخ بهــره فــدرال 

رزرو آمریــکا در اواخــر ســال بــه واقعیــت تبدیــل 

می شــود، می تــوان پیش بینــی کــرد کــه قیمــت 

ــد افزایشــی  ــان ســال 2023 رون ــا پای ــه ت کاالهــای پای

داشته باشد.

 ،»Argus« طبــق داده هــای قیمتــی موسســه

قیمــت مبنــای ســنگ آهن به عنــوان عنصر مهــم در 

فوالدســازی پــس از ثبــت پایین تریــن ســطح خــود در 

مــاه ژوئــن 2022، حــدود 50 درصــد افزایــش را در 

ســال 2023 تجربــه کــرد و بــه بیــش از 120 دالر در هــر 

تــن در بــازار فیزیکــی ســنگ آهن بــا کیفیــت بــاال در 

شهر چینگ دائو چین رسید.

ذخیره ســازی  فعالیت هــای  مــی رود  انتظــار 

مجــدد انبــار کاالهــا، موجــب افزایــش تقاضــا بــرای 

خریــد فلــزات شــود زیــرا متقاضیــان ایــن کاالهــای 

رونــد  فوالدســازی،  کارخانه هــای  ماننــد  پایــه 

ذخیره ســازی مجــدد موجودی هــای انبــار خــود را 

بــه  موجودی هــا  ایــن  ســطوح  رســیدن  زمــان  از 

پایین ترین میزان آغاز می کنند.

بـــازار  »Siew Hua Seah«، ســـردبیر بخـــش 

کـــه  کـــرد  بیـــان   »Argus« فلـــزات در موسســـه

اخیـــر  ماه هـــای  در  چینـــی  کارخانه هـــای 

حفـــظ  را  خـــود  محـــدود  انبـــار  موجودی هـــای 

ــازی مجـــدد  ــال ذخیره سـ ــون در حـ ــد و اکنـ کرده انـ

در انبارها هستند.

ــرای افزایــش تقاضــا  وی افــزود کــه انتظــارات ب

پــس از تعطیــالت ســال نــو چینــی نیــز حاکــی از 

افزایش قیمت ها دارد.

 افزایــش قیمــت ســنگ آهن باعث افزایــش ارزش 

ســهام شــرکت هایی ماننــد »BHP« شــده اســت کــه 

ســهام آن در بــورس فلــزات لنــدن در روز چهارشــنبه 

11 ژانویه 2023 به باالترین حد خود رسید.

علی رغــم کاهــش محدودیــت هــای کوویــد 19 

در چیــن، چشــم انداز اقتصــاد ایــن کشــور در ســال 

2023 مبهــم اســت. بــا ایــن حال، این موضوع ســبب 

می شــود ســایر تحلیلگــران هشــدار دهنــد کــه ایــن 

رشد اقتصادی ممکن است موقتی باشد.

رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی چین در ســه ماهه 

اخیــر کمتــر از هدف گــذاری تعییــن شــده بــوده 

 ،»Macquarie« اســت. بــر اســاس گــزارش بانــک

میــزان ساخت وســاز جدیــد در بخــش امــالک بــه 

عنــوان محــرک اصلــی تقاضــای کاالهــای پایــه در 

پایین ترین ســطح خود در بیش از یک دهه گذشــته 

قــرار دارد. تاثیــر بیمــاری کرونــا بــر نیــروی کار نیــز 

مشــخص نیســت و بیمارســتان ها پــر از بیمــاران 

مبتال به این ویروس است.

تعطیــالت آتــی ســال نو چینی کــه روز 22 ژانویه 

2023 بــود، انتشــار گــزارش رشــد اقتصــادی چیــن را 

به تاخیر انداخت و دســتیابی به تصویر روشــنی از 

وضعیت اقتصاد این کشور را دشوارتر کرد.

بانــک  در  کاال  بخــش  رئیــس  پرایــس،  تــام 

»Liberum« عنــوان کــرد: در رابطــه بــا این موضوع 

چراکــه  گفــت؛  ســخن  محتاطانــه  کمــی  بایــد 

بخش هــای مصرفــی کاالهــای پایــه همچــون بخــش 
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ارتقای بهره وری همگام با توسعه تولید در آلومینای ایران

صنعت پروفیل آلومینیومی کشور درجا می زند 

نوسان قیمت مواد اولیه  سدی مقابل تولیدکنندگان

حجم واردات بوکسیت چین از ۱۰ میلیون تن گذشت

تولیدکنندگانی با کفش های آهنی 

آلومینیوم
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ارتقای بهره وری همگام با توسعه تولید در آلومینای ایران
شرکت آلومینای ایران به عنوان تنها تولیدکننده پودر آلومینا و همچنین تنها شرکت دارنده چرخه 
کامل تولید شمش آلومینیوم در کشور، اقداماتی نظیر افزایش ارزش افزوده، ارتقای بهره وری سرمایه، 
ارتقای بهره وری انرژی، ارتقای بهره وری سرمایه های انسانی، ارتقای بهره وری مواد، اهتمام به صیانت 
از محیط زیست و استقرار نظام های مدیریتی و فرایندگرایی را به منظور ارتقای هرچه بیشتر بهره وری 

در دستور کار خود قرار داده است.

بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری و تحلیلــی 

»فلــزات آنالیــن«، در طــی ســال های 1361 تــا 1368، بــا 

متحــد  ملــل  صنعتــی  توســعه  ســازمان  کمــک 

کارخانــه  احــداث  اولیــه  مطالعــات   »UNIDO«

آلومینــا انجــام شــد. طــرح احــداث ایــن كارخانــه بــا 

ظرفیــت ســاالنه 280 هــزار تــن آلومینــا در دســتور كار 

بــا  گرفــت .  قــرار  ســابق  فلــزات  و  معــادن  وزارت 

شــكل گیری طــرح تجهیــز معــدن و احــداث كارخانــه 

آلومینــا در ســال 1369، قــرارداد احــداث كارخانــه در 

اكســپورت  تكنــو  شــركت  بــا  ســال1370  تابســتان 

جمهــوری چك منعقد شــد. بــه دنبال عدم موفقیت 

پیمانــكار اولیــه در راه انــدازی كارخانــه ، اصالحــات 

واحــد انحــالل و ســایر واحدهای فرایندی با همكاری 

شــركت » NFC« چیــن انجــام شــد و ایــن طــرح در 

بوكســیت  بــا  بهره بــرداری  مرحلــه  بــه  ســال 1381 

ــا  ــرداری ب ــه بهره ب ــه مرحل وارداتــی و در ســال 1382 ب

بوكسیت جاجرم رسید .

حضــور و فعالیــت شــرکت هایی نظیــر شــرکت 

ــده محصــوالت  ــا تولیدکنن ــران کــه تنه ــای ای آلومین

اســتراتژیکی چــون آلومینــا و تنهــا شــرکت دارنــده 

چرخــه کامــل تولیــد شــمش آلومینیــوم اســت، بــرای 

کشور یک فرصت مغتنم و یک پدیده دلگرم کننده 

و ثبات بخــش اســت. ایــن شــرکت توانســته اســت بــا 

ــان و تجــارب صاحــب  ــر دانــش بومــی کارکن تکیــه ب

نظــران کشــور بــر مشــکالت عدیــده ای که پیــش روی 

ــرار  ــا ق ــه خصــوص صنعــت آلومین صنعــت کشــور ب

گرفتــه اســت، فائــق آیــد و بــه حیــات پایــدار همــراه بــا 

رشد و بالندگی خود ادامه دهد.

دستاوردهای کلیدی شرکت آلومینای   
ایران

ــران از  ــای ای ــر، شــرکت آلومین در ســال های اخی

تولیــد صــرف یــک محصــول، بــه توســعه در تمــام 

ــر  ــی، اقتصــادی و اجتماعــی تغیی جنبه هــای صنعت

یافتــه اســت. بهره بــرداری از کارخانــه تولیــد شــمش 

اتــکای  قابــل  منابــع  بــه  دســتیابی  آلومینیــوم، 

ــا بوکســیت  بوکســیت، کســب دانــش فنــی تولیــد ب

اوراق  بــورس  نمــاد شــرکت در  ثبــت  مــدول 3٫7، 

بهــادار، کســب رتبــه برتــر در بیــن 500 شــرکت بــزرگ 

و   1399 و   1398 ســال های  در   »IMI100« داخلــی 

کســب تندیــس برنزیــن جایــزه بهــره وری معــادن و 

صنایــع معدنــی ایــران در ســال  1399 و 1400، تنهــا 

بخشــی از دســتاوردهای کلیــدی ایــن شــرکت بــوده 

بــه  اکتشــافی  فعالیت هــای  خصــوص  در  اســت. 

منظــور توســعه ذخایــر بوکســیت مــورد نیــاز شــرکت، 

حفــاری اکتشــافی از حــدود میانگیــن ســاالنه چهــار 

هــزار متــر تــا قبــل از ســال 1393 بــه بیــش از 11 هــزار 

متــر افزایــش یافتــه و طــی همیــن مــدت، پنــج پروانــه 

بهره بــرداری در یــزد، کرمــان و کهگیلویه و بویراحمد 

به نام شرکت آلومینای ایران ثبت شده است.

درســت  کار  درســت  انجــام  نتیجــه  بهــره وری، 

اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، ترکیــب مناســب کارایــی و 

اثربخشــی منجــر بــه بهــره وری می شــود. موفقیــت 

مناســب  تدویــن  حاصــل  ایــران،  آلومینــای  شــرکت 

اســتراتژی و اهــداف توســعه ای و مدیریــت صحیــح 

منابــع، در کنــار تــالش، تعهــد و همدلــی کارکنــان 

اســت. اقدامــات ایــن شــرکت از منظــر بهــره وری را 

می تــوان شــامل اقدامــات در جهــت افزایــش ارزش 

افــزوده، ارتقــای بهــره وری ســرمایه، ارتقــای بهــره وری 

انــرژی، ارتقــای بهره وری ســرمایه های انســانی، ارتقای 

بهــره وری مــواد، اهتمــام بــه صیانــت از محیــط زیســت 

و استقرار نظام های مدیریتی و فرایندگرایی برشمرد.

افزایش ارزش افزوده  
اقدامــات در جهــت افزایــش ارزش افزوده شــامل 

ــوم، اجــرای  ــه شــمش آلومینی ــرداری از کارخان بهره ب

طــرح تولیــد هیــدرات ویــژه، طــرح واحــد فــرآوری 

ــه روش  ــا ب ــد آلومین ــاز دوم تولی کربنــات ســدیم و ف

سینترینگ است.

قــدرت  و  افــزوده  ارزش  افزایــش  منظــور  بــه 

رقابتــی شــرکت و همچنیــن دســتیابی بــه زنجیــره 

کامل تولید آلومینیوم از معدن تا شــمش در روز 20 
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تــن آلومینیــوم در افــق 1404 در اســناد باالدســتی 

کشــور، مطالعــات پــروژه فــاز دوم تولیــد آلومینــا بــه 

ــن  روش ســینترینگ در دســتور کار قــرار گرفــت. ای

ــه گــزارش پیــش امکان ســنجی  ــا هــدف تهی ــروژه ب پ

بــا  ســینترینگ  روش  بــه  آلومینــا  تولیــد    »PFS«

اســتفاده از بوکســیت شــیلی جاجــرم، بــه شــرکت 

  »PFS« چیــن واگــذار شــد. گــزارش نهایــی   »NFC«

ایــن پــروژه در ماه هــای پایانــی ســال 1398 در جاجــرم 

توســط شــرکت »NFC« ارائــه شــد و امکان پذیــر بودن 

تولیــد آلومینــا بــا ایــن روش مــورد تاییــد قــرار گرفــت. 

فنــی  امکان ســنجی  مطالعــات  قــرارداد  عقــد 

ــه  ــا ب ــن آلومین ــد ســالیانه 500 هــزار ت اقتصــادی تولی

پیــش  مثبــت  گــزارش  از  پــس  ســینترینگ،  روش 

امکان ســنجی توســط شــرکت »NFC« در دســتورکار 

اســت. بــدون شــک بــا اجــرای ایــن طــرح ملــی، ارتقای 

منطقــه ای  و  ملــی  مقیــاس  در  شــرکت  جایــگاه 

چشمگیر خواهد بود.

ارتقای بهره وری سرمایه  
ــای بهــره وری ســرمایه  اقدامــات در جهــت ارتق

شــامل شناســایی ذخایــر جدیــد، تــوازن خــط تولیــد و 

افزایش آماده به کاری تجهیزات است.

شرکت آلومینای ایران تنها تولیدکننده  آلومینا در 

ســطح کشــور اســت و بــه همیــن دلیــل وظیفه  ســنگین 

تامیــن بخشــی از خــوراک واحدهــای ذوب آلومینیــوم 

داخلی و همچنین شــرکت های تولیدکننده کاشــی و 

ســرامیک کشــور را به دوش می کشــد. اقدامات بزرگ 

و زیرساخت مناسبی در معادن بوکسیت انجام شده 

اســت. افزایــش ســطح پی جویی هــا در قالــب طــرح 

اکتشــاف سراســری بوکســیت و توســعه پهنه هــای 

اکتشــافی از جملــه اقدامــات اساســی بــوده که نتیجه 

آن شناســایی 37 میلیــون تــن ذخیــره قابــل اســتخراج 

بوکســیت بــا عیــار مناســب و همچنین 70 میلیــون تن 

بوکســیت شــیلی و کم عیــار بــوده اســت. عالوه برایــن، 

افزایــش میــزان حفاری هــای اکتشــافی تــا 20 هــزار متــر 

در سال جاری هدف گذاری شده است.

بــا توجــه بــه نیــاز داخلــی کشــور بــه محصــول 

اســتراتژیک آلومینا و در راســتای اهداف و چشم انداز 

شــرکت آلومینــای ایــران، پــروژه افزایــش ظرفیت تولید 

اســفند 1385، اجــرای طــرح احــداث کارخانه شــمش 

تصویــب شــد. بهره بــرداری از پــروژه در اســفند مــاه 

بــا  احیــا  ســالن  در  دیــگ  دو  راه انــدازی  بــا   1397

موفقیت آغاز شــد. بهره برداری رســمی کارخانه روز 

ــر وقــت صمــت انجــام  ــا حضــور وزی ــر 1398 ب 23 تی

شــد. در ادامــه بــا راه انــدازی دو دیــگ باقی مانــده در 

شــمش  کارخانــه  ظرفیــت   ،1400 اردیبهشــت 

آلومینیــوم جاجــرم بــه 40 هــزار تــن در ســال )در فــاز 

اول( رســید و شــرکت آلومینــای ایــران بــه عنــوان تنهــا 

شــرکت دارای زنجیــره کامــل تولیــد فلــز اســتراتژیک 

آلومینیوم در کشور معرفی شد.

بــا  ویــژه  هیــدرات  تولیــد  طــرح  عالوه برایــن، 

دانــش انحصــاری در اختیــار شــرکت در حــال انجــام 

اســت. هیــدرات ویــژه یــک محصول جانبی بــوده که 

هم اکنــون در مقیــاس صنعتــی بــا عنوان طــرح تولید 

هیــدرات ویــژه در حــال احــداث اســت. این محصول 

پیش تــر در مقیــاس آزمایشــگاهی توســط متخصصان 

باتجربه شــرکت تولید شــده اســت. در دنیا فقط ســه 

کشــور موفــق بــه تولیــد ایــن محصــول شــده اند. ایــن 

مــاده اســتراتژیک بــا ارزش افــزوده ســه برابــر آلومینــا 

بــرق  کابــل  تولیــد  در  کندســوزکننده   عنــوان  بــه 

استفاده فراوانی دارد.

و  ورودی  خــوراک  مــدول  کاهــش  دلیــل  بــه 

افزایش باطله گل قرمز ایجادشــده در پی آن، میزان 

هدررفت آب و ســود کاســتیک افزایش یافته اســت. 

بازیابــی آب بــه منظــور کاهــش هدررفــت آب در 

شــرایطی کــه محدودیــت منابــع آب وجــود دارد، 

ســود  بازیابــی  همچنیــن  اســت؛  ضــروری  بســیار 

مصرفــی باقی مانــده در گل قرمــز کــه قیمــت بســیار 

مشــکالت  گرفتــن  نظــر  در  بــا  و  دارد  باالیــی 

ــه وجــود مــی آورد،  ــن مــاده ب زیســت محیطی کــه ای

ــا هــدف کاهــش هدررفــت  ــر اســت. ب اجتناب ناپذی

آب و ســود کاســتیک، طــرح واحــد فــرآوری کربنــات 

سدیم و کربنات کلسیم به ارزش 67 میلیارد تومان 

در دستور کار قرار گرفته است.

بــا توجــه بــه ذخیــره بــاالی بوکســیت شــیلی و 

کم عیــار )70 میلیــون تــن در حــال حاضــر( و فقــر 

بوکســیت پرعیــار در ایــران و همچنیــن بــا عنایــت بــه 

هدف گــذاری تولیــد ســاالنه یــک میلیــون و 500 هــزار 

شرکت آلومینای ایران 
تنها تولیدکننده  آلومینا در 
سطح کشور است و به 

همین دلیل وظیفه  سنگین 
تامین بخشی از خوراک 
واحدهای ذوب آلومینیوم 

داخلی و همچنین 
شرکت های تولیدکننده 
کاشی و سرامیک کشور 

را به دوش می کشد
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ابتــدا  در  اســت.  شــده  تعریــف  فعلــی  کارخانــه 

حوزه هــای  در  اولیــه  کارشناســی  بررســی های 

مختلــف و در نهایــت در کمیتــه راهبــردی تحقیــق و 

نیازهــای  و  گلوگاه هــا  شناســایی  بــرای  توســعه 

تجهیزاتــی الزم انجــام شــد و مطابــق تصمیم کمیته، 

گــزارش فنــی اقتصــادی آن بایــد توســط یــک شــرکت 

فنــی و معتبــر بین المللــی تهیــه می شــد. بــا توجــه به 

رونــد افزایشــی شــدت تحریم هــا و ایجــاد موانــع در 

اســتفاده از شــرکت های خارجــی در ایــن طرح )تحریم 

صنعــت آلومینیــوم و صنایــع مربوطــه( جهــت تســریع 

در اجــرا شــدن ایــن پروژه، برگزاری مناقصه بین المللی 

از دســتور کار خــارج و اســتفاده از تــوان و دانــش 

داخلــی جایگزیــن شــد. بنابرایــن پروژه هــای توســعه 

واحــد ســود و تبخیــر »Stage« و »Air Cooler«و 

توسعه واحد گل قرمز )فاز1و2( در راستای مطالعات 

ــرآورد  ــه ب ــا توجــه ب و تصمیمــات اتخــاذ شــده فــوق، ب

ظرفیت تولید فعلی این مجتمع و نیز بازدهی ســریع 

بــرای تحقــق امــر افزایــش تولیــد، در دســتور کار قــرار 

ــه کاری تجهیــزات  گرفــت. در زمینــه افزایــش آماده ب

نیــز اســتقرار نرم افــزار »CMMS« یعنــی نظــام تحلیل 

خرابی هــا و حــل مســئله و تحلیــل ریســک بــه روش 

»FMEA« پمــپ گهــو واحــد انحــالل در دســتور کار 

شرکت قرار گرفته است.

ارتقای بهره وری انرژی  
انــرژی  بهــره وری  ارتقــای  اقدامــات در جهــت 

انــرژی و کاهــش  پایــدار حامل هــای  شــامل تامیــن 

مصــرف انــرژی اســت. مشــکالت بــه وجــود آمــده در 

بخــش انــرژی کشــور و عــدم توســعه مناســب ایــن 

بخــش براســاس نیــاز کشــور از یک ســو و خشک ســالی 

و کاهــش ســطح آب هــای زیرزمینــی از ســوی دیگــر، 

تامیــن پایــدار حامل هــای انــرژی را در حــال حاضــر بــه 

بزرگ تریــن ریســک شــرکت های تولیــدی تبدیــل کرده 

اســت. بــه منظــور مدیریــت ایــن ریســک، اقداماتــی 

ماننــد احــداث نیــروگاه ســیکل ترکیبــی بــه ظرفیــت  

امکان ســنجی  مطالعــات  انجــام  و  مــگاوات   160

اســتفاده از پســاب شــهرهای جاجــرم و گرمــه در 

شــرکت آلومینای ایران انجام شــده اســت. همچنین 

در راســتای کاهــش مصــرف انــرژی نیــز اقداماتــی 

ماننــد ممیــزی فنــی جامــع انــرژی مجتمــع تولیــد 

آلومینــا و شــمش جاجــرم و طراحــی، تهیــه، نصــب و 

راه انــدازی واحــد اصــالح ضریــب قــدرت و حــدف 

هارمونیک کارخانه انجام شده است.

ارتقای بهره وری سرمایه های انسانی  
در حــال حاضــر در مجمــوع ســه هــزار و 612  نفــر 

نیــروی  )تامیــن  راهبــری  قــراردادی،  صــورت  بــه 

انسانی( و پیمانکاری در شرکت مشغول به فعالیت 

هســتند. از ســال 1397، رونــد جــذب نیــرو به صورت 

قرارداد مســتقیم و یا در قالب تامین نیروی انســانی 

از طریــق آزمــون ســرعت گرفتــه اســت؛ بــه طــوری کــه 

در ایــن بــازه زمانــی یــک هــزار و 522 نفــر نیــرو جدیــد 

جذب شرکت شده اند.

ارتقای بهره وری مواد  
پایــدار  تامیــن  شــامل  مــواد  بهــره وری  ارتقــای 

بوکســیت با توانمندســازی بخش خصوصی، فرآوری 

بوکســیت بــه روش واســطه ســنگین، کســب دانــش 

فنــی تولیــد آلومینــا با مــدول 3٫7 و بومی ســازی مواد 

فراینــد  در  اســت.  کلیــدی  قطعــات  و  مصرفــی 

بومی ســازی شــرکت آلومینــای ایران، تجهیــز، قطعه، 

تکنولــوژی و یــا روش ســاخت بررســی می شــود و بــر 

ــر  ــا تغیی ــه توســعه و ی ــده، ب ــا آین ــاز حــال ی اســاس نی

منجــر می شــود. در ســال 1386، دپارتمــان ســاخت و 

خودکفایــی بــا هــدف رســیدن بــه خودکفایــی در 

توانمندی هــای  شناســایی  و  تجهیــزات  ســاخت 

ــن  ــه عــالوه در ای ــی ایجــاد شــد. ب شــرکت های داخل

واحــد، ایجــاد و تکمیــل بانــک اطالعاتــی ســازندگان 

تجهیــزات و قطعــات، تولیدکننــدگان مــواد اولیــه، 

فروشــندگان، پیمانــکاران، مشــاوران و متخصصــان 

معــادن و صنایــع فوالدســازی و فناوری هــای مربوطــه 

ــران  ــای ای ــز پیگیــری شــده اســت. شــرکت آلومین نی

دارای تکنولــوژی منحصــر بــه فرد در ایران بــوده و در 

توســعه تکنولــوژی مربوطــه نیــز بــه تنهایــی قــدم 

ــرآورد  ــر ب برداشــته اســت. در ابتــدا تمرکــز شــرکت ب

کــردن نیازهــای روز بــه کمــک متخصصــان خارجــی 

بــود امــا بــا تعریــف مســیر بومی ســازی بــه کمــک 

ــی، در جهــت توســعه و نیازهــای  متخصصــان داخل

آینده گام برداشته است.

اهتمام به صیانت از محیط زیست  
شــرکت آلومینــای ایــران در زمینــه اهتمــام بــه 

صیانــت از محیــط زیســت نیــز اقداماتــی همچــون 

امضــای تفاهم نامــه بــا ســازمان محیــط زیســت بــه 

ارزش یــک هــزار و 500 میلیــارد ریــال بــرای حفــظ 

منابــع طبیعــی شهرســتان جاجــرم و پیگیــری اجــرای 

مــاده 192 قانــون برنامــه پنجم توســعه مبنی بر نصب 

سیســتم پایــش آنالین خروجــی دودکش های مجتمع 

و اجــرای فــاز اول آن در ســال  1393 را در دســتور کار 

خود قرار داده است.
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صنعت پروفیل آلومینیومی کشور درجا می زند 
مدیـر کارگاه آلومینیوم پارسـه تولیدکننده پروفیـل آلومینیومی گفت: تکنولوژی مورد اسـتفاده 
در صنعـت پروفیـل کشـور از دهه های گذشـته تاکنون به روزرسـانی نشـده اسـت و اگـر در این 
زمینـه سـرمایه گذاری صـورت نگیـرد و ماشـین آالت به روز وارد کشـور نشـود، امـکان رقابت با 

کشور هایی که از ماشین آالت پیشرفته استفاده می کنند را نخواهیم داشت.

ســیدعلی ســجادی در گفت وگــو بــا خبرنــگار 

پایــگاه خبــری و تحلیلــی »فلــزات آنالیــن« بیــان کــرد: 

نوســان قیمــت مــواد اولیــه، اصلی تریــن  مشــکلی 

اســت کــه تولیدکننــدگان پروفیــل آلومینیومــی بــا آن 

مواجه هســتند. نوســان قیمت ســبب شــده تا ارزش 

ســرمایه ای کــه در رونــد تولیــد صــرف می کنیــم 

کاهــش یابــد؛ بــه دنبــال آن میــزان تولیــد محصــوالت 

بــه دلیــل کاهــش میــزان خریــد مــواد اولیــه، رونــد 

نزولــی بــه خــود گرفتــه اســت. به عنــوان مثال قیمت 

10 تــن بیلــت آلومینیومــی، یــک مــاه گذشــته 850 

ــد مــواد  ــود امــا در حــال حاضــر بای میلیــون تومــان ب

اولیــه را بــا قیمــت یــک میلیــارد و 400 میلیــون تومــان 

تهیــه کنیــم. در کنــار نوســان قیمــت مــواد اولیــه، 

تهیــه بیلــت آلومینیومــی هــم امــا و اگر هایــی دارد. 

ــورس  ــت آلومینیومــی عرضــه شــده در ب ــدار بیل مق

ــن  ــا همی ــن اســت ام ــه صــورت هفتگــی 400 ت کاال ب

میــزان را خریــداران عمــده خریــداری کــرده و بــا هــر 

قیمتــی کــه تمایــل داشــته باشــند در بــازار عرضــه 

می کننــد. بــا وجــود ایــن افــراد نمی توانیم مــواد اولیه 

خــود را از بــورس کاال تهیــه کنیــم و بــه ناچــار بایــد بــا 

قیمتــی باالتــر، بیلــت آلومینیومی مــورد نیاز خــود را 

از بــازار آزاد خریــداری کنیــم. شــاید تفــاوت قیمــت 

بیلــت آلومینیومــی کــه در بــورس کاال و بــازار آزاد 

ــن  ــان چشــمگیر نباشــد امــا ای عرضــه می شــود آنچن

افــراد در رونــد عرضــه و تقاضــا اخالل ایجاد می کنند 

و بســته بــه پیشــی بینی کــه از قیمت هــا دارنــد، 

ممکــن اســت مــواد اولیــه را در بــازار عرضــه نکننــد و 

بــرای فــروش در بــازار، منتظر افزایش قیمت باشــند. 

همچنین در گذشــته ســقف قیمت برای رقابت در 

بــورس کاال وجــود داشــت امــا اکنــون ایــن ســقف 

قیمتــی برداشــته شــده اســت کــه نتیجــه آن افزایــش 

بیشــتر قیمــت آلومینیــوم اســت بــه عنــوان مثــال در 

ــا قیمــت  هفتــه ای کــه گذشــت یبلــت آلومینیــوم ب

پایــه 85 هــزار تومــان بــه ازای هر کیلوگرم عرضه شــد 

امــا تــا قیمــت 120 هــزار تومــان بــه ازای هــر کیلوگــرم 

برای خرید رقابت شد.

