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سرمقاله

زمانی که طرح هدفمندی یارانه ها در حدود 12 سال پیش به صورت 

جدی مطرح شد و به مرحله اجرا درآمد، دالیل متعددی برای آن بیان و 

اهداف زیادی برای این امر در نظر گرفته شد. از جمله این اهداف 

می توان به خروج از سیستم یارانه در فروش سوخت و کاهش اتالف 

انرژی، جلوگیری از چند نرخی شدن قیمت سوخت، جلوگیری از قاچاق 

سوخت به خارج از کشور به علت اختالف قیمت فاحش داخلی و جهانی 

و در نهایت استفاده از درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه ها در 

احداث تاسیسات زیربنایی از جمله نیروگاه ها و پاالیشگاه ها و همچنین 

بازسازی و توسعه شبکه های انتقال و توزیع انرژی و... اشاره کرد. اکنون 

بیش از یک دهه از آن زمان می گذرد و شواهد موجود نشان می دهد که 

تا چه حد این اهداف محقق شده اند!  با توجه به مشکالت و مسائل به 

وجود آمده طی هفته های اخیر در تامین گاز صنایع معدنی کشور به 

ویژه فوالد، موضوع گاز به عنوان سوخت برتر نسبت به سایر سوخت ها 

و دارای بیشترین مزیت از جمله پایین بودن آالیندگی، سهولت استخراج 

و انتقال، بی  نیازی نسبی به پاالیش و وجود ذخیره بسیار زیاد در کشور، 

در کانون توجه و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تولید و صنعت 

در برخی زمینه  ها وابستگی های 100 درصدی به امکانات و عواملی دارد 

که در کشور ما مطلقا دولتی بوده و تنها تامین کننده آن ها دستگاه ها و 

سازمان های دولتی هستند. از جمله این عوامل می توان به سوخت، 

انرژی الکتریکی، خدمات مخابراتی و شبکه ای و بعضا آب اشاره کرد. از 

طرفی یک تولیدکننده می تواند بعضی از عوامل تولید خود مانند مواد 

اولیه، ماشین آالت، قطعات و ابزار ، خدمات حمل ونقل و امثال آن ها را به 

طور آزاد تهیه کند اما بدون شک قادر به تامین عوامل زیربنایی که 

پیش تر ذکر شد، از تامین کنندگانی به جز تامین کنندگان دولتی نیست. 

این بدین معنا است در شرایطی که این امکانات از تولیدکننده سلب و یا 

محدودیتی در آن ها ایجاد می شود، تمامی امکانات و سرمایه گذاری های 

و  برنامه ریزی ها  و  مانده  باقی  استفاده  بدون  صنعت  صاحب 

بودجه بندی ها به طور کلی مختل می شوند. قریب به دو سال است که 

قیمت گاز طبیعی برای مصرف کنندگان صنعتی افزایش قیمت 21 

برابری داشته است. اینکه چه مکانیزمی موجب این افزایش قیمت شده 

است و اینکه چرا تولیدکننده باید تاوان کاهش ارزش پول ملی )فرایندی 

که هیچ نقشی در ایجاد و هیچ اختیاری در رفع آن ندارد( را بدهد، مورد 

با  تولیدکننده  وقتی  که  است  این  اصلی  موضوع  نیست؛  بحث 

مشقت های فراوان در کنار افزایش 6 برابری قیمت برق چنین افزایش 

قیمتی را برای گاز هم تقبل می کند، باز هم اطمینان ندارد همیشه یک 

جریان پایدار گاز در اختیار خواهد داشت. نکته تامل برانگیزتر اینکه در 

بحبوحه کار و در مجادله با بسیاری از موانع و کمبودها، ناگهان مامور 

اداره گاز با یک دستور کتبی از راه می رسد و اقدام به قطع جریان گاز 

می کند. صرفا به این دلیل که هوا سرد شده است و در صورت عدم 

قطع گاز مصرف کنندگان صنعتی، باید انشعابات خانگی قطع شوند که 

این مسئله فاجعه بارتر خواهد بود. سرمای زمستان یک اتفاق پیش بینی 

نشده و حادثه غیرمترقبه نیست که بخواهد منجر به چنین فاجعه ای 

شود و آنچه در پاییز و زمستان سال جاری به وقوع پیوست، تنها در حد 

بارش بسیار متعارف و عادی و طبعا افت دمای بعد از آن بود؛ در 

بسیاری از کشورهای دنیا، هر ساله سرمایی به مراتب شدیدتر از این 

میزان اتفاق می افتد. در سال 1386، موج سرمایی شدید و طوالنی در 

کشور خود داشتیم که به سبب بارش برف فراوان، تعدادی از جاده ها و 

حتی آزادراه ها تا یک هفته مسدود شدند اما هرگز چنین آشفتگی در 

گازرسانی مشاهده نشد. از آن تاریخ تاکنون چه اتفاقی در کشور رخ داده 

که سرمایی با شدتی به مراتب کمتر از آن، می تواند چنین بحرانی را 

ایجاد و بسیاری از صنایع را وادار به تعطیلی کند و با وجود این تعطیلی 

هم جریان گاز هزاران مصرف کننده خانگی قطع شود؟   از سوی دیگر، 

نبود جریان وحدت رویه بین سازمان های دولتی نیز بار خود را تماما بر 

دوش صنعتگر تحمیل می کند. علی رغم محدودیت و یا قطع گاز، 

سوخت مایع مناسب )نفت گاز( از سوی شرکت تهیه و توزیع فرآورده 

های نفتی به عنوان جایگزین در اختیار واحدهای تولیدی قرار نمی گیرد 

و سازمان حفاظت محیط زیست نیز به هیچ عنوان به واحدهای صنعتی 

به استثنای نیروگاه ها و صنایع سیمان اجازه استفاده از نفت کوره را 

نمی دهد. تمام این عوامل دست به دست هم می دهند و در نهایت 

صنعتگران را تسلیم و وادار به توقف تولید می کنند و در آخر تولیدکننده 

می ماند و تعهدات وی به کارگر، مشتری، بانک، بیمه، دارایی و... .

نقل است که نیمه شبی مردی را باالی دیوار خانه ای دیدند. پرسیدند: 

آن جا چه می کنی؟ پاسخ داد: نی می زنم. گفتند: این چه نی زدنی است که 

صدا ندارد؟ گفت: صدایش فردا صبح در می آید! در پایان باید به این 

واقعیت تلخ اشاره کرد که صدای این کاهش تولید، افت درآمد ناخالص و 

کاهش ورود ارز به کشور و در نهایت افزایش بیشتر نرخ ارز به زودی با 

دمیدن صبحی که چندان دور نیست، در خواهد آمد و اگر مسئوالن دولتی 

ذی ربط به فریاد تولید و صنعت نرسند، متاسفانه شرایط از این هم بدتر 

خواهد شد. از گفتن این واقعیت  که توسعه و سهمیه بندی مانعه الجمعند و 

سکوت متولیان امر دیگر خسته شده ایم؛ لطفا یکی را انتخاب کنید!

لطفا یکی را انتخاب کنید!

عبداهللتیمورینیا
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 ابالغیه های جدید، صادرات محصوالت مسی 
را غیراقتصادی خواهد کرد

مجید ضیائی، مدیرعامل شرکت صنایع مس شهید باهنر در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

با توجه به افزایش کاربرد روزافزون فلز مس در صنایع مختلف و همچنین مصرف چند برابری آن 
درخودروهای برقی در مقایسه با خودروهای بنزینی و گازوئیلی و برنامه کشورهای توسعه یافته در جهت حذف 
خودرو با سوخت فسیلی طی چندسال آینده ، افزایش تولید و همچنین صادرات محصوالت مسی و آلیاژی به 
منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر در دستور کار کشورهای درحال توسعه  قرار گرفته است. در حالی که حدود 
300 هزار تن کاتد مس در ایران تولید می شود و فرآوری و تولید انواع محصوالت  مسی و آلیاژی و در ادامه 
صادرات آن ها می تواند زمینه  ارزآوری و همچنین اشتغال زایی آن هم در شرایط تحریمی را فراهم سازد، دولت 
تولیدکنندگان این محصوالت را موظف به عرضه 100 درصدی ارز حاصل از صادرات در سامانه نیمایی کرده 
است. شرکت صنایع مس شهید باهنر به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت نیمه ساخته مسی و آلیاژی 
در خاورمیانه همواره عملکرد موفق و روبه رشدی در صادرات محصوالت تولیدی خود داشته است و بدون شک 
با رفع 100 درصدی تعهد ارزی، عملکرد صادراتی و سودآوری این شرکت با چالش مواجه خواهد شد. در 
همین راستا، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« گفت وگویی با مجید ضیائی، مدیرعامل این 

شرکت تدارک دیده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند: 
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ارزیابی شما از عملکرد 10 ماهه امسال   
شرکت صنایع مس شهید باهنر در تولید و 

فروش چیست؟
و  مسـی  محصـوالت  انـواع  تولیـد  مجمـوع 

آلیاژی مجموعه در 10 ماهه امسـال، به 29 هزار و 

566 تن رسـیده اسـت که در مقایسـه با 29 هزار و 

110 تـن محصـول تولیدشـده در مدت زمان مشـابه 

سـال قبـل، یـک درصـد رشـد را نشـان می دهـد. 

همچنین مجموع فروش شرکت در 10 ماهه سال 

جـاری، 28 هـزار و 640 تـن بـوده کـه ایـن میـزان 

نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل یعنی 28 هزار و 

59 تـن، 2 درصـد رشـد داشـته اسـت. نکتـه قابـل 

توجـه در ایـن مـدت، میزان درآمد شـرکت حاصل 

از فـروش داخلـی، صادراتـی و ارائـه خدمات بوده 

هـزار   54 درآمـد  بـه  شـرکت  کـه  جایـی  اسـت؛ 

میلیـارد ریالـی دسـت پیـدا کـرده کـه ایـن میـزان 

نشـان از رشـد 24 درصـدی نسـبت به مـدت زمان 

مشـابه سـال قبـل یعنـی درآمـد 44 هـزار میلیـارد 

اعمـال  عـدم  درصـورت  البتـه  دارد.  ریالـی 

محدودیت های ناشـی از قوانین صادراتی میزان 

ایـن  از  باالتـری  سـقف  شـرکت  فـروش  و  تولیـد 

اعـداد بـود کـه متاسـفانه قوانین موضوعـه مانع از 

تحقق آن شد.

توضیحاتی در خصوص تاریخچه شرکت   
صنایع مس شهید باهنر و سبد محصوالت 

تولیدی این شرکت ارائه بفرمایید.
شـرکت صنایع مس شـهید باهنر 37 سـال قبل 

بـه عنـوان صنایـع جنبـی مـس و بـا هـدف ایجـاد 

ارزش  افـزوده بـر روی کاتـد تولیـدی در مجتمـع 

مـس سرچشـمه پایه ریـزی شـد. ایـن شـرکت از 6 

کارخانـه ذوب و ریخته گـری، نـورد، اکسـتروژن و 

کشـش، تولید لولـــــه مســـــی، بــــاسبار و سـکه زنی 

تشـکیل شـده اسـت. ایـن مجموعـه کـه بزرگ ترین 

کارخانـه تولیـد محصـوالت مسـی و آلیاژهـای مس 

در خاورمیانـه بـه شـمار می آیـد، هم اکنـون بالـغ بـر 

سـه هزار کد محصول صادراتی بر پایه مس تولید 

می کند که ارزش افزوده  حدود 15 تا 20 درصدی 

بـرای کاتدهـای تولیـدی در معـادن مـس بـه دنبـال 

دارد. سـبد تولیـدات شـرکت صنایـع مـس شـهید 

و  مسـی  گسـترده ترین محصـوالت  شـامل  باهنـر 

آلیاژی به صورت ورق )کویل، تسمه و فویل(، لوله 

)شـاخه، کویـل و پن کیـک( و مقاطـع )سـه گـوش، 

چهـار گـوش، 6 گـوش و میلگـرد توپـر و توخالـی( 

اسـت. تمامـی محصـوالت ایـن شـرکت مطابـق بـا 

اسـتانداردهای روز دنیـا و بـا اسـتفاده از نیـروی 

انسانی متخصص و ماشین آالت روز و پیشرفته در 

مجموعـه تولیـد می شـوند. شـرکت صنایـع مـس 

بـا توجـه بـه نیازمندی هـای صنایـع  شـهید باهنـر 

پایین دسـتی، محصوالت نوردی مسـی خود را در 

 CuSn TPC ،DHP ،DLP و  آلیـاژ  چهـار  قالـب 

عرضـه می کنـد. محصـوالت نـوردی برنجـی ایـن 

آلیاژهـای  بـا  تسـمه  و  ورق  دو شـکل  در  شـرکت 

65B ،63B و 70B تولیـد می شـوند. در شـرکت 

آلیاژهـای  بـر  عـالوه  باهنـر  شـهید  مـس  صنایـع 

برنجی، تسمه و ورق با آلیاژهای دیگری نیز تولید 

می شـوند که کاربردهای ویژه دارند. این گروه از 

محصـوالت شـامل ورق و تسـمه فسـفر برنـز، برنـز 

اسـت.  سـیلور  نیـکل  و  بـراس  نیـکل  آلومینیـم، 

همچنین لوله های مسـی بسـته به نیاز بازار در سه 

گـروهTPC ،DLP ، DHP و لوله هـای برنجـی نیز به 

منظـور مصـرف در شـیرآالت، رادیاتـور خـودرو و 

لوستر تولید می شوند. 

شـرکت صنایـع مس شـهید باهنـر چه   
اقداماتـی در حـوزه بومی سـازی و تحقیـق و 

توسعه انجام داده است؟  
داخـل  سـاخت  و  بومی سـازی  دسـتاوردهای 

راسـتای  در  باهنـر  شـهید  مـس  صنایـع  شـرکت 

سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی در جهـت کاهـش 

از کشـور و تهیـه و سـاخت  بـه خـارج  وابسـتگی 

قطعـات و تجهیـزات بـا قیمـت و کیفیت مناسـب 

حاصل شـده اسـت. تعداد 135 مورد بومی سـازی 

تولیـد  فنـی  دانـش  و  دسـتگاه   قطعـه،  از  اعـم 

و  تولیـدی  واحدهـای  همـکاری  بـا  محصـوالت 

سـتادی در جهـت تحقـق ایـن هـدف شناسـایی و 

اجـرا شـده اسـت. صرفه جویـی مالـی در تامیـن و 

از  جلوگیـری  و  ماشـین آالت  و  قطعـات  سـاخت 

خـروج ارز، تعـدد و تنـوع در منابع تامین و کاهش 

انحصـار در تامیـن قطعه و ماشـین آالت، دسـتیابی 

بـه دانـش فنـی تولیـد محصـوالت جدیـد، تکمیـل 

از جملـه  تامیـن،  اطالعـات فنـی و کاهـش زمـان 

راسـتای  در  باهنـر  مـس  شـرکت  دسـتاوردهای 

بومی سازی بوده است.

همچنین برای شرکت بزرگی مانند صنایع مس 

شـهید باهنـر کـه قصد حضـور فعـال و رو به رشـد در 

بازارهای داخلی و خارجی را دارد، تحقیق و توسعه 

الزم و حیاتـی اسـت. بـا توجـه بـه نیازهـای جدیـد و 

لـزوم در نظـر گرفتـن تغییـرات بـازار جهانـی مـس، 

بـرای  ابـزاری  عنـوان  بـه  توسـعه  و  تحقیـق  بخـش 

همکاری با دیگر واحدها برای باز کردن سیکل های 

بسته عملیاتی در زمینه بازار، فرایند تولید، افزایش 

تولیـد و حتـی مهارت هـای تخصصـی و حرفـه ای 

مدیـران و کارکنـان طراحـی و سـازماندهی شـده 

اسـت. افزایـش بهـره وری و کارایـی محصـوالت و 

روش های تولید، بهبود کیفیت محصوالت، کاهش 

ضایعـات و به کارگیـری و مصـرف مجـدد آن هـا بـا 

روش هـای علمـی، جایگزینـی مـواد اولیـه با کیفیت 

بهتر و اقتصادی تر، بررسی مداوم و برقراری ارتباط 

با سایر تولیدکنندگان داخلی و خارجی و کاربردی 

و  فعالیت هـا  نتایـج  رسـاندن  تولیـد  بـه  و  کـردن 

تحقیقـات در واحدهـای تولیـدی، تنهـا بخشـی از 

اقدامات شرکت در بخش تحقیق و توسعه است.

دستاوردهای بومی سازی و 
ساخت داخل شرکت صنایع 
مس شهید باهنر در راستای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی 
در جهت کاهش وابستگی 
به خارج از کشور و تهیه و 
ساخت قطعات و تجهیزات 
با قیمت و کیفیت مناسب 

حاصل شده است
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در حال حاضر با چه چالش هایی در زمینه   
تولید انواع محصوالت مسی و آلیاژی مواجه 

هستید؟
محدودیت های ابالغی جدید از سوی وزارت 

آزاد،  و  نیمایی  ارز  نرخ  تفاوت  از  متاثر  صمت 

از  و  صادراتی  شرکت های  زیان  و  ضرر  موجب 

به  شرکت ها  این  جهانی  مشتریان  رفتن  دست 

خصوص مس شهید باهنر به عنوان تولیدکننده و 

صادرکننده متنوع ترین محصوالت مسی و آلیاژی 

خواهد شد. زمانی که از یک سو شرکت را ملزم به 

رینگ  طریق  از  خود  نیاز  مورد  خام  مواد  تامین 

صادراتی با ارز ارائه شده در بازار متشکل می کنند 

که حدود 30 درصد گران تر از ارز سامانه نیماست 

و از سوی دیگر، همین صادرکننده موظف می شود 

100 درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه 

 20 اگر  حتی  تولیدی  شرکت  کند،  عرضه  نیما 

همچنان  کند،  ایجاد  افزوده  ارزش  هم  درصد 

حداقل 10 درصد زیان خواهد دید و طبیعی است 

که این روند عمال به قطع کامل صادرات و از دست 

رفتن بازارهای صادراتی منجر خواهد شد. این در 

گرفتن  دست  به  برای  سال ها  که  است  حالی 

بازارهای صادراتی هزینه شده است و با رفع 100 

در  راحتی  به  بازارها  این  ارزی،  تعهد  درصدی 

اختیار کشورهای حوزه CIS و چین قرار خواهد 

گرفت. اخذ مالیات از درآمد حاصل از صادرات که 

در برنامه بودجه کشور پیش بینی شده  نیز از  جمله 

مواردی است که نشان می دهد اهمیت صادرات 

غیرنفتی به ویژه در شرایط تحریمی کشور، چنانچه 

باید مورد توجه قرار نگرفته است. 