کمبود نقدینگی گرهی در ریسمان تولید    
وی بــا اشــاره بــه اینکــه وضعیــت بــازار مصــرف 

ــوان کــرد: در حــال حاضــر  شــرایط مناســبی دارد، عن

تقاضــا بــرای پروفیــل آلومینیومــی وجــود دارد امــا هــر 

ــه ســرمایه ای کــه در دســت  ــا توجــه ب مجموعــه ای ب

دارد، امــکان تولیــد میــزان مشــخصی از محصــوالت را 

دارد. در رابطــه بــا بــازار مصــرف پروفیــل بــا مصــارف 

ســاختمانی، اکثــر تولیدکنندگانــی کــه تنهــا در زمینه 

تولید در و پنجره آلومینیومی فعال هستند، به دلیل 

قیمــت کمتــر در و پنجــره »UPVC« کــه مشــتریان را 

ترغیــب بــه اســتفاده از آن هــا می کنــد، از وضعیــت 

خوبــی برخــوردار نیســتند؛ البتــه کاهــش پروژه هــای 

عمرانی در کشــور و عدم بازگشــت به موقع ســرمایه 

از ســوی مشــتریان دولتــی، بی تاثیــر بــر ایــن موضــوع 

نبــوده اســت. پروفیــل آلومینیومی تولید شــده در این 

مجموعــه در صنایــع ساختمان ســازی، الکترونیــک، 

پارتیشــن های اداری، خودرو ســازی و ســایر مصــارف 

صنعتــی کاربــرد دارد. بــا توجــه بــه اینکــه محصــوالت 

ایــن کارگاه متنــوع بــوده و اکثر تولیــدات ما در زمینه 

پروفیــل آلومینیومــی بــا مصــارف صنعتــی اســت، اگر 

میــزان تقاضــا در بــازار مصــرف پروفیــل ســاختمانی 

کاهــش یابــد در رونــد تولیــد مجموعــه خلــل چندانــی 

وارد نمی شود. 

مدیر کارگاه آلومینیوم پارسه در همین راستا 

در  نقدینگی،  کمبود  سبب  به  البته  داد:  ادامه 

ورود  آنچنان  ساختمانی  پروفیل  تولید  زمینه 

نکرده ایم اما توانایی تولید انواع پروفیل آلومینیومی 

را داریم. تولیدکنندگان داخلی با قابلیت هایی که 

دارند، نه تنها می توانند نیاز داخلی را مرتفع کنند 

پــروفیـل  صـادرات  زمـیــنه  در  مـــی توانـنـد  بـــلکه 

آلومینیومی هم فعالیت داشته باشند؛ کما اینکه 

هم اکنون برخی از تولیدکنندگان، محصوالت خود 

مجموعه  این  می کنند.  صادر  عراق  کشور  به  را 

گام هایی جهت صادرات محصوالت برداشت اما 

مشتریان خارجی اسرار به اعالم قیمت نهایی جهت 

مدیر کارگاه آلومینیوم پارسه مطرح کرد:
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موقعیت کارگاه در شهر اراک و وجود تعداد کثیری از 

قالب سازان در این شهر، مشکلی برای تهیه قالب و یا 

تعمیر آن ها نداریم اما زمانی که نرخ دالر پایین بود به 

دلیل کیفیت باالی قالب های ساخت کشور ترکیه و 

همچنین وجود نمایندگی های فروش محصوالت ترکیه 

در ایران، از قالب های ترکیه ای استفاده می کردیم. با 

نمایند گی ها،  به  ارز و عدم دسترسی  نرخ  افزایش 

اکنون از قالب های ایرانی و چینی استفاده می کنیم. 

صنعتی کهنسال    
مدیر کارگاه آلومینیوم پارســه با اشــاره به اینکه 

از  زودتــر  ســال  ایــران 30  در  آلومینیــوم  صنعــت 

کــرد:  تصریــح  افتــاد،  جریــان  بــه  ترکیــه  کشــور 

علی رغــم  اینکــه ایــران در صنعــت آلومینیــوم از 

پیشــینه طوالنــی و قدیمی تــری نســبت بــه ترکیــه 

برخــوردار اســت امــا اکنــون کشــور  ترکیــه در منطقــه 

حــرف اول را می زنــد و اکثــر نیــاز منطقــه را بــه قالــب 

اکســتروژن و پروفیــل آلومینیومــی تامیــن می کنــد. 

ایــران تنهــا بــه دلیــل عــدم به روزرســانی تکنولــوژی 

تولیــد محصــوالت و بــه ســبب وجــود تحریم هــا، 

نتوانست در میدان رقابت از رقیبان پیشی بگیرد. 

ــا کشــور های  ــا داشــتن تعامــل ب کشــور ترکیــه هــم ب

توســعه یافته همچــون آلمــان توانســته بــه تکنولــوژی 

روز دنیــا دســت پیــدا کنــد. اکثــر ماشــین آالتی کــه 

هم اکنــون در خطــوط تولیــد مــورد اســتفاده قــرار 

ــوژی  ــا تکنول ــد، ســاخت داخــل هســتند ام می گیرن

درج در قرارداد داشتند، متاسفانه به سبب نوسان 

قیمت دالر در داخل کشور از انجام این کار باز 

با آن ها  ماندیم و نتوانستیم همکاری های الزم را 

داشته باشیم اما به صورت غیرمستقیم محصوالت 

این مجموعه به کشور های همسایه صادر می شود. 

برای اینکه بتوانیم شرایط بازار مصرف داخلی را 

بازار  در  روبه  جلو  حرکتی  باید  ببخشیم  بهبود 

ساخت و ساز و یا صنعت خودرو سازی داشته باشیم. 

سجادی در خصوص مشکالت دیگری که با آن ها 

دست و پنجه نرم می کنند، ابراز کرد: برای توسعه 

فعالیت های کارگاه به بانک مراجعه کردیم اما به 

سبب عدم موافقت بانک ها جهت وثیقه قرار دادن 

ملکی  وثیقه  مقابل درخواست  در  و  تجاری  ملک 

با  رابطه  در  نشدیم.  وام  اخذ  به  موفق  معتبر، 

در  صنعتی،  واحد های  انرژی  تامین  محدودیت 

تابستان با قطعی برق روبه رو بودیم، اکنون هم دوبار 

به مدت سه روز گاز مجموعه قطع شد و مجبور به 

به  امور  پیگیری  برای  شدیم؛  کارگاه  تعطیلی 

درخصوص  کردیم.  مراجعه  مربوطه  سازمان های 

قطعی برق جلسه ای تشکیل شد اما به سبب وجود 

زمانی  تعیین  برای  توافق  عدم  و  متفاوت  نظرات 

مشخص برای قطعی برق، مشکل حل نشد؛ درباره 

قطعی گاز هم بدون برگزاری جلسه تصمیم بر این 

در  وی  قطع  شود.  مجموعه  گاز  روز  سه  که  شد 

خصوص قالب هایی که برای تولید پروفیل آلومینیومی 

مورد استفاده قرار می گیرند، اظهار کرد: با توجه به 

ســاخت آن هــا مشــابه نمونــه دســتگاه هایی هســتند 

کــه در دهــه 50 مورد اســتفاده قــرار می گرفتند؛ اگر 

ــه صــورت  ــا ب ــران شــدند ی هــم ماشــین آالتی وارد ای

اســتوک بــوده و یــا در ایــران باز ســازی شــده اند. ایــن 

مجموعــه هم از ماشــین آالت ســاخت داخــل در خط 

تولیــد خــود اســتفاده می کنــد امــا موتــور و پمپ هــا 

کــه در دســتگاه اکســتروژن اســتفاده می شــوند و 

امــکان ســاخت آن در داخــل وجــود نــدارد، از کشــور 

ــن تهیــه شــده اند. امــکان اینکــه  هلنــد، آلمــان و ژاپ

بــازار کشــور عــراق رقابــت  بــا ترکیــه در  بتوانیــم 

داشــته باشــیم وجــود نــدارد و نمی توانیــم در زمینــه 

کیفیــت محصــوالت بــا آن هــا برابــری کنیــم امــا بــه 

ســبب تقاضایــی کــه بــه منظــور کاهــش هزینه هــا از 

ســوی مشــتریان عراقــی بــرای محصــول درجــه دو 

وجــود دارد، تولیدکننــدگان می تواننــد ایــن نــوع از 

ــرای  محصــوالت خــود را صــادر کننــد. در نتیجــه ب

اینکــه از گردونــه رقابــت حــذف نشــویم و بتوانیم در 

ــدا  ــم، در ابت ــا کنی ــی نقشــی ایف بازار هــای بین الملل

باید بتوانیم با ســایر کشــور ها تعامل داشــته باشــیم؛ 

تولیــد  تکنولــوژی  ارتقــای  بــرای  بعــد  مرحلــه  در 

دانــش  افزایــش  روی  بــر  بایــد  یــا  محصــوالت، 

تولیدکننــدگان داخلــی ســرمایه گذاری کنیــم و یــا 

ماشــین آالت بــه روز وارد کشــور کنیــم. در آخــر بایــد 

خاطرنشــان کنــم کــه اگــر تغییــری در شــرایط موجود 

حاصــل نشــود، آینــده صنعــت پروفیــل در کشــور در 

حال سکون باقی خواهد ماند. 
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مدیرعامل شـرکت ذوب و نورد آروین شـازان، تولیدکننده گـرده و مقاطع صنعتی آلومینیومی گفت: 
عـدم ثبـات قیمت، تولیدکنندگان را بر سـر دو راهی قرار داده اسـت. تولیدکنندگان اگـر به تولید ادامه 
دهنـد با سـونامی قیمت ها مواجه می شـوند و ممکن اسـت دچـار ضرر و زیان شـوند اما اگـر از حرفه 

خود دست بکشند، دیگر نمی توانند در جریان تولید که امری مقدس است، فعالیت داشته باشند.

نوسان قیمت مواد اولیه  سدی مقابل تولیدکنندگان

ثبــات  عــدم  می شــود.  عرضــه  بــازار  در  ثابــت 

قیمــت آلومینیــوم ســبب شــده تــا تولیدکننــدگان 

بــرای تهیــه مــواد اولیــه خــود در مضیغــه قــرار 

بگیرنــد؛ همچنیــن قیمتی کــه بــرای آلومینیوم در 

قیمــت  از  باالتــر  شــده  گرفتــه  نظــر  در  داخــل 

آلومینیــوم در بازار هــای جهانــی اســت. بــا وجــود 

شــرکت های  توســط  آلومینیــوم  شــمش  اینکــه 

بــزرگ تولیدکننــده در داخــل تولیــد می شــود امــا 

وابســتگی شــدید قیمــت آلومینیوم بــه دالر باعث 

شــده تــا اگــر تولیدکننــدگان محمولــه را خریــداری 

می کننــد بــا کاهــش قیمــت دالر دچــار ضرر شــوند 

و یــا بــا افزایــش نــرخ دالر دیگــر نتواننــد مــواد اولیــه 

مــورد نیــاز خــود را تامیــن کننــد. تمــام مشــکالتی 

کــه در مســیر تولیــد وجــود دارد قابــل حــل بــوده 

امــا مســئله مهمــی کــه بایــد مــورد توجــه قــرار 

بگیــرد ایجــاد ثبــات اقتصــادی اســت کــه در حــال 

حاضــر عــدم وجــود آن باعــث شــده تــا تولیــد دیگــر 

توجیه اقتصادی نداشته باشد.

خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  یوســفی  علیرضــا 

پایــگاه خبــری و تحلیلــی »فلــزات آنالیــن« بیــان 

کــرد: چالش هایــی کــه در مســیر تولیــد وجــود 

دارنــد بــه طــور کلــی تنهــا مختــص بــه ایــن واحــد و 

صنعــت آلومینیــوم نبــوده و تمــام صنعتگــران در 

هــر حــوزه و زمینــه ای کــه فعالیــت می کننــد بــا 

مشــکالتی روبــه رو هســتند؛ می تــوان بــه بیمــه، 

مالیــات، تهیــه مــواد اولیــه، کمبــود نقدینگــی، 

ــه روز،  ــوژی ب ــود تکنول ماشــین آالت مســتهلک، نب

تحریم هــا و… اشــاره کــرد. در کنــار ایــن چالش هــا 

تنهــا  کــه  هــم وجــود دارنــد  مشــکالت دیگــری 

ــه  ــه واحد هــای تولیــدی می شــوند کــه ب ــوط ب مرب

امــا  بازمی گــردد.  نــوع مدیریــت هــر مجموعــه 

کـــه  اصــلی تـریـــن مشـکـــلی  گــــــفت  مـی تــــــوان 

گریبان گیــر صنعــت آلومینیــوم شــده عــدم ثبــات 

قیمــت آلومینیــوم در داخــل اســت. در صورتــی 

کــه در تمــام دنیــا بــا توجــه بــه اینکــه ایــن فلــز 

کاربرد هــای بســیاری دارد، آلومینیــوم بــا قیمتــی 

سخت و نرم اما کاربردی  
وی در رابطه با فرایند تولید گرده آلومینیومی، 

اظهار کرد: ورق آلومینیوم با دو روش نورد گرم و 

نورد سرد تولید می شود که ایـــن مجــموعه از روش 

می برد.  بهره  خود  محصوالت  تولید  بـــرای  دوم 

ذوب  کوره  در  را  آلومینیوم  خالص  شمش  ابتدا 

می کنیم که بین هفت تا 9 ساعت زمان می برد و 

این زمان به نوع کوره مورد استفاده، بستگی دارد؛ 

کوره هایی که برای ذوب آلومینیوم مورد استفاده 

قرار می گیرد به طور عمده از نوع زمینی است. 

بعد از ذوب شمش به آن عناصر آلیاژی اضافه شده 

با  قالب هایی  درون  مذاب  پاتیل،  کمک  به  و 

حجم  های متفاوت از 10 کیلوگرم تا 35 کیلوگرم 

آلومینیوم  شمش  بعد  روز  می شود؛  ریخته 

از قالب ها خارج شده و توسط  ریخته گری شده 

می شود.  نورد  طولی  صورت  به  نورد،  دستگاه 

سپس آلومینیوم نورد شده در اندازه های الزم برش 

داده می شود. به دلیل اینکه آلومینیوم از مرحله 

مدیرعامل شرکت ذوب و نورد آروین شازان مطرح کرد:
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شــازان بــا اشــاره بــه اینکــه بازار هــای منطقــه  را از 

بهتریــن  کــرد:  عنــوان  داده ایــم،  دســت 

ایتالیــا  کشــور  دنیــا  در  ظــروف،  تولید کننــده 

اســت. در یــک برهــه زمانــی کشــور ها ی دانمارک 

و فنالنــد هــم در ایــن زمینــه حرفــی بــرای گفتــن 

داشــتند. در ایــران تکنولــوژی و ماشــین آالتی کــه 

مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد بســیار قدیمــی 

بــوده کــه عمدتــا در ســال های گذشــته از کشــور 

آلمــان وارد کشــور شــده  اســت. در حــال حاضــر 

فعــال  تولیــد  خــط  در  کــه  ماشــین آالتی  هــم 

هســتند، ســاخت کشــور اوکرایــن اســت. اگــر پایه 

و اســاس کار از کیفیــت خوبــی برخــوردار نباشــد 

محصــول نهایــی هــم از کیفیــت کافــی برخــوردار 

ــود. همچنیــن در بعضــی از کارگاه هــا  نخواهــد ب

بــه منظــور کاهــش هزینه هــا، نیــروی کار خارجــی 

بــه کار گرفتــه می شــود و ایــن افــراد بــا یادگیــری 

ــه کشــور  ــی کــه ب ــه، زمان مهــارت و کســب تجرب

خــود بازمی گردنــد در ایــن زمینــه مشــغول بــه 

کــه  دارد  وجــود  مــواردی  می شــوند.  کار 

ــون  ــی اکن ــد، حت ــا پیشــی بگیرن توانســته اند از م

دســتی در زمینــه صــادرات محصــوالت از کشــور 

نورد عبور کرده و به اصطالح خشک شده، نیاز به 

یک مرحله آب دهی دارد، پس وارد کوره تابش یا 

آنیل با دمایی حدود 400 تا 430 درجه می شود. این 

مرحله حدود 10 تا 12 ساعت زمان می برد و روز بعد 

کوره خاموش شده و آلومینیوم مجددا به صورت 

نورد  مناسب  ضخامت  به  رسیدن  تا  عرضی 

می شود، محصول نورد در نهایت ورق آلومینیومی 

با سایز یک متر در یک متر است که این ورق توسط 

دستگاه پرس و گردبر، برش داده شده و تبدیل به 

گرده می شود؛ این گرده به دلیل اینکه دوباره از 

مرحله نورد عبور کرده، مجددا سخت شده است و 

با  بعدی  مراحل  در  گرده ها  این  از  اینکه  برای 

دستگاه کشش و پرس، بتوان ظروف آلومینیومی 

تولید کرد، باید مجددا نرم شوند به همین دلیل به 

آنیل  کوره  وارد  ساعت  هشت  تا  هفت  مدت 

آلومینیومی  گرده های  این  نهایت  در  می شوند؛ 

و  گرانیت  تفلون،  ظروف  به  شدن  تبدیل  برای 

ظروف خم کاری سفید معمولی آماده هستند.

نبض تولید به کندی می زند  
آرویــن  نــورد  و  ذوب  شــرکت  مدیرعامــل 

خود دارند.

از  مصرف  بازار  اکنون  اینکه  بیان  با  یوسفی 

وضعیت خوبی برخوردار نیست، خاطرنشان کرد: در 

هنوز  اما  ندارد  وجود  اقتصادی  رونق  حاضر  حال 

تقاضا در بازار مصرف وجود دارد. در دهه 90 اکثر 

محصوالت تولیدی در کشور به عراق صادر می شد 

اما اکنون به دلیل اینکه قیمت تمام شده محصوالت 

در ایران نسبت به سایر کشور ها باالست، مشتریان 

خارجی تمایلی به خرید از ما ندارند. البته وجود 

محصوالت چینی در بازار هم بی تاثیر بر این مسئله 

محصوالت  کیفیت  اینکه  علی رغم  است.  نبوده 

میزان  اما  است  یافته  افزایش  گذشته  به  نسبت 

برای  است.  گرفته  خود  به  نزولی  روند  صادرات 

برون رفت از این مشکالت به ایجاد ثبات اقتصادی 

اشاره شد اما تعامل با سایر کشور ها هم موضوعی 

حائز اهمیت است که باید به آن توجه شود. تمام 

تمرکز یک تولیدکننده باید روی مسئله تولید باشد اما 

اکنون تولیدکنندگان برای حل مشکالت از ماهیت 

اصلی خود فاصله گرفته اند؛ همین موضوع باعث 

شده تا تولیدکنندگان دیگر تمایلی به ادامه فعالیت 

در عرصه تولید نداشته باشند.
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حجم واردات بوکسیت چین از ۱۰ میلیون تن گذشت
داده های گمرک چین نشان می دهد که این کشور در ماه نوامبر ۲0۲۲، حدود 11 میلیون و 790 هزار تن بوکسیت وارد 

کرده که ۳1 درصد نسبت به ماه گذشته و ۵۳ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۲0۲1 افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

در  واردات  حجم   ،»SMM« موسسه  از  نقل  به   و 

مجموع در ماه های ژانویه تا نوامبر 2022 به حدود 115 

میلیون و 400 هزار تن رسید که نسبت به سال 2021 

حدود 16٫9 درصد افزایش داشت. همچنین حجم 

واردات از گینه به رکورد هفت میلیون و 280 هزار تن 

در ماه نوامبر 2022 رسید که حدود 65 درصد نسبت 

به ماه گذشته و 125 درصد نسبت به مدت مشابه 

سال 2021 رشد داشت. به عالوه حجم واردات از 

استرالیا دو میلیون و 840 هزار تن در ماه نوامبر 2022 

بود که 14 درصد نسبت به ماه گذشته، کاهش و 7 

افزایش  سال 2021  مشابه  به مدت  نسبت  درصد 

داشت. در عین حال حجم واردات از اندونزی یک 

میلیون و 360 هزار تن در ماه نوامبر 2022 بود که 28 

درصد نسبت به ماه گذشته، افزایش و 25 درصد 

نسبت به مدت مشابه سال 2022 کاهش داشت. از 

سوی دیگر تامین کنندگان جدیدی از جمله کشورهای 

ترکیه، غنا، مونته نگرو، جامائیکا، ایران، ساحل عاج و 

روسیه به تامین کنندگان قبلی چین اضافه شدند.

گینه  
از زمانی که در پایان ماه دسامبر 2021 شایعاتی 

مبنی بر ممنوعیت صادرات بوکسیت اندونزی منتشر 

شد، پاالیشگاه های آلومینا در چین از سنگ معدن 

بوکسیت کشور گینه به عنوان جایگزین استفاده 

کردند. با پایان یافتن سال 2021، پاالیشگاه های آلومینا 

که از سنگ معدن گینه استفاده می کردند، شروع به 

ذخیره سنگ معدن بوکسیت کردند که کفاف دو تا 

سه ماه تولید را می داد. معادن در گینه حجم تولید و 

صادرات خود را به چین افزایش دادند تا از خالء عرضه 

به دنبال کاهش صادرات از اندونزی نهایت استفاده را 

ببرند. حجم فعالیت ها و ارسال محموله های معدنی 

در کشور گینه پس از پایان فصل بارش به تدریج 

بازیابی شد. به نظر می رسد حجم واردات از گینه در 

آینده بازیابی بیشتری داشته باشد. این موارد، دالیل 

اصلی افزایش حجم واردات از گینه بود.

استرالیا  
حجم واردات از استرالیا شاهد تغییرات به نسبت 

کمی در کل سال 2022 بود؛ چراکه حجم عرضه و 

تقاضا در تعادل قرار داشت.

اندونزی  
حجم واردات از اندونزی تحت تاثیر قراردادهای 

بلندمدت عقد شده قبلی بود. در روز 21 دسامبر 

2022، جوکو ویدودو، رئیس جمهور اندونزی اعالم 

کرد که صادرات بوکسیت از ماه ژوئن 2023 به منظور 

ارتقای توسعه صنعت فرآوری بوکسیت در این کشور 

ممنوع خواهد شد. موسسه »SMM« معتقد است 

که ممنوعیت صادرات اندونزی به این دالیل تاثیر 

از  داشت.  خواهد  بوکسیت  عرضه  بر  محدودی 

تنها 15٫6  اندونزی  نوامبر 2022،  تا  ژانویه  ماه های 

درصد از حجم کل واردات بوکسیت چین را به خود 

اختصاص داد. پس از اجرایی شدن قانون ممنوعیت 

سایر  بوکسیت  معدن  سنگ  اندونزی،  صادرات 

کشورها شکاف عرضه را پر خواهد کرد. تامین کنندگان 

بوکسیت در سراسر جهان در تالش برای تصاحب 

بخشی از سهم بازار در چین که بزرگ ترین خریدار 

بوکسیت در جهان است، هستند. صادرکنندگان 

همچون  دیگری  بوکسیت  معدن  سنگ  جدید 

مونته نگرو، مالزی، جزایر سلیمان و جامائیکا به عنوان 

شدند.  مطرح  اندونزی  جایگزین   کشورهای 

هدف  با  اندونزی  بوکسیت  صادرات  ممنوعیت 

افزایش تولید آلومینای این کشور انجام شد. در حال 

 Nanshan« حاضر، دو شرکت بزرگ چینی به نام های

دارای   ،»Weiqiao Group« و   »Aluminium

پروژه های آلومینا در اندونزی با ظرفیت ترکیبی چهار 

چینی،  شرکت های  هستند.  سال  در  تن  میلیون 

آلومینای تولیدشده در اندونزی را به چین ارسال 

خواهند کرد، بنابراین عرضه آلومینای داخلی این 

کشور صدمه چندانی نخواهد دید.شرکت های بزرگ 

 Weiqiao«، »Chinalco«، »State« چینی مانند

Power Investment Corporation« در حال 

توسعه معادن بوکسیت در گینه هستند.  در سال 

2023، حجم عرضه بوکسیت در گینه رشد خود را 

عرضه  حجم  جهانی،  منظر  از  کرد.  خواهد  حفظ 

به حالت مازاد  به ویژه در کشور گینه  بوکسیت 

خواهد رسید.

عرضه بوکسیت داخلی چین فضای کمی برای 

جدید  آلومینای  ظرفیت  که  حالی  در  دارد؛  رشد 

همچنان به مرحله بهره برداری رسیده است و تقاضا 

افزایش  را  وارداتی  بوکسیت  معدن  سنگ  برای 

بازار  در  بیشتر  تامین کنندگان  ظهور  با  می دهد. 

بوکسیت، ثبات در عرضه آن در آینده به وجود خواهد 

آمد تا بتواند حجم تقاضای باالی چین را برآورده کند.

از این رو، تاثیر ممنوعیت صادرات بوکسیت 

اندونزی کاهش خواهد یافت. الزم به ذکر است 

که پاالیشگاه های آلومینا برای بهبود حاشیه سود 

اگر  دارند.  نیاز  ارزان تری  بوکسیت  به  خود  کم 

آلومینا در محدوده قیمتی پایین باقی بماند و از 

سوی دیگر قیمت بوکسیت روند افزایشی داشته 

باید  آلومینا  پاالیشگاه های  این صورت  باشد، در 

افزایش  از  تا  دهند  کاهش  را  خود  تولید  حجم 

زیان های خود جلوگیری کنند که این امر می تواند 

موجب کاهش قیمت بوکسیت شود.
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 اصلی ترین موانعی که 
در مسیر تولید وجود 

دارند، نوسان نرخ دالر 
و عدم بازگشت به موقع 
سرمایه به دلیل تاخیر 
پرداخت ها از سوی 
مشتریان دولتی است

تولیدکنندگانی با کفش های آهنی 
مدیرعامل شرکت زیست متال تولیدکننده مخازن آلومینیومی گفت: تصمیمات غیرکارشناسی و 
خلق الساعه سبب شده تا مسیر تولید ناهموار شود و تولیدکنندگان به دلیل عدم حمایت به سایر 
که  کنند  پیدا  رشد  به حدی  توانسته اند  داخلی  دانش بنیان  کنند. شرکت های  مهاجرت  کشور ها 
محصوالت خاصی که به دلیل تحریم ها وارد کشور نمی شود را در ایران تولید کنند؛ پس با حمایت 
از این شرکت ها، گام های بلند تری برای ارتقای صنعت کشور برداریم و بتوانیم از فرار سرمایه از 

کشور جلوگیری کنیم.

ــگار  ــا خبرن ــوروزی در گفت وگــو ب مصطفــی ن

پایــگاه خبــری و تحلیلــی »فلــزات آنالیــن« بیــان 

کــرد: اصلی تریــن موانعــی کــه در مســیر تولیــد 

وجــود دارنــد، نوســان نــرخ دالر و عــدم بازگشــت 

بــه موقــع ســرمایه بــه دلیــل تاخیــر پرداخت هــا از 

ــال  ــوان مث ــه عن ــی اســت. ب ســوی مشــتریان دولت

هفــت مــاه پیــش ایــن شــرکت در یــک مناقصــه 

بــرای تولیــد مخــازن جــی ای اف برنده شــد، در آن 

زمــان نــرخ دالر 23 هــزار تومــان بــود و قــرارداد بــا 

مبلغــی در حــدود یــک میلیــارد تومــان منعقــد شــد 

امــا اکنــون نــرخ دالر بــه 45 هــزار تومــان رســیده 

مبلــغ  درصــد   50 بــود  مقــرر  همچنیــن  اســت. 

قــرارداد بــه عنــوان پیش پرداخــت بــه مجموعــه 

امــا  شــود  پرداخــت  اولیــه  مــواد  خریــد  جهــت 

قــرارداد هــم  از مبلــغ  تاکنــون حتــی 5 درصــد 

ایــن شــرکت، موظــف  اســت؛  نشــده  پرداخــت 

اســت تــا بــا نــرخ ارز 45 هــزار تومانــی محصــوالت 

را تحویــل دهــد در صورتــی میــزان مبلــغ قــرارداد 

 مدیرعامل شرکت زیست متال عنوان کرد: 

بــا نــرخ ارز 23 هــزار تومانی تنظیم شــده اســت. به 

همیــن دلیــل بایــد مبلــغ قــرارداد هــم افزایــش یابــد 

امــا هیــچ اقدامــی در ایــن بــاره انجــام نگرفــت و 

قیمــت مــواد اولیــه هم به تناســب رشــد نــرخ دالر، 

رونــد صعــودی بــه خــود گرفــت. هزینــه خریــد 

مــواد اولیــه در آن زمــان 700 میلیــون تومــان بود اما 

اکنــون هزینــه خریــد مــواد اولیــه بــه یک میلیــارد و 

400 میلیــون تومــان افزایــش یافتــه اســت. زمانــی 

کــه بــرای حــل مشــکل بــه نهــاد مربوطــه مراجعــه 

کردیــم بــه مــا اعــالم کردنــد مبلغ قــرارداد تنهــا 16 

ــا میــزان  ــل می شــود کــه متاســفانه ب درصــد تعدی

افزایش هزینه ها هیچ تناسبی ندارد.

باد های مخالف در مسیر کشتی تولید  
وی در خصــوص دیگــر موانعــی کــه با آن دســت 

علی رغــم  کــرد:  اظهــار  می کننــد،  نــرم  پنجــه  و 

از  حمایــت  شــعار  بــا  جــاری،  ســال  اینکــه 

دانــــش بـنـیـــان  شــــــرکت های  و  تولیدکننـــــدگان 
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مبلــغ ســایر هزینه هــا ماننــد ســهم بیمــه کارفرمــا، 

عیدی، سنوات و... را نیز باید اضافه کرد. 

همیــن  در  متــال  زیســت  شــرکت  مدیرعامــل 

راســتا ادامــه داد: در رابطــه بــا تهیــه مــواد اولیــه بــا 

مشــکلی روبــه رو نیســتیم امــا مشــکل اساســی که به 

آن اشــاره شــد نوســان قیمت ارز و وابســتگی قیمت 

مــواد اولیــه بــه آن اســت. بــه طــور مثــال زمانــی کــه 

نــرخ ارز بــه میــزان 10 درصــد افزایــش پیــدا می کنــد 

قیمــت مــواد اولیــه هــم بــه همــان میــزان افزایــش 

پیــدا می کنــد کــه ایــن امــر ســبب افزایــش قیمــت 

تمام شــده محصــول نهایــی می شــود. پیش بینــی مــا 

بــرای ســال آینــده ایــن اســت کــه اگــر شــرایط فعلــی 

یعنــی کمبــود مــواد اولیــه، هدررفــت منابــع مالــی 

بــه دلیــل نوســانات نــرخ ارز و همچنیــن کمبــود 

نقدینگــی بــر همیــن منــوال ادامــه پیــدا کنــد، بخش 

تــا 40 درصــد  خصوصــی چــاره ای جــز تعدیــل 30 

داشــت.  نخواهــد  را  خــود  انســانی  نیــروی 

همچــون  غیرکارشناســی  تصمیمــات  عالوه برایــن 

افزایــش 60 درصــدی حقــوق نیــروی انســانی کــه 

باعــث افزایــش سرســام آور نــرخ تــورم شــد، کمــر 

تولیدکننــدگان را زیــر بــا ایــن فشــار خــم کــرد؛ بــه 

همیــن دلیــل اکثــر واحد هــای تولیــدی آینــده خوبــی 

را بــرای خــود متصــور نیســتند. اگــر ایــن اقدامــات 

غیرکارشناســی و برنامه ریــزی نشــده ادامــه پیــدا 

کنــد، خــروج ســرمایه از کشــور و ادامــه فعالیــت 

قدمــی  هیــچ  تاکنــون  اســت،  شــده  نامگــذاری  

جهــت محقــق کــردن آن برداشــته نشــده اســت. در 

صورتــی کــه شــرکت زیســت متــال یــک شــرکت 

ــوع از  ــن ن ــه ای ــل اینک ــه دلی ــان اســت و ب دانش بنی

محســوب  تحریمــی  کاالی هــای  جــز  مخــازن 

می شــود، واردات آن بــه کشــور صــورت نمی گیــرد 

و ایــن مجموعــه تنهــا شــرکتی اســت کــه این نــوع از 

مخــازن را در کشــور و خاورمیانــه تولیــد می کنــد. 

تامیــن  در  محدودیــت  چالش هــا،  ایــن  کنــار  در 

شــده  مــا  دوش  بــر  مضاعــف  بــاری  هــم  انــرژی 

اســت؛ در تابســتان بــا قطعــی بــرق و در زمســتان بــا 

قطعــی گاز مواجــه بودیــم. زمانــی کــه مجموعــه بــه 

نیــروی  و  می شــود  تعطیــل  بــرق  قطعــی  دلیــل 

انســانی مشــغول بــه تولیــد نیســت، مــا موظــف 

پرداخــت  را  انســانی  نیــروی  حقــوق  تــا  هســتیم 

متضــرر  تولیدکننــدگان  اوضــاع  ایــن  بــا  کنیــم. 

را  تولیــدی  واحــد  بایــد  ناچــار  بــه  و  می شــوند 

غیرفعــال کننــد. بــه عنــوان مثــال در پــارک انــرژی 

خراســان کــه شــرکت زیســت متــال در آن واقــع 

شــده اســت، زمانــی کــه بــرق قطــع می شــود 300 

نفــر نیــروی انســانی دیگــر نمی تواننــد بــه فعالیــت 

خــود ادامــه دهنــد حــال اگــر فــرض کنیــم میانگیــن 

حقــوق روزانــه ایــن افــراد 500 هــزار تومــان باشــد، 

یعنــی تولیدکننــدگان در مجمــوع هزینــه ای بیــش 

از 150 میلیــون تومــان متقبــل می شــوند؛ بــه ایــن 

تولیدکننــدگان در ســایر کشــور ها شــتاب بیشــتری 

بــه خــود می گیــرد کمــا اینکــه اکنــون شــاهد آن 

هســتیم؛ بســیاری از تولیدکننــدگان بــه دلیــل ابهــام 

در آینــده شــغلی خــود بــه کشــور های حاشــیه خلیــج 

بــه  مشــغول  آنجــا  در  و  کــرده  مهاجــرت  فــارس 

فعالیت هستند. 

بومی سازی با تکیه بر دانش داخلی  
نـــوروزی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ایـــن مجموعـــه بـــرای 

تولیـــد محصـــوالت خـــود از ماشـــین آالت داخلـــی 

اســـتفاده می کنـــد، ابـــراز کـــرد: اکثـــر ماشـــین آالت 

زیـــرا  هســـتند؛  داخـــل  ســـاخت  مجموعـــه  ایـــن 

ماشـــین آالتی کـــه در رونـــد تولیـــد ایـــن محصـــول 

مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیرنـــد، جـــز ماشـــین آالت 

تحریمـــی محســـوب شـــده و حتـــی محصـــول نهایـــی 

ــای تحریمـــی بـــه حســـاب می آیـــد.  ــز کاال هـ هـــم جـ

همیـــن امـــر ســـبب شـــده تـــا بـــرای تولیـــد ایـــن نـــوع از 

محصـــول، بســـیاری از ماشـــین آالت را بومی ســـازی 

انحصـــار  تنهـــا در  ایـــن محصـــول  تولیـــد  کنیـــم. 

کشـــو رهای ســـوئیس و آمریـــکا اســـت و تحریم هایـــی 

کـــه علیـــه کشـــور وضـــع شـــده، باعـــث شـــده اســـت 

کـــه واردات آن از دو ســـال پیـــش متوقـــف شـــود امـــا 

شـــرکت زیســـت متـــال در ایـــن زمینـــه مشـــغول بـــه 

فعالیـــت بـــوده و توانایـــی تامیـــن نیـــاز داخلـــی کشـــور 

را دارد. بـــرای تولیـــد ایـــن مخـــازن، از شـــمش و ورق 

ـــه دلیـــل اینکـــه  ـــم و ب آلومینیومـــی اســـتفاده می کنی

محصـــول خاصـــی اســـت، از شـــیوه های ترکیبـــی 

بـــرای تولیـــد آن همچـــون فرایند هـــای ریخته گـــری، 

جوشـــکاری، فرم دهـــی و پوشـــش دهی 

استفاده می کنیم. 
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معدن

 هوشمندسازی معادن، ضرورتی انکارناپذیر

توسعه بخش معدن و صنایع معدنی مستلزم بازنگری در قوانین و دستورالعمل هاست

راه اندازی صندوق سرمایه گذاری  شرکت های معدنی در عربستان صعودی
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 هوشمندسازی معادن، ضرورتی انکارناپذیر
مدیرعامل شـرکت توسـعه معادن فوالد خوزستان گفت: معدن کاری هوشـمند، مزایای فراوانی 
را بـه لحـاظ افزایش بهـره وری و کاهش مخاطـرات موجود به همـراه دارد. مانیتورینگ بی سـیم و 
نظـارت بـر عملیـات اسـتخراج و سـایر فرایندهـا در مقایسـه با نـوع آنالـوگ و قدیمـی عملیات 
نظارتـی، سـبب کاهش نیـاز به نیـروی انسـانی و هزینه هـای مربوط به سیم کشـی، نگهـداری و 
تعمیـرات کابل ها و سـایر موارد جانبی می شـود و شـرایط به صرفه تری را بـرای فرایند معدن کاری 

فراهم می کند.

وحیـد سـیدعلی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

خصـوص  در  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

اهمیت هوشمندسازی در معادن، بیان کرد: مقوله 

هوشمند سـازی و انقـالب صنعتـی چهـارم، یکـی از 

مهم تریـن مفاهیـم عصـر حاضـر بـه شـمار می آیـد که 

بتوانـد  نزدیـک  آینـده ای  در  می شـود  پیش بینـی 

تحـوالت شـگرفی را در فرایندهـای تولیـد واحدهـای 

ایـن  تعمیـم  کنـد.  ایجـاد  افـراد  زندگـی  و  صنعتـی 

عنـوان  بـه  آن  از  کـه  معـدن  حـوزه  بـه  مفهـوم 

مزایـای  می شـود،  یـاد  نیـز  هوشـمند  معـدن کاری 

فراوانـی را بـا خـود بـه همـراه دارد کـه از جملـه آن هـا 

و  ایمنـی  افزایـش  بهـره وری،  ارتقـای  بـه  می تـوان 

امنیـت نیـروی کار، کاهـش هزینه هـای عملیاتـی، 

کلیـه  رصـد  اسـتخراج،  عملیـات  انجـام  سـهولت 

اطالعات عملیاتی، اطمینان از کارایی طوالنی مدت 

و  داده  هـا  امنیـت  افزایـش  عملیاتـی،  ابزارهـای 

اطالعات، کاهش انتشار کربن و… اشاره کرد.

وی افزود: الزم است که بخش معدن با توجه به 

شرایط تحریمی و لزوم کاهش وابستگی اقتصاد به 

درآمدهای نفتی، به سمت افزایش بهره وری حرکت 

کند تا توان رقابتی خود را در بازار های جهانی افزایش 

افزایش بهره وری و  با  دهد. هوشمندسازی معادن 

کاهش قیمت تمام شده می تواند به طور قابل توجهی 

به کمک اقتصاد کشور بیاید که این مسئله، با توجه به 

برخورداری کشور از منابع خدادادی و قرارگیری در 

اهمیت  حیث،  این  از  دنیا  ممتاز  جایگاه های 

دوچندانی پیدا می کند.

ضرورت حرکت در راستای معدن کاری   
هوشمند

مدیرعامل شرکت توسعه معادن فوالد خوزستان 

اهمیت معدن کاری هوشمند، عنوان  در خصوص 

کرد: معدن کاری هوشمند، مزایای فراوانی را به لحاظ 

افزایش بهره وری و کاهش مخاطرات موجود به همراه 

عملیات  بر  نظارت  و  بی سیم  مانیتورینگ  دارد. 

استخراج و سایر فرایندها در مقایسه با نوع آنالوگ و 

قدیمی عملیات نظارتی، سبب کاهش نیاز به نیروی 

انسانی و هزینه های مربوط به سیم کشی، نگهداری و 

تعمیرات کابل ها و سایر موارد جانبی می شود و شرایط 

به صرفه تری را برای فرایند معدن کاری فراهم می کند. 

عالوه براین، جلوگیری از وقوع حوادثی که می توانند 

برای مدتی موجب توقف فرایند استخراج شوند نیز 

افزایش بهره وری عملیات را به همراه خواهد داشت. 

کامیون های  و  تراک ها  از  استفاده  دیگر،  سوی  از 

خودکار )خودران(، باعث عدم نیاز به وجود راننده 

کامیون و انجام اتوماتیک فرایند استخراج می شود. 

از  شیوه  این  در  استفاده  مورد  خودکار  تجهیزات 

معدن کاری را بیل های مکانیکی، ماشین آالت تخلیه 

بار، ادوات حفاری، سنگ شکن، کامیون های رباتیک 

و سایر تجهیزات خودران تشکیل می دهند. از جمله 

مهم ترین فناوری های بهبود دهنده معدن کاری در 

جهان نیز می توان به هوش مصنوعی، اتوماسیون، 

رباتیک و بالک چین اشاره کرد.

سیدعلی با تاکید بر اینکه عوامل مختلفی همچون 

امکان پاسخ گویی پایا به نیازهای جهانی و مقررات 

وضع شده برای دستیابی به کربن صفر را می توان 

محرکی برای توسعه معدن کاری هوشمند دانست، 

ادامه داد: با استفاده از این رویکرد می توان در پاسخ به 

افزایش تقاضا، میزان تولید را در زمانی کوتاه افزایش 

داد و در زمان مواجهه با کاهش تقاضا نیز سیاست 

با  اقدام  این  که  گرفت  پیش  در  را  تولید  کاهش 

روش های سنتی معدن کاری امکان پذیر نخواهد بود. 

عالوه براین، با توجه به مقررات سختگیرانه در زمینه 

دستیابی به کربن صفر به منظور حفاظت از محیط 

زیست و همچنین سایر قوانین دولتی برای کنترل 

انتشار کربن، انتظار می رود که این حوزه نیز به سمت 
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اضافه کرد: در این شیوه از معدن کاری که در معادن 

روباز استرالیا و زیر زمینی سوئد به طور موفقیت آمیزی 

مورد آزمایش قرار گرفته است، تمامی تجهیزات و 

ماشین آالت به صورت خودران عمل می کنند و از 

دیتابیس  در  خودکار  هدایت  سیستم های  طریق 

مرکزی، کنترل می شوند. به عنوان مثال، استخراج از 

استرالیا  کشور  مرکزی  بیابان های  در  که  معادنی 

واقع اند، به واسطه ارتباط مخابراتی در شهر سیدنی و 

از  شیوه  این  در  می شود.  انجام  اداری  ساختمان 

معدن کاری، حذف عامل انسانی از عملیات، باعث 

جلوگیری از هرگونه تاخیر و یا وقفه ناشی از خستگی 

و خطای انسانی می شود و معدن کاری به صورت 

پیوسته و شبانه روزی و با راندمان حداکثری صورت 

 »LIDAR« و   »RADAR« سیستم های  می پذیرد. 

)رادیویی و لیزری( نصب شده روی ماشین آالت نیز 

قادر هستند که در هر ساعت از شبانه  روز و هرگونه 

شرایط آب و هوایی، به بهترین شکل عملیات استخراج 

به  ماشین آالت همچنین  تمامی  انجام دهند.  را 

سیستم تعمیر و نگهداری هوشمند مجهز هستند؛ 

به طوری که در شرایط خرابی، می توانند خود را 

در صورت امکان حرکت به تعمیرگاه برسانند و در 

تا  را  آن ها  مارشال  خودرو های  صورت،  این  غیر 

تعمیرگاه هدایت خواهند کرد. در چنین شرایطی، 

خرابی  و  باال  راندمان  باال،  تولید  حجم  دلیل  به 

زیادی  حد  تا  استخراج  تمام شده  هزینه  کمتر، 

کاهش می یابد و به نسبت آن، عیار حد و درآمد 

معدن نیز بهبود پیدا می کند.

فرصت های  با  و  کند  حرکت  نوآورانه  رویکردهای 

سودآوری بزرگی نیز رو به رو شود. در طرف مقابل، 

معدن کاری  توسعه  مسیر  در  نیز  متعددی  موانع 

هوشمند به چشم می خورند که کمبود نیروی کار 

ماهر و همچنین دسترسی به زیرساخت های ضعیف 

در برخی از کشورها، از آن جمله  هستند. چهار منطقه 

آسیاپاسفیک، آمریکای شمالی، شمال اروپا و روسیه به 

معدن کاری  توسعه  کانون های  مهم ترین  عنوان 

هوشمند شناخته می شوند. گفتنی است که در میان 

این مناطق، آسیا پاسفیک از شرایط بهتری در زمینه 

رشد بازار و استفاده از فناوری های استخراج هوشمند 

برخوردار است.

وی با بیان اینکه صنایع معدنی کشور در حال 

حاضر به صورت سنتی اداره می شوند که از استاندارد 

دارد،  مالحظه ای  قابل  فاصله  معدن کاری  جهانی 

خاطرنشان کرد: این در حالی است که معدن کاری 

پیشرو در جهان در فاز چهارم پیشرفت خود قرار دارد 

و به اصطالح به آن معدن کاری نسل چهارم گفته 

از  پس  معدن کاری  ابتدایی،  معدن کاری  می شود. 

ترتیب،  به  مکانیزه  معدن کاری  و  صنعتی  انقالب 

تشکیل  را  معدن کاری  شیوه  این  قبلی  نسل های 

عنوان  به  چهارم،  نسل  معدن کاری  از  می دهند. 

معدن کاری هوشمند نیز یاد می شود، به این صورت 

نظیر حفاری،  استخراج  اصلی  تمامی عملیات  که 

انفجار، بارگیری، باربری و حتی تعمیر و نگهداری به 

صورت هوشمند انجام می گیرد.

مدیرعامل شرکت توسعه معادن فوالد خوزستان 

تحریم، سدی در برابر هوشمندسازی   
معادن

ســیدعلی بــا اشــاره بــه اینکــه چــاره ای جز حرکت 

بــه این سمت و ســو برای معــدن کاری در ایــران وجود 

نــدارد، اذعــان کــرد: شــاید مهم تریــن عاملــی کــه 

باعث جلوگیری از ورود این نســل از معدن کاری به 

ایــران شــده اســت، تحریم هــای ظالمانــه علیه کشــور 

باشــد؛ چراکــه تجهیــزات و تکنولــوژی الزم بــرای 

تحقــق ایــن مســئله، بســیار پیشــرفته و در انحصــار 

چنــد شــرکت محــدود اســت امــا نکتــه مهــم در ایــن 

زمینــه ایــن اســت کــه مدیــران معدنی کشــور، عالوه 

بر مشــکالت ناشــی از تحریم ها، نگرانی های دیگری 

را نیــز بــرای ورود بــه ایــن عرصــه احســاس می کننــد. 

مشــکالت مربــوط بــه امنیــت ســایبری و اشــتغال 

ــه شــمار  ــن مــوارد ب ــن ای نیــروی انســانی، از مهم تری

می آینــد. بــه بــاور ایــن مدیــران، سیســتم هدایــت 

خــودکار، بســتر مناســبی بــرای حمــالت ســایبری بــه 

تاسیســات موجــود در معــدن اســت و عالوه برایــن بــا 

برقــراری ایــن سیســتم، تعــداد نیــروی انســانی مــورد 

نیــاز بــه طــور قابــل توجهــی کاهــش می یابــد و منجــر 

به افزایش بیکاری خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد: در این خصوص باید 

سیستم های  حاضر،  حال  در  که  داشت  توجه 

هدایت خودکار بسیاری در کشور و به خصوص در 

امنیت  فعال هستند که  و  نظامی موجود  بخش 

سایبری آن ها در سطح مناسبی تامین شده است. 

می تواند  ظرفیت  این  از  استفاده  بنابراین، 

نگرانی های مربوط به امنیت سایبری را تا حد قابل 

توجهی کاهش دهد. در مورد مشکل اشتغال نیز 

باید مطرح کرد که با ورود این تکنولوژی، اشتغال 

نیروی انسانی از بین نمی رود بلکه از نیاز به نیروی 

کار ساده، به سمت نیاز به نیروی تحصیل کرده و 

ماهر در زمینه برق،کامپیوتر و فنی حرکت خواهد 

کرد که با توجه به حجم باالی افراد تحصیل کرده 

جوان در کشور، اشتغال پایدار بیشتری نیز فراهم 

مدیران  که  می رود  امید  نهایت  در  خواهد شد. 

ارشد معدنی کشور، با تکیه بر دانش شرکت های 

داخلی و تالش و سرمایه گذاری در این حوزه، به 

عرصه معدن کاری هوشمند ورود کنند.
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 توسعه بخش معدن و صنایع معدنی 
مستلزم بازنگری در قوانین و دستورالعمل هاست

مسـئول »HSE« شرکت سـرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات گفت: عدم شـفافیت و به روز نبودن 
ضوابط و اسـتانداردهای فنی و اجرایی زیسـت محیطی، وجود قوانین و مقررات متعدد و بعضا متناقض 
و عـدم اجرای برخی از قوانین و مقررات، سـه چالش عمده ای اسـت کـه در زمینه وضع قوانین معدنی 
و محیـط زیسـتی با آن ها روبه رو هسـتیم. جهـت رفع این معضـالت، نیازمند اصالح قوانیـن و نظارت  
جهـت اجـرای قوانین اسـت تـا فضایی فراهم شـود که از ظرفیت معادن کشـور در سـالی کـه به نام 

»تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« نام گذاری شده است، بیشترین استفاده را داشته باشیم.

حسین فراهانی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« مطرح کرد: پیش 

که  کرد  اشاره  مسئله  این  به  باید  چیز،  هر  از 

و  از منظر تخریب  فعالیت های معدنی  ماهیت 

فعالیت های  با  زیست محیطی  آلودگی های 

صنعتی، تولیدی و عمرانی به طور کامل متفاوت 

از طرفی بخش معدن و صنایع  است. همچنین 

و  محرک  عاملی  عنوان  به  سو،  یک  از  معدنی 

تاثیرگذار در رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های 

مختلف  کشورهای  در  فقر  کاهش  و  شغلی 

محسوب می شود و از سوی دیگر، جایگاه ویژه ای 

در زنجیره تامین منابع مورد نیاز بسیاری از صنایع 

حوزه های  با  مرتبط  قوانین  در  تضاد  اما  دارد. 

معدن و محیط زیست و منابع طبیعی، یکی از 

مباحث مهمی است که می تواند به عنوان مانعی 

در توسعه بخش معدن عمل کند. بنابراین تدوین 

قوانین و مقررات زیست محیطی و منابع طبیعی 

مرتبط با فعالیت های معدنی باید با در نظر گرفتن 

این مسائل انجام شود.

که  داشت  توجه  باید  افزود:  ادامه  در  وی 

محدودیت و یا تعطیلی واحدهای معدنی، منجر 

به ایجاد چالش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

در سطح جوامع مختلف خواهد شد و به همین 

دلیل، اهمیت بخش معدن باید در وضع قوانین 

مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی در کانون 

توجه مسئوالن ذی ربط قرار بگیرد اما متاسفانه به 

و  فنی  معیارهای  و  ضوابط  نبودن  شفاف  دلیل 

زیست  محیطی و عدم درک ماهیت فعالیت های 

در  که  متعددی  تناقضات  همچنین  و  معدنی 

و  معدن  بخش های  با  مرتبط  مقررات  و  قوانین 

در  تعارضاتی  شاهد  دارد،  وجود  زیست  محیط 

منافع این دو بخش هستیم.

با معضل استعالم از دستگاه  های   
مختلف مواجه هستیم

مسئول »HSE« شرکت سرمایه گذاری توسعه 

از  یکی  مثال،  برای  کرد:  تصریح  فلزات  و  معادن 

مهم ترین چالش ها و تناقضاتی که در این بخش وجود 

دارد، صدور مجوز فعالیت های معدنی و استعالم از 

معادن،  قانون  طبق  است.  مرتبط  دستگاه  های 

استعالم از دستگاه ها تنها در یک مرحله و آن هم در 

زمان صدور پروانه اکتشاف انجام می شود اما در 

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و 

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، استعالم از 

مسئول »HSE« شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات:
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به کارگیری  آن،  راستای  در  و  به روز  ماشین آالت 

دانش جدید در حوزه معدن و صنایع معدنی شرایط 

کشور ما را به گونه ای پیش برده است که در حال 

 حاضر با معادن پرشماری روبه رو هستیم که به  روش 

سنتی بهره برداری می شود. با این  حال، با توجه به 

در  دانش بنیان  شرکت های  راه اندازی  و  تاسیس 

اکتشاف،  مختلف،  حوزه های  در  کشور  داخل 

استخراج و فرآوری، امکان انجام معدن کاری سبز یا 

دوستدار محیط  زیست در کشور تا حدودی میسر 

شده، البته دستیابی به این مهم و عملیاتی کردن 

آن، نیازمند تدوین استراتژی انجام معدن کاری سبز 

مطابق با شرایط و استانداردها است.

فراهانی اظهار کرد: معدن کاری سبز به مفهوم 

واقعی در کشورهای پیشرفته معدنی جهان مانند 

استرالیا، چین، نروژ و… در حال انجام است. به 

راستای  در  استرالیا  کشور  در  مثال  عنوان 

از  استفاده  معدن کاران  برنامه  سبز،  معدن کاری 

انرژی  به کارگیری  و  آالیندگی  فاقد  کامیون های 

هیدروژن برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در 

سال 2022 است. در کشور چین به منظور دستیابی 

و  فنی  به معدن کاری سبز، در کنار شاخص های 

اقتصادی انتخاب روش استخراج، شاخص دیگری با 

عنوان انتخاب روش معدن کاری سازگار با محیط  

داده  قرار  مدنظر  را  منطقه  اکوسیستم  و  زیست 

است که بر اساس آن، مناسب ترین روش، انتخاب و 

عملیاتی می شود. یکی دیگر از اقدامات چین در 

این راستا به کارگیری فناوری های جدید در مسیر 

معدن کاری سبز، ارزیابی مجدد عیار حد معادن 

است. ساده ترین راه برای بهبود بهره وری در معدن 

و کاهش باطله های معدنی، کاهش عیار حد معدن 

است. بنابراین یکی از سیاست های حرکت به  سمت 

معدن کاری سبز در کشور چین، ارزیابی مجدد این 

عیارها در هر معدن است که می تواند به  میزان 

قابل  توجهی باطله های معدنی را کاهش دهد.

وی در پایان یادآور شد: در واقع حرکت به سمت 

معدن کاری سبز می تواند کلید اصلی مشکالت بین 

برای  مسیر  و  باشد  زیستی ها  و محیط  معدنی ها 

بهره برداری از ذخایر معدنی را با کمترین آسیب به 

محیط زیست فراهم کند.

دستگاه ها در سایر مجوز های معدنی از جمله تمدید 

پروانه اکتشاف و صدور و تمدید پروانه بهره برداری 

الزم شمرده شده است. همین مسئله، نمونه بارز 

با بخش معدن و محیط  تناقض در قوانین مرتبط 

زیست و منابع طبیعی است که متاسفانه شاهد آن 

هستیم؛ با توجه به اینکه محدوده اکتشافی، بسیار 

بزرگ تر از محدوده بهره برداری است و بهره برداری 

می شود،  محسوب  اکتشاقی  محدوده  از  جزئی 

این  بار  یک  تنها  که  منطق حکم می کند  بنابراین 

استعالم صورت پذیرد.

فراهانی در همین راستا ادامه داد: از طرفی، 

نیازمند  معدن  بخش  در  اکتشاف  فرایند 

این  بازگشت  سرمایه گذاری های کالن است که 

سرمایه در مرحله بهره برداری صورت می پذیرد و 

به منظور  استعالم مجدد  اخذ  اساس،  بر همین 

بهره برداری، کارشناسانه به نظر نمی رسد؛ چراکه 

اگر سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری موافقت 

خود در مرحله اکتشاف را اعالم و مخالفت خود را 

در مرحله بهره برداری مطرح کند، تکلیف نهایی 

هیچ  و  شد  نخواهد  مشخص  سرمایه گذار 

سرمایه گذاری چنین ریسکی را نخواهند پذیرفت.

وی با بیان اینکه شفاف نبودن معیارها و ضوابط 

زیست محیطی و فعالیت های معدنی، یکی دیگر از 

چالش های اصلی در این زمینه است، اذعان کرد: 

نکته قابل توجه اینکه در قانون معادن، هیچ اشاره ای 

به ضوابط و معیارهای زیست محیطی نشده اما در 

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، سازمان 

حفاظت از محیط زیست مسئول تدوین این ضوابط 

قانون   3 تبصره  در  همچنین  است.  شده  معرفی 

حفاظت از خاک، هرگونه فعالیت معدنی منوط به 

رعایت این ضوابط است؛ در صورتی که این ضوابط 

صورت  به  معدنی  فعالیت های  برای  معیارها  و 

شفاف تعریف نشده است.

ضرورت معدن کاری سبز در کشور  
مسئول »HSE« شرکت سرمایه گذاری توسعه 

ارتباط  عدم  کرد:  خاطرنشان  فلزات  و  معادن 

شرکت های  با  داخلی  معدن کاران  و  بهره برداران 

معدنی بزرگ جهان، نبود امکان واردات تجهیزات و 

حرکت به سمت 
معدن کاری سبز می تواند 

کلید اصلی مشکالت 
بین معدنی ها و محیط 
زیستی ها باشد و مسیر 

برای بهره برداری از 
ذخایر معدنی را با کمترین 
آسیب به محیط زیست 

فراهم کند
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  راه اندازی صندوق سرمایه گذاری 
شرکت های معدنی در عربستان صعودی

عربسـتان سـعودی یک صندوق سـرمایه گذاری بر روی شـرکت های معدنی راه انـدازی کرده 
اسـت و قصد دارد تا 1۵ میلیارد دالر سـرمایه در دارایی های معدنی دیگر کشـورها سـرمایه گذاری 

کند؛ چراکه این کشور به دنبال کاهش وابستگی خود به سوخت های فسیلی است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از روزنامه »Financial Times«، شرکت 

معدنی با مالکیت دولتی عربستان سعودی با نام 

از سهام صندوق  مالک 51 درصد  و   »Ma’aden«

سرمایه گذاری بر روی شرکت های معدنی و صندوق 

از سهام  مالک 49 درصد  سرمایه گذاری عمومی، 

روی  بر  سرمایه گذاری  صندوق  غیرعملیاتی 

شرکت های معدنی را در اختیار خواهد گرفت. این 

خبر در روز چهارشنبه 11 ژانویه 2023 توسط این دو 

شرکت و نهاد سرمایه گذاری اعالم شد.