به عنوان کالم پایانی، راهکار پیشنهادی   
شما جهت رفع این معضل چیست؟

به نظر می رسد پیامد این اتفاقات ناخواسته بر 

خالف منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری در 

سال های اخیر و سیاست های دولت مردمی در 

افزایش تولید و ایجاد ارزش افزوده محصوالت 

به  و  تولید  است  قرار  اگر  بود.  خواهد  معدنی 

دنبال آن اشتغال افزایش پیدا کند، بدون شک باید 

داخلی  بازار  زیرا  بگیرد  قرار  مدنظر  صادرات 

کشش این حجم از محصوالت تولیدی را ندارد. با 

این وجود، بخشنامه های اخیر ناخواسته این گمان 

را به ذهن متصور می کند که شاید اعتقادی به 

صادرات وجود نداشته و یا اساسا کشور نیازی به 

در  اگر مسئوالن  ندارد!  از صادرات  ارز حاصل 

بزرگی  شرکت  درصدی   20 صادرات  خصوص 

همچون صنایع مس باهنر که در سال های اخیر به 

همت کارگران و مدیران این مجموعه ارتقای قابل 

بین  استانداردهای  و  کیفیت  سطح  در  قبولی 

المللی پیدا کرده است، تصمیمات درستی اتخاذ 

نکنند، عالوه بر اینکه فرصت شغلی برای جذب 

حدود 100 نفر نیروی انسانی از بین خواهد رفت، 

امکان ایجاد ارزش افزوده بر روی فرآورده معادن 

مس منطقه نیز منتفی می شود و کشور به سمت 

خام فروشی متمایل  خواهد شد که این امر مغایر 

جمهوری  مقدس  نظام  کالن  سیاست های  با 

اسالمی و برنامه های اقتصادی کشور در سال های 

اخیر خواهد بود.
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نیازمند تجدیدنظر اساسـی در حوزه بومی سازی هستیم

اولویت »فخوز« تامین نیاز داخل است

موفقیت توسـعه آهن و فوالد گل گهر  در گرو مشتری مداری است

افق روشن صبانور
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مدیرعامل شرکت صنعت فوالد شادگان گفت: در حوزه بومی سازی، باید استراتژی بلندمدت و 
شفافی تدوین و در قدم نخست، از بومی سازی دانش آغاز شود زیرا اگر بتوانیم دانش مورد نیاز را 
بومی سازی کنیم، آنگاه خواهیم توانست ارزیابی مشخصی از بومی سازی و یا ضرورت واردات قطعات و 

تجهیزات مورد نیاز داشته باشیم و در مسیر توسعه تولید گام برداریم.

نیازمند تجدیدنظر اساسی در حوزه بومی سازی هستیم

حسین تقی کهزاد در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« در خصوص اهمیت 

بومی سازی در صنعت فوالد، بیان کرد: باور ما بر این 

است که مسیر درستی در حوزه بومی سازی طی 

نشده و باید نگاه متفاوت تری نسبت به آنچه در این 

داشته  است،  گرفته  شکل  کشور  داخل  در  حوزه 

باشیم. بومی سازی، در ابتدا باید از دانش آغاز شود؛ 

چراکه اگر بتوانیم دانش مورد نیاز را بومی سازی 

از  مناسبی  ارزیابی  توانست  خواهیم  آنگاه  کنیم، 

بومی سازی و یا واردات قطعه و تجهیز مد نظر داشته 

باشیم. اگر تاریخچه شرکت های توسعه یافته جهان را 

بررسی کنیم، این گونه نیست که اقدام به بومی سازی 

100 درصدی قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود کنند 

و در ابتدا به کارگیری از دانش بومی را در دستور کار 

خود قرار داده اند.

مدیرعامل شرکت صنعت فوالد شادگان:

مسیر درست بومی سازی در فوالد   
خوزستان طی شده است

وی در ادامــه افــزود: بــه جــرات می تــوان 

گفــت مســیر درســت بومی ســازی در صنعــت 

فــوالد کشــور در شــرکت فــوالد خوزســتان بــه 

بومی ســازی  فراینــد  اســت.  پیوســته  وقــوع 

بــرای  مســتقیم  احیــا  واحدهــای  مهندســی 

نخســتین بــار در کشــور در ســال 1372 توســط 

آن  در  شــد.  آغــاز  خوزســتان  فــوالد  شــرکت 

زمــان، هیــچ تحریمــی علیــه کشــور اعمــال نشــده 

راه انــدازی  و  تکنولــوژی  واردات  پیشــنهاد  و 

خــط تولیــد از ســوی طــرف خارجــی نیــز مطــرح 

شــده بــود امــا مســئوالن وقــت شــرکت فــوالد 

بــه بومی ســازی مهندســی  خوزســتان تصمیــم 

ایــن  قــرارداد  احیــا مســتقیم گرفتنــد.  واحــد 

مهــم در ســال 1373 بــا شــرکت ایریتــک، منعقــد 

و فراینــد بومی ســازی مهندســی احیــا مســتقیم 

بــه  یــک  زمــزم  واحــد  نهایــت  در  شــد.  آغــاز 

عنــوان نخســتین واحــد احیــا مســتقیم کشــور در 

ســال 1381، راه انــدازی شــد و در ادامــه در بــازه 

زمانــی 10 ســاله، 20 واحــد مشــابه در داخــل بــه 

بهره برداری رسید.

مدیرعامــل شــرکت صنعــت فــوالد شــادگان در 

مســیر  در  موجــود  چالش هــای  بــا  ارتبــاط 

بومی ســازی، عنــوان کــرد: در حالــی کــه هــدف از 

بومی ســازی چیــزی جــز توســعه تولیــد و صنعــت 

کشــور نیســت امــا گاهــی اوقــات بــه مانعــی در 

همیــن مســیر تبدیــل می شــود. بــه عنــوان مثــال، 

یــا  و  قطعــه  یــک  واردات  بــرای  ســفارش  ثبــت 

ایــران  تجــارت  جامــع  ســامانه  در  خــاص  تجهیــز 
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یــک  اگــر  انجــام می شــود و در مــدت ســه مــاه، 

شــرکت داخلــی اعــالم آمادگــی بــرای تولیــد نمونــه 

می توانــد  تولیدکننــده  ســپس  نکــرد،  آن  مشــابه 

نســبت بــه واردات قطعــه و یــا تجهیــز مــد نظــر 

اقــدام کنــد. نکتــه قابــل تامــل اینکــه طــی ایــن ســه 

بــه  نســبت  می توانــد  داخلــی  شــرکت  هــر  مــاه، 

تولیــد محصــول مــورد نظــر اعــالم آمادگــی کنــد و 

ایــن در حالــی اســت کــه از تجربــه کافــی در ایــن 

نهایــت  در  نیســت.  برخــوردار  نیــز  زمینــه 

کــه  می شــود  باعــث  شــده  ایجــاده  بروکراســی 

ســرمایه گذار و تولیدکننــده از مســیر توســعه دور 

شوند و قید توسعه را بزنند.

پیشتازی »فخوز« در بومی سازی و   
مهندسی معکوس

توسعه  بر  تاکید  با  ادامه  در  کهزاد 

بومی سازی در شرکت فوالد خوزستان، تصریح 

بومی سازی  حوزه  در  همواره  »فخوز«  کرد: 

این مهم داشته  به  نگاه ویژه ای  بوده و  پیشرو 

است. به همین علت، شرکت فوالد خوزستان 

ماموریت بومی سازی را به یکی از شرکت های 

تابعه خود به نام توسعه اقتصادی پایدار فراگیر 

بومی سازی  و  است  کرده  محول  )تافکو( 

این  نیاز در  و قطعات مورد  تکنولوژی، تجهیز 

مجموعه انجام می شود.

و  تجهیـزات  بومی سـازی  خصـوص  در  وی 

قطعـات مـورد نیـاز در واحدهـای احیـا مسـتقیم 

کشـور، مطـرح کـرد: حجـم عمـده ای از قطعـات 

واحدهـای  در  نیـاز  مـورد  تجهیـزات  و 

تولیدکننـده آهـن اسـفنجی به روش میدرکس و 

پـرد، بومی سـازی شـده  اسـت. تنهـا دو تجهیـز 

تیوب هـای  و  پروسـس  کمپرسـورهای  یعنـی 

ریفرمـر در ایـن واحدهـا بومی سـازی نشـده اند. 

البتـه اخیـرا تیوب هـای ریفرمـر در سـایز هشـت 

آهـن  واحدهـای  در  عمـده  طـور  بـه  کـه  اینـچ 

اسـفنجی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، توسـط 

امـا  شـده اند  بومی سـازی  داخلـی  شـرکت  یـک 

اطمینـان الزم بـرای تولیـد تیـوب ریفرمرهـای با 

سـایز هشـت اینـچ بـه بـاال حاصـل نشـده اسـت. 

نخسـتین  در  قبـل  هفتـه  دو  کـه  خوبـی  اتفـاق 

مجتمع هـای  عملکـرد  ارزیابـی  همایـش 

هفت گانـه فـوالدی بـه میزبانـی شـرکت صنعت 

تفاهم نامـه ای  انعقـاد  داد،  رخ  شـادگان  فـوالد 

در  اسـفنجی  آهـن  تولیدکننـده  چهـار  میـان 

فـوالد  یعنـی شـرکت های  پـرد  بـه روش  کشـور 

فـوالد  اسـتیل  شـادگان،  فـوالد  نی ریـز،  غدیـر 

بومی سـازی  هـدف  بـا  میانـه  فـوالد  و  بافـت 

ایـن  طـی  بــود.  سانتــــریفیوژ   کمپـرســـورهای 

شـرکت  چهـار  هزینـه  بـا  شـد  مقـرر  تفاهم نامـه 

سـانتریفیوژ  کمپرسـورهای  سـت  یـک  مذکـور، 

ایرانی شـامل کمپرسـورهای »Process Gas« و 

سـازنده  شـرکت  یـک  توسـط   »Cooling Gas«

داخلـی بـرای واحدهـای پـرد موجـود طراحـی و 

اختیـار  در  طراحـی  نقشـه  های  و  شـود  سـاخته 

سایر شرکت ها نیز قرار گیرد.

مدیرعامــل شــرکت صنعــت فــوالد شــادگان با 

ــد ســاخت داخــل  ــان اینکــه بومی ســازی و خری بی

چــه  و  قیمــت  لحــاظ  بــه  چــه  تجهیــز  و  قطعــه 

ــه نفــع تولیدکننــدگان  ــس از فــروش ب خدمــات پ

آهن اســفنجی اســت، خاطرنشــان کرد: از آنجایی 

کــه کشــور در شــرایط دشــوار تحریمــی قــرار دارد 

و  قطعــات  واردات  بــرای  ضمانتــی  هیــچ  و 

خریــد  شــک  بــدون  نــدارد،  وجــود  تجهیــزات 

ســاخت داخــل بــرای واحدهــای تولیــدی مقــرون 

در  کاتالیســت  تولیــد  بــود.  بــه صرفــه خواهــد 

داخــل کشــور، نمونــه بــارز همیــن مســئله اســت.

مصرفــی  مــواد  از  یکــی  عنــوان  بــه  کاتالیســت 

ــرای  ــا مســتقیم، ب اســتراتژیک در واحدهــای احی

نخســتین بار در ســال 1391 در شــرکت نفت و گاز 

ســرو بومی  ســازی شــد و بــه تولیــد انبــوه رســید. از 

ــه بعــد، خوشــبختانه کاتالیســت مــورد  آن ســال ب

نیــاز تولیدکننــدگان آهــن اســفنجی بــه طــور کامل 

از داخــل تامیــن می شــود. زمانــی کــه مــا ناچــار بــه 

واردات کاتالیســت بــه داخــل کشــور بودیــم، بایــد 

هزینــه آن را بــه طــور کامــل و بــدون هیــچ ضمانتــی 

وارد  را  مدنظــر  کاالی  ســپس  و  پرداخــت 

کاالی  کیفیــت  اگــر  ادامــه  در  می کردیــم. 

واردشــده نیــز مــورد تاییــد نبــود، نمی توانســتیم 

معضــالت  بــا  و  دهیــم  انجــام  خاصــی  اقــدام 

فراوانــی مواجــه می شــدیم. در حالــی کــه امــروزه 

بــا بومی ســازی کاتالیســت، مشــکلی در پرداخــت 

ــم و تولیدکننــدگان کاتالیســت نیــز  هزینــه نداری

همچنیــن  و  فــروش  نحــوه  بــر  دائمــی  نظــارت 

کیفیــت  افزایــش  جهــت  آن  از  پــس  خدمــات 

محصوالت تولیدی خود دارند.

کهزاد در پایان با تاکید بر اینکه باید زمان 

داخلی  نوپای  تولیدکنندگان  اختیار  در  کافی 

قرار  تجهیزات  و  قطعات  بومی سازی  جهت 

ریسک  نیز  نهایی  مصرف کنندگان  و  بگیرد 

حاصل از این امر را بپذیرند، یادآور شد: نکته 

حائز اهمیت این است که ما نباید ذهن خود را 

تنها متمرکز به مهندسی معکوس کنیم و باید 

به دنبال بومی سازی دانش و توسعه آن باشیم 

که امیدوار هستیم این اتفاق در آینده نزدیک، 

بیش از پیش به وقوع بپیوندد.
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سرپرسـت معاونت بازاریابی و فروش شـرکت فوالد خوزسـتان گفت: شـرکت فوالد خوزسـتان 
بـا ویژگـی تولید دو محصول شـمش و تختال، همواره بـا تالش بر تولید و فـروش بهینه محصوالت 
بـا اولویـت تامیـن نیـاز داخل کشـور به صـادرات محصـوالت نیـز می پـردازد. بنابراین در راسـتای 
افزایـش سـودآوری، همواره تالش بر تولیـد محصول با ارزش افـزوده باالتر و فـروش در بازار بهتر 

به لحاظ قیمتی است.

اولویت »فخوز« تامین نیاز داخل است

رضا وکیلی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 

روند  خصوص  در  آنالین«  »فلزات  تحلیلی  و 

ایران  در  فوالد  زنجیره  محصوالت  قیمت گذاری 

بیان کرد: فوالد یکی از کاالهای مهم و تاثیرگذار در 

رشد و توسعه صنعتی کشورها است. این کاال بعد 

تجارت  حجم  پر  کاالی  دومین  گاز،  و  نفت  از 

جهانی را تشکیل می دهد و تعداد زیادی از صنایع 

ساخت  ساختمان،  حمل ونقل،  قبیل  از  پایه 

ماشین آالت، معدن و دیگر صنایع مرتبط با تولید و 

انتقال انرژی به صنعت فوالد وابسته هستند. در 

فوالد  صنعت  که  کرد  اذعان  می توان  راستا  این 

بخش مهمی از اقتصاد ایران به شمار می آید که 

طی دو دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است. 

صنعت،  وزارت  و  فوالد  جهانی  مجمع  آمارهای 

معدن و تجارت ایران نشان می دهد که تولید فوالد 

خام کشور از 6٫5 میلیون تن در سال 2000 به 28٫5 

میلیون تن در سال گذشته اوج گرفته است. به 

عبارتی، تولید فوالد ایران طی تقریبا 20 سال 4٫5 

برابر شده که رقم چشمگیری است. البته ظرفیت 

تولید ایجاد شده بالغ بر 44 میلیون تن است که 

و  اقتصادی  مختلف  موانع  رفع  با  می رود  امید 

مطابق  عملیاتی  تولید  انرژی،  محدودیت های 

ظرفیت ایجادشده صورت پذیرد و صنعت فوالد 

کماکان در افزایش تولید ملی قدم موثرتری بردارد.

سرپرست معاونت بازاریابی و فروش شرکت فوالد خوزستان:

وی در خصوص روند تغییرات قیمت جهانی 

محصوالت فوالدی، عنوان کرد: با وجود تنش های 

مختلف در بازار فوالد در سال  های اخیر تحت تاثیر 

ابتدای سال 2022 روند  شیوع ویروس کرونا، در 

از  متعدد  عوامل  تاثیر  تحت  جهانی  قیمت های 

جمله جنگ روسیه و اوکراین افزایشی بود؛ به طوری 

که قیمت های سنگ آهن تجربه ثبت قیمت های 

باالی 200 دالر بر تن را داشت و همچنین اسلب در 

منطقه CIS تا نزدیک یک هزار دالر و شمش فوالدی 

تا 800 دالر صعود کرد اما با توجه به رکود عمومی در 

کشورهای دنیا و کاهش رشد اقتصادی و کاهش 

تولید در کشور چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 
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تا  کاهشی  رونــــد  دنیا،  فـوالد  مصرف کننـده  و 

هفته های اخیر ادامه یافت. در کنار این موضوع، 

دامپینگ روسیه در بازارهای جهانی به خصوص در 

حوزه اسلب و ورق نیز در کاهش قیمت ها موثر بود. 

به عنوان یک شاخص تعیین کننده می توان اشاره 

کرد که قیمت سنگ آهن در بنادر چین در ماه های 

اخیر تا 80 دالر نیز کاهش یافت اما بازار کامودیتی ها 

در هفته های اخیر روزهای سبزی را سپری کرد.