به  سرمایه گذاری  صندوق  این  راه اندازی 

عربستان سعودی که دومین تولیدکننده بزرگ نفت 

جهان است، کمک می کند تا بتواند منابع معدنی 

مانند سنگ آهن، مس، نیکل و لیتیوم برای فرآوری 

مواد معدنی مورد نیاز داخلی و سایر فعالیت های 

صنعتی مانند فوالدسازی در این کشور را تامین کند.

این سرمایه گذاران اعالم کردند که سرمایه اولیه 

این صندوق 50 میلیون دالر خواهد بود و دو سهام دار 

در صورت نیاز به بودجه اضافی، مبلغی در حدود سه 

میلیارد دالر را ارائه خواهند داد. با این حال، دو نفر از 

افراد مطلع با برنامه های این صندوق بیان کردند که 

عربستان سعودی مقیاس برنامه های سرمایه گذاری 

را کم اهمیت جلوه داده است و 50 میلیون دالر را به 

عنوان سرمایه در گردش اولیه و سه میلیارد دالر مبلغ 

تعیین شده را برای سرمایه گذاری در 12 ماه آینده این 

صندوق در نظر گرفته است.

این دو فرد مطلع افزودند که با توجه به گستردگی 

پروژه ها در بازارهای کاالیی، این صندوق آمادگی دارد 

تا با ایجاد فرصت های مناسب، بیش از 15 میلیارد 

دالر سرمایه را برای سرمایه گذاری در سال های آینده 

عمومی  سرمایه گذاری  صندوق  دهد.  اختصاص 

عربستان سعودی از اظهار نظر فراتر از بیانیه صادر 

شده خودداری کرد. به گفته دو نفر از افراد مطلع، 

این صندوق سرمایه گذاری با تارمو هانسن، مدیر 

ارشد اجرایی اسبق شرکت »Anglo American« به 

عنوان مدیر ارشد سرمایه گذاری خود قرارداد امضا 

حالی  در  جدید  سرمایه گذاری  صندوق  این  کرد. 

تشکیل شده است که ایاالت متحده آمریکا و اروپا 

برای رسیدن به چین در جهت تضمین دسترسی به 

مواد معدنی حیاتی که در صنایع تولید استراتژیک 

و  بادی  توربین های  خورشیدی،  پنل های  مانند 

خودروهای الکتریکی استفاده می شوند، با یکدیگر 

رقابت می کنند. سرمایه گذاران این صندوق اعالم 

کردند که مبالغ سرمایه گذاری  این صندوق به منظور 

تضمین امنیت تامین مواد معدنی داخلی عربستان 

در بخش های صنایع پایین دستی راه اندازی شد و 

می تواند عربستان سعودی را به عنوان شریکی مهم و 

انعطاف پذیر در زنجیره تامین جهانی معرفی کند.

به گفته دو نفر از افراد مطلع، این صندوق از قبل 

با شرکت برزیلی واله درباره مشارکت در واحد فلزات 

پایه خود که شامل دارایی های نیکل، مس و کبالت 

بوده، مذاکراتی را انجام داده است.

استراتژی های  سرمایه گذاری   صندوق  این 

مشابهی با شرکت های واسطه تجاری ژاپنی دارد که 

از جنگ  این کشور پس  اقتصاد  در صنعتی شدن 

جهانی دوم، سهام پروژه های معدنی را برای عرضه به 

تولیدکنندگان در اختیار گرفتند.

که  کردند  اعالم  صندوق  این  سرمایه گذاران 

به  متعلق  آن  درصد   67 که   »Ma’aden« شرکت 

صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان صعودی 

است، سهم خود از سرمایه گذاری را از منابع موجود 

از  تامین خواهد کرد. همچنین ممکن است  خود 

طریق موضوع ارائه سهام جدید با قیمت ارزان تر، 

سرمایه خود را افزایش دهد.

همچنیــن شــرکت »Ma’aden« اعــالم کــرد کــه 

 ،»Ivanhoe Electric« 9٫9 درصــد از ســهام شــرکت

یــک شــرکت اکتشــافی مــواد معدنــی ایــاالت متحــده 

آمریکا تحت مدیریت رابرت فریدلند را به مبلغ 126 

 »Ma’aden« میلیــون دالر می خــرد کــه بــه شــرکت

ــه فنــاوری بررســی سیســتماتیک  امــکان دسترســی ب

شــرکت  عــالوه،  بــه  می دهــد.  را  زمین شناســی 

»Ma’aden« یــک قــرارداد ســرمایه گذاری مشــترک 

ــا شــرکت »Barrick Gold«، دومیــن تولیدکننــده  ب

بــزرگ طــال در جهــان بــرای اکتشــاف مــواد معدنــی 

در معدن مس »Jabal Sayid« امضا کرد.
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مـــس

»FirstQuantum« تهدید به تعطیلی معدن بزرگ مس در پاناما توسط شرکت

اقتصاد ایران نیازمند جراحی است

رونق تجارت قراضه با گران تر شدن قیمت مس

کیفیت یا قیمت، اولویت کدام است؟   
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 تهدید به تعطیلی معدن بزرگ مس در پاناما 
»First Quantum« توسط شرکت

شرکت »First Quantum« تهدید کرده است که معدن مس بزرگ »Cobre Panama« خود در کشور 
پاناما را در صورت عدم حل اختالف مالیاتی با این کشور که به گفته مقامات آن به روند تجاری دوستانه 

پاناما آسیب وارد می کند، تعطیل خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از روزنامه »Financial Times، پاناما از 

شرکت »First Quantum« درخواست کرده است 

که حداقل 375 میلیون دالر مالیات شرکتی در سال 

به همراه بهره مالکانه معدنی مبتنی بر سود 12 تا 16 

یک  که  کند  پرداخت  کشور  این  به  را  درصدی 

دالری  میلیون  مبلغ 61  به  نسبت  شدید  افزایش 

پرداخت شده توسط این شرکت به پاناما در پروژه ای 

که در سال 2021 حدود یک میلیارد و 400 میلیون 

دالر سود ناخالص داشت محسوب می شود.

 First« تریسـتان پاسکال، مدیر اجرایی شـرکت

Quantum« مطـرح کـرد اگـر پانامـا حمایت هـای 

قانونی خاصی را ارائه نکند، پروژه شاخص خود در 

ایـن کشـور کـه 1٫4 درصـد از عرضـه جهانـی مـس را 

بر عهده دارد را در فرآیند مراقبت و نگهداری قرار 

 Financial« روزنامـه  بـه  پاسـکال  داد.  خواهـد 

Times« گفـت کـه اگـر شـرایط بـر مبنایی منطقی 

حـل و فصـل نشـود متاسـفانه ایـن شـرکت مجبـور 

خواهم بود از این دستورالعمل پیروی کند.

این مناقشه بر تقاضاهای رو به رشد شرکت های 

معدنـی بـه جهـت رفـع مشـکالت مالـی کشـورهای 

تولیدکننده پس از شیوع بیماری همه گیر کرونا که 

باعث از بین رفتن بخش زیادی از منابع مالی آن ها 

شد، تاکید دارد.

 »Cobre Panama«تولید تجاری مس در معدن

 First« شــرکت  اینکــه  از  پــس   2019 ســال  در 

Quantum« 10 میلیــارد دالر بــرای توســعه آن هزینــه 
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کــرد، آغــاز شــد کــه در واقــع بزرگترین ســرمایه گذاری 

بخش خصوصی در کشور پاناما محسوب می شود.

شـرکت »First Quantum« روز سه شـنبه 10 

ژانویـه 2022 درخواسـت تجدیدنظـری را بـه دولـت 

پانامـا دربـاره قطعنامـه 20 دسـامبر این کشـور ارائه 

داد کـه در آن ایـن شـرکت درخواسـت طرحـی در 

قالـب مهلـت 10 روز کاری بـرای توقـف فعالیت در 

معدن »Cobre Panama« ارائه کرد.

در همیـن رابطـه پانامـا اعـالم کـرد پـس از آنکـه 

دادگاه عالـی ایـن کشـور ایـن دادخواسـت را مغایـر با 

قانـون اساسـی اعـالم کـرد، پانامـا موظف بـه مذاکره 

مجدد درباره قرارداد اصلی پروژه در سال 1997 شد.

همچنیـن پانامـا شـرکت »First Quantum« را 

متهـم می کنـد کـه ایـن شـرکت توافـق اولیـه منعقد 

شـده در یـک سـال پیـش کـه طـی آن شـرکت بـه طور 

تـا  بـا پرداخـت حداقـل 375 میلیـون دالر  موقـت 

زمانـی کـه اقداماتـی بـرای محافظـت از آن در برابـر 

کاهش قیمت مس انجام شود را نقض کرده است.

در اواخــر ســال 2022 زمانــی کــه پانامــا بــرای 

شــرکت »First Quantum« ضرب العجلــی را تــا 14 

دســامبر 2022 بــرای دســتیابی بــه توافــق نهایــی 

تعییــن کــرد و اعــالم کــرد کــه می توانــد حــق بهــره 

مالکانــه ایــن معــدن را ســلب کنــد، اختالفــات میــان 

ایــن دو افزایــش یافــت. در همیــن رابطــه پاســکال 

اعــالم کــرد کــه ایــن شــرکت به ضمانت هــای قانونی 

ــر  ــغ مالیاتــی، حمایــت در براب در مــورد ثبــات مبال

ســلب حــق بهــره مالکانه یــا خاتمه زودهنــگام مدت 

قــرارداد و حفــظ امنیــت حــق امتیــاز انحصــاری در 

ایــن منطقــه  و همچنیــن تعیــن آســتانه قیمــت مــس 

کــه حداقــل پرداختــی بر مبنــای آن خواهد بود، نیاز 

دارد. روزنامــه »Financial Times« بیــان کــرد ایــن 

شــرکت در نامــه ای بــه کارمنــدان شــاغل در معــدن 

»Cobre Panama« اعــالم کــرد کــه در صــورت 

توقــف عملیــات تولیــد در ایــن معــدن، مجبــور بــه 

ــرای کاهــش  ــی ب ــق مشــاغل و پروژه هــای محل تعلی

هزینه هــا خواهــد شــد. فدریکــو آلفــارو بویــد، وزیــر 

 First«بــا شــرکت کــه مذاکــرات  پانامــا  صنعــت 

Quantum« را رهبــری می کنــد، بیــان کــرد کــه او 

خواهــان توافقــی اســت کــه بــرای همــه طرف هــا 

ــن  ــول باشــد. واضــح اســت کــه ای ــه و معق منصفان

 First« شــرکت  نیــت  حســن  بــه  مذاکــرات 

Quantum« و تمایــل آن هــا بــرای امضــای قــرارداد 

بســتگی دارد. او افزود که 11 ماه زمان تعیین شــده 

ــن رابطــه کافــی اســت و  ــرای تصمیم گیــری در ای ب

همچنــان رونــد مذاکــرات نیــز ادامــه دارد. به عالوه 

برخی از مســائل اساســی حقوقی و اقتصادی وجود 

دارد کــه هــر دو طــرف مذاکــرات هنــوز در مــورد 

 First« شــرکت  دارنــد.  نظــر  اختــالف  آن هــا 

Quantum« بــر ایــن بــاور اســت کــه مبلــغ مالیــات 

پیشــنهادی پانامــا در صنعــت معــدن بی ســابقه 

اســت و نرخ هــای بهره مالکانه یکــی از باالترین های 

مبلغ هــای تعییــن شــده توســط معدنچیــان مــس در 

قــاره آمریــکا خواهــد بود.مدیــران ایــن معــدن بیــان 

و  اطمینــان سیاســی  عــدم  افزایــش  کــه  کردنــد 

حقوقــی در کشــورهای غنــی از منابــع معدنــی، 

ســرمایه گــذاری بــا وجــود پیش بینــی افزایــش حجم 

تقاضــا بــرای کاالهایــی مانند مــس کــه در پروژه های 

انرژی تجدیدپذیر و خودروهای الکتریکی استفاده 

می شود را دشوارتر می کند.

پاســکال گفــت کــه عقــد ایــن قــرارداد با ســابقه و 

آتــو،  جیمــز  خــورد.  خواهــد  گــره  پانامــا  اعتبــار 

کــه  گفــت  معــدن  مالیــات  مســتقل  کارشــناس 

پرداخــت حداقــل بهــره مالکانــه بــه دولت هــا توســط 

شــرکت های معدنــی بســیار نــادر اســت، چراکــه 

تعییــن ایــن مبلــغ معمــوال بــر اســاس قیمــت  کاالهــا 

متفــاوت خواهــد بــود. او تعییــن چنیــن مبلغ هــای 

ثابتی را امری تقریبا غیرمحتمل خواند.

آلفـارو گفـت پانامـا شـرایط پیشـنهادی قـرارداد 

مـس  تولیدکننـده  کشـورهای  سـایر  بـا  را  جدیـد 

آمریـکای التیـن و بـا کمـک مشـاوران خارجـی مورد 

معیارسنجی قرار داده است. او افزود که کمترین 

و بیشـترین مبلـغ مالیاتـی پرداختـی معادن متعلق 

بـه پانامـا نیسـت.وی در ادامـه بیـان کرد کـه پاناما 

همچنان با بیش از 200 شرکت چند ملیتی که در 

بـرای  جـذاب  مقصـدی  فعالیـت می کننـد،  آنجـا 

سرمایه گذاری خارجی باقی خواهد ماند ولی این 

بـه  فقـط  خـود  معدنـی  دارایی هـای  بـرای  کشـور 

دنبال دریافت غرامت است.

 First« شرکت
Quantum« بر این باور 

است که مبلغ مالیات 
پیشنهادی پاناما در 

صنعت معدن بی سابقه 
است و نرخ های 

بهره مالکانه یکی از 
باالترین های مبلغ های 

تعیین شده توسط 
معدنچیان مس در قاره 

آمریکا خواهد بود
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امیر آدینی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: کارگاه تولیدی 

ذوب فلزات امین در سـال 1351 فعالیت خود را در 

کارگاهـی واقـع در شـهرک صنعتـی پاکدشـت آغـاز 

کرد و در آن زمان تنها با اتحادیه صنف ریخته گران 

تهران در ارتباط بود؛ تا اینکه در سال 1386 موفق به 

دریافـت جـواز تاسـیس صنایـع از وزارت صنعـت، 

معدن و تجارت شد.

ایـن کارگاه، تولیـد قطعـات  از تاسـیس  هـدف 

برنـزی نظیـر بـوش پـرس سـیم بکسـل و همچنیـن 

شـیرآالت صنعـت آب از جملـه شـیرهای یک طرفـه، 

شـیر انشـعاب و… بـه روش ریخته گـری بـا قالـب 

مـا،  مشـتریان  اسـاس  همیـن  بـر  اسـت.  ماسـه ای 

و  )آبفـا(  منطقـه ای  فاضـالب  و  آب  شـرکت های 

کارگاه های پرس سازی هستند.

در حــال حاضــر ظرفیــت ســاالنه تولیــد کارگاه 

تولیــدی ذوب فلــزات امین طبق پروانه بهره برداری، 

100 تــن قطعــات برنــزی اســت امــا تنهــا بــا 35 درصــد 

ظرفیــت، قــادر بــه توليــد اســت؛ از جملــه مهم تریــن 

اقتصــادی  شــرایط  بــه  می تــوان  امــر،  ایــن  دالیــل 

بحــران زده حاکــم بــر کشــور و همچنیــن افزایــش 

قیمت ها اشاره کرد.

وی در خصوص فرایند تولید در این مجموعه، 

توضیــح داد: روش ریخته گــری بــا قالــب ماســه ای 

مــورد اســتفاده در کارگاه ذوب و فلــزات امیــن، 

روشــی کامــال ســنتی بــوده و بنابرایــن بــه  هیچ گونــه 

بــا  قــادر هســتیم  نــدارد و  ماشــین آالتی احتیــاج 

کمتریــن امکانــات، انــواع قطعــات برنــزی را تولیــد 

کنیم.

کمبود و گرانی مواد اولیه سد راه صنعت   
ریخته گری

در  امیـن  فلـزات  ذوب  تولیـدی  کارگاه  مدیـر 

خصوص نحوه تامین مواد اولیه و چالش های موجود 

در ایـن زمینـه، عنـوان کـرد: بـه طـور کلی مـواد اولیه 

مورد استفاده برای ساخت قطعات برنزی را اغلب از 

بـازار ضایعـات تهیه می کنیـم. از آنجایـی که معادن 

سـازمان های  کنتـرل  و  نظـارت  تحـت  مـس  فعـال 

دولتـی هسـتند، از ایـن رو تهیـه مـس بـرای مـا کار 

آسـانی نیسـت و نمی توانیـم از تاالر بـورس کاال، مس 

خریداری کنیم بنابراین ناچاریم از بازار آزاد با قیمتی 

بسـیار گران تر، تهیه کنیم. الزم به ذکر اسـت برخی 

مـواد اولیـه مـورد نیاز ما از جمله گرافیـت، پودرهای 

گرافیتی و فسـفر، وارداتی هسـتند؛ تامین فسـفر به 

علـت اینکـه از آن بـرای تولیـد مـواد شـیمیایی مـورد 

اسـتفاده بـرای سـاخت مهمـات اسـتفاده می شـود، 

بسـیار مشـکل اسـت. از  طـرف دیگـر ترخیـص مـواد 

اولیه وارداتی از گمرک، اغلب با مشکالت متعددی 

همراه است که تولیدکننده را آزار می دهد.

آدینی در همین راستا افزود:  همچنین در طی 

سـال های اخیر، با افزایش قیمت مواد اولیه، میزان 

سـوددهی تولید برای ما به حداقل رسـیده اسـت به 

طـوری کـه در چهـار مـاه گذشـته، رونـد تولیـد در 

بدتریـن شـرایط ممکـن قـرار گرفـت زیـرا هزینه هـای 

تولیـد کـه عاملـی مهـم، در ارائـه  محصول باکیفیت 

است به شدت افزایش یافته است. از یک سو تعدد 

شـرکت های بـزرگ و کوچـک ریخته گـری در ایـران 

سـبب شـده بـا کمبـود مـواد اولیـه مواجه شـویم و از 

شـرایط  دلیـل  بـه  زمسـتان  فصـل  در  دیگـر  سـویی 

حمل و نقـل، ضایعـات بـه میـزان زیـادی نسـبت بـه 

دیگـر فصل هـا کمیـاب می شـود. بنابرایـن بـا کمبود 

مواد اولیه در بازار، بالطبع قیمت نیز روند صعودی 

به خود می گیرد.

با  انقالب  ابتدایی  دوران  تفاوت  بیان  به  وی 

شرایط حال حاضر کشور پرداخت و گفت: در اوایل 

انقالب اتحادیه ها از طرف دولت برای تولیدکنندگان 

صنایع مختلف سهمیه در نظر می گرفتند و از این 

اما  می شد  بسزایی  کمک  تولید  رونق  به  طریق 

هم اکنون در بازار رقابت شدیدی در جریان است و 

بعضا رقابت ها ناسالم و ناعادالنه هستند که سبب 

می شود تولیدکننده به ناچار مواد اولیه مورد نیاز 

خود را با قیمت بسیار باالتری خریداری کند.

اقتصاد ایران نیازمند جراحی است

مدیر کارگاه تولیدی ذوب فلزات امین، تولید کننده انواع قطعات برنزی، گفت: در کشور ما سوداگری 
و واسطه گری که بخش اعظم اقتصاد ایران را تشکیل می دهد، از بسیاری جهات در امان هستند و 
فشار اقتصادی، روی دوش تولیدکنندگان است. می توان به صراحت گفت اقتصاد ایران بیمار است 

ولی این بیماری صعب العالج  نیست و با یک جراحی البته به دست اهلش قابل درمان است.

 مدیر کارگاه تولیدی ذوب فلزات امین:
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کلـی  طـور  بـه  کـرد:  اضافـه  تولیدکننـده  ایـن 

اصلی تریـن مشـکل تولیـد، تغییرات مسـتمر قیمت 

مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی است.

 کیفیت ضامن بقای کسب و کار  
مدیـــر کارگاه تولیـــدی ذوب فلـــزات امیـــن بـــا 

اشـــاره بـــه اهمیـــت کیفیـــت محصـــوالت تولیـــدی، 

ـــوده کـــه  ـــن ب عنـــوان کـــرد: از ابتـــدا، هـــدف مـــا ای

محصوالتـــی باکیفیـــت ارائـــه دهیـــم بنابرایـــن 

مـــا  بـــرای  محصـــوالت،  بـــه  مشـــتری  اعتمـــاد 

امـــری مهـــم اســـت؛ اگـــر محصـــول خریـــداری 

شـــده از مجموعـــه مـــا، ایـــراد یـــا اشـــکال فنـــی 

ـــل آن، مشـــتری  داشـــته باشـــد حتـــی پـــس از تحوی

درخواســـت  می توانـــد  نارضایتـــی  صـــورت  در 

مرجوعـــی دهـــد و بـــه جـــای آن محصـــول جدیـــد و 

ســـالم را تحویـــل بگیـــرد امـــا متاســـفانه برخـــی 

شـــرکت های ســـودجو، محصـــول تقلبـــی عرضـــه 

می کننـــد و چـــون قیمـــت آن ارزان تـــر اســـت، 

ـــا  ـــد ام ـــد آن می کنن ـــه خری ـــدام ب ـــراد اق برخـــی اف

دوام زیادی ندارد.

آدینی در ادامه به اهمیت نیروی انسانی در 

دست یابی به اهداف یک کسب و کار اشاره کرد و 

اظهار داشت: در بسیاری از مواقع سعی کرده ایم 

مجموعه  برای  توانمند  و  جوان  نیروهای  تا 

زیرا  نیافت  تحقق  امر  این  که  کنیم  استخدام 

حرفه ای  سنتی،  روش  به  ریخته گری  صنعت 

به  تمایلی  افراد  رو  این  از  و  است  بسیار دشوار 

با  ما  بنابراین  و  ندارند  زمینه  این  در  فعالیت 

کمبود شدید نیروی کار مواجه هستیم.

 رونق اقتصادی مستلزم حمایت دولت  
مدیر کارگاه تولیدی ذوب فلزات امین با اشاره 

به وضعیت نابسامان اقتصادی در کشور، تاکید 

از عمده مشکالت صنف  قیمت  نوسانات  کرد: 

ماست و همین نوسانات باعث شده تا تنوع و حتی 

پیدا کند. در واقع  نیز افت  کیفیت محصوالت 

به ویژه در  اولیه و نوسانات قیمت  کمبود مواد 

حوزه صنعت، مهم ترین مشکل واحدهای تولیدی 

است. نوسانات قیمت مواد اولیه و کمبود آن منجر 

ظرفیت  تمام  از  نتوانند  تولیدکنندگان  می شود 

واحدهای تولیدی خود استفاده کنند در صورتی 

که رفع موانع تولید، امکان استفاده از تمام ظرفیت 

واحدهای تولیدی را فراهم کرده و این امر افزایش 

تولید را به دنبال دارد. به طور مثال در گذشته 10 

پاکدشت  صنعتی  شهرک  در  ریخته گری  کارگاه 

کارگاه  دو  به  حاضر  حال  در  که  داشت  وجود 

همین  هم  آن  دلیل  و  یافته  کاهش  ریخته گری 

کمبود مواد اولیه و نوسانات قیمت آن است.

وی در ادامـه بـه مشـکالت پیـش روی صنعـت 

بـرای  شـرایط  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  ریخته گـری 

تولیدکننده بسیار دشوار و استرس زا شده است؛ به 

عنـوان مثـال مواد اولیه مورد نیـاز را خریداری کرده 

مسـئوالن ذی ربـط نیازمنـد اسـت. حمایـت دولـت 

سبب رونق در کسب و کار شده و زمینه اشتغال زایی 

و توسعه صنایع مختلف را در پی خواهد داشت.

مدیــر کارگاه تولیــدی ذوب فلــزات امیــن ضمــن 

اشــاره به اهمیت صادرات محصول، افزود: پیشــرفت 

اقتصاد هر کشــور به میزان صادرات آن مربوط اســت 

چراکه سبب ارزآوری برای کشور می شود. مجموعه 

مــا از طریــق واســطه محصــوالت خود را به کشــورهای 

عراق و سوریه صادر کرده است.

بـا کشـورهای  ایـران  وی در خصـوص مقایسـه 

همسـایه بیـان کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه ایـران خـود 

معـادن مـس بسـیاری را در اختیـار دارد بنابرایـن در 

حـوزه صنعـت ریخته گـری توانایـی رقابـت بـا سـایر 

و قطعه تولید می کنیم اما در ماه بعد قادر نیستیم 

همان مواد اولیه را خریداری کنیم چراکه قیمت  آن 

افزایش یافته است.

عالوه بر ایـن متاسـفانه در تابسـتان بـا معضـل 

تامین برق و در زمسـتان هم زمان با معضل تامین 

بـرق و گاز مواجـه هسـتیم کـه ادامـه دار بودن این 

تمامـی  بـرای  بلکـه  مـا  بـرای  تنهـا  نـه  چالـش 

واحدهای تولیدی مشـکل آفرین بوده و زمینه سـاز 

عدم ایفای تعهدات آن هاست.

آدینـی ضمـن انتقـاد از عـدم حمایـت دولـت از 

فعـاالن صنعتـی، بیان کرد: تنهـا راه سـامان دادن به 

این آشـفته بازار فعلی، حمایت از بخش تولید بوده 

کـه رسـیدن بـه ایـن هـدف تنها بـه حمایـت دولت و 

کشـورهای فعال در این عرصه مانند ترکیه را دارد. 

کیفیـت محصـوالت مـا نسـبت به این کشـور حتی 

بسـیار بیشـتر بـوده و تنهـا از لحـاظ پیشـرفته بـودن 

تجهیـزات و ماشـین آالت صنعتـی، ترکیـه از ایـران 

جلوتر است.

در خاتمـه آدینـی در خصـوص آینـده صنعـت 

بخواهیـم  اگـر  شـد:  یـادآور  ایـران،  ریخته گـری 

واقع بیـن باشـیم، ایـن صنعـت رو بـه تباهـی بـوده و 

صنعـت  آینـده  سـال   10 تـا  اسـت  واضـح  کامـال 

ریخته گـری در ایـران بـه کل از بیـن خواهـد رفـت 

مگر اینکه دولت فکری به حال شـرایط وخیم حال 

حاضـر کنـد تـا واحدهـای تولیـدی بتواننـد دوبـاره 

کمر راست کرده و این صنعت را سرپا نگه دارند.
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 رونق تجارت قراضه با گران تر شدن قیمت مس

با توجه به افزایش قیمت جهانی مس و مسایل زیست محیطی ناشی از انتشار کربن دی اکسید در سال های اخیر، 
تجارت قراضه مس اهمیت بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده  است. کشورهای آمریکا، آلمان و ژاپن بزرگ ترین صادرکنندگان 
قراضه مسی از سال ۲01۲ تا ۲0۲1 بودند. عمده صادرات آمریکا و ژاپن به مقصد چین انجام می شود. به  دلیل کاهش 
شدید قیمت مس از سال ۲01۲ تا ۲016، تجارت قراضه در 10 سال گذشته روند کاهشی را طی و به  طور میانگین ساالنه 
۲۵۸ هزار تن کاهش پیدا کرد. با این حال در سال ۲0۲1 به  دلیل بازیابی بعد کرونا و افزایش قیمت جهانی مس، حجم 

تجارت قراضه به  حدود پنج میلیون و ۸۴۳ هزار تن رسید که نسبت به سال قبل 19 درصد افزایش داشت.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شــرکت مشــاوره اقتصادی 

آرمــان آتورپــات، به محصوالت مســی که عمر مفید 

آن هــا تمــام شــده و یــا حیــن تولیــد بــه محصــول 

غیرکاربردی تبدیل شــده اند، قراضه گفته می شــود. 

دســته  بندی  نــو  و  کهنــه  دســته  دو  بــه  قراضــه 

فلــزی  باطله هــای  انــواع  نــو  قراضــه  می شــود. 

را شــامل می شــود.  تولیــد  فراینــد  تولیدشــده در 

قراضه هــای کهنــه محصوالتــی هســتند کــه پــس از 

پایــان عمــر مفید خــود به  منظور بازیافت جمــع  آوری 

می شــوند. قراضه هــا بــا توجه به میــزان مس محتوی 

به روش ذوب و تصفیه بازیافت می شوند.