سرپرست معاونت بازاریابی و فروش شرکت 

این افزایش در درجه  فوالد خوزستان ادامه داد: 

اول ناشی از تضعیف دالر به دلیل اخبار مثبت 

کنترل تورم در آمریکا و کاهش نرخ اوراق قرضه 

این کشور بود و در درجه دوم به دلیل ثبات نسبی 

انبارهای  و  فوالدسازان  تقاضای  و  بازارها  در 

ابرتولیدکننده فوالد دنیا یعنی چین اتفاق افتاد. از 

طرفی با افزایش هزینه های تولید، قیمت فوالد نیز 

با  اخیر  ماه های  در  دیگر  مواد  از  بسیاری  مانند 

مواد  قیمت  افزایش  است.  بوده  همراه  افزایش 

اولیه، کاهش توانایی تولید و افزایش تقاضا، همگی 

باعث باال رفتن قیمت ها شده اند. هم زمان با تغییر 

رویکرد چین در مواجهه با شیوع کرونا و کاهش 

این  جدید  اقدامات  همچنین  و  سخت گیری ها 

کشور در راستای حمایت از بخش ساخت وساز، 

بازار چین با افزایش تقاضا برای سنگ آهن مواجه 

شد و نرخ سنگ آهن پله های رشد را یکی پس از 

دیگری پشت سر گذاشت. از طرف دیگر رشد بازار 

بازار فوالد دنیا، موتور  به عنوان بزرگ ترین  چین 

محرک رشد بازارهای جهانی شده است؛ تا جایی 

و  ایران  صادراتی  شمش  نرخ  رشد  شاهد  که 

همچنین بازار CIS  بودیم. به طوری که در یک 

هفته قیمت اسلب و بیلت CIS به ترتیب 505 و 

555 دالر بر تن را تجربه کرد و نرخ بیلت ایران به 

قیمت 530 دالر بر تن و اسلب به نزدیکی 500 دالر 

بر تن افزایش داشته است.

چشم انداز قیمت فوالد در ماه های آتی  
وکیلی با بیان اینکه علی رغم موارد مذکور در 

خصوص علل افزایش نسبی قیمت ها در هفته های 

اخیر، با توجه به اتخاذ سیاست های انقباضی برای 

و  کشورها  مرکزی  بانک های  توسط  تورم  کنترل 

منابع   ،2023 سال  در  اقتصادی  رشد  پیش بینی 

معتبر بازار معتقد هستند روند صعودی قیمت ها 

ادامه دار نیست و در ماه های آتی بنابر عللی شاهد 

روند کاهشی در قیمت های جهانی خواهیم بود، 

بازارهای  ادامه دامپینگ روسیه در  مطرح کرد: 

جهانی با توجه به تحریم این کشور توسط مجامع 

دولت  اقدامات  طرفی  از  است.  متصور  جهانی 

ساخت و ساز  بخش  از  حمایت  راستای  در  چین 

که  زمانی  تا  زیرا  داشت  نخواهد  پایداری  نتایج 

میزان تقاضا به صورت پایدار افزایش نیابد، قیمت 

فوالد و مواد خام بهبود نخواهد یافت. همچنین 

تقاضای ضعیف برای محصوالت تخت و بیلت در 

این  عرضه  به  منجر  آسیا  داخلی  بازارهای 

محصوالت در بازارهای صادراتی شده که این امر 

افزایش رقابت و کاهش قیمت ها را در پی خواهد 

مصرف کنندگان  فعالیت  می رود  انتظار  داشت. 

از  پس  آسیا  شرق  جنوب  منطقه  در  فوالد 

ذخیره سازی مجدد و پر کردن انبارها کاهش یابد 

که این امر منتج به کاهش قیمت ها خواهد شد. 

در نتیجه تاثیر مشوق های دولت چین برای افزایش 

تقاضا در بازار فوالد موقتی بوده و تقاضای فعلی 

معادله عرضه و تقاضا در 
بازار آزاد باعث ایجاد قیمت 

مناسب و منطقی برای 
محصوالت در بازار می شود 

اما با توجه به مسائل 
مختلف از جمله مسائل 

سیاسی و تحریم و عدم 
امکان صادرات و واردات، 

تعیین قیمت محصوالت در 
کشور از مبانی اقتصادی 

پیروی نمی کند

فوالد در بازارهای جهانی برای تداوم روند رو به 

پیش بینی  بنابراین  است.  ناکافی  قیمت ها  رشد 

شمش  قیمت  آتی،  ماه  سه  طی   که  می شود 

و  سنگ آهن  همچنین  و   CIS و  ایران  صادراتی 

روند  دنیا،  کلیدی  نقاط  در  فوالدی  محصوالت 

صعودی فزاینده ای نداشته باشند.

وی در ارتباط با نحوه قیمت گذاری محصوالت 

محصوالدت  قیمت  تعیین  کرد:  تصریح  فوالدی، 

تاثیر  متعددی  عوامل  از  کشور  بازار  در  فوالدی 

می پذیرد. به طور کلی می توان گفت که در تعیین 

قیمت محصوالت فوالدی، عوامل متنوع و مهمی 

نظیر قیمت های بازارهای جهانی، سیاست گذاری های 

داخلی کشورها، قیمت انرژی، قیمت مواد اولیه هر 

قسمت از زنجیره، هزینه های حمل ونقل و نیروی کار، 

نوسانات ارز، عرضه و تقاضا و حوادث غیر مترقبه 

)جنگ، بیماری های همه گیر و …( تاثیرگذار هستند. 

در نهایت این مقدار عرضه و تقاضاست که قیمت هر 

بخش از محصوالت زنجیره را مشخص می کند. به 

عبارتی باالنس عرضه و تقاضا در بازار، کارآمدترین 

روش تعیین قیمت است. البته این نقطه از تعادل، 

تنها در تئوری وجود دارد و در دنیای واقعی قیمت 

محصوالت فوالدی با توجه به نوسانات عرضه و تقاضا 

همواره در حال تغییر هستند. این مفهوم یعنی عرضه 

و تقاضا برای هر خدمت یا کاالیی از جمله محصوالت 

فوالدی صادق است و باید به عنوان عاملی مهم و 

تعیین کننده به آن نگاه کرد.

ایران و قیمت گذاری محصوالت   
فوالدی

و فروش شرکت  بازاریابی  سرپرست معاونت 

قیمت گذاری  به  ادامه  در  خوزستان  فوالد 

محصوالت فوالدی در داخل اشاره کرد و گفت: 

ایجاد  باعث  آزاد  بازار  در  تقاضا  و  معادله عرضه 

قیمت مناسب و منطقی برای محصوالت در بازار 

از جمله  به مسائل مختلف  با توجه  اما  می شود 

مسائل سیاسی و تحریم و عدم امکان صادرات و 

از  کشور  در  محصوالت  قیمت  تعیین  واردات، 

مبانی اقتصادی پیروی نمی کند. می توان گفت که 

بازار داخلی تابع مبانی صرفا اقتصادی نیست. در 
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سال های گذشته با توجه به دولتی بودن شرکت های 

تولیدکننده فوالد، همواره متولیان صنعت فوالد در 

دولت های گذشته با تعیین فرمول های مختلف و 

ابالغ آن به تولیدکنندگان، سعی بر ایجاد توازن در 

قیمت های محصوالت زنجیره بوده اند. به عبارتی 

قیمت پایه محصوالت زنجیره با ضریبی از قیمت 

شمش تعیین می شد. آخرین فرمول مبین این بود 

که قیمت کنسانتره 16 درصد، گندله سنگ آهن 23 

درصد و آهن اسفنجی 50 درصد قیمت شمش فوالد 

علی رغم  است.  کدال  در  شده  ثبت  خوزستان 

تا  روند  این  فوالد،  صنعت  فعاالن  مخالفت های 

زیادی  تا حدود  که  داشت  ادامه  اخیر  سال های 

توازن قیمتی را برقرار می کرد اما با توجه به توسعه 

نامتوازن در زنجیره فوالد و نامتعادل شدن عرضه و 

تقاضا در زنجیره، ادامه فرمول گذاری مقدور نشد. 

از طرفی با توجه به ورود فعاالن بخش خصوصی و 

همچنین مغایرت های قانونی ایجاد شده و عرضه 

محصوالت از طریق بورس کاال به بازارهای داخلی، 

حاضر  حال  در  یافت.  تغییر  قیمت  تعیین  روند 

معامالت  بستر  عنوان  به  ایران  کاالی  بورس 

فضای  ایجاد  با  تا  است  تالش  در  محصوالت، 

معامالتی شفاف، به تعیین قیمت بپردازد.

وکیلی اضافه کرد: همان طور که پیش تر نیز به 

آن اشاره شد، الزامات ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، 

قیمت،  کشف  عبارتی  به  یا  قیمت گذاری  پایه 

مناسب و منصفانه خواهد بود. این در حالی است 

که غیر از رشد نامتوازن تولید محصوالت زنجیره 

فوالد، ایجاد زیرساخت ¬های مورد نیاز از جمله مواد 

اولیه و انرژی توسط نهاد حاکمیت به درستی رعایت 

نمی شود. بحران انرژی )در تابستان کمبود برق و در 

زیرساخت  توسعه  عدم  گاز(،  کمبود  زمستان 

روند  خالف  دستوری  قیمت گذاری  حمل ونقل، 

بازار، وضع عوارض صادراتی به بهانه مدیریت بازار 

داخل آن هم در مقطعی که قیمت جهانی فوالد 

و  منطقه ای  سیاست های  است،  بوده  افزایشی 

تحریم های بین المللی در کنار شوک های ارزی در 

دوره های مختلف باعث نامتعادل شدن قیمت ها و 

نهایت  در  و  تولیدکنندگان  زیان  و  ضرر 

مصرف کنندگان شده است.

عملکرد »فخوز« در بازاریابی و فروش  
وی در خصوص عملکرد شرکت فوالد خوزستان 

کرد:  خاطرنشان  فروش،  و  بازاریابی  زمینه  در 

شرکت فوالد خوزستان با ویژگی تولید دو محصول 

شمش و تختال، همواره با تالش بر تولید و فروش 

داخل  نیاز  تامین  اولویت  با  محصوالت  بهینه 

می پردازد.  نیز  محصوالت  صادرات  به  کشور 

همواره  سودآوری،  افزایش  راستای  در  بنابراین 

و  باالتر  افزوده  ارزش  با  تولید محصول  بر  تالش 

در  است.  قیمتی  لحاظ  به  بهتر  بازار  در  فروش 

و  بازار  وضعیت  به  توجه  با  مختلف  مقاطع 

نقدینگی خریداران، تقاضا با نوسان مواجه است. 

با توجه به کمبود اجرای پروژه های توسعه ای در 

ارائه  و  تولید  برای  بازار  تقاضای  همواره  کشور، 

ایجاد  با  مواقعی  در  نیست.  بازار  به  محصول 

با  تقاضای خریداران  یا سیاسی،  ارزی  تنش های 

نگاه سرمایه ای و جهت بهره مندی از افزایش های 

قیمتی احتمالی آتی صورت می گیرد و تقاضای 

ایجاد شده تقاضای موثر نیست. بنابراین با توجه 

به کلیه شرایط ذکر شده، عرضه محصوالت در 

بازار داخلی یا صادراتی صورت می پذیرد.

سرپرســت معاونــت بازاریابــی و فروش شــرکت 

فــوالد خوزســتان ابــراز کــرد: در ابتــدای ســال 1401 

ــه افزایــش قیمــت جهانــی و صادراتــی،  ــا توجــه ب ب

دولــت بــه بهانــه کنترل بازار و جلوگیــری از کمبود 

عرضــه داخلــی، بــا اعمــال عــوارض صادراتــی از 

قیمت هــای  بــا  صادراتــی  قراردادهــای  انعقــاد 

مناســب جلوگیــری کــرد و ایــن موضــوع باعــث 

ســهام داران  و  تولیــدی  شــرکت های  بــه  آســیب 

شــد. پــس از فروکــش کــردن قیمت هــا، بــا توجــه بــه 

مــازاد بــودن شــمش و اســلب در کشــور نســبت بــه 

تقاضــای  عــدم  و  تولیــدی  و  واقعــی  تقاضــای 

داخلــی، تولیدکننــدگان بــه  اجبــار بــه صــادرات 

بخشــی از تولیــدات ولــو بــا قیمــت کمتــر از قیمت 

دولــت  عبارتــی،  بــه  آوردنــد.  روی  داخلــی 

تولیدکننــدگان فــوالد را از فــروش صادراتــی در اوج 

مناســب  فرصــت  از  بهره بــرداری  و  قیمت هــا 

محــروم ســاخت. ایــن موضــوع در ســال 1400 بــرای 

ابزارهــای  از  یکــی  افتــاد.  اتفــاق  فــوالدی  بیلــت 

دولــت اعــالم کــف عرضــه داخلــی بــرای شــرکت ها 

اســت. بنابرایــن در مجمــوع بــا بررســی گــزارش 

عملکــرد شــرکت ها در ســال اخیــر، ممکــن اســت 

عملکــرد فــروش داخلــی نســبت بــه صــادرات بهتــر 

اســلب  ایــن موضــوع در محصــول  جلــوه کنــد. 

بیشتر نمود دارد.

وکیلی تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به 

مصارف داخلی، بیش از دو میلیون تن مازاد تولید 

اسلب در کشور وجود دارد که باید به بازارهای 

صادراتی ارسال شود. این در حالی است که در 

سال جاری با کاهش قیمت ها و دامپینگ کشور 

روسیه در محصول اسلب و ورق، فروش این کاال با 

حوزه  در  همچنین  است.  بوده  همراه  صعوبت 

و  ظاهری  به مصرف  توجه  با  نیز  فوالدی  شمش 

مازاد  تن  میلیون  هشت  از  بیش  موثر،  تقاضای 

تولید وجود دارد که در صورت رفع موانع می تواند 

اجبار  طرفی  از  شود.  صادر  جهانی  بازارهای  به 

صادرکنندگان به تسعیر ارز حاصل از صادرات با 

کاهش  باعث  غیرمنطقی  دستوری  قیمت های 

افت عملکرد صادراتی می شود. در حال حاضر ارز 

حاصل از صادرات شمش باید با نرخ 28 هزار و 500 

جذابیت  که  شود  عرضه  نیما  سامانه  در  تومان 

صادرات را برای تولیدکنندگان کاهش می دهد و 

منجر به ایجاد اختالل در تامین ارز مورد نیاز کشور 

می شود. البته این آزموده پیش تر نیز در دوره های 

مختلف و بارها انجام شده و اثرات مخرب آن دیده 

شده است، مانند ارز چهار هزار و 200 تومانی که 

ضمن آسیب زدن به اقتصاد کشور باعث ایجاد و 

توزیع رانت شد.

وی در پایان یادآور شد: اگر دست تولیدکننده در 

خصوص انتخاب بازار مناسب آزاد باشد، بدون شک 

عملکرد قیمتی در بازار صادراتی بهتر از بازارهای 

و  تدابیر  اتخاذ  با  است  امید  بود.  خواهد  داخلی 

در  حاکمیت  مجموعه  توسط  صحیح  برنامه ریزی 

راستای توسعه و بهبود زیرساخت های مورد نیاز و 

رفع موانع تولید، صنعت فوالد با شکوفایی بیش از 

پیش به عنوان یکی از ارکان مهم افزایش تولید ملی و 

بهبود شاخص های اقتصادی و در نهایت معیشت 

مردم به ایفای نقش خود ادامه دهد.
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 مدیر بازاریابی و فروش شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر گفت: شرکت توسعه آهن و فوالد 
گل گهر مشتری مداری را به عنوان اولین و مهم ترین ارزش در سند اهداف استراتژیک خود قرار 
بر فرهنگ مشتری مداری و  تاثیر آن  از نحوه  عملکرد خود و  داده است. مدیران این شرکت 
نتایجی که از آن حاصل خواهد شد، اطالع کافی دارند و در نتیجه انگیزه و ابزارهای الزم را برای 

ترویج چنین فرهنگی در اختیار خواهند داشت.

قاسـم حاج ابراهیمـی در گفت وگـو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« عنـوان 

کـرد: بـا پیچیـده شـدن محیـط بیرونـی سـازمان ها 

در سـال های اخیـر، تولیدکننـدگان صنعتـی تنهـا 

راه دوام در عرصـه پـر رقابـت کنونـی را داشـتن 

روابـط طوالنی مـدت بـا مشـتریان صنعتـی خـود و 

ارائـه راهکارهایـی  بـر همـکاری و  رابطـه مبتنـی 

بـرای ایجـاد وفاداری در آن ها می دانند. بنابراین، 

بـا توجـه بـه ماهیـت خریـد و معاملـه در حجـم و 

 ،»B2B« ابعـاد گسـترده، در روابـط بین بنگاهـی

از  دسـته  آن  بـرای  عظیـم  سـود  و  پـاداش 

تامین کنندگانی خواهد بود که در ایجاد، حفظ و 

نگهداری مشـتریان وفادار خود بکوشند. رضایت 

مشـتری بازگشـت سـرمایه را تضمیـن می کنـد و 

باعث سودآوری  می شود.

وی افزود: در دنیای کسب وکار، هرگز نباید 

مقوله رضایت مشتری را نادیده گرفت زیرا این 

مقوله از جمله عوامل موثر در موفقیت یا شکست 

هر کسب وکاری به شمار می رود و دنبال کردن 

برای  آن،  بهبود  برای  تالش  خریداران  رضایت 

ایجاد مشتریانی وفادار امری ضروری است. اگر 

باشد. در چنین شرایطی، مشتریان راضی تحت 

تاثیر پیشنهادات و تخفیفات ارائه شده توسط رقبا 

قرار نمی گیرند و با کمال میل، دوباره با سازمان 

ارتباط برقرار می کنند و خرید خواهند کرد.