مهم تریــن  مفتــول  و  ســیم  کــه  آنجایــی  از 

محصــوالت مســی هســتند، اغلــب قراضه هــای 

مســی نیــز بــه  صــورت ســیم و مفتــول اســت. از 

قراضه هــای مســی بــرای تولیــد محصوالتــی مثــل 

کاتــد، مفتــول، لولــه، پــودر، مقاطــع و محصــوالت 

ــرای مصــرف  تخــت مســی اســتفاده می شــود. ب

در  قراضــه  خلــوص  درصــد  قراضــه،  مســتقیم 

تولیــد ســیم و مفتــول اهمیــت زیــادی دارد زیــرا 

اســت.  تاثیرگــذار  بــرق  رســانایی  میــزان  در 

بنابرایــن اســتفاده از قراضــه در تولیــد ســیم و 
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مفتــول محدودیــت بیشــتری نســبت بــه  ســایر 

تولیــد  در  مقابــل،  در  امــا  دارد  محصــوالت 

مقاطــع مســی از مقــدار قابــل توجهــی قراضــه 

استفاده می شود.

مصــرف قراضــه در تولیــد آلیاژهایــی ماننــد 

برنــج و برنــز بــه  طــور قابــل توجهــی بــاال اســت زیــرا 

ایــن آلیاژهــا امــکان گســتره بیشــتری از تغییــرات 

مــس  بــاالی  بــه خلــوص  و  دارنــد  مــس  درصــد 

نیــازی ندارنــد. بــه  گــزارش انجمــن بین المللــی 

مــس، در کشــور انگلیــس 100 درصــد از تولیــدات 

برنــج از طریــق ضایعــات آن صــورت می گیــرد. 

مقــدار مصــرف آلیاژهــای مــس در 10 ســال اخیــر 

در ایــن کشــور، بــه  طــور میانگیــن ســاالنه 154 

هزار و 350 تن افزایش یافته  است.

ــه   ــدار مصــرف قراضــه ب ــی، مق ــازار جهان در ب

طــور مســتقیم در ســال 2021 حــدود پنــج میلیــون 

و 590 هــزار تــن محاســبه شــد کــه نســبت بــه ســال 

قبــل از آن، حــدود 32.6 درصــد و طــی 10 ســال 

تــن   340 و  هــزار   160 میانگیــن  طــور  بــه   اخیــر 

افزایــش داشــته  اســت. همچنیــن میــزان مصــرف 

قراضــه بــرای تولیــد کاتــد ثانویــه در ایــن ســال 

حــدود 9 میلیــون و 741 هــزار تــن بــرآورد شــد کــه 

نســبت بــه  ســال پیــش از آن، حــدود 21.9 درصــد 

و از ســال 2012 بــه  طــور میانگیــن ســاالنه 188 هزار 

تن افزایش داشته  است.

تجـــــــــارت در هــــــــر محــــصـولـــی، بـــــخشی 

جدایی ناپذیــر از بــازار هــر محصولــی در ســطح 

جهــان بــه  شــمار می آیــد؛ بــه خصــوص ایــن امــر در 

مــورد محصوالتــی کــه جغرافیــای بــازار مصــرف آن 

ــه  طــور  ــه دارد. ب ــازار عرضــه فاصل ــای ب از جغرافی

ــد  ــا 2021 رون ــی تجــارت قراضــه از ســال 2012 ت کل

نزولــی را طــی کــرده  اســت. متوســط کل تجــارت 

قراضــه در ایــن 10 ســال حــدود 6 میلیــون و 520 

بــه  توجــه  بــا  شــده  اســت.  محاســبه  تــن  هــزار 

افزایــش حجــم عرضــه قراضــه در ایــن ســال ها و در 

تجــارت  چنــدان حجــم  رشــد  عــدم  حــال  عیــن 

جغرافیــای  گرفــت  نتیجــه  می تــوان  قراضــه، 

مصــرف قراضــه مــس در کنــار جغرافیــای عرضه آن 

در حــال رشــد و توســعه بــوده  و تمایــل بــرای تولیــد 

کشــورهایی  در  مــس  پایین دســت  محصــوالت 

ماننــد چیــن افزایــش داشــته  اســت. بــه  طــور کلــی 

میــزان اهمیــت تجــارت قراضــه از ســال 2012 تــا 

2021 روند نزولی را طی کرده  است.

چین، بزرگ ترین واردکننده قراضه  
ــن  ــکا، آلمــان و ژاپــن بزرگ تری کشــورهای آمری

صادرکننــدگان قراضــه مســی از ســال 2012 تــا 2021 

بوده  انــد. حجــم صــادرات قراضــه در ســال 2021، 

حــدود پنــج میلیــون و 588 هــزار تــن بــود کــه در 

ایــن بیــن ســهم آمریــکا 16 درصــد، آلمــان 8 درصــد 

و ژاپــن 7 درصــد اعــالم شــد. گفتنــی اســت کــه 

عمــده صــادرات کشــور آمریــکا و ژاپــن بــه مقصــد 

چین انجام شده  است.

در نمــودار 1، بزرگ تریــن واردکننــدگان قراضــه 

مــس در ســال 2021 قابــل مشــاهده اســت. چیــن بــا 

بزرگ تریــن  تــن،  هــزار   692 و  میلیــون  یــک 

واردکننــده قراضــه مســی در ســال 2021 بــود. پــس  

ــا  ــک ب ــن و بلژی ــا 583 هــزار و 940 ت از آن آلمــان ب

ــه دوم و  ــه  ترتیــب در رتب ــن، ب 344 هــزار و 740 ت

ــا توجــه بــه   ســوم واردات قراضــه قــرار گرفتنــد. ب

اینکــه چیــن ســهم بزرگــی در واردات قراضه دارد، 

ایــن کشــور نقــش کلیــدی در تغییــرات قیمــت 

جهانــی قراضــه ایفــا می کنــد. مالــزی و آمریــکا 

بزرگ تریــن تامین کننــدگان قراضــه مــس کشــور 

چین در این 10 سال بوده اند.

 

تنزل جایگاه تجارت قراضه  
بــا توجــه بــه پراهمیت تــر شــدن هزینــه انــرژی 

بــرای اســتخراج مــس و مســائل زیســت محیطی 

ماننــد انتشــار کربــن دی اکســید و ســایر آالینده ها 

در ســال های اخیــر، مصــرف قراضــه و بازیافــت آن 

اهمیــت بیشــتری نســبت بــه قبــل پیــدا کــرده 

 اســت. عوامــل مختلفــی بــر بــازار قراضه مســی در 

میــان  ایــن  از  کــه  هســتند  تاثیرگــذار  جهــان 

تولیــد  افزایــش  همچــون  مــواردی  بــه   می تــوان 

مــس معــادن )جایگزینــی بــا مــس  اولیــه(، صنعتــی 

شــدن و رشــد اقتصــادی، قیمــت قراضــه و تفــاوت 

آن بــا قیمــت مــس، رشــد واردات قراضــه در چین، 

و  قراضــه  و  مــس  بازیافــت  و  تجــارت  قوانیــن 

پیشرفت تکنولوژی اشاره کرد.

طــــی دوره مـــــورد بررســی، حـجـــم تجــارت 

قراضــه کاهــش پیــدا کــرده  اســت امــا تغییــرات 

انــدازه بــازار جهانــی مــس نوســان زیــادی داشــت. 

بیــن  را  چندانــی  ارتبــاط  آتورپــات  بررســی های 

انــدازه بــازار جهانــی مــس و تجــارت قراضــه نشــان 

ــازار مــس، قیمــت  ــدازه ب ــراز ان ــه  غی نمی دهــد. ب

مــس و فاصلــه قیمتــی قراضــه بــا مبنــای مــس، 

مهم تریــن عواملــی هســتند کــه بــر تجــارت قراضــه 

مــس تاثیــر می گذارنــد. مقــدار مصــرف قراضــه از 

از آنجایی که سیم 
و مفتول مهم ترین 

محصوالت مسی هستند، 
اغلب قراضه های مسی نیز 

به  صورت سیم و مفتول 
است. از قراضه های مسی 
برای تولید محصوالتی مثل 
کاتد، مفتول و ... استفاده 

می شود

ســال 2012 تــا 2021 رونــد افزایشــی داشــته  اســت. 

بــه دلیــل اینکــه قراضــه قیمــت  بــه  طــور کلــی 

افزایــش  بــا  دارد،  مــس  بــه  نســبت  پایین تــری 

قیمــت مــس در بازارهــای جهانــی، تقاضــا بــرای 

قراضــه مســی افزایــش پیــدا می کنــد. بــا توجــه بــه  

افزایــش  گرفــت  نتیجــه  می تــوان  امــر  همیــن 

ــن ســال ها تحــت  ــرای قراضــه مــس در ای تقاضــا ب

تاثیر افزایش قیمت مس قرار گرفته  است.

بیــن  در  مــس  قیمــت  کلــی،  طــور  بــه  

ســال های 2012 تــا 2016 کاهــش داشــته اســت و 

نیــز  قراضــه  تجــارت  امــر،  ایــن  بــا  هم زمــان 
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رونــدی کاهشــی را طــی کــرد. گفتنــی اســت کــه 

بــه  طــور میانگیــن حجــم تجــارت قراضــه طــی 10 

تــن   930 و  هــزار   257 ســاالنه  گذشــته،  ســال 

کاهــش پیــدا کــرده اســت. بــا ایــن حــال در ســال 

2021 بــه  دلیــل بازیابــی بعــد کرونــا و افزایــش 

قراضــه  تجــارت  حجــم  مــس،  جهانــی  قیمــت 

رشــد پیــدا کــرد و بــه حــدود پنــج میلیــون و 840 

هــزار تــن رســید کــه نســبت بــه ســال قبــل 19 

درصد افزایش داشت.

بــه  منظــور بررســی، فاصلــه قیمتــی قراضــه بــا 

قیمــت مبنــای مــس، از قیمــت متوســط فــوب 

قیمــت متوســط  اســتفاده شــد.  صادرکننــدگان 

 2021 ســال  در  قراضــه  صادرکننــدگان  فــوب 

حــدود 38 درصــد نســبت بــه ســال 2020 افزایــش 

داشــته  اســت. فاصلــه قیمتــی قراضــه بــا قیمــت 

مبنــای مــس در ســال 2021 حــدود ســه هــزار و 

ــه  ــن مقــدار نســبت ب ــود کــه ای ــن ب ــر ت 800 دالر ب

ســال قبــل 27.5 درصــد افزایــش داشــت. افزایــش 

فاصلــه قیمتــی بیــن مــس و قراضــه در ســال 2021، 

می توانــد بــه  عنــوان یکــی از محرک هــای رشــد 

حجــم تجــارت قراضــه در ایــن ســال تلقــی شــود. 

در نمــودار 2، شــاخص تجــارت و قیمــت قراضــه 

ــا 2021 رســم شــده  اســت )مقــدار  از ســال 2012 ت

ــا 100  ــر ب قراضــه تجــارت شــده در ســال 2012 براب

در نظــر گرفتــه شــده اســت(. همــان  طــور کــه در 

نمــودار قابــل مشــاهده اســت، تجــارت قراضــه و 

هــم  بــا  نزدیکــی  رابطــه  آن  قیمــت  تغییــرات 

دارنــد. در ایــن نمــودار میــزان ارزش دالر و عیــار 

قراضه ثابت است.

در  مــس  قیمــت  افزایــش  بــه  توجــه  بــا   

اهمیــت  قراضــه  تجــارت  اخیــر،  ســال های 

بررســی های  دارد.  قبــل  بــه   نســبت  بیشــتری 

حــد  تــا  قراضــه  تجــارت  داد  نشــان  آتورپــات 

دارد.  قــرار  مــس  قیمــت  تاثیــر  تحــت  زیــادی 

عالوه برایــن بــا افزایــش فاصلــه قیمتــی قراضــه بــا 

پیــدا  بیشــتری  رونــق  قراضــه  تجــارت  مــس، 

ارتبــاط  گرفتــه  صــورت   بررســی های  می کنــد. 

نزدیکــی را بیــن تغییــرات جهانــی انــدازه بــازار 

مس با تجارت قراضه نشان نداد.
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یوســفی در گفت وگــو بــا خبرنگار پایگاه خبــری و 

تحلیلــی »فلــزات آنالیــن« بیــان کــرد: ایــن گارگاه در 

ــه روش  ــواع قطعــات برنجــی ب حــوزه ریخته  گــری ان

شــهرک صنعتــی  در  ماســه ای،  همــان  یــا  ســنتی 

عباس آبــاد فعالیــت دارد؛ مــواد اولیــه مــورد اســتفاده 

در ایــن کارگاه، ضایعــات بــوده امــا زمانــی کــه نتوانیم 

ضایعــات مــورد نیــاز خــود را از بــازار آزاد تامین کنیم، 

مــس  و  روی  شــمش  از  محصــوالت  تولیــد  بــرای 

اســتفاده می کنیــم. در حــال حاضــر در حــدود پنــج 

نفر نیروی انسانی در این کارگاه مشغول به فعالیت 

هســتند. متاســفانه بــه دلیــل موانعــی کــه در مســیر 

تولیــد وجــود دارنــد، ایــن کارگاه  اکنــون تقریبــا بــا 50 

درصــد تــوان خــود در حــال فعالیــت اســت. بــه افــراد 

مشــغول در ایــن کارگاه تــا زمانــی که مهــارت کافی را 

در حــوزه ریخته گــری کســب کننــد، آموزش هــای 

الزم داده می شود.   

وی در رابطــه بــا مشــکالتی کــه در مســیر تولیــد 

وجــود دارنــد، گفــت: فعــاالن عرصــه ریخته گــری بــا 

مشــکالت عدیــده ای روبــه رو هســتند کــه یکــی از 

ــه دلیــل نوســانات  ــه ب آن هــا تهیــه دشــوار مــواد اولی

ــواد  ــر قیمــت م ــه اخی ــد هفت قیمــت اســت. در چن

اولیــه بــه میــزان 40 تــا 50 هــزار تومــان نوســان داشــته 

اســت؛ همین امر ســبب شــده تا اگر محصولی را در 

بــازار مصــرف بــه مشــتریان عرضــه می کنیــم، بــرای 

ــه جهــت تولیــد مجــدد محصــول،  ــد مــواد اولی خری

دچــار مشــکل شــویم. ایــن موضــوع در ایــن نقطــه 

اینکــه 90 درصــد  دلیــل  بــه  و  نمی شــود  خالصــه 

هزینــه ای کــه صــرف تولیــد یــک محصــول می شــود 

مربــوط بــه مــواد اولیــه اســت، متقابــال بــا افزایــش 

قیمــت مــواد اولیــه، بهای تمام شــده محصــول نهایی 

هــم افزایــش پیــدا می کنــد. همچنیــن قطعــی بــرق 

کــه  اســت  دیگــری  مشــکل  واحد هــای صنعتــی، 

گریبان گیــر تولیدکننــدگان شــده اســت. بــه عنــوان 

مثــال هــر هفتــه به مــدت دور روز، برق این مجموعه 

قطــع می شــود و مــا بــه عنــوان تولیدکننــده زمانی که 

تولیــد متوقــف شــده اســت مجبــور بــه پرداخــت 

هزینه های ثابت کارگاه هستیم. 

نعل وارونه زدن   
یوسفی در خصوص  ریخته گری  کارگاه  مدیر 

دیگر موانع موجود در مسیر تولید، یادآور شد: در 

گذشته که سوخت مورد استفاده در کارگاه های 

ریخته گری مازوت و گازوئیل بود، ریخته گری جزو 

صنایع آالینده به شمار می رفت اما در حال حاضر 

که از گاز به عنوان سوخت استفاده می کنیم، دیگر 

این صنعت آالینده نیست اما سنگ اندازی بعضی 

برای  را  تولید  مسیر  دولتی،  نهاد های  از 

عالوه براین  است.  کرده  دشوار  تولیدکنندگان 

کیفیت یا قیمت، اولویت کدام است؟   

مدیر کارگاه ریخته گری یوسفی، تولید کننده انواع قطعات برنجی گفت: محصوالت ریختگی 
برنجی کشور از لحاظ کیفیت، قابلیت رقابت با محصوالت ترکیه که یک رقیب منطقه ای قدرتمند در 
این حوزه محسوب می شود را دارند اما هزینه تمام شده محصول نهایی این کشور به دلیل اینکه 
تولیدکنندگان آن از تکنولوژی به روز استفاده می کنند کمتر از تولیدکنندگان ایرانی است. همین امر 

سبب شده است تا تولیدکنندگان داخلی توانایی رقابت در بازار های خارجی را از دست بدهند.  

دریافت مالیات بر ارزش افزوده باری مضاعف بر 

این  که  زمانی  است.  شده  تولیدکنندگان  دوش 

مصوبه در مجلس به تصویب رسید، هدف آن اخذ 

مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده بود اما در 

حال حاضر ماجرا بالعکس شده و تولیدکنندگان این 

هزینه را متقبل می شوند؛ در حالی که مواد اولیه این 

کارگاه ضایعات بوده و نباید شامل مالیات بر ارزش 

افزوده شود. برای اینکه بتوان به عنوان یک فعال 

صنعت ریخته گری به تولید مشغول شد، سرمایه ای    

پنج تا 6 میلیارد تومانی نیاز است اگر تولیدکننده 

بخواهد تنها محصوالت خاصی را برای مصرف کننده، 

تولید کند به سرمایه ای معادل یک میلیارد تومان به 

عنوان سرمایه در گردش نیاز دارد. دولت اگر از 

تولیدکنندگان حمایت های تشویقی به عمل آورد، 

تولیدکنندگان می توانند به راحتی در ارتقای صنعت 

کشور گام بردارند.

یوسفی در همین راستا ادامه داد: در کنار این 

چالش ها، تهیه بوته گرافیتی به دلیل اینکه در ایران 

تولید نمی شود و باید از طریق واردات تامین شود، 

عرضه  فعاالن  برای  دردسرساز  معضلی  به 

ریخته گری تبدیل شده است. تولیدکنندگان برای 

تهیه این بوته گرافیتی یا باید از کشور های اروپایی 

اقدام به خرید کنند یا این بوته را از کشور هند 

وارد کنند. در صورتی که کشور های اروپایی به 

مدیر کارگاه ریخته گری یوسفی:
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دلیل تحریم هایی که علیه کشور وضع شده است 

از صادرات آن به ایران ممانعت می کنند. تنها راه 

چاره واردات بوته از کشور هند است اما بوته هایی 

که در کشور هند تولید می شوند، یا از کیفیت 

قابل قبولی برخوردار نیستند و یا واسطه گرانی که 

بی کیفیت  محصوالت  هستند،  فعال  بازار  در 

عرضه می کنند. به عنوان مثال برای آخرین بار یک 

تهیه  تومان  میلیون  مبلغ 30  با  را  گرافیتی  بوته 

کردیم اما پس از 10 تن ذوب ریز ی، متوجه شدیم 

که بوته دچار آسیب شده و امکان استفاده از آن 

از  حمایت  قصد  دولت  اگر  ندارد.  وجود 

تولیدکنندگان را دارد، می تواند با واردات این کاال 

با  و عرضه آن به طور مستقیم به تولیدکنندگان 

تولید  پایین تر، سبب هموار شدن مسیر  قیمتی 

شود. زمانی که ما بوته گرافیتی را از بازار آزاد تهیه 

می کنیم باید نزدیک به 30 میلیون تومان هزینه 

کنیم اما زمانی که دولت و بدون واسطه این کاال را 

در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد هزینه خرید آن 

به 10 تا 15 میلیون تومان کاهش پیدا می کند. 

آینده ای نامعلوم در انتظار تولیدکنندگان   
وی در خصــوص وضعیــت بــازار مصــرف، ابــراز 

کــرد: در حــال حاضــر شــرایط بــازار مصــرف بــه دلیــل 

و  نیســت  پیش بینــی  قابــل  دالر  نــرخ  نوســانات 

نزدیــک بــه دو مــاه اســت کــه میــزان سفارشــات 

ــه ایــن کارگاه کاهــش یافتــه اســت. در  محصــول ب

پــی افزایــش قیمــت دالر و کاهــش ارزش پــول ملــی، 

ــد کاال هــای ســرمایه ای پیــدا  ــه خری افــراد تمایــل ب

کرده انــد و همیــن امــر باعــث افزایــش نــرخ تــورم و 

کاهــش میــزان ســرمایه در گــردش شــده اســت. بــا 

ایــن تفاســیر مــا تولیدکننــدگان دورنمــای خوبــی را 

بــرای صنعــت ریخته گــری متصــور نیســتیم؛ مــواد 

اولیــه ایــن صنعــت کــه عمدتــا مــس اســت از منابــع 

داخلــی تامیــن می شــود. بــا توجــه بــه ذخایــر غنــی 

مــس کــه در ایــران وجــود دارد، قیمــت آن نبایــد تــا 

ایــن حــد سرســام آور باشــد. بــه عنــوان مثــال در 

عــرض پنــج روز قیمــت ضایعــات مــس از 258 هــزار 

تومــان بــه ازای هــر کیلوگــرم بــه قیمــت 300 هــزار 

تومــان بــه ازای هــر کیلوگــرم رســید؛ حتــی بــا ایــن 

افزایــش قیمــت، زمانــی کــه قصــد خریــد داریــم 

فروشــندگان اعــالم می کننــد کــه موجــودی ندارند 

ــه کــرده و ســپس در  ــد ضایعــات را تهی ــدا بای و ابت

اختیار ما قرار دهند.  

مدیر کارگاه ریخته گری یوسفی با بیان اینکه 

صادرات می تواند عامل محرکه ای در بازار مصرف 

راهگشای  می تواند  کرد: صادرات  باشد، مطرح 

گذشته  در  باشد؛  تولیدکنندگان  برای  مسیر 

محصوالت تولیدی این کارگاه به کشور های عراق 

و افغانستان صادر می شد اما در یک ماه اخیر روند 

صادرات محصوالت کند شده است. در این میان 

ممکن است صادرات محصوالت تولیدی کشور، 

باعث ایجاد تغییری در شرایط بازار مصرف شود 

اما صادرات مس به عنوان ماده اولیه که ارزش 

صنعتی  محصوالت  به  نسبت  پایین تری  افزوده 

دارد، منطقی نیست. از طرف دیگر به دلیل اینکه 

آن  شاهد  است  ارز  تزریق  نیازمند  داخلی  بازار 

قیمتی  به هر  مواقع صادرات  برخی  در  هستیم 

انجام می شود.  

ــه مقایســه صنعــت ریخته گــری در  یوســفی ب

ایــران بــا کشــور های همســایه پرداخــت و اظهــار 

کــرد: اســتفاده از روش هــای نویــن و ماشــین آالت 

بــه روز ســبب شــده تــا کشــوری همچــون ترکیــه در 

میــدان رقایــت از مــا پیشــی بگیــرد. در صورتــی 

کــه کیفیــت محصــوالت ایرانــی در برخــی مواقــع 

حتــی باالتــر از محصــوالت کشــور ترکیــه اســت. 

از ماشــین آالت  اســتفاده  دلیــل  بــه  ایــن کشــور 

بــه روز در مقایســه بــا ما که از نیــروی کار ارزان اما 

ــه دلیــل بهــره وری کــم نیــروی انســانی  ــه ب پرهزین

بــرای تولیــد بهــره می بریــم دارای مزیــت رقابتــی 

بــوده و توانســته اســت بــا ارائــه محصوالتــی بــا 

ــی  ــه راحتــی در بازار هــای جهان ــر ب قیمــت پایین ت

عرض اندام کند. 
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سرب و روی

 سرمایه گذاری های جدید سرب  بازاری نوسانی را تجربه خواهند کرد

دست و پای بسته تولید با کمبود سرمایه در گردش
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  سرمایه گذاری های جدید سرب
 بازاری نوسانی را تجربه خواهند کرد

فلز سرب به تازگی به لیست محبوب ترین کاالها پیوسته است و منجر به حضور مجموعه 
جدیدی از مشارکت کنندگان در بازاری شده که نزدیک به دو سال در تالش برای متعادل کردن 

مجدد روند عرضه و تقاضا بوده است.
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گروه بین المللی مطالعه 
 »ILZSG« سرب و روی

اعالم کرد که حجم تولید 
ساالنه سرب تصفیه شده 

در 10 ماهه اول سال 
۲0۲1 حدود 1.۳ درصد 

کاهش یافت و بازار جهانی 
را به سمت کسری عرضه 

۴6 هزار تنی سوق داد

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« و 

به  نقل از خبرگزاری رویترز، اگرچه وزن سرب تنها 

0٫936 درصد کمتر از هر فلز صنعتی دیگری است 

در  توانست   2023 سال  در  بار  اولین  برای  اما 

شاخص کاالی بلومبرگ گنجانده شود.

ورود فلز سرب به یکی از شاخص های مبنایی 

که به طور گسترده رصد می شود، باعث تقویت 

سرمایه گذاری قابل  توجهی در هنگام آغاز پنجره 

آربیتراژ در شاخص کاالی بلومبرگ که زمان شروع 

آن دوشنبه 9 ژانویه 2023 بود، شد.

در  وجوه  و  سرمایه گذار  شرکت های  حضور 

گردش جدید هنگام نوسانات غیرعادی در بازاری 

که از لحاظ تاریخی در وضعیت به نسبت آرام و 

باثبات بود، انجام شد. قیمت سه ماهه سرب بورس 

فلزات لندن »LME« از پایین ترین سطح یک هزار و 

746 دالر در ماه سپتامبر 2022، به دو هزار و 290 دالر 

در هر تن در ماه ژانویه 2023 رسید که بخشی از آن به 

کاالی  شاخص  در  فلز  این  شدن  گنجاندن  لطف 

بلومبرگ است. رسیدن موجودی انبار بورس فلزات 

لندن به پایین ترین سطح خود در قرن حاضر و کاهش 

این  بازار فیزیکی ، موجب  حجم عرضه دو ساله در 

افزایش قیمت در سال 2023 شده است.

کاهش ذخیره انبار سرب بورس فلزات لندن  
ذخایر سرب بورس فلزات لندن در سال 2022 با 54 

درصد کاهش به 25 هزار و 150 تن رسید. این رقم پس از 

ارائه چندین حواله فروش در ابتدای ماه ژانویه در بندر 

کائوهسیونگ تایوان، اندکی بهبود یافت و به 25 هزار و 

775 تن رسید. با این حال، ابطال تعدادی از این 

حواله ها در اواخر ماه دسامبر 2022 به این معنی 

انتظار  در  فلز  این  حجم  از  درصد   64 که  بود 

تدارک بارگیری فیزیکی در انبارها بود.

تناژ فعلی فلز سرب در بورس فلزات لندن 9 هزار و 

225 تن بوده که کمترین میزان در قرن حاضر و معادل 

حدود 6 ساعت مصرف جهانی است.

اختالف قیمت ها به طرز شگفت انگیزی در حالت 

نوسانی قرار داشتند و پریمیوم نقدی بورس فلزات 

لندن نسبت به قیمت سه ماهه این فلز در یک مرحله 

در هفته ابتدایی ژانویه 2023 به 63 دالر در هر تن 

رسید که بیشترین میزان آن از دسامبر 2021 است.

توزیع موجودی انبار بورس فلزات لندن، مطالب 

زیادی در مورد تنش های اساسی در زنجیره تامین 

موجود  حجم  تمامی  می کند.  بیان  فیزیکی  بازار 

باقی مانده انبار بورس فلزات لندن در آسیا و عمده 

آن در بندر کائوهسیونگ تایوان قرار دارد. در همین 

ایاالت  برای  این ذخایر  از  رابطه هیچ محموله ای 

متحده آمریکا به ثبت نرسید و فقط یک هزار و 775 

تن آن برای اروپا ثبت شد که حواله همگی آن ها 

ابطال شد. بازارهای اروپا و آمریکای شمالی بیش از 

دو سال است که به دلیل زیان در واحد های ذوب، به 

ویژه زیان در واحد ذوب استولبرگ در آلمان از اواسط 

سال 2021، در محدودیت قرار دارد. گروه بین المللی 

مطالعه سرب و روی »ILZSG« اعالم کرد که حجم 

تولید ساالنه سرب تصفیه شده در 10 ماهه اول سال 

2021 حدود 1٫3 درصد کاهش یافت و بازار جهانی را 

به سمت کسری عرضه 46 هزار تنی سوق داد؛ در 

حالی که سال 2022 معادل 48 هزار تن مازاد عرضه 

وجود داشت.