مدیر بازاریابی و فروش شـرکت توسـعه آهن و 

فوالد گل گهر ادامه داد: رضایت مشتری با میزان 

رابطـه  مسـتقیمی دارد.  اقتصـادی  بنـگاه  درآمـد 

نظـرات و احساسـات مثبـت یـا منفی مشـتریان در 

مـورد نـام تجـاری بنـگاه بر سـود حاصل از تجـارت، 

  موفقیت توسعه آهن و فوالد گل گهر 
در گرو مشتری مداری است

سازمان به رضایت مشتریان خود اهمیت ندهد، 

انتظار داشته باشد که آن ها به محصوالت   نباید 

تولیدی توجه و عالقه نشان دهند. جذب خریدار 

فرایندی  تنها  نه  مشتری،  به  آن  تبدیل  و  جدید 

پرهزینه تر از حفظ مشتریان فعلی بلکه به مراتب 

دشوارتر است. بنابراین، بهتر است بنگاه اقتصادی 

به  مربوط  امور  مدیریت  و  سازماندهی  هنگام 

بهترین  و  بسپارد  خاطر  به  را  امر  این  خدمات، 

رسیدگی و توجه ممکن را به مشتریان خود داشته 
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مشــتری مداری ارتبــاط برقــرار کــرده اســت و 

آن را به طور مداوم پایش و دنبال می کند.

حـــاج  ابــراهیمی خــــاطــــرنــشـان کـــرد: بـخـش 

مدیریت بازاریابی و فروش شرکت توسعه آهن و 

گوش  مشتریان  سخنان  به  نیز  گل گهر  فوالد 

بازخورد  معمول،  تعامالت  طول  در  و  می دهد 

آن ها را جویا می شود. در این بخش پیشنهادها و 

انتقادهای مشتری ثبت می شود و بررسی منظم 

ساده  ترین  قرار می گیرد.  کار  اولویت  در  آن  ها 

این  مشتری  احساسات  کلی  ارزیابی  برای  راه 

است که به صورت شفاهی از او سوال شود که 

ارائه شده  خدمات  و  محصوالت  سازمان،  از  آیا 

رضایت دارد یا خیر. به عالوه، این روش می  تواند 

برای گردآوری پیشنهادات و ارائه بازخوردهای 

سازنده نیز بسیار مفید باشد. در واقع شرکت 

از  استفاده  با  گل گهر  فوالد  و  آهن  توسعه 

میزان   »CSAT« مشتری  رضایت  نظرسنجی 

رضایت آن ها را در مورد تعامالت خاص و سایر 

جنبه  های کسب وکار خود ارزیابی می کند.

ایجاد بنیانی مستحکم  
وی با اشاره به اینکه گندله سنگ آهن شرکت 

معدنی و صنعتی گل گهر، ماده اولیه برای تولید 

آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

است، ابراز کرد: با توجه به این مسئله، شرکت 

تمام پارامترهای کیفی مورد نیاز تولیدکنندگان 

شمش و سایر محصوالت پایین دست فوالد را تا 

حد فراتر از انتظار برآورده می کند. 

با  گل گهر  فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت 

شرکت هایی که تامین پایدار بار مورد نیاز به عنوان 

یک پارامتر مهم پیگیری می کنند، وارد قراردادهای 

بلندمدت می شود و تامین پایدار ماده اولیه را برای 

آن ها تضمین می کند. همچنین این شرکت به منظور 

بین  در  خود  باکیفیت  محصول  عادالنه  توزیع 

سیاست های  پیاده سازی  راستای  در  و  مشتریان 

تجارت  و  وزارت محترم صنعت، معدن  ابالغی 

کشور، اقدام به عرضه محصول خود در بورس کاال 

کرده است. شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

همواره بزرگ ترین عرضه کننده آهن اسفنجی در 

تکرار معامالت، ارزش چرخه  عمر مشـتری و یا بر 

نرخ از دست رفتن مشتری تاثیر بسزایی خواهند 

داشـت. اعتقاد مدیران ارشـد شرکت توسعه آهن و 

فوالد گل گهر بر این است که سود، در واقع جایزه 

و تشـویقی اسـت کـه ایـن شـرکت بـرای حمایـت از 

مشـتری و ایجـاد یـک محیـط انگیزه آفریـن بـرای 

کارکنان مجموعه دریافت می کند.

مشتری مداری، رکن اول در  توسعه   
آهن و فوالد گل گهر 

حاج ابراهیمی با تاکید بر اینکه آهن اسفنجی 

و  است  فوالد  زنجیره  در  میانی  محصول  یک 

وی در ادامه با بیان اینکه شرکت توسعه آهن 

و فوالد گل گهر برای دستیابی به اهداف واالی 

خود در کسب وکار، سعی کرده است که رضایت 

مشتریان را در باالترین سطوح کسب کند، مطرح 

چنین  به  رسیدن  برای  رویکرد  بهترین  کرد: 

مقصودی، اشاعه و ترویج فرهنگ مشتری مداری 

این مقوله مفهومی  و رفتار بر اساس آن است. 

بسیار ساده دارد و ایجاد آن به این معنا است که 

تجربه  مشتری »CX« به عنوان اصلی ترین بخش 

اهداف و ارزش های سازمان قرار گیرد. بنابراین، 

اتخاذ رویکردی مبتنی بر مشتری مداری واقعی، 

تیم  یک  استخدام  از  بیش  چیزی  نیازمند 

عبارت  به  است.  کارآزموده  و  ماهر  پشتیبانی 

عنوان  به  را  باید مشتری مداری  سازمان  دیگر، 

فرهنگی جامع در کل سازمان خود به کار بگیرد. 

برای انجام چنین کاری، الزم است که اهداف و 

کامل شفاف سازی  به طور  رویکردهای سازمان 

مشتری مداری  بر  مبتنی  رویکردی  زیرا  شوند 

برای کسب وکار تاثیری به مراتب بیشتر از باال 

بردن سطح رضایت مشتری دارد.

مدیــر بازاریابــی و فــروش شــرکت توســعه 

آهــن و فــوالد گل گهــر تصریــح کــرد: زمانــی کــه 

صحبــت از فرهنــگ مشــتری مداری بــه میــان 

می     آیــد، بســیاری از افــراد تنهــا بــه تیــم امــور 

مشــتریان ســازمان فکــر می  کننــد امــا ایجــاد و 

ــر عهــده  کارمنــدان  اجــرای ایــن فرهنــگ تنهــا ب

ــر  ایــن بخــش نیســت و الزم اســت کــه تمرکــز ب

اصلــی  ارزش هــای  ســرلوحه   موضــوع  ایــن 

ســازمان خــود قــرار گیــرد. بــر همیــن اســاس، 

گل گهــر  فــوالد  و  آهــن  توســعه  شــرکت 

مشــتری مداری را بــه عنــوان اولیــن و مهم تریــن 

ارزش در ســند اهــداف اســتراتژیک خــود قــرار 

نحــوه   از  شــرکت  ایــن  مدیــران  اســت.  داده 

فرهنــگ  بــر  آن  تاثیــر  و  خــود  عملکــرد 

حاصــل  آن  از  کــه  نتایجــی  و  مشــتری مداری 

خواهــد شــد، اطــالع کافــی دارنــد و در نتیجــه 

ــرای ترویــج چنیــن  انگیــزه و ابزارهــای الزم را ب

فرهنگــی در اختیــار خواهنــد داشــت. بنابرایــن، 

ســازمان  بیــن عملکــرد کارکنــان و نتایــج فرهنــگ 

شرکت توسعه آهن و 
فوالد گل گهر با استفاده 
از نظرسنجی رضایت 

مشتری »CSAT« میزان 
رضایت آن ها را در مورد 
تعامالت خاص و سایر 

جنبه  های کسب وکار خود 
ارزیابی می کند

مشتریان شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر نیز 

مهم ترین  کرد:  بیان  تولیدکننده هستند،  خود 

شرکت،  این  مشتریان  نظر  مورد  فاکتورهای 

و  کیفیت  تولید،  پایداری  بر  تاثیرگذار  عوامل 

شمار  به  آن ها  نهایی  محصول  تمام شده  هزینه 

می آید. بنابراین، عواملی همچون تامین پایدار، 

آهن  فیزیکی  و  شیمیایی  فاکتورهای  حداقل 

اسفنجی به عنوان ماده اولیه، قیمت و همچنین 

زمان تحویل آن، مهم ترین شاخص هایی هستند 

که برای اغلب مشتریان و شرکت توسعه آهن و 

بر  شرکت  این  و  دارند  اهمیت  گل گهر  فوالد 

روی بهبود این موارد متمرکز شده است.
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کشور بوده که توانسته است رضایت مشتریان خود 

را تا حد زیادی باال نگه دارد. این شرکت به منظور 

پایش شاخص های کنترلی خود به جز پایش های 

تعالی  جایزه  در  داخلی،  ساالنه  و  فصلی  ماهانه، 

سازمانی نیز شرکت می کند و همواره در معیار 

مشتریان و نتایج آن ها، برترین امتیازها را کسب 

کرده است.

مدیـر بازاریابـی و فـروش شـرکت توسـعه آهـن و 

انسـانی،  منابـع  داشـت:  اظهـار  گل گهـر  فـوالد 

مهم ترین سرمایه  های یک سازمان به شمار می آیند 

بـدون وجـود  بنـگاه  کـه  باورنـد  ایـن  بـر  و مدیـران 

کارمندان متعهد و متخصص خدمات مناسبی ارائه 

نخواهد داد. همچنین نمی  توان از کارمند نامناسب 

انتظار داشـت که با مشـتری رفتار مناسـب داشـته 

باشد. بنابراین، شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

در جـذب و آمـوزش کارکنـان خـود بسـیار دقیـق و 

علمـی عمـل می کنـد. ارزش هـا مهم تریـن بخـش از 

یک چشـم انداز کامل و با صالبت به شـمار می آیند. 

رفتـار افـراد در هنگامـی کـه بـر روی هدف و تصویر 

آینده کار می کنند، ناشی از این ارزش ها است. 

یکی از مزایای تبیین ارزش های مشتری مدارانه، 

و  کارمندان  برای  انتظار  مورد  رفتارهای  تعیین 

دریافت مدوام بازخوردها این است که چارچوبی 

برای شرکت فراهم می کند که در قالب آن شرکت 

می تواندکارمندان جدیدی استخدام کند؛ عملکرد 

خود را بسنجد؛ برای توسعه  شغلی برنامه ریزی کند 

و از رفتارهای مشتری مدارانه تقدیر به عمل آورد.

حاج ابراهیمــی در پایــان یــادآور شــد: در نتیجه، 

مشــتری مداری و توجــه بــه نیازهــای مشــتری جــزو 

الینفــک شــرکت بــه شــمار می آیــد. در نهایــت، 

اثربخشــی ایــن رویکــرد از طریــق افزایــش مشــتریان 

وفادار، افزایش ســودآوری، رشــد و توســعه  شــرکت 

و کارت امتیــازی متــوازن، قابــل ســنجش و ارزیابــی 

اســت. در همیــن راســتا، شــرکت توســعه آهــن و 

کســب وکار  وضعیــت  همــواره  گل گهــر  فــوالد 

مشــتریان خــود را پایــش و نیــاز آن  هــا را بررســی 

می کنــد. ایــن شــرکت بــه منظــور مدیریــت بهینــه 

رضایــت مشــتریان، نســبت بــه رتبه بنــدی آن هــا بــر 

اســاس مــدل »RSVP« اقــدام کــرده و بــر اســاس این 

مــدل، ارزش پیشــنهادی متناســب هــر رده را بــه 

پورتــال  راه انــدازی  می دهــد.  ارائــه  مشــتری 

مشــتریان و گســترش ارتبــاط بــا آن هــا از طریــق 

 ،»CRM« ــا مشــتریان ــاط ب ــت ارتب سیســتم مدیری

نظرســنجی بــه صــورت دینامیــک و بــر روی هــر 

خرید، ایجاد بانک اطالعاتی بازار، مشتریان و رقبا 

و قیمت هــای جهانــی، تدویــن گزارش هــای تحلیــل 

بــازار، تهیــه گزارش هــای هفتگی بررســی بازارهای 

جهانــی، جمــع آوری اطالعــات بــازار بــه خصــوص 

بازارهــای جهانــی بــرای کشــف الگوهــای رفتــاری 

قیمت هــا و ارتبــاط آن  هــا بــا آهــن اســفنجی از ســایر 

در  انجــام  حــال  در  و  صورت گرفتــه  اقدامــات 

شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر اســت. ایــن 

شرکت نسبت به استقرار استاندارد 

»ISO 10004« بــــــــرای سنـــــــجش رضـــــایــت 

مشتریان و همچنین استاندارد »ISO 10002« به 

منظور مدیریت شکایات اقدام کرده که موفق به 

اخذ گواهینامه نیز شده است. 
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شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور از مهم ترین فعاالن حلقه های نخست زنجیره فوالد، رسالت 
خود را با اکتشاف و بهره برداری از ذخایر سنگ آهن غرب کشور و تولید فرآورده های سنگ آهن آغاز کرد. 
این شرکت در سال جاری عملکرد مناسبی را در حوزه تولید و عرضه محصوالت خود داشته است؛ به طوری 
که پیش بینی می شود تا پایان سال اهداف برنامه تولید محقق شوند. شرکت توسعه معدنی و صنعتی 
صبانور در چند سال گذشته با انجام پروژه های اکتشافی به نتایج امیدوارکننده ای دست یافته که این مسئله 
موجب شده است تا در صدد تعریف و اجرای پروژه های تکمیل زنجیره و خلق ارزش گام بردارد. ۶0 هزار 
متر حفاری اکتشافی، ارتقای ظرفیت تولید گندله و کنسانتره به پنج میلیون تن، تنها بخشی از این برنامه ها 
و طرح ها به شمار می آیند. به نظر می رسد این شرکت با سرمایه گذاری هایی که در راستای تکمیل زنجیره 
ارزش انجام داده است، در سال های آینده، به نقش پررنگ تری در زنجیره فوالد دست خواهد یافت و آینده 

روشنی را برای خود و سهامدارانش رقم خواهد زد.

افق روشن صبانور

تحلیلی  و  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 

دهه  دو  از  ایران  فوالد  زنجیره  آنالین«،  »فلزات 

آغاز  را روی ریل توسعه  گذشته حرکت پرشتابی 

کرده و در مسیر رشد و پیشرفت قرار گرفته است. با 

این حال، کم توجهی به توسعه متوازن حلقه های این 

زنجیره در چند سال گذشته، موجب تبدیل شدن 

نگرانی های  از  یکی  به  اولیه  مواد  تامین  موضوع 

صنعت فوالد کشور شده است و تداوم این مسئله 

در بلندمدت می تواند در روند تولید و سودآوری این 

صنعت استراتژیک اخالل ایجاد کند و به تهدید 

تبدیل شود. حتی  آن  اهداف  تحقق  برای  بزرگی 

 

برخی کارشناسان پیش بینی می کنند که با تداوم 

روند فعلی، در سال های آتی حتی واردات سنگ  آهن 

به منظور تامین ماده اولیه واحدهای فوالدسازی دور 

اهمیت  که  مسئله ای  بود.  نخواهد  انتظار  از 

حلقه های  بیشتر  هرچه  توسعه  و  سرمایه گذاری 

باالدستی زنجیره فوالد را دوچندان می سازد.

به  صبانور،  صنعتی  و  معدنی  توسعه  شرکت 

عنوان یکی از بزرگ ترین واحدهای فعال در حلقه های 

باالدستی زنجیره فوالد کشور شناخته می شود. این 

شرکت رسالت خود را با بهره برداری از پتانسیل های 

کرده  آغاز  فرآورده های سنگ آهن  تولید  و  معدنی 

است و در حال حاضر بزرگ ترین تولیدکننده گندله و 

محسوب  کشور  غرب  در  سنگ آهن  کنسانتره 

می شود. شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور 

همواره در تالش برای توسعه فعالیت های اکتشافی و 

ارتقای ظرفیت تولید است که آثار و نتایج این تالش 

پروژه های  و  اجرای طرح ها  و  تعریف  ارزشمند در 

توسعه ای و عملکرد تولید و فروش سال  ها و ماه های 

اخیر این شرکت آشکار می شود.

تحقق برنامه تولید در صبانور  
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در چند 

سال گذشته با رویکرد تامین بخشی از مواد اولیه 
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فوالدسازان کشور، در این عرصه خوش درخشیده 

است. در هد ف گذاری سال 1401 این شرکت، تولید 

یک میلیون و 500 هزار تن کنسانتره سنگ آهن و 500 

هزار تن گندله پیش بینی شده است. با بررسی آمار 

تولید واحد تولید کنسانتره شرکت توسعه معدنی و 

این  که  کرد  پیش بینی  می توان  صبانور  صنعتی 

پایان سال محقق خواهد شد. مجموع  برنامه در 

تولید این محصول در 9 ماهه سال جاری برابر با یک 

میلیون و 90 هزار تن بوده است که در مقایسه با 

مدت مشابه سال گذشته، 11 درصد رشد را نشان 

این  کنسانتره  تولید  بیشینه  همچنین  می دهد. 

شرکت در آبان ماه به ثبت رسیده که برابر با 146 

هزار و 736 تن بوده است. با این حال، تولید گندله 

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور از مقدار 

هدف گذاری شده فاصله دارد. دلیل این جاماندگی 

از برنامه، انجام عملیات تعمیر و نگهداری در فصل 

تابستان است و همان طور که در آمار تولید گندله 

این شرکت مشاهده می شود، در سه ماهه دوم سال 

جاری کمترین میزان تولید این محصول به ثبت 

واحد  این  نت،  عملیات  اتمام  با  است.  رسیده 

فعالیت خود را با حداکثر توان تولید آغاز کرد و در 

مجموع این شرکت در سه ماهه سوم سال موفق به 

کارخانه  دو  شد.  گندله  تن  هزار   145 تولید 

کنسانتره سازی و گندله سازی شرکت توسعه معدنی 

به  که  همدان  استان  در  واقع  صبانور  صنعتی  و 

صورت پیوسته فعالیت می کنند، به ترتیب ظرفیت 

تولید 600 هزار تن و 550 هزار تن محصول را دارند. 