تصور اتکا بر چین جهت تامین حجم   
تقاضای سرب کشورهای غربی

چین به عنوان تامین کننده و آخرین راه حل برای 

بازار کشورهای غربی مطرح شد. کشور  گسترش 

چین در سال های 2017 تا 2020، واردکننده محض 

روند  این   2021 سال  در  اما  بود  تصفیه شده  سرب 

تغییر کرد و حجم صادرات این کشور به 95 هزار تن 

 2007 سال  از  ساالنه  کل  حجم  باالترین  که  رسید 

است. این افزایش در حجم صادرات در سال 2022 با 

ارسال محموله سرب تصفیه شده از طریق دریا در 

تا  به 100 هزار و 40 تن در ماه های ژانویه  مجموع 

نوامبر 2022 رسید.

این ارسال محموله ها شامل یک محموله 15 هزار 

تنی به ترکیه در ماه ژانویه 2022، یک محموله 11 هزار 

تنی به هلند در ماه مارس 2022 و یک محموله 30 هزار 

تنی به ایاالت متحده آمریکا در ماه ژوئن 2022 بود.

تمام این کشورها مقاصدی بسیار غیرعادی )به 

لحاظ مسافت( برای صادرکنندگان چینی هستند که 

نشان دهنده انگیزه اقتصادی ایجادشده توسط پنجره 
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آربیتراژ و پریمیوم باال در بازار فیزیکی است.

محموله های  ارسال  سرعت  حال،  این  با 

قابل   به میزان  نیمه دوم سال 2022  صادراتی در 

توجهی کاهش یافت و تناژهای با حجم پایین تر به 

مانند  مسافت(  لحاظ  )از  معمولی  مقصدهای 

تایوان، کره جنوبی و ویتنام ارسال شد.

وضعیت ذخایر انبار سرب بورس آتی شانگهای نیز 

چندان مناسب نیست. حجم ذخایر انبار ثبت شده 

در بورس آتی شانگهای »ShFE« در ماه سپتامبر 2021، 

بیش از 200 هزار تن بود. حجم ذخایر انبار آن اکنون به 

37 هزار و 925 تن رسیده است.

حجم صادرات فلزات تصفیه شده به وضوح 

است.  داشته   تاثیر  انبارها  موجودی  کاهش  در 

سرب  باتری های  صادرات  درباره  موضوع  این 

اسیدی نیز صدق می کند.

در همین راستا نیز اجرای سیاست کووید صفر در 

چین در سال 2022 تاثیری در فروش خودروها به عنوان 

مصرف کننده اصلی فلز سرب نداشت.

انجمن خودروسازان چین »CAAM« در ماه جوالی 

2022، پیش بینی خود را برای رشد فروش در سال 2022 

از 5٫4 درصد به 3 درصد کاهش داد. طبق این پیش بینی 

حجم فروش تا ماه نوامبر 2022، رشد 3٫3 درصدی در 

سال 2021 را تجربه کرد.

شرکت های باتری ساز در چین با روی آوردن به 

را جبران کردند.  این کمبود رشد  بازار صادرات 

حجم صادرات در سال 2021 به رکورد 199 میلیون 

دستگاه رسید و در ماه های ژانویه تا نوامبر سال 

مدت  به  نسبت  دیگر  درصد   10 حدود   ،2022

از  افزایش داشت که مقداری بیش  مشابه 2021 

حجم جبران شده توسط شرکت های تولیدکننده 

داخلی چین بود.

حجم تقاضای صادرات باتری موجب افزایش 

مصرف داخلی چین شد. این در حالی است که 

ارسال 200 هزار تن فلز تصفیه شده اولیه به بازارهای 

ذخایر  که  شد  باعث  گذشته  سال  دو  در  غربی 

موجودی انبار چین کاهش یابد.

با این حال بسیار بعید به نظر می رسد که چین با 

این وضعیت توانایی ادامه پر کردن شکاف های زنجیره 

تامین کشورهای غرب را داشته باشد.

ایجاد تعادل مجدد در روند عرضه و تقاضا  
به مدت دو سال است که تالش شده است تعادل 

در روند عرضه و تقاضا در بازار سرب ایجاد شود و در 

 »Nyrstar« همین راستا آغاز فعالیت واحد ذوب شرکت

در شهرک پورت پیری در استرالیا پس از سه ماه فرایند 

تعمیر و نگهداری می تواند به این موضوع کمک کند.

با این حال، هنوز کمبود حجم تولید 155 هزار تن در 

شرکت  که  استولبرگ  ذوب  واحد  توسط  سال 

 »Nyrstar« سهام آن را خریده و شرکت »Trafigura«

آن را مدیریت می کند، احساس می شود.

اگرچه تعمیرات این واحد ذوب که در سال 2021 به 

دلیل وقوع سیل آسیب دید تکمیل شده است اما 

شروع مجدد فعالیت این واحد ذوب به تایید قانونی 

 »Trafigura« خرید سهام این واحد ذوب توسط شرکت

بستگی دارد که هنوز انجام نشده است.

در همین حال، حجم تقاضای سرب با توجه به 

وضعیت  بهبود  و  خودرو  بخش  در  فعلی  وضعیت 

تعیین  اروپا  اقتصادی  رکود  برابر  در  اقتصادی چین 

خواهد شد. با این حال، شایان ذکر است که فلز سرب تا 

حدی از چرخه اقتصادی گسترده تر به  ویژه در شرایط 

زمستانی که به تازگی آمریکای شمالی را تحت تاثیر 

قرار داده است، به دلیل نیاز به باتری های جایگزینی که 

هر چند سال یک بار خراب می شوند، جدا خواهد شد.

در همین رابطه عواملی که به عنوان یک مبنای 

قیمت برای سرب عمل می کنند، ممکن است در سال 

جاری موجب ادامه وضعیت عدم تعادل در روند عرضه 

و تقاضا در بازار کشورهای غربی شوند.

آخرین پیش بینی گروه بین المللی مطالعه سرب و 

روی در ماه اکتبر 2022 برای یک سال متوالی دیگر، 

کمبود عرضه در سال 2023 به میزان 42 هزار تن بود.

وضعیت سرمایه گذاری شرکت ها در رابطه با فلز 

ثبات  وضعیت  به  بازگشت  از  قبل  می تواند  سرب 

گذشته، یک حالت نوسانی را تجربه کند.
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بـا  گفت وگـو  در  حقیقـی  نیـت  صـادق  آریـا 

خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« 

از سـال  را  فعالیـت خـود  ایـن شـرکت  بیـان کـرد: 

1379 بـا تولیـد شـمش خالـص و آلیـاژی سـرب برای 

و  باتری سـازی  کابل سـازی،  همچـون  صنایعـی 

قطعه سـازی آغـاز کـرد. عالوه برایـن شـمش  زامـاک 

بـرای قطعه سـازی و همچنیـن سـاخت یـراق آالت، 

قطعـات  تولیدکننـدگان  بـرای  آلومینیـوم  شـمش 

خـودرو و لـوازم خانگـی و مفتـول آلومینیومی برای 

تولید سیم و کابل در این مجموعه تولید می شود.

کـه  مشـکالتی  اصلی تریـن  بیـان  بـا  وی 

تولیدکننـدگان بـا آن هـا دسـت بـه گریبان هسـتند، 

مطـرح کـرد: کمبـود سـرمایه در گـردش واحد های 

تولیـدی اولیـن مشـکلی کـه اسـت کـه در مسـیر 

مشـکل  ایـن  دارد؛  قـرار  صنعتگـران  مقابـل  تولیـد 

سبب شده تا تولیدکنندگان، توانایی تولید با تمام 

ظرفیـت را نداشـته باشـند. محدودیـت در تامیـن 

انـرژی، قطعـی بـرق در تابسـتان و محدودیـت در 

تـا  شـده  سـبب  صنعتـی  واحد هـای  گاز  تامیـن 

هزینه هـای واحد هـای تولیـدی بـه دلیل بهـروه وری 

پیـدا  افزایـش  تولیـد،  توقـف خـط  از  ناشـی  پاییـن 

کنـد. در صورتـی کـه بـا توجـه بـه مـاده 25 قانـون 

بـزرگ  شـرکت های  کسـب و کار،  فضـای  بهبـود 

تامیـن  تـا  هسـتند  موظـف  انـرژی،  تامین کننـده 

انـرژی واحد هـای صنعتـی را در اولویت قرار دهند 

امـا اگـر زمانـی بـه فراخـور شـرایط مجبـور بـه قطـع 

کوتاه مدت انرژی شوند، نباید واحد های صنعتی، 

بایـد  افتـاد  اتفـاق  ایـن  اگـر  باشـند.  گزینـه  اولیـن 

دولـت هزینه هـا و خسـارات واردشـده بـه صنایـع را 

آن هسـتیم  اینکـه شـاهد  متقبـل شـود؛ علی رغـم 

واحد های صنعتی اولین واحد هایی هسـتند که با 

انـرژی مواجـه می شـوند و  تامیـن  محدودیـت در 

هیـچ جبـران خسـارتی از سـوی نهاد هـای مربوطـه 

هم انجام نمی شود.

ــاژ در همیــن راســتا  مدیرعامــل شــرکت قــم آلی

ادامــه داد: سیســتم های بانکــی کشــور سیاســت 

انقباضــی در پیــش گرفته انــد و در ســالی کــه نــرخ 

اینکــه  جــای  بــه  اســت،  بــاالی 50 درصــد  تــورم 

میــزان تســهیالت را بــه تناســب رونــد صعــودی 

هزینه هــا افزایــش دهنــد و نیــاز صنعــت را برطــرف 

کننــد، میــزان تســهیالت را کاهــش داده و میــزان 

بــه 23  از 18 درصــد  را  بازگشــت ســرمایه  ســود 

درصــد افزایــش داده انــد. عــدم پرداخــت بــه موقــع 

مطالبــات صنایــع از ســوی مشــتریان دولتــی هــم 

باعــث بــه چالــش کشــیده شــدن واحد هــا صنعتــی 

ســایر  بــا  تعامــل  عــدم  همچنیــن  اســت.  شــده 

دست و پای بسته تولید با کمبود سرمایه در گردش

مدیرعامل شرکت قم آلیاژ، تولیدکننده شمش سرب آلیاژی و خالص گفت: کمبود سرمایه در 
گردش واحد های تولیدی باعث شده است حتی با وجود ظرفیت های خوبی که در کشور در تمام 
صنایع ایجاد شده و همچنین بومی سازی دانش فنی و ماشین آالت، نتوانیم با 100 درصد توان خود 

در راستای پیشرفت کشور گام برداریم.

کشــور ها و تصمیمــات غیرکارشناســی، ضربه هــای 

جبران ناپذیــری را بــر بدنــه صنعــت کشــور فــرود 

در  بایــد  ســرمایه گذاری  و  تولیــد  اســت.  آورده 

فضایــی بــا ثبــات صــورت گیــرد، وضــع قوانیــن بــرای 

تولیدکنندگان دســت و پاگیر نیســت اما تصمیمات 

متعــدد،  بخشــنامه های  ابــالغ  خلق الســاعه، 

برداشــت های متفــاوت و عمــل نکــردن بــه آن هــا 

ســبب بر هم خوردن آرامش تولید و تولیدکنندگان 

ــرات  ــدازد. اث ــه دردســر می ان ــا را ب می شــود و آن ه

باعــث  سیاســت گذاری ها،  در  ثبــات  عــدم  ایــن 

کاهش میزان سرمایه گذاری جدید می شود.

عامـل  خصـوص  در  حقیقـی  نیـت  صـادق 

کمبـود نیـروی انسـانی در اکثـر صنایـع، تصریـح 

کـرد: ایـن کمبـود نیـروی انسـانی، ناشـی از عـدم 

متاسـفانه  اسـت.  کشـور  در  اقتصـادی  ثبـات 

درآمد هـا اتفاقـی ناشـی از خریدوفـروش طـال، ارز 

تـا  شـده  سـبب  بـورس  در  سـرمایه گذاری  یـا  و 

نیـروی کار جـوان و بـدون تجربـه تمایلـی بـه کار 

نداشـته باشـد؛ در صورتـی کـه در کشـور زمینـه 

اشتغال برای این افراد فراهم است. 

شریان  تولید مسدود شده است  
حالــت  از  بــازار  خــروج  راهــکار  بیــان  بــا  وی 

مدیرعامل شرکت قم آلیاژ عنوان کرد:
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بــه  بــازار  حاضــر،  حــال  در  کــرد:  اظهــار  رکــود، 

ایــن  از  خــروج  بــرای  ســرمایه  و  مالــی  گــردش 

وضعیــت نیــاز دارد امــا ایــن گــردش مالــی بــه دلیــل 

مشــتریان  ســوی  از  مطالبــات  پرداخــت  عــدم 

کــه  صورتــی  در  اســت.  شــده  متوقــف  دولتــی 

تولیــد  بــرای  تولیــدی  واحد هــای  ظرفیــت 

محصــوالت و تامیــن نیــاز داخلــی بــه حــد کافــی 

بــوده و تقاضــا بــرای محصــوالت هــم وجــود دارد 

ــه ســبب مشــکالتی کــه  امــا واحد هــای تولیــدی ب

تولیــد  تــوان  تمــام  بــا  نمی تواننــد  دارد  وجــود 

بــه  داشــته باشــند. شــبکه بــرق کشــور احتیــاج 

اقدامــات  ایــن  اگــر  نوســازی و گســترش دارد و 

انجــام گیــرد، هدررفــت انــرژی کــه به ســبب به روز 

اتفــاق  بــرق  شــبکه  بــودن  مســتهلک  و  نبــودن 

امــا در  پیــدا می کنــد  می افتــد، بســیار کاهــش 

حــال حاضــر بــه دلیــل عــدم به روز رســانی شــبکه 

بــرق، هزینه هــای بیشــتری را متحمــل می شــویم و 

واحد هــای صنعتــی هــم بــا قطعــی بــرق مواجــه 

می شــوند. اگــر ایــن جریــان مدیریــت شــود، بــه 

ســبب بــه روز کــردن شــبکه بــرق، نیــاز بــه اســتفاده 

از محصــوالت جدیــد بــه وجــود می آیــد و همچنیــن 

می تــوان از فلــز بــه کار رفتــه در کابل هــای قدیمــی 

اســتفاده کــرد و مقــداری از ســرمایه مــورد نیــاز را 

تامیــن کــرد. اگــر تولیدکننــدگان جدیــدی قصــد 

دارنــد،  را  زمینــه ای  هــر  در  صنعــت  بــه  ورود 

کــه  عرصه هایــی  در  کــه  می   شــود  پیشــنهاد 

دچــار  دارد،  وجــود  اضافــه  ظرفیت هــای 

رقابت هــای منفــی نشــوند و در زمینه هایــی کــه 

ظرفیــت بــه انــدازه کافــی وجــود نــدارد و آن هــا 

ــا تکنولــوژی بــه روز و بهــره وری باالتــر  می تواننــد ب

در آن صنعت به رقابت بپردازند، وارد شوند.

مدیرعامل شـرکت قم آلیاژ در پاسـخ به سـوال 

خبرنـگار »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه کاهـش 

قیمـت سـرب در بـورس فلـزات لنـدن در چند روز 

اخیـر چـه تاثیراتـی بـر بـازار مصرف داشـته اسـت؟ 

ابـراز کـرد: بـه طور کلی بازار مصرف کامودیتی ها 

در داخـل بـه دو عامـل بهـای دالر و قیمـت پایـه 

جهانـی وابسـته اسـت. کاهـش قیمـت سـرب در 

چنـد روز اخیـر ناشـی از افزایـش نـرخ بهـره دالر 

بـود. بـا تقویت دالر، قیمت کامودیتی ها در بازار 

تحـت فشـار قـرار می گیـرد؛ این کاهـش قیمت در 

بـازار   بـر  مسـتقیمی  تاثیـر  لنـدن  فلـزات  بـورس 

داخلی دارد.

گنجینه پنهان  
در  ایـران  جایـگاه  بـه  حقیقـی  نیـت  صـادق 

منطقـه در مقایسـه بـا کشـور های همسـایه اشـاره 

و اضافـه کـرد: ایـران در رابطـه بـا منابـع معدنـی 

روی، سـرب و مـس در دنیـا حرفـی بـرای گفتـن 

دارد امـا در رابطـه بـا صنعت آلومینیوم، کمتر از 

داخـل  در  ایـن صنعـت  معدنـی  نیـاز  درصـد   20

منطقـه  در  تولیـد،  زمینـه  در  می شـود.  تامیـن 

تولیـد  داخلـی  نیـاز  از  بیشـتر  و  بـوده  بی رقیـب 

داریم؛ همچنین شـمش سـرب و روی تولید شـده 

و  عمـان  ترکیـه،  کشـور های  بـه  اکثـرا  داخـل  در 

هند صادر می شود.

کشـور  در  بومی سـازی  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

موضوعی حائز اهمیت است، گفت: خوشبختانه 

توانسـته ایم در کشـور بسـیاری از ماشـین آالت و 

قطعـات مـورد اسـتفاده در صنعـت را بومی سـازی 

و  دانـش  کـه  زمینه هایـی  در  بایـد  البتـه  کنیـم؛ 

توانایـی تولیـد ماشـین آالت و قطعـات بـا کیفیـت 

باالتـر و قیمـت تمام شـده پایین تـر نسـبت به سـایر 

کشـور ها را داریـم، ورود کنیـم. امـکان اینکـه تمام 

ماشـین آالت و قطعـات در کشـور بـه طـور کامـل 

بومی سـازی شـوند، وجود ندارد و منطقی نیسـت 

کـه یـک کشـور بتوانـد تمـام نیاز هـای خـود را رفـع 

کنـد و در تمـام زمینه هـا بهتریـن باشـد. بنابرایـن 

بایـد در زمینه هایـی کـه مزیـت رقابتـی داشـته و 

عرض انـدام  بگیریـم،  پیشـی  رقبـا  از  می توانیـم 

کنیم؛ اساس واردات و صادرات نیز بر پایه همین 

مزیت هایـی کـه کشـور ها نسـبت بـه هـم دارنـد بـه 

وجود آمده است.

تفکری اشتباه    
بــا  رابطــه  در  آلیــاژ  قــم  شــرکت  مدیرعامــل 

تفکــری کــه نســبت بــه آالینــده بــودن صنعــت 

ســرب شــکل گرفتــه اســت، تاکیــد کــرد: تمــام 

صنایــع بــه نوبــه خــود آالینــده بــوده و هیچ صنعتی 

از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. بــه عنــوان مثــال 

اســت،  بهداشــت  مرکــز  کــه  بیمارســتان 

تولیــد  را  زباله هــا  آالینده تریــن  و  عفونی تریــن 

ــع غذایــی کــه بهداشــتی ترین  ــا صنای می کنــد و ی

کاال هــا را بــرای مصرف کننــدگان تولیــد می کننــد، 

را  عفونــی  زباله هــای  آالینده تریــن  می توانــد 

تولیــد کننــد. تفکــری کــه در جامعــه شــکل گرفتــه 

ــک  ــوان ی ــه عن ــه صنعــت ســرب ب ــراد ب و اینکــه اف

صنعــت آالینــده نــگاه می کننــد، سرمنشــایی جــز 

عــدم آگاهــی نســبت بــه آن نــدارد. اگــر تمــام 

مــوارد ایمنــی رعایــت شــود و میــزان آالینده هــا 

ــد، امــکان فعالیــت در  ــدا کن ــرل و کاهــش پی کنت

این عرصه وجود دارد.

بـه  اشـاره  بـا  پایـان  در  حقیقـی  نیـت  صـادق 

کـرد:  خاطرنشـان  روی،  و  سـرب  صنعـت  آینـده 

طوالنـی  بسـیار  کشـور  در  صنعـت  ایـن  بیشـینه 

بـوده و ظرفیت هـای خوبـی در صنعـت سـرب و 

فنـی،  دانـش  اسـت.  شـده  ایجـاد  کشـور  روی، 

تجهیـزات، و متخصصـان داخلـی خوبـی در ایـن 

زمینـه بـه کار گرفتـه شـده  اند کـه می توانیم آینده 

روشنی را برای این صنعت متصور شویم.
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فلزات  آلیاژی و آلیاژها

در بازار جهانی کنسانتره منگنز پای چین در میان است

موقعیت های متفاوت در مرکز  بحران نیکل  در بورس فلزات لندن

تکرار قدرت نمایی چین در بازار تولید و مصرف مولیبدن

قبضه بازار کنسانتره مولیبدن در جهان توسط آمریکای جنوبی
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شـرکت مشـاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، منگنز فلزی است که به طور عمده 

در صنایـع فوالدسـازی و در تهیـه فروآلیاژهـا کاربـرد 

دارد. البته شـایان  ذکر اسـت سـنگ منگنز به  غیر  از 

صنایع فوالدسازی در تولید دی  اکسید  مگنز جهت 

قـرار  نیـز مـورد اسـتفاده  باتری  هـای خشـک  تولیـد 

می  گیـرد. باقـی مصارف منگنز ماننـد کاربـرد آن در 

خـوراک دام و طیـور چشـمگیر نیسـت. بـر اسـاس 

گزارش سازمان زمین شناسی ایاالت متحده آمریکا، 

مجموع ذخایر منگنز شناخته شده جهان در حدود 

پنـج میلیـارد تـن اسـت کـه برای سـال ها بـدون تغییر 

باقی مانـده و ذخیـره قابـل توجـه جدیـدی از ایـن فلـز 

کشـف نشـده اسـت. از این مقدار ذخیره، اسـتخراج 

تنها یک میلیارد و 500 میلیون تن آن در شـرایط فعلـی 

اقتصادی به شمار می روند. بزرگ ترین ذخایر منگنز 

در جهـان در سـال 2021 بـه  ترتیـب بـا 640، 270 و 270 

میلیـون تـن متعلـق بـه آفریقـای جنوبـی، برزیـل و 

استرالیا بوده است.

به  صورت کلی عیار کانسنگ منگنز در چهار 

دسـته بندی بــاالتر از 35 درصد، کانسـنگ منگنز 

آهن دار بـا منگنـز 20 تـا 35 درصـد، کانسنگ  منگنز 

آهنـی بـا منگنـز 10 تـا 20 درصـد و کانسـنگ آهـن 

منگنـزدار بـا منگنز بیـن 5 تا 10 درصد دسـته بندی 

می شود. بزرگ ترین و اقتصادی ترین ذخایر منگنز 

از نـوع رسـوبی در جهـان، در کشـور مکزیـک واقـع 

اسـت و بـه  شـکل الیـه ای و گسـترده در سـطح ایـن 

کشور یافت می شوند.

مهره های اصلی بازار کنسانتره منگنز   
در جهان

چیـن بـه  عنـوان بزرگ تریـن تولید کننـده سـنگ 

منگنـز کم عیـار )کمتـر از 30 درصـد منگنـز و بـه  

صـورت مرطـوب( شـناخته شـده اسـت. از طرفـی 

عیـار  منگنـز  سـنگ  بیشـترین  جنوبـی  آفریقـای 

متوسـط )کمتـر از 44 درصـد و بیشـتر از 30 درصـد 

منگنـز و مرطـوب( جهـان را تولیـد می کنـد. گابـن، 

برزیـل،  تـا حـدودی  و  اسـترالیا  آفریقـای جنوبـی، 

تولیدکننده اصلی سنگ منگنز پرعیار )بیش از 44 

شـناخته  جهـان  در  مرطـوب(  و  منگنـز  درصـد 

بـازه زمانـی  تولیـد معدنـی منگنـز در  می شـوند. 

2012 تا 2021 در نمودار 1 به  نمایش گذاشـته شـده 

است.

همـان  طـور کـه نمـودار نیـز گویـا اسـت، تولیـد 

بررسـی  مـورد  زمانـی  بـازه  در  منگنـز  کنسـانتره 

سالیانه به  طور میانگین حدود 2.6 درصد افزایش 

یافتـه و از 15 هـزار تـن در سـال 2012 بـه 20 میلیـون 

تن در سال 2021 رسیده است. گفتنی است روند 

تولیـد ایـن مـاده در سـال 2016 کاهشـی بود و علت 

در بازار جهانی کنسانتره منگنز پای چین در میان است

کنسانتره منگنز یکی از محصوالت مهمی است که در صنعت آلیاژسازی و باتری ها کاربرد فراوانی دارد. 
بزرگ ترین تولیدکنندگان کنسانتره منگنز در جهان آفریقای جنوبی و استرالیا هستند اما چین در بازار تجارت 
این محصول نیز یکه تاز است و بیش از 67 درصد صادرات جهانی را در انحصار خود دارد. بیشترین ذخایر 
منگنز جهان در آفریقای جنوبی، برزیل و استرالیا واقع شده است. البته چین نیز به  عنوان یکی  از بزرگ ترین 
دارندگان ذخایر کم عیار منگنز در جهان مطرح است. با افزایش تقاضای صنعت فروآلیاژها به  عنوان یکی از 
صنایع مصرف کننده این محصول، تجارت این محصول در بازه زمانی ۲016 تا ۲019 به  طور چشمگیری 
افزایش یافت اما در سال ۲0۲0 و در پی همه گیری ویروس کرونا و رکود اقتصادی معادن و صنایع معدنی 

ناشی از این همه گیری، تولید و تجارت کنسانتره منگنز نیز دستخوش دگرگونی و کاهش شد.
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ایـن  امـر را می تـوان کاهـش تقاضـا بـرای تولیـد فـرو 

نیـز  سـال 2020  در  برشـمرد.  سـال  آن  در  آلیاژهـا 

کاهـش تولیـد محسوسـی رخ داد کـه از تبعـات 

رکـود اقتصـادی معـادن و صنایـع معدنـی ناشـی از 

کاهـش تولیـدات در اثـر همه گیـری ویـروس کرونـا 

بـود. کشـورهای آفریقـای جنوبـی، اسـترالیا، گابن، 

غنـا و چیـن بـه  ترتیـب بـا سـهم 28، 18، 15، 8 و 7 

درصدی از تولید جهانی کنسانتره منگنز در صدر 

ایـن مـاده در  فهرسـت بزرگ تریـن تولیدکننـدگان 

جهان قرار گرفته اند.

بر اساس نمودار 1 می توان عنوان کرد که غنا 

در سـال 2014 بـه جرگـه بزرگ تریـن تولیدکنندگان 

کنسانتره منگنز پیوسته است. در حالی که پیش 

از 2014 اطالعاتی در سـازمان زمین شناسـی آمریکا 

مبنـی بـر تولیـد قابـل توجهی از منگنز معدنـی در 

این کشـور منتشر نشده اسـت. این درحالی است 

کـه تولیـدات معدنـی منگنـز چیـن در بـازه زمانـی 

دو  از  و  یافتـه  کاهـش   شـدت  بـه   بررسـی  مـورد 

میلیون و 900 هزار تن در سال 2012، به یک میلیون 

و 300 هـزار تـن در سـال 2021 رسـیده اسـت. بـه  

مـورد  زمانـی  بـازه   در  درصـد  دیگـر 17  عبارتـی 

تولیـدات کنسـانتره منگنـز در چیـن  از  مطالعـه 

کاسته  شده است.

 

گره خوردن سرنوشت سنگ منگنز   
به  فوالد

تقاضـای جهانـی بـرای منگنـز به طور مسـتقیم 

بـه  نیـاز صنایـع فوالدسـازی وابسـته اسـت. امـروزه 

تولیـد می شـود کـه هـر  فـوالد  از  انـواع مختلفـی 

کـدام بـه  مقـدار معینـی منگنـز نیـاز دارنـد. منابع 

تامیـن منگنـز در فراینـد تولیـد فـوالد متنـوع بـوده 

است و شامل منگنــز در آهــن خام و سنگ منگنز 

نیـز می شـود. بـا ایـن حـال ایـن دو منبـع فقط سـهم 

کوچکـی از منگنـز مـورد نیـاز را تامیـن می کننـد و 

فروآلیاژهـای  شـکل  بـه  نیـاز  مـورد  منگنـز  بیشـتر 

منگنزدار در مرحله ذوب و شکل گیری فوالد به آن 

بـه  ورودی  منگنـز  از  مقـداری  می شـود.  افـزوده 

فراینـد تولیـد فـوالد بـه دلیـل اکسیداسـیون تلـف 

می شـود. امـروزه متوسـط مصـرف واحـد منگنز در 

کشـورهای صنعتـی در حـدود 5.5 کیلوگـرم بـه  

ازای هـر تـن فـوالد تولیــدی گـزارش  شـده اسـت. 

تجارت جهانی سـنگ و کنسـانتره منگنز در قالب 

صـادرات ایـن محصـوالت در بـازه زمانـی 2012 تـا 

2021 در نمودار 2 به  تصویر کشیده شده است. با 

توجـه بـه ایـن نمـودار، رونـد صـادرات ایـن محصول 

در بازه زمانی مورد بررسی افزایش  یافته است و از 

حـدود 21 میلیـون تـن در سـال 2011 بـه  حـدود 43 

میلیون تن در سـال 2021 رسـیده که این به  معنای 

رشد ساالنه 8.2 درصدی صادرات این محصوالت 

در بازه زمانی مورد بررسی است.