تولید کنسانتره شهرک واقع در  ظرفیت کارخانه 

استان کردستان نیز یک میلیون تن است.

در حوزه فروش نیز آمار وزنی فروش کنسانتره 

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در بازه 9 

ماهه سال جاری برابر با 365 هزار و 358 تن بود که 

درصد  گذشته 38  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 

باید  را  مسئله  این  دالیل  است.  یافته  کاهش 

چالش های زیرساختی صنایع فوالدسازی کشور به 

عنوان مصرف کنندگان محصوالت شرکت توسعه 

واحدهای  دانست.  صبانور  صنعتی  و  معدنی 

تابستان سال  با قطعی برق در  فوالدسازی کشور 

جاری، با معضل محدودیت های مصرف برق مواجه 

افت  و  تولید  به کاهش  امر منجر  این  بودند که 

تقاضای مقطعی زنجیره در بازار داخلی شد. گفتنی 

است در 9 ماهه سال جاری، 199 هزار و 742 تن 

گندله توسط این مجموعه به فروش رفته است.

در هدف گذاری های استخراج و بهره برداری از 

سه  استخراج  نیز  شرکت  این  سنگ آهن  معادن 

میلیون تن ماده معدنی پیش بینی شده که تاکنون 

بیش از دو میلیون و 400 هزار تن آن محقق شده 

است. در حالی که طی پنج سال گذشته، استخراج 

سنگ آهن این شرکت برابر یک میلیون تن بود. البته 

باید در نظر داشت شرکت توسعه معدنی و صنعتی 

صبانور، در کنار بهره برداری از ذخایر و خلق ارزش از 

منابع ارزشمند در دسترس خود، موضوع اکتشافات 

را به عنوان یکی از گلوگاه های اساسی زنجیره فوالد 

این  است.  داده  قرار  اساسی خود  اولویت  کشور 

متر  هزار   60 انجام  خود،   1401 سال  برای  شرکت 

حفاری اکتشافی را برنامه ریزی کرده بود که تاکنون 

43 هزار متر از این میزان انجام شده است.

نقش آفرینی پررنگ صبانور در غرب   
کشور

نتایج مطالعات اکتشافی نشان می دهد بخش 

زیادی از ذخایر سنگ آهن ایران در غرب کشور قرار 

دارد که این مسئله موجب شده است تا شرکت 

توسعه معدنی و صنعتی صبانور ماموریت خود را به 

منظور بهره برداری از این ذخایر آغاز کند. این شرکت 

تاکنون استخراج ماده معدنی از معادن سنگ آهن 

باباعلی، گاللی، صاحب و شهرک را آغاز کرده است 

و  گندله  تولید  واحدهای  خوراک  معادن  این  که 

کنسانتره این شرکت را تامین می کنند. ذخایر فعلی 

معادن شناسایی شده غرب کشور 55 میلیون تن 

برآورد می شود اما با توجه به پروژه های اکتشافی 

تعریف شده، پیش بینی می شود که میزان ذخیره 

آن ها به 155 میلیون تن نیز افزایش یابد. شرکت 

توسعه معدنی و صنعتی صبانور در راستای مدیریت 

عملیات،  راندمان  افزایش  و  اکتشاف  هزینه های 

تکمیل و نوسازی ماشین آالت و تجهیزات معدنی و 

حفاری را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

ــا  ــور ب ــی صبان ــی و صنعت شــرکت توســعه معدن

توجــه بــه جایگاه اســتراتژیک خــود در زنجیره فــوالد و 

در راســتای نقش آفرینــی هرچــه بیشــتر در رشــد ایــن 

زنجیــره، برنامه  هــا و پروژه هــای متعــددی را نیــز در 

قالــب تکمیل زنجیــره ارزش در دســتور کار خود قرار 

داده اســت. از جملــه ایــن برنامه هــا می تــوان بــه 

تولیــد چهــار میلیــون تــن ســنگ آهــن دانه بنــدی، دو 

میلیــون و 500 هــزار تن کنســانتره و دو میلیــون و 500 

هــزار تــن گندله ســنگ آهن اشــاره کــرد. پــروژه افزایش 

ظرفیــت یــک میلیــون تنــی واحد تولید کنســانتره در 

گاللــی کردســتان بــا هزینــه هفــت هــزار میلیــارد 

ريالــی نیــز تعریــف شــده کــه مجوزهــای احــداث این 

پروژه اخذ شده و مراحل اجرایی آن در حال پیگیری 

و انجام اســت. همچنین فاز اول پروژه گندله ســازی 

شهرســتان بیجــار بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه یــک 

میلیــون تــن تــا نیمــه اول ســال 1402 بــه بهره بــرداری 

ــارد  ــن طــرح 12 هــزار میلی ــه ای خواهــد رســید. هزین

ريــال بــرآورد می شــود کــه از محــل افزایــش ســرمایه 

تامین خواهدشد. شرکت توسعه معدنی و صنعتی 

صبانــور در ادامــه رویکــرد تکمیــل زنجیــره ارزش، دو 

پــروژه تولیــد آهــن اســفنجی بــا ظرفیــت ســاالنه یــک 

میلیــون و 600 هــزار تــن و واحــد ذوب و نــورد بــا 

و  بــا ســایر طرح هــا  را  تــن  میلیــون  یــک  ظرفیــت 

برنامه هــا پیــش می بــرد. گفتنــی اســت ایــن دو پــروژه 

با مدیریت شــرکت ســرمایه گذاری توســعه معادن و 

فلــزات و مشــارکت 30 درصــدی شــرکت توســعه 

معدنی و صنعتی صبانور اجرا می شوند.

چنان که گفته شد، شرکت توسعه معدنی و 

صنعتی صبانور طی چند سال گذشته طرح ها و 

به  که  است  کرده  آغاز  را  متعددی  پروژه های 

بهره برداری رسیدن هر یک از آن ها گام بلندی در 

محسوب   1404 چشم انداز  سند  تحقق  راستای 

می شود. در این سند ظرفیت تولید 55 میلیون تن 

این  پیش بینی شده است که محقق شدن  فوالد 

کلیه  در  تولید  ظرفیت  ارتقای  مستلزم  مهم، 

برنامه های  به  توجه  با  است.  زنجیره  حلقه های 

توسعه ای گسترده شرکت توسعه معدنی و صنعتی 

صبانور که از حلقه نخست تا تولید فوالد را در بر 

می گیرد، این شرکت در چند سال آینده به یکی از 

بزرگ ترین واحدهای معدنی و صنعتی غرب کشور 
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خام فروشی، پیچ تند مسیر تولید 

تهیه مواد اولیه، دست اندازی در مسیر تولید 

واسطه گران، تولیدکنندگان داخلی را می بلعند

سیاست های مطلوب چین  عامل محرک افزایش قیمت آلومینیوم

آلومینیوم
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خام فروشی، پیچ تند مسیر تولید 
مدیرعامــل شــرکت بنــا و نمــای کویــر، تولیدکننــده نمــای آلومینیومــی ســاختمان گفــت: 
ــتری  ــرعت بیش ــت س ــن صنع ــد ای ــاس، رش ــی بزرگ مقی ــای عمران ــش پروژه ه ــا افزای ب
بــه خــود گرفتــه اســت امــا تنهــا مانعــی کــه باعــث می شــود از رقیبــان خــود در جوامــع 

بین المللی عقب بمانیم، فروش مواد اولیه به صورت خام است.

مدیرعامل شرکت بنا و نمای کویر عنوان کرد: 
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متین عالقه مندان در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

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

بزرگ مقیاس،  عمرانی  پروژه های  افزایش  به 

منطقی نیست که در این پرو ژه های بزرگ و مهم 

از متریال های معمولی مانند سیمان و... که در 

قرار  استفاده  مورد  نمای ساختمان های کوچک 

بزرگ،  مقیاس  در  زیرا  برد  بهره  می گیرند، 

و  بوده  غیراقتصادی  متریال ها  این  از  استفاده 

همچنین وزن سازه را افزایش می دهند. خواسته 

کارفرما و معماران به دلیل اینکه ارتفاع سازه و 

سطح نمای آن افزایش پیدا کرده است، استفاده 

و  کرتنوال  همان  یا  شفاف  سطوح  از  حداکثری 

نما های پرده ای است. نمای خشک و یا به طور 

کلی نمای مهندسی در ساختمان ها باید دارای دو 

ویژگی اصلی باشد؛ اول بسیار مقاوم و دوم سبک 

فلز  خصوصیات  به  توجه  با  بنابراین  باشد. 

نمای  برای  گزینه  بهترین  فلز  این  آلومینیوم، 

بزرگ مقیاس  و  صنعتی  پروژه های  مهندسی 

است. استفاده از نمای مهندسی یا به اصطالح 

نمای خشک در پروژه های بزرگ بسیار اهمیت 

دارد؛ استفاده از این نوع نما شاید نسبت به نمای 

معمولی هزینه  بیشتری در بر داشته باشد اما به 

طور مثال در یک ساختمان 20 طبقه استفاده از 

سنگ برای نمای ساختمان منطقی نیست و در 

زمان وقوع زلزله این نوع از نما از امنیت کافی 

برخوردار نخواهد بود.     

تصمیماتی جبران ناپذیر   
به  نسبت  ایران  جایگاه  مقایسه  به  وی 

می توان  افزود:  و  پرداخت  همسایه  کشور های 

گفت تنها رقیب ما در منطقه کشور ترکیه است 

اما از نظر تکنولوژی مورد استفاده در این صنعت 

و یا کیفیت محصول نهایی، ایران چیزی کمتر از 

پیشی  باعث  که  موضوعی  تنها  ندارد.  ترکیه 

گرفتن رقبا از ما شده است، دسترسی راحت به 

ترکیه  اینکه  وجود  با  است.  کافی  اولیه  مواد 

یعنی  نما  مهندسی  اصلی  متریال  از  بخشی 

آلومینیوم را به صورت خام از ما تهیه می کند اما 

توانسته  است از ما پیشی گرفته و بازار منطقه را 

مصادره کند. این صنعت در دنیا، ابتدا در کشور 

آلمان شکل گرفته و به وجود آمده است اما کشور 

پیدا  رشد  صنعت  این  در  سریع  آنچنان  ترکیه 

کرده که دیگر جایگزین آلمان شده است. در کنار 

خام فروشی مواد اولیه، می توان به عدم حمایت 

دولت از تولیدکنندگان بخش خصوصی به منظور 

توسعه بخش مهندسی این صنعت اشاره کرد. در 

و  قطر  عراق،  کشور  در  شرکت  این  گذشته 

کشور های حوزه خلیج فارس در این زمینه فعالیت 

تولیدکنندگان کشور  اما در حال حاضر  داشت 

ترکیه توانسته اند به پیشتوانه حمایتی که از سوی 

دولت در اختیار دارند، بازار مصرف این کشور ها 

را نصیب خود کنند. 

مدیرعامل شرکت بنا و نمای کویر در همین 

راستا ادامه داد: برای اینکه بتوانیم جایگاه خود را 

در منطقه حفظ کرده و بازار مصرف و مشتریان را 

از دست ندهیم، تولیدکنندگان بخش خصوصی 

تمام تالش خود را به کار گرفته اند تا جلوی این 

به تنهایی  آن ها  اقدامات  اما  بگیرند  را  اتفاق 

چاره ساز نخواهد بود و تا زمانی که حمایت های 

این زمینه شامل حال تولیدکنندگان  دولت، در 

نشود نمی توان اقدامات گسترده  ای انجام داد. 

تنها موضوعی که باعث شده تا با وجود شرایط 

دشوار در مسیر تولید همچنان به حرکت خود 

نکنیم،  کناره گیری  مسیر  این  از  و  دهیم  ادامه 

عالقه ای است که به این صنعت و تولید داریم. به 

همین دلیل حفظ برند سازمان برای ما از اهمیت 

دلیل  به  این مجموعه،  است.  برخوردار  ویژه ای 

سابقه  طوالنی که در این زمینه داشته، توانسته با 

مشتریان  مرغوب،  و  باکیفیت  محصوالت  ارائه 

از  البته استفاده  ثابتی را برای خود حفظ کند. 

نمای مهندسی در ساختمان ها در شهرهای بزرگ 

و توسعه یافته همچون تهران مورد استقبال قرار 

گرفته و جایگاه خود را به دست آورده است. با 

توسعه  شهر ها و ساخت پروژه های عظیم ساختمانی 

که از روش ساختمان سازی به شیوه سنتی فاصله 

می گیرند، نیاز به اجرای نمای مهندسی بیش از 

پیش اهمیت پیدا می کند؛ همین عامل می تواند 

بازار  به  دادن  رونق  برای  قدرتمند  محرکه ای 

مصرف باشد.

امیدوار به آینده   
عالقه مندان با اشاره به طرح  های توسعه ای این 

نظر  از  اینکه  به  توجه  با  شد:  یادآور  شرکت، 

چیزی  این صنعت  در  استفاده  مورد  تکنولوژی 

فنی،  زمینه  در  نداریم،  خود  رقیبان  از  کمتر 

مهندسی و تولید نما همواره در حال به روزرسانی 

فرایند تولید و دانش فنی هستیم و سعی داریم با 

و  گذاشته  بین المللی  عرصه های  در  پا  قدرت 

عرض اندام کنیم. برای این به روزرسانی اقدام به 

واردات ماشین آالت کرده اما از نظر دانش فنی و 

برای  و  بوده  مستقل  کامال  داخلی،  متخصصان 

حمایت از جوانان کوشای این مرز و بوم در تیم 

»R&D« و فنی خود اقدام به جذب دانشجویان 

فارغ التحصیل دانشگاه های معتبر کشور کرده ایم؛ 

البته افرادی که به دلیل فعالیت طوالنی در این 

زمینه، تجربه های ارزشمندی کسب کرده اند، در 

ارتقای  به  و  هستند  فعالیت  به  مشغول  ما  تیم 

شرکت  سازمانی  برند  و  محصوالت  کیفیت 

کمک های شایانی می کنند. باید خاطرنشان کنم 

که با وجود متخصصان داخلی به آینده این صنعت 

امیدوار هستیم. 

 برای اینکه بتوانیم 
جایگاه خود را در منطقه 
حفظ کرده و بازار مصرف 
و مشتریان را از دست 
ندهیم، تولیدکنندگان 
بخش خصوصی تمام 
تالش خود را به کار 

گرفته اند تا جلوی این 
اتفاق را بگیرند اما 

اقدامات آن ها به تنهایی 
چاره ساز نخواهد بود
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تهیه مواد اولیه، دست اندازی در مسیر تولید 
مدیرعامل شرکت کوثر پروفیل اراک، تولیدکننده پروفیل آلومینیومی گفت: مشکلی اصلی که 
تولیدکنندگان مقاطع آلومینیومی با آن دست و پنجه نرم می کنند، تهیه دشوار مواد اولیه است. 
علی رغم اینکه تولیدکنندگان می توانند با حداکثر توان خود به تولید محصوالت باکیفیت بپردازند و 

در زمینه صادرات فعالیت کنند، تنها این عامل سرعت حرکت آن ها  را کند کرده است. 

محســـن رســـولی در گفت وگـــو بـــا خبرنـــگار 

ـــان  ـــن« بی ـــزات آنالی ـــی »فل ـــری و تحلیل ـــگاه خب پای

کـــرد: ایـــن شـــرکت بـــا بهره گیـــری از تجربه هایـــی 

ســـال های  طـــی  آلومینیـــوم  صنعـــت  در  کـــه 

متمـــادی بـــه دســـت آمـــده بـــود، در ســـال 1388 

جهـــت  اراک  دو  شـــماره  صنعتـــی  شـــهرک  در 

شـــد.  تاســـیس  آلومینیومـــی  مقاطـــع  تولیـــد 

شـــرکت کوثـــر پروفیـــل اراک از ســـال 1394 بـــه 

دلیـــل رشـــد بیـــش از پیـــش و گســـترش صنعـــت 

آلومینیـــوم در کشـــور بـــرای اینکـــه بتوانـــد نیـــاز 

بـــازار  در  را  مشـــتریان  از  گســـترده ای  طیـــف 

ــه راه انـــدازی  ــدام بـ ــد، اقـ ــر طـــرف کنـ مصـــرف بـ

واحـــد فنـــی و مهندســـی کـــرد. در حـــال حاضـــر 

نیـــز ایـــن شـــرکت بـــا بهره گیـــری از تکنولـــوژی 

بـــه روز در فراینـــد تولیـــد مقاطـــع آلومینیومـــی، 

صنعـــت  تعالـــی  راســـتای  در  اســـت  توانســـته 

آلومینیـــوم گام هـــای مهمـــی بـــردارد و بـــا وجـــود 

و  دانـــش  بـــر  تکیـــه  بـــا  وارداتـــی  محصـــوالت 

متخصصـــان  بـــا  همـــراه  داخلـــی،  تکنولـــوژی 

ـــا محصـــوالت خارجـــی بـــه رقابـــت  مجـــرب خـــود ب

ـــا  ـــازار مصـــرف را ب ـــردازد و ســـهم عمـــده ای از ب بپ

بـــا  مطابـــق  و  باکیفیـــت  محصـــوالت  تولیـــد 

اســـتاندارهای بین المللـــی بـــه خـــود اختصـــاص 

دهـــد. از محصـــوالت متنـــوع تولید شـــده در ایـــن 

نمـــای  پروفیـــل  انـــواع  بـــه  می تـــوان  شـــرکت 

خشـــک، پـــرده زبـــرا، پروفیـــل جـــام بالکـــن و... 

اشاره کرد.   