همـان  طـور کـه نمـودار 2 نشـان می دهـد، از 

ابتـدای بـازه  زمانـی مـورد بررسـی بیشـینه سـهم 

چیـن  بـه   منگنـز  کنسـانتره  و  سـنگ  صـادرات 

 67 بـر  بالـغ   2021 سـال  در  کـه  دارد  اختصـاص 

در  محصـول  ایـن  جهانـی  تجـارت  سـهم  درصـد 

اختیـار چیـن بـوده اسـت. هنـد و کـره جنوبـی در 

قـرار  محصـوالت  ایـن  صـادرات  بعـدی  رده هـای 

از سـهم  و 30 درصـد  ترتیـب 20  بـه   و  گرفته انـد 

اختیـار  در  را  محصـوالت  ایـن  جهانـی  تجـارت 

دارنـد. بـا توجه به اینکه تقاضـا برای فروآلیاژها به  

در  آن هـا  کاربـرد  دلیـل  بـه   فرومنگنزهـا  ویـژه 

باتری هـا و صنعـت فوالدسـازی در سـالیان اخیـر 

افزایـش  یافتـه اسـت. در پـی آن تولیـد معدنـی و 

بـازه  در  نیـز  منگنـز  کنسـانتره  و  سـنگ  تجـارت 

زمانـی 2016 تـا 2019 بـه طـرز چشـمگیری افزایـش 

یافـت امـا بـا ظهـور ویـروس کرونـا در اواخـر سـال 

2019 و در پی آن تعطیلی و قرنطینه های سراسری 

در اکثر کشـورهای جهان، تولید کنسـانتره  منگنز 

و در پی آن تجارت این محصول در سـال 2020 رو 

بـا   2021 سـال  در  سـرانجام  و  یافـت  کاهـش  بـه 

کاهش آمار مبتالیان به کرونا و از سـرگیری تولید 

صنایـع بـه  ویـژه در چیـن، دوبـاره آمـار صـادرات 

سنگ و کنسانتره منگنز افزایش یافت. 
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

در  تضاد  این  رویترز،  خبرگزاری  از  نقل  به   و 

توسط  فروش در گزارشی  و  موقعیت های خرید 

شرکت مشاوره مستقل الیور وایمن فاش شد که در 

آن، این شرکت مسئول بررسی رویدادهای بازار 

نیکل است که منجر به تصمیم بورس فلزات لندن 

آن ها در روز هشتم  لغو  و  تعلیق معامالت  برای 

مارس 2022 شد.

گزارش شـرکت الیور وایمن، طیف وسـیعی 

از توصیه هـا از جملـه بهبـود نظـارت مقرراتی بر 

کنتـرل   افزایـش   ،»OTC« فرابـورس  بـازار 

ریسـک  مدیریـت  دسـتور  تمدیـد  و  نوسـانات 

بـورس فلـزات لندن جهت جلوگیری از انحراف 

بازار را شامل می شد.

کـه  داشـت  اظهـار  لنـدن  فلـزات  بـورس 

متعهـد اسـت تمـام اقدامـات الزم جهـت اعتماد 

مجـدد بـه بـازار فلـزات را انجـام دهـد و تـا پایـان 

سـه  ماهه اول سـال 2023، برنامه اجرایی مرتبط 

 موقعیت های متفاوت در مرکز  بحران نیکل
 در بورس فلزات لندن

چهار شرکت بزرگ جهت ارائه موقعیت های فروش و یک شرکت مالی جهت ارائه موقعیت خرید، عامل 
اصلی بحران نیکل بورس فلزات لندن »LME« در ماه مارس ۲0۲۲ بودند.
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با آن را منتشر خواهد کرد.

بـا ایـن حـال، همچنیـن بـورس فلـزات لنـدن 

اشـاره کـرد کـه هیـچ مسـئله ای در ایـن گـزارش 

نبایـد منجـر بـه تاییـد یـا مسـتثنی شـدن احتمـال 

در  کـه  شـود  ایجـاد وضعیتـی  یـا  اسـتفاده   سـوء 

رویدادهای بازار نیکل نقش دارد.

بـورس فلـزات لنـدن افـزود کـه این بـورس به 

و  داد  خواهـد  ادامـه  موضـوع  ایـن  بررسـی 

نظـر  از  اسـت  ممکـن  کـه  بعـدی  اقدامـات 

اختیـارات تحقیقـی و یـا انضباطی مناسـب باشـد 

را در نظر خواهد گرفت.

بحـث  مـورد  بررسـی  ایـن  در  کـه  سـواالتی 

اسـت  ممکـن  چیـزی  چـه  اینکـه  می شـود،  واقـع 

فلـزات  بـورس  نظارتـی  ظـن  سـوء  ایجـاد  باعـث 

لنـدن شـود و آیـا ایـن موضـوع ارتباطـی بـا چهـار 

موقعیت فروش و یک موقعیت خرید دارد؟

موقعیت های فروش در شورت    
اسکوییز

در ایـن گـزارش، فعـاالن بـازار نیـکل معرفـی 

نشـده اند و گـزارش شـده اسـت کـه تاکنـون تنهـا 

طـور  بـه  چیـن   »Tsingshan« هلدینـگ  گـروه 

موقعیت هـای   2021 سـال  پایـان  از  گسـترده 

فروش بزرگی داشته است.

بـا ایـن حـال، مشـخص شـد کـه در مـاه فوریـه 

2022 زمانـی کـه حملـه روسـیه بـه اوکراین انجام 

شـد، قیمـت تمـام فلـزات از جملـه نیـکل افزایـش 

پیدا کرد و این اتفاق با باز شـدن چهار موقعیت 

فروش بزرگ در بازار هم زمان بود.

موقعیــت  بازکننــده  شــرکت  چهــار  هــر 

فــروش دارای حجــم قابــل توجهــی بیــن 13 هــزار 

ــا 144 هــزار  ــا 24 هــزار الت معــادل 78 هــزار ت ت

تن بودند.

هنگامـی کـه روسـیه در روز 24 فوریـه 2022 

بـه اوکرایـن حملـه کـرد، انبارهـای بـورس فلزات 

داشـتند.  نیـکل  تـن ذخایـر  و 88  هـزار   80 تنهـا 

انتظـار  در  کل  حجـم  ایـن  از  نیمـی  از  بیـش 

بارگیـری بـود و ذخایـر موجـود قابـل فـروش در 

انبار تنها 39 هزار و 342 تن بود.

گـزارش شـرکت الیـور وایمـن نشـان می دهد 

از  بـزرگ  فـروش  موقعیت هـای  از  برخـی  کـه 

ترخیـص  لنـدن  فلـزات  بـورس  سیسـتم  طریـق 

فرابـورس  تاثیـر  تحـت  دیگـر  برخـی  امـا  شـدند 

قـرار گرفتنـد و بخـش بیشـتر آن میان طرف های 

قرارداد عضو بورس فلزات لندن توزیع شدند.

بـه  کـه  اسـت  شـده  اعـالم  گـزارش  ایـن  در 

بخش هـای  بـا  فـروش  موقعیـت  دو  خـاص  طـور 

قابـل توجـه فرابـورس و نسـبت بـه منابـع مالـی 

دارندگان  ارتباط داشتند.

در اوایـل مـاه مـارس 2022، زمانـی که قیمت 

سـه  ماهـه نیـکل بـورس فلـزات لنـدن بـه حـدود 

25 هزار دالر در هر تن رسـید، ضررهای اسـمی 

بـرای بیـش از یـک مالک واقعی به نسـبت ارزش 

سهام گزارش شده آن ها قابل توجه بود.

زمانــی کــه در بیــن موقعیت هــای فــروش، 

ــا هــدف پوشــش ریســک تولیدکننــده و  برخــی ب

برخــی نیــز بــا هــدف پوشــش ریســک ســفته  و 

تاجــر بــاز شــده باشــند، مطالعــه آن هــا غیــر ممکــن 

شــرکت  کــه  اســت  ذکــر  شــایان  می شــود. 

»Tsingshan« خــود یــک تولیدکننــده بــزرگ 

نیــکل اســت کــه البتــه تولیــدات آن بــه شــکلی 

نیســت کــه بتــوان آن را در بــورس فلــزات لنــدن 

عرضه کرد.

اسـت،  واضـح  میـان  ایـن  در  کـه  مسـئله ای 

اینکـه بـا بـاز شـدن موقعیت هـای خرید زیـاد، این 

موقعیت هـای فـروش بـزرگ و همچنیـن تعـداد 

زیـادی از موقعیت هـای فـروش کوچک تـر تحـت 

فشـار شـدیدی قرار گرفتند. این در حالی اسـت 

موقعیت هـای  ایـن  از  توجهـی  قابـل  تعـداد  کـه 

فـروش بـا هـدف پوشـش ریسـک باز شـده بودند. 

ایـن امـر سـبب بسـته شـدن سـریع موقعیت هـای 

فروش و ایجاد شرایط شورت اسکوییز شد.

افزایـش  مـورد  در  نگرانی هـا  عالوه برایـن، 

آینـده، سـبب تسـریع فراینـد  بیشـتر قیمـت در 

شـدن  بـاز  و  فـروش  موقعیت هـای  شـدن  بسـته 

موقعیت های بیشتر برای خرید شد.

بـه گفتـه شـرکت الیـور وایمـن، دو خریدار با 

اسـتراتژی و هدف کاهش ریسـک، در صبح روز 

در ماه فوریه ۲0۲۲ 
زمانی که حمله روسیه 
به اوکراین انجام شد، 
قیمت تمام فلزات از 

جمله نیکل افزایش پیدا 
کرد و این اتفاق با باز 
شدن چهار موقعیت 
فروش بزرگ در بازار 

هم زمان بود
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هشـتم مـاه مـارس 2022 بـه دنبـال افزایش قیمت 

نیـکل تـا 100 هـزار دالر در هـر تـن بودنـد. زمانـی 

کـه از تصمیـم خـود عقب نشـینی کردنـد، قیمت 

نیـکل بـه 101 هـزار و 365 دالر در هـر تـن رسـیده 

بـود و در عـرض هفـت دقیقـه بـه 80 هـزار و 10 

دالر کاهش یافت.

کـه  بـود  معنـی  ایـن  بـه  نقدینگـی  کاهـش 

موقعیت هـای فـروش تنهـا موفـق بـه فـروش یـک 

هزار و 400 الت )هشـت هزار و 400 تن( شـدند و 

پـس از آن، معامـالت در روز هشـتم مـارس 2022 

بـه حالـت تعلیـق درآمـد. ایـن در حالـی اسـت که 

در روز قبـل از آن، حجـم معامـالت بـه 11 هـزار و 

500 الت رسیده بود.

 

کاهش نقدینگی در رابطه با   
موقعیت های خرید

موقعیت هــای فــروش بــا افزایــش ســریع شــمار 

موقعیت هــای خریــد در روز هفتــم مــارس 2022 

پوشــش داده نشــد کــه گــزارش ارزیابــی، ایــن اتفــاق 

را به یک شــرکت ســرمایه گذاری بدون نیکل قابل 

عرضه مرتبط دانسته است.

حجــم  مذکــور،  معامالتــی  روز  پایــان  در 

موقعیت هــای خریــد بــه دو هــزار الت )12 هــزار 

از  درصــد   13 نشــان دهنده  کــه  رســید  تــن( 

فعالیت هــای مرتبــط بــا حجــم خریــد خالــص روز 

اســت. ایــن تاثیــر بــا کاهــش نقدینگــی در بــازار از 

روز چهارم مارس 2022 به بعد تشدید شد.

بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش، تـــا صبـــح روز هفتـــم 

مـــارس 2022، اختـــالف قیمـــت پیشـــنهادی از 

ـــه  ـــکل ب ـــرای نی ـــده ب ـــدار و عرضه کنن ســـوی خری

میـــزان  و  بـــود  دالر   150 متوســـط  طـــور 

موقعیـــت  کـــردن  بـــاز  بـــرای  درخواســـت ها 

نســـبت  بـــه  رقابتـــی  قیمت هـــای  بـــا  فـــروش 

ـــعد  ـــازار در روز بــــــ ـــود. هنگامـــی کـــه ب ـــز ب ناچی

بـــا بحـــران مواجـــه شـــد، قیمـــت معامـــالت خریـــد 

بـــه طـــور متوســـط 250 دالر در هـــر الت افزایـــش 

آن  در  فروشـــندگان  کـــه  بـــازاری  در  یافـــت. 

فعالیتـــی نداشـــتند، قیمـــــت های خریـــد افزایـــش 

پیـــــــدا کرد.

فعاالن پشت پرده بازار  
در  مـــــوجود  تـنش هـــای  گـــــــزارش  ایـــــن 

موقعیــــت های بــازار را در آســــــتانه افزایـــــش 

قیمت هــا بــه بــاالی 100 هــزار دالر در هــر تــن 

آشــکار می کنــد؛ حتــی اگــر در آن فعــاالن بــازار 

ناشناس باقی بمانند.

اسـت  آن  دنبـال  بـه  لنـدن  فلـزات  بـورس 

کـه  وضعیتـی  در  شـدن  درگیـر  از  قبـل  بتوانـد 

مالـی  سیسـتم  وقـت  رئیـس  فارنهـام،  آدریـان 

»Clear« بـورس فلـزات لنـدن آن را تامیـن مالـی 

بـا سـاختار بـد نامیـد، کمـی بیشـتر  تبدیل پذیـر 

اطالعـات  نیـکل  بـازار  چشـم انداز  بـه  نسـبت 

کسب کند.

بـا ایـن حـال، این گزارش مشـخص می کند که 

یکی از دالیل اصلی افزایش قیمت ها، پراکندگی 

بیـن  و  معاملـه  طرف هـای  بیـن  در  موقعیت هـا 

بازارهای بورس و فرابورس بوده است.

از نظـر مکان هـای مـورد اسـتفاده، دو مـورد 

پنـج  بـورس،  در  بـزرگ  فـروش  موقعیـت   10 از 

مـورد در بـورس و فرابـورس )بـه  طـور میانگیـن 

52 درصـد فرابـورس( و سـه مـورد در فرابـورس 

ارائـه شـدند. تمـام ایـن موقعیت هـا بـه جـز یکـی 

بـا چنـد کارگـزار انجـام شـد کـه یکـی از آن ها 12 

عضو طرف قرارداد داشت.

بـورس فلـزات لنـدن ممکـن اسـت وضعیـت 

داشـته  بـورس  معامـالت  بـر  مناسـبی  نظارتـی 

در  کـه  معامـالت  از  بسـیاری  بـرای  امـا  باشـد 

نظارتـی  امـکان  ایـن  می شـود،  انجـام  فرابـورس 

از  بـه عـالوه تصویـر منسـجمی  نیسـت.  فراهـم 

چشم انداز کلی درباره آن همیشه مبهم است.

فلـزات  بـورس  مدیریـت  گـزارش،  ایـن  در 

لنـدن اعـالم کـرد کـه وقتـی ریسـک های مربـوط 

بـه موقعیت هـای خریـد یـا فـروش بـزرگ خـاص 

ارزیابـی می شـوند، وجـود یـک بازیگـر بـزرگ در 

تمـام  کـه  می کنـد  ایجـاد  را  تصـور  ایـن  بـورس 

موقعیـت آن بـه مالـک واقعـی اختصـاص دارد. 

موقعیـت  واقـع  در  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

بزرگ تـر دیگـری وجـود دارد کـه در فرابـورس 

ارائه می شود.

همچنیـن هـر چند که بـورس فلزات لندن از 

قبـل شـرایط بـازار فرابـورس را گـزارش مـی داد 

ارزیابـی  خواسـتار  وایمـن  الیـور  شـرکت  امـا 

بـازار  در  احتمالـی  اختـالالت  بهتـر  ریسـک 

فرابورس به  همراه الزامات جدید اطالع رسانی 

بـرای رویدادهـای فرابـورس و توسـعه ابزارهـای 

وسـیع تر  چشـم انداز  مشـاهده  بـرای  تحلیلـی 

شده است.

از قبـل  بایـد  لنـدن  بـورس فلـزات  آیـا  اینکـه 

ایـن ابزارهـا را داشـته باشـد یـا از ابزارهایـی کـه 

می کـرد،  اسـتفاده  بهتـر  داشـته  اختیـار  در 

الیـور  شـرکت  توسـط  کـه  نیسـت  موضوعـی 

وایمن به آن رسیدگی شده باشد.

منتظـر  بایـد  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  بـرای 

مرجـع  و  انگلسـتان  بانـک  نظارتـی  بررسـی های 

فراینـد  مـورد  در  انگلسـتان  مالـی  امـور  راهبـرد 

نظارت و تصمیم گیری پیرامون بحران نیکل بود.  
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بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایى 

خلیج فارس 
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»فلزات  تحلیلی  و  خبری  پایگاه  گزارش  به 

آنالین« و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره 

اقتصادی آرمان آتورپات، مولیبدن یک فلز نسوز با 

نماد شیمیایی »Mo« است که در طبیعت به  طور 

کانی های  صورت  به   و  نمی شود  یافت  آزاد 

مولیبدنیت وجود دارد که رنگی سفید مایل به 

خاکستری داشته و در حالت توده ای به رنگ سفید 

رنگ  به  پودری  حالت  در  و  درخشنده  نقره ای 

خاکستری تیره دیده می شود. از ویژگی های این فلز 

می توان به اشتعال پذیر و خورنده بودن، وزن باال و 

سمیت ضعیف آن اشاره کرد.

کاربردهای  مختلف،  صنایع  در  مولیبدن 

فراوانی دارد و به عنوان رنگدانه قرمز، نارنجی و زرد 

در صنایع جوهر، رنگ سازی، الستیک و پالستیک، 

به عنوان کاتالیزور در صنعت نفت و گاز جهت 

ساخت المنت های گرمایشی، محافظ های تشعشع 

حرارتی و ابزارهای کوره در صنعت الکترونیک به  

عنوان ماده الکترودی در کوره های ذوب شیشه در 

شیشه سازی و همچنین جهت سنتز آمینو اسید 

برای گیاهان استفاده می شود اما به  طور عمده در 

استحکام، سختی،  افزایش  برای  و  فوالد  صنعت 

برابر  در  مقاومت  همچنین  و  الکتریکی  هدایت 

تکرار قدرت نمایی چین در بازار تولید و مصرف مولیبدن

مولیبدن، یکی از مهم ترین فلزات معدنی محسوب  می شود که در صنایع مختلفی از جمله جوهر و 
رنگ سازی، صنایع الستیک و پالستیک، نفت و گاز، صنعت الکترونیک و شیشه سازی کاربرد دارد اما به  طور 
عمده در صنعت فوالد جهت افزایش استحکام فوالد و سایر آلیاژها مورد استفاده قرار می گیرد. در سال 
۲0۲1، حدود ۳00 هزار تن مولیبدن معدنی در جهان تولید شده است که کشورهای چین، آمریکا و شیلی به   
عنوان بزرگ ترین کشورهای تولیدکننده مولیبدن در جهان شناخته شده اند و همچنین کشورهای چین و 

آمریکا به  واسطه صنعت فوالد، در صدر کشورهای برتر مصرف کننده مولیبدن در جهان قرار دارند.
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خوردگی و سایش در دمای باال، در فوالد و سایر 

آلیاژهای آن مورد استفاده قرار می گیرد.

بـا توجـه بـه  کاربـرد گسـترده مولیبـدن، در ایـن 

برتـر  آن در کشـورهای  و مصـرف  تولیـد  گـزارش، 

تولیدکننـده در جهـان طـی سـال های 2012 تـا 2021 

مورد بررسی قرار  گرفته و در نمودارهای 1 و 2 ارائه 

شـده اسـت. ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه بـه  

دلیـل عـدم دسترسـی بـه داده هـای موجـودی انبار 

در کشـورهای مـورد بررسـی، بـا اسـتفاده از میـزان 

تجـارت هـر یـک  از کشـورها، مصـرف ظاهـری ایـن 

مـاده بـرآورد شـده کـه جهـت بررسـی تجـارت آن از 

کد تعرفه 2613 استفاده شده است.

چین، در صدر تولیدکنندگان مولیبدن   
در جهان

مطابق با نمودار 1، میزان تولید معدنی مولیبدن 

در جهان با 2 درصد رشد سالیانه، از 250 هزار تن در 

رسیده   2021 سال  در  تن  هزار   300 به   2012 سال 

است. چین با در اختیار داشتن 43 درصد از سهم 

تولیدکننده مولیبدن در جهان  تولید، بزرگ ترین 

بازه  معدنی چین طی  تولید  محسوب می شود. 

زمانی ذکر شده با 3 درصد رشد ساالنه، از 104 هزار 

تن به 130 هزار تن رسیده است.

بعد از چین، کشورهای شیلی و آمریکا به  ترتیب 

با در اختیار داشتن 17 درصد و 16 درصد از سهم 

تولید، به  ترتیب در جایگاه دوم و سوم کشورهای 

تولیدات  که  دارند  قرار  مولیبدن  تولیدکننده 

معدنی مولیبدن در شیلی با 4 درصد رشد ساالنه 

طی بازه  زمانی 10 ساله، از حدود 35 هزار تن به 51 

هزار تن رسیده است. همچنین میزان تولید معدنی 

درصد   3 با  آمریکا  متحده  ایاالت  در  مولیبدن 

کاهش ساالنه، از حدود 60 هزار تن در سال 2012 به 

48 هزار تن در سال 2021 رسیده است.

الزم به ذکر است که با توجه به اطالعات در 

در سال  آمریکا  زمین شناسی  سازمان  از  دسترس 

2021، میزان ذخایر مولیبدن در جهان 16 میلیون تن 

اختیار  در  با  چین  کشور  که  است  شده  برآورد 

داشتن بیش  از نیمی از ذخایر جهان، بزرگ ترین 

دارنده ذخایر مولیبدن در جهان شناخته می شود. 

جزو  نیز  آمریکا  و  شیلی  کشورهای  همچنین 

از معادن مولیبدن  منابع غنی  کشورهای دارای 

محسوب می شوند.

همان   طور که در نمودار 1 قابل مشاهده است، 

تولید معدنی مولیبدن در سال های مورد  میزان 

کرده  طی  را  یکنواختی  نسبت  به  روند  بررسی، 

است اما در سال 2015، میزان تولید با کاهش تولید 

14 هزار تنی نسبت به سال قبل از آن مواجه شد که 

ناشی از کاهش قیمت جهانی مولیبدن و در نتیجه 

به تعلیق درآمدن فعالیت بسیاری از معادن آمریکا 

بوده است. عالوه براین، چین نیز بخشی از تولیدات 

کاهش  در  مسئله  این  که  داد  کاهش  را  خود 

صادرات مولیبدن در چین و همچنین در سطح 

جهانی تاثیرگذار بوده است اما پس از آن افزایش 

تقاضا به دلیل افزایش تولید محصوالت جانبی و 

همچنین افزایش تجارت محصوالت اصلی مولیبدن 

ازجمله فرومولیبدن و اکسید مولیبدن، منجر  به 

افزایش قیمت اکسید مولیبدن شد که تاثیر بسزایی 

در قیمت نهایی کنسانتره مولیبدن داشت که در 

نهایت منتج به صعودی شدن روند تولید مولیبدن 

در جهان شده است.

 

مصرف هم راستا با تولید مولیبدن در   
چین

همان  طور که گفته شده است، عالوه بر تولید، 

میزان مصرف مولیبدن در سال های 2012 تا 2021 در 

کشورهای برتر تولیدکننده مورد بررسی قرار گرفته 

که در نمودار 2 نشان داده شده است. مطابق با این 

نمودار، چین با در اختیار داشتن 42 درصد از سهم 

در  مولیبدن  مصرف کننده  بزرگ ترین  مصرف، 

جهان محسوب می شود که میزان مصرف آن طی  

بازه زمانی ذکر شده با 7 درصد رشد ساالنه، از 70 

هزار تن به 125 هزار تن رسیده است.

ایاالت متحده آمریکا نیز با در اختیار داشتن 19 

بزرگ  کشور  دومین  مصرف،  سهم  از  درصد 

مصرف کننده مولیبدن در جهان شناخته می شود 

که میزان مصرف مولیبدن آن با 2 درصد کاهش 

ساالنه طی بازه زمانی 10 ساله، از حدود 71 هزار تن 

به 58 هزار تن رسیده است.

کشور چین و ایاالت متحده آمریکا در لیست 

کشورهای مطرح تولیدکننده فوالد در جهان قرار 

دارند و از آنجایی که صنعت فوالد و آلیاژسازی، 

بزرگ ترین صنعت مصرف کننده مولیبدن محسوب 

می شود، این مسئله منجر به مصرف باالی مولیبدن 

در کشورهای مذکور شده است که مشابهت روند 

آمریکا  و  چین  در  مولیبدن  مصرف  و  تولید 

نشان دهنده این موضوع است.

ذکر این نکته ضروری است که کشور شیلی، 

علی رغم اینکه دومین کشور تولیدکننده مولیبدن 

در جهان به شمار می آید، بخش عمده مولیبدن 

کشورهای  سایر  به  کشور  این  از  تولیدی 

مصرف کننده مولیبدن از جمله چین، کره جنوبی 

و ژاپن صادر می شود و مصرف کننده بزرگی برای 

مولیبدن محسوب نمی شود.

شایان  ذکر است که مصرف ساالنه مولیبدن در 

سال های مورد بررسی با افت و خیز زیادی همراه 

بوده است که نوسان های موجود در صنعت تولید 

فوالد در جهان، مهم ترین عامل تاثیرگذار در مصرف 

سایر  و  تولیدکننده  برتر  کشورهای  در  مولیبدن 

کشورها در جهان محسوب می شود.
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« و 

به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، مولیبدن یکی از مهم ترین عناصر 

معدنی پر اهمیت در جهان محسوب می شود که از 

طریق تغلیظ کانی مولیبدنیت استخراج شده از معادن 

و همچنین تغلیظ کانه مس و تولید کنسانتره مولیبدن 

به  عنوان محصول جانبی واحدهای تغلیظ مس ازجمله 

روش های استحصال محصول به  شمار می رود.

قبضه بازار کنسانتره مولیبدن در جهان توسط 
آمریکای جنوبی

کنسانتره مولیبدن به  صورت مواد اولیه در صنایع مختلف از جمله فوالد و آلیاژسازی مورد استفاده قرار 
می گیرد و به  طور وی ژه در تولید آلیاژهای مورد نیاز صنعت هوایی و همچنین ریخته گری آهن از جمله ورق، 
میلگرد و لوله استیل کاربرد دارد. شیلی با در اختیار داشتن ۳1 درصد از سهم صادرات کنسانتره مولیبدن در 
سال ۲0۲1، بزرگ ترین صادرکننده مولیبدن در جهان شناخته می شود که کشورهای ژاپن و کره جنوبی، 
بزرگ ترین مقاصد صادرتی این کشور بوده اند. چین با در اختیار داشتن 1۴ درصد از سهم واردات جهانی، 

بزرگ ترین واردکننده مولیبدن در جهان محسوب می شود که شیلی بزرگ ترین مبدا وارداتی آن بوده است.

کنسانتره مولیبدن به  صورت مواد اولیه در صنایع 

مختلف از جمله صنایع شیمیایی، نفت و الکترونیک 

و  فوالد  صنعت  اما  می گیرد  قرار  استفاده  مورد 

آلیاژسازی، مهم ترین صنعت مصرف کننده این ماده 

معدنی شناخته می شود؛ به  طوری  که عمده ترین 

ساخت  جهت  آلیاژسازی  صنعت  در  آن  کاربرد 

فوالدهای ضدزنگ، فلزات مورد استفاده در صنایع 

هوایی و آلیاژهای مخصوص برای ساخت هواپیما 

اختصاص دارد. همچنین با توجه به اینکه مقاومت 

مولیبدن در برابر خوردگی حاصل از گرما بسیار باال 

و  ریخته گری  آهن های  ساخت  جهت  است، 

برابر  در  باالیی  سختی پذیری  که  ابرآلیاژهایی 

زنگ زدگی دارند، از آن استفاده می شود. از جمله این 

موارد می توان به ورق استیل، میلگرد استیل و لوله 

استیل در سایزهای مختلف اشاره کرد.

همان  طور که گفته شد، کاربرد گسترده کنسانتره 

مولیبدن در صنایع مختلف موجب شده است تا این 

قرار گیرد.  توجه  فلز در کشورهای صنعتی مورد 

بنابراین در این گزارش، میزان تجارت آن در سال های 

2012 تا 2021 در جهان مورد بررسی قرار گرفته و در 

نمودارهای 1 و 2 ارائه شده است. قابل ذکر است که 

از کد تعرفه 2613 جهت بررسی تجارت کنسانتره 

مولیبدن استفاده شده است. همچنین ذکر این نکته 

ضروری است که از دالیل اختالف بین روند میزان 

و صادرات جهانی کنسانتره مولیبدن در  واردات 

سال های مورد بررسی، بدون شک عدم ثبت برخی 

آمار و ارقام مربوط به تجارت توسط برخی کشورها و 

همچنین خطاهای آماری است.

شیلی، بزرگ ترین صادرکننده کنسانتره مولیبدن

با توجه به نمودار 1، میزان صادرات کنسانتره 

مولیبدن در جهان با 2 درصد رشد ساالنه، از حدود 

270 هزار تن در سال 2012 به حدود 310 هزار تن در 

سال 2021 رسیده است و شیلی با در اختیار داشتن 31 

صادرکننده  بزرگ ترین  صادرات،  سهم  از  درصد 

کنسانتره مولیبدن در جهان شناخته می شود. میزان 

صادرات این کشور با 3 درصد رشد ساالنه در بازه 

زمانی مذکور، از 76 هزار تن به 96 هزار تن رسیده 

بزرگ ترین  جنوبی،  کره  و  ژاپن  کشورهای  و  است 

مقاصد صادرتی آن در سال 2021 بوده اند.

همان گونه که در ابتدای گزارش نیز ذکر شد، 

یکی از روش های اقتصادی تولید کنسانتره مولیبدن 

در جهان، تولید آن به  عنوان محصول جانبی در معادن 

مس است. از این رو و با توجه به اینکه شیلی بزرگ ترین 

تولیدکننده مس معدنی در جهان شناخته می شود، 

بنابراین میزان تولید کنسانتره مولیبدن در این کشور 

باال بوده و با توجه به داده های منتشر شده توسط 

بزرگ  کشور  دومین  آمریکا  زمین شناسی  سازمان 

تولیدکننده کنسانتره مولیبدن جهان است. با توجه به  
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مصرف پایین این کشور و سود مناسب از صادرات 

کنسانتره مولیبدن، عمده تولیدات خود را به سایر 

کشورها صادر می کند.

بعد از شیلی، کشورهای آمریکا و پرو به  ترتیب با 

در اختیار داشتن 18 و 17 درصد از سهم صادرات، در 

جایگاه دوم و سوم صادرکنندگان کنسانتره مولیبدن 

در جهان قرار دارند. میزان صادرات ایاالت متحده با 

3 درصد رشد ساالنه در سال های مورد بررسی از 44 

هلند،  که  است  رسیده  تن  هزار  به 55  تن  هزار 

بزرگ ترین مقصد صادراتی این کشور بوده است. 

همچنین صادرات پرو با 6 درصد رشد ساالنه در بازه 

زمانی مذکور، از 33 هزار تن به 54 هزار تن رسیده 

است که شیلی و آمریکا بزرگ ترین مقاصد صادراتی 

آن به  شمار می روند. ذکر این نکته ضروری است که با 

توجه به اطالعات در دسترس از سازمان زمین شناسی 

آمریکا، عالوه بر شیلی، آمریکا و پرو نیز دارای ذخایر 

غنی مولیبدن نیز هستند و هم چنین در لیست 

کشورهای برتر تولیدکنندگان معدنی مولیبدن قرار 

تا کشورهای  است  منجر شده  امر  این  که  دارند 

مذکور، سهم عمده ای از صادرات کنسانتره مولیبدن 

در جهان را در اختیار داشته باشند.

همان طور که در نمودار 1 قابل مشاهده است، 

میزان صادرات جهانی مولیبدن از سال های 2012 تا 

2021 با فراز و فرودهای اندکی روبه رو بوده است اما به  

طور کلی روند صعودی را طی کرده است. این مسئله 

در  مولیبدن  معدنی  تولید  رشد  نشان دهنده 

کشورهای دارای منابع غنی مولیبدن از جمله شیلی، 

ایاالت متحده و پرو و رشد مصرف در کشورهای 

مورد  سال های  در  مولیبدن  عمده  مصرف کننده 

بررسی بوده است.

 

چین، بزرگ ترین واردکننده کنسانتره   
مولیبدن

با توجه به نمودار 2، میزان واردات کنسانتره 

مولیبدن در جهان با 2 درصد رشد ساالنه، از حدود 

293 هزار تن در سال 2012 به حدود 350 هزار تن در 

سال 2021 رسیده است. چین با در اختیار داشتن 14 

درصد از سهم واردات، بزرگ ترین واردکننده کنسانتره 

مولیبدن در جهان شناخته می شود که میزان واردات 

آن با 19 درصد رشد ساالنه در بازه زمانی ذکر شده، از 

و شیلی،  است  تن رسیده  هزار  به 50  تن  هزار   10

بزرگ ترین مبدا وارداتی آن در سال 2021 بوده است.

شایان  ذکر است که چین، بیش از 50 درصد از 

ذخایر مولیبدن را در جهان در اختیار دارد و بزرگ ترین 

تولیدکننده معدنی مولیبدن به شمار می رود اما سهم 

عمده این کشور از تولید فوالد در جهان موجب شده 

است تا بزرگ ترین مصرف کننده مولیبدن در جهان 

نیز محسوب شود. این مسئله منجر به واردات باالی 

کنسانتره مولیبدن در این کشور شده است.

کره جنوبی در لیست کشورهای برتر تولیدکننده 

فوالد در جهان قرار دارد. بنابراین همان  طور که گفته  

شده است، با توجه به  اینکه فوالد بزرگ ترین صنعت 

مصرف کننده مولیبدن به شمار می رود، موجب شده 

است تا کره جنوبی با در اختیار داشتن 13 درصد از 

سهم واردات، دومین واردکننده مولیبدن در جهان 

محسوب شود. میزان واردات آن با 8 درصد رشد 

ساالنه در سال های مورد بررسی، از 21 هزار تن به 44 

هزار تن رسیده و شیلی، بزرگ ترین مبدا وارداتی آن 

در سال 2021 بوده است.

کنسانتره  واردات  میزان   ،2 نمودار  با  مطابق 

مولیبدن در جهان با فرازونشیب های متعددی روبه رو 

بوده است که نوسان های صنعت تولید فوالد در 

جهان، مهم ترین عامل تاثیرگذار در آن بوده است؛ به  

طوری  که از سال های 2014 تا 2016، واردات کنسانتره 

مولیبدن در جهان با کاهش 40 هزار تنی روبه رو شد. 

نابسامانی مالی شرکت های فوالدی در آن برهه زمانی 

و کاهش تقاضا و تولید در صنعت فوالد در جهان، 

عمده ترین دلیل این مسئله بوده است، عالوه براین، 

کاهش بخشی از صادرات چین در آن بازه زمانی، 

منجر به کاهش واردات و در نتیجه مصرف تولیدات 

داخلی در چین شده است که این مسئله نیز مزید بر 

علت بوده و موجب کاهش تجارت مولیبدن در جهان 

شده است.
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 افزایش قیمت زغال سنگ متالورژیکی  در سه  ماهه اول ۲۰۲۳

تحریم، نتایج مثبتی دربرداشته است
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از موسسه »Platts«، پریمیوم زغال سنگ 

کک شو با نوسان  پایین این موسسه، با در نظر گرفتن 

درصد   9 یا  تن  هر  در  دالر  استرالیا، 24  پایه  فوب 

افزایش یافت و پریمیوم فصل به فصل به 294 دالر و 

50 سنت در هر تن رسید. این در حالی است که 

پریمیوم با نوسان پایین به شرط تحویل به کمرگ چین 

با هفت دالر در هر تن یا 2 درصد افزایش، به 315 دالر 

در هر تن در پایان سه ماهه چهارم 2022 رسید.

 در همیـن حـال، افزایـش بیـش از حـد میانگیـن 

بارش های پیش بینی شـده توسـط اداره هواشناسـی 

اسـترالیا بـرای ماه هـای ژانویـه تـا مـارس 2023 بـرای 

شرق ایالت کوئینزلند استرالیا، می تواند به سومین 

کشـور  سـوی  از  عرضـه  در  اختـالل  متوالـی  سـال 

استرالیا منجر شود.

کشور چین به عنوان عامل نوسانی   
مهم پریمیوم ها در سال ۲0۲۳

دریایی  محموله های  تجارت  جهانی  حجم 

 52 با  فیزیکی  بازار  در  متالورژیکی  زغال سنگ 

درصد کاهش در سال، به 9 میلیون و 800 هزار تن 

در سال 2022 رسید. موسسه »Platts« در مجموع 

193 معامله بازار فیزیکی برای محموله های دریابی 

گزارش  را  سال 2022  در  متالورژیکی  زغال سنگ 

کرد که شامل پریمیوم زغال سنگ متالورژیکی 

کک شوی  زغال سنگ  دوم،  درجه  ممتاز، 

بازار دریایی زغال سنگ متالورژیکی در حالی به فصل نخست سال ۲0۲۳ قدم می گذارد که امیدها 
برای تسهیل تجارت بین چین و استرالیا شدت گرفته و در عین حال با توجه به شرایط اقلیمی، بارندگی 

در ایالت کوئینزلند استرالیا در حال افزایش است.

  افزایش قیمت زغال سنگ متالورژیکی
 در سه  ماهه اول ۲۰۲۳

نیمه خشک و نیمه نرم و زغال سنگ پودر شده برای 

استفاده در فوالدسازی بود.

ایـن آمـار بـا حجـم 20 میلیـون و 600 هـزار تـن 

توسـط  شـده  محاسـبه  فیزیکـی  بـازار  معامـالت 

موسسه »Platts« در سال 2021 مقایسه شد. از کل 

معامـالت گـزارش شـده برای سـال 2022، حـدود 83 

درصـد متعلـق بـه پریمیـوم زغال سـنگ کک شـوی 

آن حـدود 15 درصـد  از  پـس  و   »PHCC« خشـک

بـود.   »PCI« شـده  پـودر  زغال سـنگ  بـه  متعلـق 

همچنین حدود 90 درصد از معامالت بازار فیزیکی 

 »PHCC« پریمیـوم زغال سـنگ کک شـوی خشـک

بررسـی شـده متعلـق بـه محموله هایـی بـود کـه در 

کارخانـه  درب  و  چیـن  بازارهـای  در   2022 سـال 

 

تولیدکننده تحویل داده شدند.

که  می کنند  استدالل  بازار  فعاالن  از  برخی 

می توان به بهبود وضعیت بازار فیزیکی با بهبود 

روابط ژئوپلیتیکی بین چین و استرالیا که به طور 

بالقوه منجر به تقاضای چین برای زغال سنگ استرالیا 

اساس  بر  داشت.  امید  می شود،   2023 سال  در 

داده های موسسه »Platts«، تا قبل از ممنوعیت 

غیررسمی فروش زغال سنگ در سه ماهه چهارم 

2020، حدود 80 درصد از نقدینگی بازار فیزیکی به 

درجات  با  متالورژیکی  زغال سنگ  تحویل  شرط 

مختلف کیفی به کمرگ چین تعلق داشت.

چندیـن منابـع مطلـع بازار در چین، سـنگاپور و 

اندونـزی در اوایـل مـاه ژانویـه 2023 بـه موسسـه 

»Platts« اطـالع دادنـد کـه چیـن در آسـتانه لغـو 

ممنوعیـت بیـش از دو سـاله غیررسـمی واردات 

زغال سـنگ حرارتی و زغال سـنگ کک  شـو اسـترالیا 

بـرای تامیـن انـرژی نیروگاه هـای بـرق و فـوالد خـود 

اسـت. بـه عـالوه چیـن بـه دنبـال گسـترش منابـع 

خریـد و کاهـش اختـالالت جریان مبـادالت تجاری 

پس از جنگ روسیه و اوکراین است.

 عالوه براین، کمیسـیون تعرفه گمرکی شـورای 

دولتـی چیـن در تاریـخ 28 دسـامبر گـزارش برنامـه 

تنظیم تعرفه سال 2023 را منتشر کرد که در آن بر 

انقضـای تعرفـه گمرکی صفر تا 31 ماه مـارس 2023 

برای واردات زغال سنگ متالورژیکی و زغال سنگ 

دلیـل  بـه  اندونـزی  و  اسـترالیا  جـز  بـه  کک شـو 
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قراردادهای آزاد تجاری منطقه ای تاکید کرد.

یک تاجر بین المللی اعالم کرد که اگر واردات 

زغال سـنگ بـه چیـن دوبـاره آغـاز شـود و تعرفه هـای 

تعیین شـده بر زغال سـنگ استرالیا موجب افزایش 

قیمت هـا شـود، ممکـن اسـت حجـم تقاضـای بـازار 

فیزیکی برای زغال سـنگ متالورژیکی با انرژی باال، 

خاکسـتر کـم و سـولفور پاییـن اسـترالیا بـرای تغذیه 

کوره های بلند چین به شدت افزایش  یابد.

ادامه روند واگرایی بین بازارهای   
زغال سنگ حرارتی و متالورژیکی

موسسـه  توسـط  بـازار  بررسـی های  اسـاس  بـر 

قیمـت  افزایشـی  رونـد  علی رغـم   ،»Platts«

زغال سـنگ متالورژیکـی که باعـث کاهش اختالف 

قیمـت بـا زغال سـنگ حرارتـی شـده اسـت، تفکیـک 

بازارهـای زغال سـنگ حرارتـی و متالورژیکـی  بیـن 

می تواند در سه ماهه اول 2023 ادامه یابد.

سـال 2022 شـاهد عـدم تطابـق حجـم عرضـه و 

تقاضـای جهانـی در بخـش زغال سـنگ حرارتـی بـه 

دلیل اختالالت آب و هوایی در اندونزی و استرالیا 

مـاه  اوکرایـن در  و  در کنـار شـروع جنـگ روسـیه 

فوریه 2022 بود.

قیمــت زغال ســنگ حرارتــی بالفاصلــه پــس از 

شــروع جنــگ روســیه و اوکرایــن افزایــش یافــت و 

ســپس در ســطوح باالیــی تثبیــت شــد. فعــاالن بــازار 

دریایــی  محمولــه  قیمــت  می کننــد  پیش بینــی 

بــه  اروپــا  بــه علــت گرایــش  زغال ســنگ حرارتــی 

ســوخت های دیگــر بــه دلیــل کمبــود عرضــه گاز در 

ــن حــال، انتظــار  ــا ای ــد. ب ــش یاب تابســتان 2023 افزای

مــی رود ســقف قیمــت گاز کــه توســط اتحادیــه اروپا 

تعییــن شــده اســت، افزایــش قیمت هــا را تحــت 

کنترل نگه دارد.

یـک تاجـر مسـتقر در سـنگاپور اعـالم کـرد که با 

افزایـش قیمت زغال سـنگ کک شـو در حـال حاضر، 

بایـد دیـد کـه آیـا زغال سـنگ حرارتـی و زغال سـنگ 

متالورژیکی دوباره از نظر سطح قیمت در سه ماهه 

اول 2023 بـه یـک میـزان متعادلـی خواهند رسـید یا 

اینکـه ایـن مسـئله بـا توسـعه بازارهای جهانـی فوالد 

مشخص خواهد شد.

جهت قیمت فوب استرالیا  
قیمت هــای صادراتــی اســترالیا بــرای درجــات 

 2023 اول  ماهــه  ســه  در  زغال ســنگ  مختلــف 

تحــت تاثیــر عوامــل حجم عرضه و تقاضــا، از جمله 

بهبــود وضعیــت آب وهــوا در ایالــت کوئینزلنــد 

اســترالیا و حجــم تقاضــای جهانــی فــوالد بــرای ســه 

عالوه برایــن،  بــود.  خواهــد  جــاری  ســال  ماهــه 

قیمــت زغال ســنگ حرارتــی طی فصل زمســتان در 

قیمت هــای  تعییــن  بــرای  شــمالی  نیمکــره 

و  پودرشــده  زغال ســنگ  و  کک شــو  زغال ســنگ 

نیمه نرم به دقت بررسی می شود.

تاثیـر متقابـل بیـن تحویـل محصـول بـه کمـرگ 

چیـن و فـوب اسـترالیا نیـز می توانـد شـاهد بهبـود 

مجـدد  واردات  امـکان  اگـر  باشـد،  ارتبـاط  ایـن 

زغال سنگ استرالیا به چین در سه ماهه اول 2023 

فراهم شود. از نظر تاریخی، قیمت گذاری تحویل 

سـقف  یـک  می توانـد  چیـن  کمـرگ  بـه  محصـول 

عرضـه  اختـالل  زمان هـای  اسـتثنای  بـه  قیمـت 

جهانـی بـه دلیـل وقـوع طوفـان در پایتخت جهانی 

بـرای  کوئینزلنـد  ایالـت  یعنـی  زغال سـنگ  تولیـد 

فوب استرالیا باشد.

 ،»Platts« موسسـه  داده هـای  اسـاس  بـر 

میانگیـن اختـالف قیمت بیـن پریمیوم نوسـان کم 

بـا شـرط تحویـل محصـول بـه کمـرگ چیـن و فـوب 

واردات  غیررسـمی  ممنوعیـت  از  قبـل  اسـترالیا 

حدود 18 دالر در هر تن بود.

یـک تاجـر مسـتقر در هنـد بیان کرد که سـوالی 

کـه در ایـن جـا مطـرح می شـود، ایـن اسـت کـه آیـا 

چیـن بـه طـور کامل واردات زغال سـنگ از اسـترالیا 

را از سـر خواهـد گرفـت و یـا ایـن اتفـاق بـه گونـه ای 

دیگـر رقـم می خـورد. دالیلـی وجـود دارد کـه بـاور 

کنیم چین دوباره توسط فعاالن بازار بین المللی به 

دلیـل تاثیـر قیمت گـذاری در ایـن کشـور بـر سـایر 

نقاط جهان تحت نظر خواهد بود.
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عضو هیئت مدیره شرکت آلیاژ جوش آریا، تولیدکننده سیم جوش  توپودری گفت: اگرچه تحریم 
منجر به دشواری های بسیاری در حوزه تولید شده اما باعث شده است تا بسیاری از فعاالن صنعتی 
در مسیر خودکفایی گام بردارند و مهندسی معکوس و بومی سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز 

خود را در دستور کار قرار دهند.

تحریم، نتایج مثبتی دربرداشته است

مرتضــی بهــزاد اول در گفت وگــو بــا خبرنــگار 

پایــگاه خبــری و تحلیلــی »فلــزات آنالیــن« بیــان 

کــرد: زمینــه فعالیــت شــرکت آلیــاژ جــوش آریــا 

ســاخت  و  ســخت پوش کاری  خدمــات  ارائــه  

تجهیــزات و قطعــات مقــاوم بــه ســایش و خوردگــی 

و  فوالدســازی  و  معــدن  بخــش  تولیــد  خطــوط 

خطــوط  غلتک هــای  انــواع  بازســازی   همچنیــن 

ــورد گــرم و فورمینــگ در  ریخته گــری پیوســته، ن

صنعــت فــوالد اســت. ســیم جوش های توپــودری 

جهــت عملیــات ســخت پوش کاری و پوشــش کاری 

مقــاوم بــه خوردگــی جهــت افزایــش عمــر قطعــات 

و تجهیزات، در مجموعه تولید می شود.

وی در همیــن راســتا افــزود: مــا موفــق بــه تولیــد 

ــه روش جوشــکاری  ــه ب ورق هــای ضدســایش دوالی

خاورمیانــه،  در  بــار  نخســتین  بــرای  شــده ایم. 

جــوش کاری پوششــی بــر روی تجهیــزات ســرچاهی 

مورد اســتفاده در صنعت نفت و گاز در مجموعه 

مــا انجــام شــده اســت. یــک ســری تجهیــزات بخــش 

معــدن، فــوالد و ســیمان کــه در معــرض ســایش قــرار 

دارنــد نیــز در ایــن شــرکت بــه روش جــوش کاری 

ضدسایش می شوند.

عضــو هیئــت مدیــره شــرکت آلیــاژ جــوش آریــا 

در ارتبــاط بــا تولیــد ســیم جوش های توپــودری در 

ایــن مجموعــه، عنــوان کــرد: الیــه بیرونــی ایــن 

ســیم جوش ها از ورق آهنــی و داخــل آن نیــز از 

فروآلیاژهــا ماننــد فروکــروم تشــکیل شــده اســت. 

ــودری در قطرهــای مختلــف  ســیم جوش های توپ

ماننــد 2٫8 میلی متــر بــر اســاس اســتانداردهای 

ــف  ــاز مشــتریان مختل ــن نی ــا جهــت تامی روز دنی

تولید می شوند.

نوسان نرخ ارز مشکل آفرین است  
بخــش  چالش هــای  بــه  ادامــه  در  اول  بهــزاد 

تولیــد در 10 ماهــه ســال جــاری اشــاره کــرد و گفــت: 

عضو هیئت مدیره شرکت آلیاژ جوش آریا:

پیــدا نمی کنــد. علی رغــم اینکــه کلیــه مراحــل اعــم 

از ثبــت ســفارش و… بــه صــورت قانونــی انجــام 

می شــود، در هنــگام ورود کاال بــا مشــکل مواجــه 

می شــویم و در حالــی کــه قراردادهــای مختلــف را 

ــا قیمــت مشــخص ارز منعقــد می کنیــم، نوســان  ب

را  مــا  برنامه ریزی هــای  تمامــی  ارز  نــرخ  یک بــاره 

مختل می سازد.

عمــده مــواد اولیــه مــورد نیــاز تولیــد ســیم جوش 

وارداتــی بــوده و نوســان نــرخ ارز طــی چنــد مــاه 

اخیــر، بــه شــدت عملکــرد مجموعــه را تحــت تاثیــر 

قــرار داده اســت. همچنیــن در تخصیــص ارز نیــز بــا 

مشــکل روبــه رو هســتیم و در حالــی که پیــش از این 

واردات مــواد اولیــه بــا ارز نیمایــی انجــام می شــد، 

در حــال حاضــر ایــن ارز بــه واردکننــدگان تخصیــص 

ماشــین آالت  و  تجهیــزات  خصــوص  در  وی 

مــورد اســتفاده در ایــن مجموعــه، تصریــح کــرد: مــا 

نمایندگــی یــک شــرکت خارجــی را در ســال 1381 بــر 

بــه خریــد  ادامــه موفــق  امــا در  عهــده داشــتیم 

ماشــین آ الت  و  تجهیــزات  واردات  و  تکنولــوژی 

مــورد نیــاز تولیــد ســیم جوش توپــودری شــدیم. در 

حــال حاضــر بخش عمــده ای از قطعات و تجهیزات 
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در حال حاضر بانک ها 
و موسسات مالی در 

تامین اعتبارات جهت 
اعطای وام و تسهیالت 
به واحدهای تولیدی با 
مشکل مواجه شده اند 

و بر همین اساس 
نمی توان امید چندانی به 

دریافت وام داشت

مشــکل  و  اســت  شــده  بومی ســازی  نیــاز،  مــورد 

خاصی در این زمینه نداریم.

ــا  ــاژ جــوش آری ــره شــرکت آلی عضــو هیئــت مدی

ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت بومی ســازی در صنعــت، 

اذعــان کــرد: خوشــبختانه اقدامات موثــری در حوزه 

بومی ســازی در شــرکت های بــزرگ فــوالدی ماننــد 

فــوالد مبارکــه طــی ســالیان اخیــر انجــام شــده اســت. 

مجموعــه آلیــاژ جــوش آریــا نیــز موفــق بــه مهندســی 

معکــوس بســیاری از تجهیــزات و قطعات مــورد نیاز 

ســخت پوش کاری شــده و توســعه بومی ســازی را در 

دستور کار خود قرار داده است.

دامپینگ روسیه به صنعت فوالد   
آسیب زد

بهــزاد اول در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار »فلــزات 

آنالیــن« مبنــی بــر اینکــه ارزیابــی شــما از شــرایط 

گفــت:  فــوالد کشــور چیســت،  کنونــی صنعــت 

هم زمــان بــا دامپینــگ روســیه در ســال گذشــته 

صادراتــی  بازارهــای  در  ایــران  ســهم  میــالدی، 

کاهــش یافــت و همیــن مســئله فوالدســازان بــزرگ 

کشــور را بــا چالــش مواجــه کــرد. از ســوی دیگــر، 

ــرق و گاز واحدهــای فــوالدی در روزهــای  قطعــی ب

ایــن  تولیــد  کاهــش  بــه  منجــر  ســال،  مختلــف 

مجموعه هــا شــده اســت. مــا نســبت بــه نصــب 

ژنراتــور بــرای تامیــن بــرق کارخانــه بــه ویــژه در 

روزهــای گــرم ســال اقــدام کرده ایــم. بــا ایــن وجــود، 

واحدهــای  بــرق  پنج شــنبه  و  دوشــنبه  روزهــای 

صنعتــی فعــال در شــهرک صنعتــی اشــتهارد قطــع 

می شــود و متاســفانه راهــکار مناســبی بــرای رفــع 

معضل قطعی برق در نظر گرفته نشده است.

بــر  تاثیــر تحریــم   وی در ادامــه در خصــوص 

تولیــد، اظهــار داشــت: اگرچــه تحریــم منجــر بــه 

ــا  ــد شــده ام دشــواری های بســیاری در حــوزه تولی

ــدگان در  باعــث شــده اســت بســیاری از تولیدکنن

دنبــال  بــه  و  بردارنــد  گام  خودکفایــی  مســیر 

و  قطعــات  بومی ســازی  و  معکــوس  مهندســی 

تکنولــوژی  باشــند.  خــود  نیــاز  مــورد  تجهیــزات 

توپــودری  ســیم جوش  تولیــد  در  اســتفاده  مــورد 

بــه یــک شــرکت انگلیســی  مجموعــه مــا متعلــق 

اســت. حــدود هشــت ســال پیــش بــا شــدت گرفتــن 

ایــن  بــه خریــد  تحریم هــا علیــه کشــور، تصمیــم 

نیــاز  مــورد  دســتگاه های  واردات  و  تکنولــوژی 

بــه  حاضــر  حــال  در  خوشــبختانه  و  گرفتیــم 

ایــن ســیم جوش ها دســت  تولیــد  خودکفایــی در 

یافته ایــم. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه امــکان 

و همچنیــن  خــاص  قطعــات  برخــی  بومی ســازی 

ــواد اولیــه از بــازار داخلــی وجــود  تامیــن برخــی م

نــدارد و مــا ناچــار بــه تامیــن آن هــا از بازارهــای 

وارداتی هستیم.

نیازمند تخصیص ارز برای واردات   
برخی مواد اولیه هستیم

عضــو هیئــت مدیــره شــرکت آلیــاژ جــوش آریــا 

بــا بیــان اینکــه تثبیــت نــرخ ارز و تخصیــص ارز 

کافــی بــه واردکننــدگان مــواد اولیــه، بزرگ تریــن 

لطــف دولــت در حــق واحدهــای صنعتــی اســت، 

و  بانک هــا  حاضــر  حــال  در  کــرد:  خاطرنشــان 

جهــت  اعتبــارات  تامیــن  در  مالــی  موسســات 

اعطــای وام و تســهیالت بــه واحدهــای تولیــدی بــا 

اســاس  همیــن  بــر  و  شــده اند  مواجــه  مشــکل 

نمی توان امید چندانی به دریافت وام داشت.

بهــزاد اول در ارتبــاط بــا فعالیــت در عرصــه 

تولیــد  ظرفیــت  کــرد:  خاطرنشــان  صــادرات، 

ــه قــدری اســت  ســیم جوش توپــودری مجموعــه ب

نیــاز مشــتریان داخلــی را برطــرف  بتوانیــم  کــه 

کنیــم و بــه همیــن علــت بــه دنبــال حضــور در 

بازارهــای صادراتــی نیســتیم. البتــه توانایــی کافــی 

جهــت افزایــش تولیــد و صــادرات ایــن محصــول 

وجــود دارد و شــاید در آینــده تولیــدات خــود را 

صادر کنیم.

ــان در خصــوص چشــم انداز صنعــت  وی در پای

یــادآور شــد: خوشــبختانه صنعــت فــوالد  فــوالد، 

پیشــرفت  بــا  اخیــر  ســال   15 تــا   10 طــی  کشــور 

چشــمگیری همــراه شــده و اتفاقــات خوبــی در ایــن 

صنعــت رخ داده اســت. در صورتــی کــه موانــع 

فوق الذکــر رفــع شــود و حمایــت بیشــتر از تولیــد در 

دســتور کار دولــت قــرار بگیــرد، می توانیــم نســبت 

به آینده صنعت فوالد امیدوار باشیم.
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ابعـاد  LAUNDER و SLAGGING PANEL در 
فوالدسـازی  ناحیـه  بـه  مربـوط  مختلـف 
شـرکت فـوالد مبارکـه و مس سرچشـمه با 
دقـت و کیفیـت بسـیار باال، مهـر تاییدی بر 
توانایی های این شـرکت دانش بنیان اسـت

 متنوع سازی با تکیه بر دانش متخصصان داخلی 
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