حباب قیمت ها   
وی بـــا اشـــاره بـــه موانعـــی کـــه بـــر ســـر راه تولیـــد 

قـــرار دارنـــد، مطـــرح کـــرد: اصلی تریـــن مشـــکالت 

تولیدکننـــدگان، تهیـــه دشـــوار مـــواد اولیـــه و تامیـــن 

منابـــع مالـــی مـــورد نیـــاز اســـت. در رابطـــه بـــا تهیـــه 

مـــواد اولیـــه بـــه دلیـــل وجـــود ســـازو کار هایی کـــه در 

مواجـــه  مشـــکل  بـــا  دارد،  وجـــود  کاال  بـــورس 

ـــت  ـــک رقاب ـــا ایجـــاد ی ـــداران عمـــده ب هســـتیم. خری

تـــاالر صنعتـــی، ســـبب افزایـــش  کاذب در ایـــن 

قیمت هـــا می شـــوند. در ایـــن داســـتان پـــر فـــراز و 

ــا تولیدکننـــدگان متضـــرر می شـــوند؛  نشـــیب، تنهـ

کـــه بایـــد یـــا از بـــورس کاال بـــا قیمـــت تعیین شـــده 

مـــواد اولیـــه را تهیـــه کننـــد و یـــا بـــه ناچـــار بـــه بـــازار 

آزاد روی بیاورنـــد. ایـــن شـــرکت، هـــم از بـــورس کاال 

ــا رقابـــت شـــدید بیـــن خریـــداران و هـــم از بـــازار  بـ

آزاد، بیلـــت آلومینیومـــی مـــورد نیـــاز خـــود را تامیـــن 

می کنـــد. تفـــاوت قیمـــت بیلـــت آلومینیومـــی در 

ـــه 10 هـــزار  ـــی ب ـــران حت ـــورس کاالی ای ـــازار آزاد و ب ب

اســـت.  باورنکردنـــی  کـــه  رســـیده  هـــم  تومـــان 

ـــرخ دالر  ـــود نقدینگـــی کـــه ناشـــی از نوســـان ن کمب

اســـت، باعـــث شـــده اســـت طرح هـــای توســـعه ای را 

امـــا  کنیـــم  متوقـــف  داشـــتیم،  دســـت  در  کـــه 

مدیرعامل شرکت کوثر پروفیل اراک عنوان کرد:

در رابطه با تهیه مواد 
اولیه به دلیل وجود 
سازو کار هایی که در 

بورس کاال وجود دارد، 
با مشکل مواجه هستیم. 

خریداران عمده با 
ایجاد یک رقابت کاذب 
در این تاالر صنعتی، 

سبب افزایش قیمت ها 
می شوند
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ـــا 25  ـــه 20 ت ـــد مبلغـــی نزدیـــک ب ـــود بای هـــزار تومـــان ب

بـــا  میلیـــارد تومـــان هزینـــه می شـــد امـــا اکنـــون 

افزایـــش قیمـــت ارز و رســـیدن آن بـــه 46 هـــزار تومـــان، 

ـــا محـــال  ـــه امـــری تقریب ـــن ماشـــین آالت ب نوســـازی  ای

تبدیـــل شـــده اســـت. بـــرای واردات ایـــن ماشـــین آالت 

در زمـــان ثبـــت ســـفارش، نهاد هـــای مربوطـــه بـــا 

ــور  ــل کشـ ــین آالت در داخـ ــن ماشـ ــه ایـ ــالم اینکـ اعـ

تولیـــد می شـــوند، بـــه ســـختی مجـــوز واردات را 

صـــادر می کننـــد؛ البتـــه اگـــر ماشـــین آالت ســـاخت 

داخـــل مجهـــز بـــه »PLC« شـــوند، از کیفیـــت خوبـــی 

برخـــوردار بـــوده و می تواننـــد نیـــاز تولیدکننـــدگان را 

ــد  ــد تولیـ ــه در فراینـ ــی کـ ــازند. قالب هایـ ــع سـ مرتفـ

ایـــن شـــرکت مـــورد اســـقاده قـــرار می گیرنـــد، خارجـــی 

بـــوده و بـــرای واردات آن هـــا هـــم بـــا چالش هایـــی 

ــی  ــر معضالتـ ــن از دیگـ ــتیم. عالوه برایـ ــه رو هسـ روبـ

ــواد  ــت مـ ــش قیمـ ــتیم، افزایـ ــر هسـ ــا آن درگیـ ــه بـ کـ

مصرفـــی ماننـــد روغـــن هیدرولیکـــی اســـت کـــه در 

ماشـــین آالت اســـتفاده می شـــود؛ در کنـــار افزایـــش 

قیمـــت، تقلبـــی بـــودن و عرضـــه بی کیفـــت ایـــن 

ـــازار فعالیـــت می کننـــد بـــه  واســـطه گرانی کـــه در ب

ســـبب داشـــتن نقدینگـــی کافـــی و ســـرمایه های 

حـــوزه  ایـــن  در  ســـرعت  بـــه  توانســـته اند  کالن، 

پیشـــرفت کننـــد و بـــه راحتـــی بـــه فعالیـــت خـــود 

ادامه دهند.

 رســــــــــولی در خصـــــــوص دیگـــر مشـــکالت 

تولیدکننـــدگان پروفیـــل آلومینیومـــی، ابـــراز کـــرد: 

در تابســـتان ســـال جـــاری و قطعـــی بـــرق واحد هـــای 

صنعتـــی، بـــه ناچـــار ژنراتـــور بـــرق خریـــداری کردیـــم 

کـــه هزینـــه خریـــداری ایـــن دســـتگاه بســـیار باالتـــر از 

بهـــای پرداختـــی بـــرق بـــرای مجموعـــه، تمـــام شـــد. 

ــا  ــد بـ ــد تولیـ ــتگاه، رونـ ــن دسـ ــد ایـ ــل از خریـ ــا قبـ تـ

قطـــع شـــدن بـــرق بـــه طـــور کامـــل متوقـــف می شـــد 

و بعـــد از چنـــد ســـاعت کـــه بـــرق مجموعـــه وصـــل 

می شـــد، بایـــد چنـــد ســـاعت دیگـــر هـــم صبـــر 

می کردیـــم ماشـــین آالت بـــرای تولیـــد آمـــاده باشـــند 

تـــا بتـــوان آن هـــا را روشـــن کـــرد و بـــه تولیـــد ادامـــه 

را  مجموعـــه  تولیـــد،  رونـــد  شـــدن  مختـــل  داد. 

متحمـــل دو خســـارت ســـنگین، بـــه میـــزان 20 هـــزار 

عواملـــی  بـــرق،  قطعـــی  عالوه بـــر  کـــرد.  دالر 

نیـــروی  حقـــوق  گاز،  بهـــای  افزایـــش  همچـــون 

انســـانی، مالیـــات و بیمـــه از موانـــع عدیـــده موجـــود 

در مســـیر تولیـــد هســـتند کـــه در نهایـــت باعـــث 

ــوند؛  ــول می شـ ــده محصـ ــام شـ ــای تمـ ــش بهـ افزایـ

زمانـــی کـــه بهـــای تمام شـــده محصـــول افزایـــش 

و  ندارنـــد  خریـــد  تـــوان  مشـــتریان  می یابـــد، 

تولیدکننـــدگان بایـــد قیمـــت محصـــوالت را کاهـــش 

داده و بـــا ســـود کمتـــری در بـــازار عرضـــه کننـــد و یـــا 

بـــرای فـــروش محصـــوالت خـــود بـــا ایـــن شـــرایط، 

متضـــرر شـــوند. در صورتـــی کـــه بهـــای تمام شـــده 

بـــه  نســـبت  کشـــور ها  ســـایر  در  محصـــوالت 

بازار  های داخلی پایین تر است. 

آینده ای روشن با به روزرسانی   
ماشین آالت 

مدیرعامـــل شـــرکت کوثـــر پروفیـــل اراک بـــا بیـــان 

اینکـــه بـــه علـــت قدیمـــی بـــودن ماشـــین آالت فراینـــد 

تولیـــد کمـــی زمان بـــر اســـت، عنـــوان کـــرد: بـــرای 

نوســـازی ایـــن ماشـــین آالت زمانـــی کـــه بهـــای ارز 25 

ـــوع  ـــه ن ـــرای تهی ـــازار، تولیدکننـــدگان را ب روغـــن در ب

باکیفیت آن به زحمت انداخته است.  

وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرایط بــازار مصــرف 

مناســب اســت، اظهــار کــرد: شــرکت کوثــر پروفیــل 

اراک بــه دلیــل اینکــه ســبد محصــوالت متنــوع و 

مصــارف  بــا  آلومینیومــی  پروفیــل  از  باکیفیتــی 

صنعتــی و ســاختمانی تولید می کنــد، این ظرفیت 

را دارد تــا عالوه بــر تامیــن نیــاز داخلــی محصــوالت 

خــود را بــه ســایر کشــور ها صــادر کنــد و عمدتــا 

مقصــد محصــوالت صادراتــی ایــن مجموعه کشــور 

همســایه، ترکیــه اســت. خوشــبختانه بــه ســبب 

کاهــش  علی رغــم  مناســب  کیفیــت  همیــن 

پروژه هــای عمرانــی در کشــور، میــزان سفارشــات 

محصــوالت ایــن شــرکت کاهــش پیــدا نکــرده و 

توانســته ایم در میــدان رقابــت باقــی بمانیــم. در 

ایــن  چشــم انداز  کــرد  خاطرنشــان  بایــد  پایــان 

بــه درســتی  بــوده و اگــر  صنعــت بســیار عالــی 

مدیریــت شــود، می تــوان آینــده روشــنی را بــرای آن 

متصور شد. 
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مدیـر کارگاره مـذاب و فلـزات رنگی دامغـان، تولیدکننده انـواع قطعات آلومینیومی گفـت: با وجود 
بومی سـازی قطعاتی اسـتراتژیکی که در صنایع حسـاس کشـور کاربرد دارند، به سـبب وجود افرادی 
کـه تنهـا منفعت شـخصی خـود را در نظـر می گیرنـد قادر بـه تولیـد انبوه آن هـا نشـدیم؛ علی رغم 

وعده هایی مبنی بر حمایت، در عمل اقدامی در راستای تحقق این وعده ها صورت نگرفته است. 

واسطه گران  ، تولیدکنندگان داخلی را   می بلعند

کیفیت  که  می شد  وارد  آلمان  کشور  از  گذشته 

مناسبی داشتند. یک بوته گرافیتی 100 کیلوگرمی 

قرار  استفاده  مورد  ذوب ریزی،  برای  بار   15 تا 

می گرفت و وزن آن تغییری نمی کرد اما بعد از این 

کاسته  آن  ارتفاع  و  وزن  از  زمان  مرور  به  مدت 

می شد و زمانی که به 70 کیلوگرم می رسید، دیگر 

قابل استفاده نبود و ظرفیت ذوب آن کاهش پیدا 

می کرد؛ بنابراین این نوع بوته ها برای ریخته گری  

احتیاج  باالیی  مذاب  میزان  به  که  محصوالتی 

ندارند، مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر 

با توقف واردات از آلمان، بوته های موجود در بازار 

از کیفیت خوبی برخوردار نیستند. 

بــرای  داد:  ادامــه  راســتا  همیــن  در  وی 

ریخته گــری قطعــات در تیــراژ بــاال از کوره هــای 

مــواد  ذوب  بــرای  می کنیــم.  اســتفاده  القایــی 

اولیــه، قطعــات ســخت و بــزرگ از کوره هــای دوار 

اســتفاده می کنیــم. البتــه ســعی داریــم بیشــتر از 

كوره هــای گازی بــا ظرفیــت پنــج و 10 تــن اســفاده 

ــد قطعــات   ــرای تولی ــی. ب ــا كوره هــای برق ــم ت کنی

آلومینیومــی همچــون کلمــپ کــه کابل هــای بــرق 

خبرنگار  با  گفت وگو  در  سیفی  عبدالحسین 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: 

این کارگاه در سال 1360 به منظور تولید و تراشکاری 

انواع قطعات ریخته گی آلومینیومی تاسیس شد. 

فرایند ریخته گری و مواد اولیه مورد استفاده در این 

متفاوت  قطعه  کاربرد هر  نوع  به  توجه  با  کارگاه 

این  اولیه  مواد  قراضه  و  آلومینیوم  شمش  است. 

واحد هستند؛ همچنین جهت تولید قطعاتی که در 

از  دارند،  کاربرد  صنعتی  و  سنگین  ماشین آالت 

روش ماسه ای با استفاده از ماسه تر، سیلیسی و 

»CO2« بهره می بریم اما برای تولید قطعات کوچک 

و سبک در تیراژ باال از دستگاه دایکست استفاده 

می کنیم. کوره هایی که برای ذوب فلزات در این 

کارگاه فعال هستند، کوره های القایی، کوره هایی با 

از  بوته ای است؛  و  سوخت فسیلی، دوار، زمینی 

کوره های بوته ای هیچ گاه برای ریخته گری قطعاتی 

که در ماشین آالت سنگین کاربرد دارند، استفاده 

نمی کنیم. بوته های گرافیتی یکی از لوازم بسیار 

باالی  تولید محسوب می شود و کیفیت  ضروری 

در  بوته ها  این  دارد.  زیادی  بسیار  اهمیت  آن ها 

را بــه یکدیگــر متصــل می کنــد، بــه منظــور افزایــش 

میــزان تحمــل فشــار آن، بــا فرموالســیون دقیــق و 

بــا  را  آلومینیــوم  مــذاب  تجربــه،  از  اســتفاده 

عناصــر دیگــر آلیاژ ســازی می کنیــم؛ آلیاژ ســازی 

فراینــد پیچیــده ای اســت کــه بایــد میــزان خلــوص 

فلــز، زمــان و درجــه  عناصــر، دمــای ذوب هــر 

بــه  افزودنــی  عناصــر  مقــدار  و  حرارت دهــی 

مــذاب، مــورد توجــه قــرار گیــرد. اگــر هــر کــدام از 

قطعــه  نشــود،  انجــام  بــه درســتی  مراحــل  ایــن 

ریخته گــری شــده از اســتحکام و کیفیــت الزم، 

برخوردار نخواهد بود.  

سونامی قیمت ها  
مدیر کارگاره مذاب و فلزات رنگی دامغان با 

اشاره به مشکالت تولیدکنندگان، اظهار کرد: در 

حال حاضر شرایط نامعلوم بازار و نوسان قیمت ها 

به  دارد.  قرار  تولید  مسیر  در  که  است  مانعی 

عنوان مثال با تغییر قیمت مواد اولیه نمی توانیم 

قیمت ثابتی به مصرف کنندگان برای ریخته گری 

محصول ارائه دهیم و یا زمانی که مود اولیه را 

مدیر کارگاره مذاب و فلزات رنگی دامغان عنوان کرد: 
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مصرف را اشباع کرده است، ابراز کرد: در آن زمان 

کیفیت محصوالت چینی قابل مقایسه با محصوالت 

ایرانی نبود اما تولیدکنندگان چینی توانسته بودند با 

بسته بندی مناسب، مصرف کنندگان را ترغیب به 

خرید محصوالت کنند؛ در صورتی که تولیدکنندگان 

کاربردی  طراحی  و  کیفیت  به  نخست  داخلی، 

اهمیت می دادند تا بسته بندی قطعه.

با  ابتدا  در  چینی  تولیدکنندگان  همچنین   

کامل  را  بازار  پایین  قیمت  با  محصوالتی  ارائه 

توانستند  اینکه  از  بعد  اما  می کنند  تسخیر 

را  محصوالت  قیمت  کنند  جذب  را  مشتریان 

افزایش می دهند. این قطعات نامرغوب به دلیل 

کیفیت پایین به سرعت مستهلک شده و تعویض 

آن ها ضروری می شود.در این میان مصرف کننده، 

جهت  زمان  اتالف  و  اضافه  هزینه های  متقبل 

تعویض قطعه می شود. ورود محصوالت چینی به 

تراشکاری  کارگاه های  اکثر  تا  شد  موجب  بازار 

شهر دامغان در اواخر دهه 60 غیرفعال شوند؛ به 

طور کلی بعد از بحرانی شدن وضعیت کارگاه های 

ریخته گری  کارگاه های  به  نوبت  تراشکاری 

می رسد زیرا زمانی که تراشکاران نتوانند فعالیت 

نوسان  با  است  ممکن  می کنیم،  خریداری 

قیمت ها دچار ضرر شویم. قدرت خرید مردم و 

دلیل  به  تولیدکنندگان  تولیدی  توان  همچنین 

بازار  شرایط  و  یافته  کاهش  نقدینگی  کمبود 

مصرف آنچنان تعریفی ندارد. عالوه بر این موارد، 

مشکالتی همچون بیمه، مالیات، محدودیت در 

تامین انرژی و نیروی انسانی نیز باری مضاعف بر 

دوش صنعتگران هستند؛ در صورتی که انگیزه 

تولیدکنندگان، رشد و تعالی صنعت و اشتغال زایی 

است اما با این شرایط، مسیر تولید ناهموار شده 

تولیدکنندگان داخلی،  با کاهش فعالیت  است. 

توانسته اند  راحتی  به  خارجی  تولیدکنندگان 

این  البته  بگیرند؛  را در دست  بازار های داخلی 

روند از سال 1369 شروع شده بود. این کارگاه در 

شهر دامغان واقع شده است. به جرات می توان 

کارگاه   40 حدود   60 دهه  اواخر  در  که  بگویم 

تراشکاری فعالیت داشتند و افراد اندکی مشغول 

دیگر  اکنون  اما  بودند  خدماتی  امور  انجام  به 

افراد تمایلی به تولید ندارند و تمام این 40 کارگاه 

به امور خدماتی روی آورده اند. 

یوسفی با بیان اینکه محصوالت کشور چین بازار 

اخالل  هم  ریخته گران  فعالیت  روند  در  کنند 

ایجاد می شود. 

حمایت از نخبگان و متخصصان داخلی   
وی بــا اشــاره بــه اینکــه واســطه گران مانعــی 

در برابــر توســعه صنعــت کشــور هســتند، مطرح 

کــرد: در یــک برهــه زمانــی یــک قطعــه را کــه در 

صنعــت کشــاورزی و قطعــه دیگــری را کــه در 

صنعــت نفــت کاربــرد داشــت و انحصــار تولیــد 

آن در دســتان ژاپــن بــود توانســتیم بــرای اولیــن 

کیفیــت  و  پایین تــر  قیمــت  بــا  ایــران  در  بــار 

وجــود  ســبب  بــه  امــا  کنیــم  تولیــد  باالتــر 

قطعــات  واردات  در  کــه  واســطه گرانی 

داشــتند،  منافــع  خارجــی  بی کیفیــت 

ــوه  ــد انب ــه تولی ــن محصــوالت را ب نتوانســتیم ای

برســانیم. علی رغــم اینکــه وعده هــای بســیاری 

جهــت حمایــت از تولیــد و تولیدکننــدگان داده 

شــعار  حــد  در  وعده هــا  ایــن  تمــام  می شــود، 

باقــی مانــده اســت؛ تولیدکننــدگان ســعی بــر 

ایــن دارنــد کــه تــا دانــش و تجربــه خــود را بــه کار 

ــد و گره هــای ریســمان تولیــد را بگشــایند  بگیرن

و بــا بومی ســازی قطعــات در کتــاب افتخــارات 

بزننــد.  رقــم  را  دیگــری  زریــن  بــرگ  کشــور، 

دانــش تولیدکننــدگان داخلــی بــه حــدی اســت 

بــا کشــور های  زمینــه  ایــن  در  کــه می توانیــم 

امــا  کنیــم  رقابــت  انگلســتان  و  ژاپــن  آلمــان، 

شــرایط  دلیــل  بــه  تولیدکننــدگان  از  بســیاری 

ــرای ادامــه فعالیــت  ــازار مصــرف، ب نامناســب ب

بــه  کرده انــد.  مهاجــرت  کشــور ها  ســایر  بــه 

ــا تحقیقــات و مطالعاتــی  شــخصه در دهــه 80 ب

کــه طــی 10 ســال انجــام داده  بــودم، موفــق بــه 

تولیــد موتور هــا و قطعــات ضــدآب  و  اختــراع 

شــدم و حتــی آن هــا را بــه ثبــت رســاندم امــا 

بــرای  بســیاری  وعده هــای  اینکــه  علی رغــم 

اتفاقــی  عمــل  در  شــد،  داده  نیــز  حمایــت 

از  کــه  دعوت هایــی  وجــود  بــا  نیفتــاد؛ 

کشــور های  توســعه یافته بــرای ادامــه فعالیــت 

در آن جــا داشــتم، بــه دلیــل عالقــه  بــه وطــن و 

رشد آن، مهاجرت نکردم.
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 در زمان نزدیکی به موعد سال نوی چین، شرکت های پایین دستی خود را برای تعطیالت سال نوی 
چین آماده می کنند و موجودی انبارها به سرعت افزایش یافته است. از سوی دیگر، همچنان برخی در 

برابر رشد قیمت آلومینیوم از خود مقاومت نشان می دهند.

  سیاست های مطلوب چین،
 عامل محرک افزایش قیمت آلومینیوم

درصـد  بـا 0٫58  شـانگهای  بـورس  آتـی  قراردادهـای 

افزایش، به 18 هزار و 340 یوان در هر تن رسید.

همچنین، قیمت بازار فیزیکی شمش آلومینیوم 

A00 بر اساس ارزیابی های موسسه »SMM« تا روز 

12 ژانویه 2023، به حدود 18 هزار و 550 تا 18 هزار و 

250 یوان در هر تن با میانگین 18 هزار و 230 یوان در 

هر تن رسید که 120 یوان در هر تن نسبت به روز 

معامالتی قبل از آن افزایش داشت.

انتظارات  از چین،  بازار خارج  در عرصه کالن 

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از موسسه »SMM«، در روز 12 ژانویه 2023، 

فلز آلومینیوم بورس آتی شانگهای یک افزایش قیمت 

چهـار روزه را ثبـت کـرد و بـه بـاالی 18 هزار یوان در هر 

تن رسید. این افزایش عمدتا ناشی از کاهش فشار بر 

ارزش دالر آمریکا و بیشـتر شـدن میزان کاهش حجم 

تولیـد در جانـب عرضـه بـود. بـا این حـال، تـداوم روند 

نزولی حجم تقاضا نیز باعث کاهش رشد قیمت شد. 

پرمعامله تریـن  در  آلومینیـوم  قیمـت  روز،  ایـن  در 

بازار از فدرال رزرو برای کاهش سرعت افزایش نرخ 

بهره منجر به ضعیف شدن ارزش دالر آمریکا در 

روزهای اخیر شد و فشار بر بازار کاال کاهش یافت. 

عالوه براین، بانک های سرمایه گذاری خارجی نسبت 

عنوان  به  بودند.  خوش بین  چین  اقتصاد  رشد  به 

مثال، شرکت گلدمن ساکس گزارشی منتشر کرد که 

ناخالص  تولید  نسبت  می کند  پیش بینی  آن  در 

داخلی جهانی در 30 سال آینده در آسیا تغییر کرده 

و افزایش می یابد. 
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تولید آلومینیوم در ماه ژانویه 2023 در حدود 3٫4 

درصد   6٫2 که  است  شده  پیش بینی  تن  میلیون 

نسبت به سال 2022 افزایش را نشان می دهد.

در ســمت تقاضــا نیــز هنــوز حجــم تقاضــا در حــد 

میــزان آن در غیــر از فصــول اوج مصــرف بــود و بــا 

نزدیــک شــدن بــه تعطیــالت ســال نــو چینــی، حجــم 

تقاضــای صنایــع پایین دســتی آلومینیوم کمتر شــد. 

بــا ایــن حــال، شــایان ذکــر اســت کــه حجــم تقاضــای 

ذخیره ســازی مجــدد انبارهــا قبــل از تعطیــالت ســال 

نــو چینــی شــرکت های فــرآوری آلومینیــوم درصنایــع 

حجــم  نســبی  افزایــش  بــه  منجــر  پایین دســتی 

تقاضــای شــمش آلومینیــوم شــد؛ هرچنــد کــه حجــم 

تقاضا نسبت به سال 2022 کمتر بود.

فصلی  ذخیر سازی  و  انباشت  با شروع چرخه 

حال  در  انبارها  موجودی  همچنان  کاالها،  انبار 

افزایش است. طبق آمار موسسه »SMM«، تا روز 12 

بازرگانان  آلومینیوم  انبار  موجودی   ،2023 ژانویه 

داخلی چین حدود 642 هزار تن بوده که نسبت به 

تن   600 و  هزار   6 حدود   ،2023 ژانویه  پنجم  روز 

ماه  به  نسبت  میزان  این  است.  داشته  افزایش 

دسامبر 2022، حدود 149 هزار تن افزایش داشته و 

نسبت به مدت مشابه سال 2022، حدود 83 هزار 

تن کاهش داشته است.

عالوه برایــن، تعطیــالت ســال نــو چینــی پیــش  رو 

میــزان مصــرف صنایــع پایین دســتی آلومینیــوم را 

محــدود کــرد. ایــن در حالــی اســت کــه مقــدار تولید 

حــال  در  چیــن  داخلــی  آلومینیــوم  شــرکت های 

افزایــش بــود. انتظــار مــی رود کــه موجــودی انبــار 

ــه 2023  ــان در چیــن در مــاه ژانوی آلومینیــوم بازرگان

همچنان به روند افزایشی خود ادامه دهد.

بــه طــور کلــی، پــس از بیــن رفتــن تاثیرگــذاری 

دیگــر  در  بــازار  کالن  جبهــه  در  مثبــت  عوامــل 

کشــورها، اعمــال سیاســت های مطلــوب در چیــن 

موجــب ارتقــای انتظــارات بــازار شــد. از آنجایــی کــه 

بــرای  را  خــود  پایین دســتی  صنایــع  شــرکت های 

و  می کننــد  آمــاده  چینــی  نــو  ســال  تعطیــالت 

موجــودی انبارهــا بــه ســرعت در حال افزایش اســت، 

در دیگــر ســو همچنــان برخــی در برابــر رشــد قیمــت 

آلومینیوم از خود مقاومت نشان می دهند.

به طور خاص، بانک های سرمایه گذاری معتقدند 

که چین ممکن است در سال 2035 از ایاالت متحده 

آمریکا پیشی بگیرد و به بزرگ ترین اقتصاد جهان 

تبدیل شود.

در بحث اقتصاد داخلی چین نیز داده های جدید 

قیمت  شاخص  که  می دهد  نشان  شده  منتشر 

مصرف کننده چین در ماه دسامبر 2022 نسبت به 

ماه قبل ثابت بود و 0٫2 درصد نسبت به ماه قبل از آن 

قیمت  متوسط  شاخص  همچنین  یافت.  کاهش 

ماهانه کاالها کاهش یافت و قیمت ها در ماه دسامبر 

2022 به طور کلی ثابت بودند.

در روند عرضه و تقاضای بازار همچنان نوسانات 

قیمت مشاهده می شود. روند نزولی حجم تولید، 

موجب کاهش عرضه در ماه ژانویه 2023 شده است 

اما حجم معامالت بازار همچنان در نتیجه کاهش 

حجم تقاضا در غیر از فصول اوج خرید و فروش، 

روند نزولی پیدا کرده است.

 »SMM« در جانب عرضه نیز آمارهای موسسه

نشان می دهد که ظرفیت تولید آلومینیوم را ه اندازی 

شده داخلی چین تا ابتدای ماه ژانویه 2023، حدود 

45٫26 میلیون تن )با احتساب ظرفیت های جدید 

راه اندازی شده که حتی بهره برداری از آن آغاز نشده 

باشد( و ظرفیت بهره برداری آلومینیوم داخلی حدود 

40٫43 میلیون تن بوده است.

در مــاه ژانویــه 2023، افزایــش قابــل توجهــی در 

حجــم تولیــد آلومینیــوم پیش بینــی نمی شــود. از 

ســوی دیگــر، معضــل کمبــود بــرق در مناطــق جنوب 

غربــی چیــن در یــک دوره کوتاه مــدت حــل نشــده 

باقــی خواهــد مانــد و تولیدکننــدگان آلومینیــوم در 

اســتان گوئیــژو چیــن، همچنــان بــه کاهــش قابــل 

توجــه حجــم تولیــد خــود تــا حــدود 400 هــزار تــن 

ادامــه می دهنــد. عالوه برایــن، از ســرگیری فراینــد 

اســتان   در  آلومینیــوم  ذوب  واحدهــای  تولیــد 

ســیچوان و منطقــه گوانگــژی چیــن بــه دلیــل کمبــود 

برق و کاهش سود کم با کندی مواجه شد.

موسسه  تولید،  ظرفیت  تغییرات  اساس  بر 

»SMM« پیش بینی می کند که ظرفیت بهر برداری 

داخلی آلومینیوم در پایان ماه ژانویه 2023 ممکن 

است به حدود 40٫1 میلیون تن کاهش یابد. مقدار 

 معضل کمبود برق در 
مناطق جنوب غربی چین 
در یک دوره کوتاه مدت 
حل نشده باقی خواهد 
ماند و تولیدکنندگان 
آلومینیوم در استان 

گوئیژو چین، همچنان به 
کاهش قابل توجه حجم 
تولید خود تا حدود ۴00 

هزار تن ادامه می دهند





مـــس

جایگاه درخشان »فملی« در اقتصاد کشور

روند روبه رشد ارزش تجارت  سیم و کابل جهان از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱

قطار اسیدسولفوریک در مسیر توسعه

تولیدکنندگان،  قهرمانان کشور 

وضعیت نامشخص تعرفه ذوب و پاالیش  کنسانتره مس آسیایی
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جایگاه درخشان »فملی« در اقتصاد کشور
ارتقای جایگاه صنعت مس در اقتصاد ایران در دو دهه گذشته، ماحصل اقدامات شرکت ملی صنایع 
مس ایران در زمینه توسعه متوازن حلقه های مختلف این زنجیره از اکتشاف و استخراج معادن تا تولید 

مس تصفیه شده بوده است.

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، مطالعـه روندهـای کنونی حاکم 

شـدید  افزایـش  از  جهـان،  اقتصـادی  سـاختار  بـر 

آینـده  سـال های  در  مـس  تقاضـای  و  مصـرف 

حکایـت دارد و ایـن مسـئله بـرای کشـوری ماننـد 

ایـران کـه از پتانسـیل های قابـل توجهـی در حـوزه 

فرصـت  اسـت،  برخـوردار  مـس  معدنـی  ذخایـر 

ارزشـمندی بـه شـمار می آیـد تـا بـا سـرمایه گذاری 

در توسـعه حلقه هـای زنجیـره تولیـد ایـن فلـز بـه 

بپـردازد.  اسـتراتژیک  بـازار  ایـن  در  نقش آفرینـی 

صنعت مس در ایران در سـال های اخیر، متاثر از 

ملـی  شـرکت  سـرمایه گذاری های  و  اقدامـات 

تجربـه  را  شـگرفی  توسـعه  و  رشـد  مـس،  صنایـع 

کـرده و امـروز ایـن شـرکت قـادر اسـت تـا بـا تولیـد 

محصـوالت اسـتراتژیک و بـا کیفیـت کم نظیـر در 

سـطح جهـان، ضمـن تامیـن نیـاز تولیدکننـدگان و 

مشـتریان داخلـی، بـه توسـعه بازارهـای صادراتـی 

خـود بپـردازد. بـا ایـن حـال، مقایسـه جایـگاه ایـران 

در سـطح جهـان از جنبـه پتانسـیل های معدنـی و 

عملکـرد تولید کاتـد، حاکی از ظرفیت های بالقوه 

قابـل توجـه بـرای سـرمایه گذاری در صنعـت مـس 

اسـت و در همین راسـتا، شـرکت ملی صنایع مس 

یـک  تولیـد  بـرای  را  همه جانبـه ای  برنامـه  ایـران 

میلیـون تـن کاتـد تعریـف کـرده و در دسـتور کار 

خـود قـرار داده اسـت کـه اجرایی شـدن آن، زمینه 

بـرای  مـس  صنعـت  دالری  میلیـارد   10 ارزآوری 

کشور را به دنبال خواهد داشت.
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شرکت ملی صنایع مس 
ایران برنامه همه جانبه ای 
را برای تولید یک میلیون 
تن کاتد تعریف کرده و 
در دستور کار خود قرار 
داده است که اجرایی 

شدن آن، زمینه ارزآوری 
10 میلیارد دالری صنعت 

مس برای کشور را به 
دنبال خواهد داشت

صنعتـی  بـه  را  مـس  صنعـت  کـه  آنچـه 

اسـتراتژیک و جـذاب بـرای سـرمایه گذاری تبدیـل 

میـزان  و  تعـداد  روزافـزون  افزایـش  می کنـد، 

کاربردهـای ایـن فلز در صنایع گوناگون اسـت که 

چشـم انداز رشـد تقاضـا و مصـرف را در بازارهـای 

بـه  دنیـا  حرکـت  می زنـد.  رقـم  آن  بـرای  جهانـی 

سـمت گسـترش تولیـد و اسـتفاده از خودروهـای 

الکتریکـی، بـا توجـه بـه مصـرف دو تـا سـه برابـری 

خودروهـای  بـه  نسـبت  خودروهـا  ایـن  در  مـس 

قدرتمنـد  محرک هـای  از  یکـی  معمـول،  بنزینـی 

سـمت تقاضـا در بـازار مـس محسـوب می شـود. 

عامـل دیگـر، سـمت و سـوی تحـوالت سـبد انـرژی 

و  پـاک  انرژی هـای  از  اسـتفاده  طـرف  بـه  دنیـا 

تجدیدپذیـر بـه جای سـوخت های فسـیلی اسـت. 

در واقع با توجه به مصرف باالی مس در احداث 

نیروگاه هـای تجدیدپذیـر و سیسـتم های انتقـال و 

توزیـع بـرق، می تـوان نتیجـه گرفـت کـه حرکـت 

توسـعه  سـند  اهـداف  تحقـق  سـمت  بـه  جهـان 

موجـب  صفـر  کربـن  سیاسـت گذاری  و  پایـدار 

خواهـد شـد تا مصرف مـس در بخش انرژی جهان 

از 100 درصـد میـزان  تـا بیـش  آینـده  در 20 سـال 

کنونی افزایش یابد.

دیگـری  روندهـای  بایـد  مـوارد  ایـن  بـه  البتـه 

بـرای  تقاضـا  افزایـش  و  جمعیـت  رشـد  ماننـد 

هوشمندشـدن  و  دیجیتالـی  مصرفـی،   کاالهـای 

زندگـی و فعالیت هـای بشـر و افزایـش تقاضـا برای 

محصـوالت حـوزه فنـاوری و تکنولـوژی و حرکـت 

احـداث  سـوی  بـه  توسـعه  حـال  در  کشـورهای 

زیرسـاخت ها را نیز افزود که سـمت تقاضای بازار 

می کننـد.  تقویـت  بیشـتری  شـدت  بـا  را  مـس 

بـازار  ارزش  کـه  می دهنـد  نشـان  پیش بینی هـا 

جهانـی مـس در طـول 10 سـال آینـده، بـا نـرخ رشـد 

در سـمت  کـرد.  رشـد خواهـد  سـاالنه 5 درصـد 

مقابـل، محدودیت هـای منابـع معدنـی مـس در 

سطح جهانی و کاهش عیار معادن مس شیلی به 

عنـوان بزرگ تریـن تامین کننـده معدنـی ایـن فلـز، 

مواجـه  فشـار  بـا  را  مـس  بـازار  عرضـه  سـمت 

می کنـد. بـه طـوری کـه اکثـر کارشناسـان، بـر ایـن 

باورنـد کـه بـازار جهانـی مـس در چنـد سـال آینـده 

بـا موضـوع کسـری عرضـه در مقابـل رشـد تقاضـا 

مواجـه خواهـد شـد کـه نتیجـه آن، رشـد قیمـت 

جهانـی مـس و افزایـش روزافـزون اهمیـت ایـن فلز 

جهـان  اقتصـادی  توسـعه  رونـد  در  بی جایگزیـن 

است. بدیهی است چنین شرایطی برای کشوری 

همچـون ایـران کـه در زمـره کشـورهای ثروتمند به 

لحـاظ برخـورداری از ذخایـر معدنی مس به شـمار 

می آیـد، فرصـت ارزشـمندی محسـوب می شـود تا 

نیـاز مشـتریان داخلـی و  ارتقـای تولیـد خـود،  بـا 

جایگاهـی  کسـب  بـا  و  کنـد  تامیـن  را  خارجـی 

نقش آفریـن  بـه  جهانـی،  بازارهـای  در  مناسـب 

اصلی صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شود.

ارتقای جایگاه صنعت مس در ایران   
به همت »فملی«

ارتقـای جایـگاه صنعـت مـس در اقتصـاد ایـران 

در دو دهـه گذشـته، ماحصـل اقدامـات شـرکت 

ملـی صنایـع مـس ایـران در زمینـه توسـعه متـوازن 

و  اکتشـاف  از  زنجیـره  ایـن  مختلـف  حلقه هـای 

اسـتخراج معـادن تـا تولیـد مـس تصفیه شـده بـوده 

اسـت. نگاهـی بـه آمارهـا نشـان می دهـد در حـد 

سـنگ  تولیـد   ،1400 تـا   1388 سـال های  فاصـل 

سـولفوره، کنسـانتره و کاتـد شـرکت ملـی صنایـع 

مـس ایـران بـه ترتیـب 55 درصـد، 39 درصـد و 35 

ایـن  یافتـه اسـت. گفتنـی اسـت  افزایـش  درصـد 

شـرکت در سـال های اخیـر در کنـار ارتقـای کمـی 

ظرفیت ها و عملکرد تولید، موضوع به روز رسانی 

خطـوط  فرایندهـای  فناوری هـای  و  تکنولوژی هـا 

تولید را در دسـتور کار قرار داده اسـت که نتیجه 

و  محصـوالت  تمام شـده  بهـای  کاهـش  آن هـا، 

قابلیـت تولیـد کاتـد مـس بـا عیـار 999.99 درصـد 

در ایـن شـرکت اسـت کـه مـاده اولیـه اسـتراتژیک 

در تولیـد تجهیـزات الکترونیکی و صنایع های تک 

می تـوان  جـرات  بـه  واقـع  در  می آیـد.  شـمار  بـه 

توانسـته  ایـران  مـس  ملـی صنایـع  گفـت شـرکت 

اسـت با ارتقای کمی و کیفی تولید و محصوالت 

خود، نیاز صنایع پایین دسـتی مصرف کننده مس 

بازارهـای  و  کنـد  تامیـن  کشـور  داخـل  در  را 

دهـد.  گسـترش  را  خـود  محصـوالت  صادراتـی 
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مطابـق بـا آمارهـای سـازمان توسـعه تجـارت، ایران 

در سـال 1400، در مجموع نزدیک به 156 هزار تن 

کاتـد مـس بـه ارزش تقریبـی یـک میلیـارد و 499 

میـزان  ایـن  کـه  اسـت  کـرده  میلیـون دالر صـادر 

نسـبت بـه سـال 1399، حـدود 40 درصـد بـه لحـاظ 

وزنـی و حـدود 108 درصـد بـه لحـاظ ارزش دالری 

بیشتر است.

بـا  نظـر داشـت مطابـق  بایـد در  حـال  ایـن  بـا 

آخریـن دسـتاوردهای شـرکت ملـی مـس در حـوزه 

لحـاظ  بـه  ایـران  معدنـی،  اکتشـافات  توسـعه 

بهره مندی از ذخایر مس، پنجمین کشور ثروتمند 

جهـان بـه شـمار می آیـد و ایـن در حالـی اسـت کـه 

در میـان 15 تولیدکننـده مـس تصفیـه جهان جایی 

توسـعه  ناکافـی  سـرعت  از  مسـئله  ایـن  نـدارد. 

زنجیـره مـس در ایـران متناسـب بـا پتانسـیل های 

واقعـی معدنـی کشـور حکایـت دارد و در همیـن 

برنامـه  ایـران،  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت  راسـتا 

توسـعه حلقه هـای  را سـرمایه گذاری در  جامعـی 

مختلـف زنجیـره مس کشـور تدارک دیده اسـت تا 

از 250  را  تولیـد مـس تصفیه شـده خـود  ظرفیـت 

هـزار تـن فعلـی به یک میلیون تـن افزایش دهد که 

مـس  مجتمـع  بـه  تـن  هـزار   400 میـزان،  ایـن  از 

سرچشمه، 200 هزار تن به مجتمع مس خاتون آباد 

و 400 هـزار تـن بـه مجتمـع سـونگون تعلـق خواهـد 

داشـت. تحقـق ایـن چشـم انداز سـبب خواهد شـد 

تـا شـرکت ملـی صنایع مس ایـران در آینـده نزدیک 

قابلیت ارزآوری 10 میلیارد دالری را کسب کند.

رویکردی برای تامین بازار  
اسـتراتژی اساسـی شـرکت ملـی صنایـع مـس 

ایـران در حـوزه فـروش محصـوالت، تامیـن کامـل 

نیـاز تولیدکننـدگان داخلـی از طریـق بـورس کاال، 

مدیریـت بهینـه بـازار و حفـظ و ارتقـای بازارهـای 

هـدف محصـوالت صادراتـی ایـن شـرکت اسـت. 

نگاهـی بـه صورت هـای مالـی شـرکت ملـی صنایع 

مـس ایـران نشـان می دهـد از مجمـوع 809 هـزار و 

647 میلیـارد ریـال درآمدهـای عملیاتـی شـرکت 

بـه  درصـد   52 حـدود  ایـران،  مـس  صنایـع  ملـی 

فـروش داخلـی و مابقـی بـه فـروش صادراتـی ایـن 

شـرکت تعلق داشـته اسـت. همچنین سهم فروش 

داخلـی از تنـاژ کاتـد فـروش رفتـه ایـن شـرکت در 

سال 1400، برابر با 49 درصد بوده است.

گفتنـی اسـت شـرکت ملـی صنایـع مـس ایران 

در ادامـه مسـیر ارتقـای عملکـردی خـود، در 9 ماه 

سـال جـاری موفـق بـه فـروش داخلـی 136 هـزار و 

276 تـن و صـادرات 69 هـزار و 119 تـن کاتـد مـس 

شـده اسـت. مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت 

ملـی صنایـع مـس ایران در این بازه زمانی، با رشـد 

سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  درصـدی   4٫1

گذشـته، بـه 575 هـزار و 14 میلیـارد ریـال رسـیده 

اسـت کـه حـدود 68 درصـد آن بـه فـروش داخلـی 

محصوالت این شـرکت در بورس کاال شـامل کاتد 

مس، کنسـانتره مس، اکسـید و سولفور مولیبدن، 

اسـید سـولفوریک و سـایر محصـوالت تعلـق دارد. 

ایـن  عمـده محصـوالت صادراتـی  اسـت  گفتنـی 

مـس  کنسـانتره  مـس،  کاتـد  شـامل  نیـز  شـرکت 

مازاد مصرفی در صورت وجود، کنسـانتره فلزات 

مولیبـدن  اکسـید  و  سـولفوریک  اسـید  گرانبهـا، 

اسـت کـه فـروش آن هـا از طریـق برگـزاری مزایـده، 

مذاکـره بـا خریـداران خارجـی و یا رینـگ صادراتی 

بورس کاالی ایران انجام می شود.

بـه جـرات می توان گفت اقدامات شـرکت ملی 

صنایـع مـس ایـران در خصـوص عرضه محصوالت با 

باالتریـن کیفیـت و توسـعه بازارهـای صادراتـی در 

تـا برنـد  کشـورهای مختلـف، موجـب شـده اسـت 

ملـی مـس بـه برندی بین المللی و شـناخته شـده در 

در  شـرکت  ایـن  شـود.  تبدیـل  بین الملـل  عرصـه 

ماه هـای اخیـر توانسـته اسـت رکوردهـای متعـددی 

را در حـوزه توسـعه اکتشـافات معدنـی و تولیـد و 

فـروش محصـوالت خـود بـه ثبـت برسـاند. با تـداوم 

و  چشـم انداز  بـه  توجـه  بـا  ویـژه  بـه  و  رونـد  ایـن 

مـس  کاتـد  تـن  میلیـون  یـک  تولیـد  هدف گـذاری 

توسـط ایـن شـرکت، انتظـار مـی رود تـا شـرکت ملـی 

صنایـع مـس ایـران در آینده ای نزدیـک، جایگاه خود 

را بـه عنـوان یکـی از بزرگ ترین تامین کنندگان بازار 

جهانـی مـس تثبیـت و تقویـت کند و بـه این ترتیب 

و  اقتصـاد  نقش آفریـن  و  بازیگـر  مهم تریـن  بـه 

صادرات غیرنفتی ایران تبدیل شود.

 استراتژی اساسی 
شرکت ملی صنایع مس 
ایران در حوزه فروش 

محصوالت، تامین کامل 
نیاز تولیدکنندگان داخلی 

از طریق بورس کاال، 
مدیریت بهینه بازار و 

حفظ و ارتقای بازارهای 
هدف محصوالت صادراتی 

این شرکت است
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 روند روبه رشد ارزش تجارت
 سیم و کابل جهان از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱

به  طور کلی روند تجارت سیم و کابل از سال ۲01۲ تا ۲0۲1 صعودی بوده است. ارزش تجارت در 
سال ۲0۲1، حدود 10۵ میلیارد دالر بود که در مقایسه با سال گذشته حدود 30.۲ درصد رشد داشت. 
یکی از دالیل رشد در سال ۲0۲1، واکسیناسیون جهانی در مقابل کرونا بود که باعث بازیابی اقتصاد شد. 
بیشترین سهم ارزش تجارت در بین انواع مختلف کابل ها به کابل های برقی اختصاص دارد. سهم کابل 
برقی در تجارت کابل ها حدود ۸۲.3 درصد در سال ۲0۲1 بود. سهم تجارت کابل مخابراتی نیز در این 
سال حدود 1۵.1 درصد بود. بزرگ ترین صادرکننده سیم و کابل دنیا در سال ۲0۲1، کشور چین بود که 

در این سال حدود ۲۴.۸ درصد از تجارت جهان را به خود اختصاص داد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شــرکت مشــاوره اقتصادی 

آرمــان آتورپــات، ســیم و کابــل به  طور کلی در صنایع 

بســیار متنوعــی مــورد مصــرف قــرار می گیــرد کــه در 

و  مهم تریــن  از  زیرســاخت  صنعــت  میــان،  ایــن 

ــن آن هــا برشــمرده می شــود. هــر چنــد کــه  بزرگ تری

صنعــت زیرســاخت بیشــترین ســهم مصــرف را در 

ســیم و کابــل در اختیــار دارد. ســیم و کابل هــای 

ــی ســیم و  ــای اصل آلومینیومــی امــروزه یکــی از رقب

کابل هــای مســی شــناخته می شــود. ایــن امر بــه ویژه 

در ســال های اخیــر بــا رشــد بیشــتر قیمــت مــس در 

مقابل آلومینیوم شــدت شــدیدتری گرفته است؛ به  

طــوری کــه امــروزه در تمامی نقاط جهان، تنها بخش 

اندکــی از خطــوط انتقــال و توزیــع در اختیــار ســیم و 

و  ســیم  اســت.  باقی مانــده  مســی  کابل هــای 

کابل های آلومینیومی دارای نسبت وزن به هدایت 

الکتریکی کمتری نیز هســتند. این امر ســبب شــده 

باالیــی  اهمیــت  وزن  کــه  مــواردی  در  تــا  اســت 

ــه اولیــن  ــد، ســیم و کابل هــای آلومینیومــی ب می یاب

گزینــه تبدیــل شــوند. در مقابــل، در مــواردی کــه 

حجــم ســیم و کابــل اهمیــت یابــد، ســیم و کابل هــای 

هدایــت  امــکان  کــه  بــود  خواهنــد  ارجــح  مســی 

الکتریکی باالتری را در واحد حجم فراهم می آورند. 

بــا وجــود چنیــن مزیت هایــی، بــه طــور معمــول طــول 

عمر ســیم و کابل های آلومینیومی از انواع مســی آن 

کمتر است و همچنین تحمل دمای کمتری نسبت 

بــه انــواع مســی دارنــد. بدین ترتیــب، در مــواردی که 

طــول عمــر باالیــی از کاربرد ســیم و کابل مورد انتظار 

باشــد، ترجیح به اســتفاده از ســیم و کابل های مســی 

معطوف می شود.

روند روبه رشد تجارت سیم و کابل  
بــه  نمــودار 1، تجــارت ســیم و کابــل دنیــا را 

تفکیــک انــواع کابــل از ســال 2012 تــا 2021 نشــان 

می دهــد. بــه  طــور کلــی رونــد تجــارت ســیم و کابــل 

ــرخ  ــوده اســت. ن در دوره مــورد بررســی صعــودی ب

رشــد مرکب ســاالنه تجارت این محصول در دوره 10 

ســاله حدود 3.8 درصد بود. در ســال 2020، تجارت 

ایــن محصــول حــدود 4.7 درصــد در مقایســه با ســال 
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گذشــته کاهــش یافــت. ارزیابی های آتورپات نشــان 

ــروس  ــل پاندمــی وی ــه  دلی می دهــد در ســال 2020 ب

کرونــا، تولیــد ایــن محصــول و بالطبــع تجــارت آن 

کاهــش یافــت. ارزش تجــارت ســیم و کابــل در ســال 

2020، حدود 85 میلیارد و 400 میلیون دالر بود و در 

حــدود 112  بــه  درصــدی  رشــد 31  بــا  ســال 2021 

بازیابــی  بــا   2021 ســال  در  رســید.  دالر  میلیــارد 

اقتصــادی دنیــا پــس از واکسیناســیون جهانــی بــرای 

کنترل پاندمی کرونا، صنایع با رشد همراه شد.

ارزش تجــارت ســیم الکــی در ســال 2021، حــدود 

هشــت میلیــارد دالر بــود کــه نســبت بــه ســال 2020 

حــدود 39.8 درصــد رشــد داشــت. نرخ رشــد مرکب 

ســاالنه ایــن نــوع کابــل از ســال 2012 تــا 2021 حــدود 

0.2 درصــد بــود. ارزش تجــارت هادی هــای برقــی در 

ســال 2021، حــدود یــک میلیارد و 570 میلیــون دالر و 

در مقایســه بــا ســال 2020 کــه ارزش تجــارت ایــن 

محصــول حــدود یــک میلیــارد و 480 میلیــون دالر 

بــود، حــدود 6 درصــد رشــد داشــت. رونــد ارزش 

تجــارت ایــن محصــول از ســال 2012 تــا ســال 2021 

نزولــی بــوده اســت. ارزش تجــارت کابــل مخابراتــی 

در ســال 2020، حــدود 12 میلیــارد و 500 میلیــون دالر 

بــود و بــا رشــد 26.7 درصــدی در ســال 2021، بــه 

حــدود 15 میلیــارد و 900 میلیــون دالر افزایش یافت. 

رونــد ارزش تجــارت کابــل مخابراتــی از ســال 2012 تــا 

نــرخ رشــد مرکــب  بــوده اســت و  2021 صعــودی 

ســاالنه آن حــدود 3.7 درصــد بــود. ارزش تجــارت 

کابــل برقــی در ســال 2020، حــدود 65 میلیــارد و 600 

میلیــون دالر بــود و بــا رشــد 31.6 درصــدی در ســال 

2021، بــه حــدود 86 میلیــارد و 400 میلیــون دالر 

رســید. رونــد تجــارت ایــن محصــول در دوره مــورد 

بررســی صعودی بوده و نرخ رشــد مرکب ســاالنه آن 

حدود 4.3 درصد است.

ســهم ارزش تجــارت کابــل برقــی در ســال 2021 

حــدود 77.2 درصــد بــود کــه این ســهم در مقایســه با 

ســال 2020، حــدود 0.4 واحــد درصــد رشــد داشــت. 

ســهم کابــل مخابراتــی در ســال 2021 حــدود 14.2 

درصــد بــود کــه در مقایســه بــا ســال گذشــته، حــدود 

0.5 واحــد درصــد افــت داشــت. ســهم ســیم الکــی 

نیــز در ارزش تجــارت ســیم و کابــل بــه  ترتیــب حــدود 

7.2 درصــد بــود و در مقایســه بــا ســال 2020، حــدود 

0.5 واحــد درصــد رشــد داشــت. ســهم هادی هــای 

برقــی در ســال 2020 حــدود 1.7 درصــد بــود و در ســال 

2021 به 1.4 درصد کاهش یافت.

 

کابل برقی، بیشترین سهم در بین   
کابل ها

بــه  کابــل  و  ســیم  تجــارت  ارزش   ،2 نمــودار 

تفکیــک کشــورهای برتــر صادرکننــده از ســال 2012 

تــا 2021 را نشــان می دهــد. بــه طــور متوســط ارزش 

صــادرات ســیم و کابــل چیــن، حــدود 19 میلیــارد و 

700 میلیــون دالر بــود کــه ایــن ارزش چیــن را تبدیــل 

بــه بزرگ تریــن صادرکننــده ســیم و کابــل در دنیــا 

کــرد. چیــن درســال 2021، حــدود 26 میلیــارد و 200 

میلیــون دالر ســیم و کابــل صــادر کرد که ایــن ارزش 

ــا ســال گذشــته حــدود 29.5 درصــد  در مقایســه ب

رشــد داشــت. ســهم چیــن در ســال 2021، حــدود 

24.3 درصــد بــود کــه ایــن ســهم در دوره 10 ســاله 

رونــد صعــودی داشــته اســت. پــس  از چیــن، آمریــکا 

ــا صــادرات هشــت میلیــارد و 200 میلیــون دالری  ب

ــرار گرفــت. ســهم  ــگاه دوم ق در ســال 2021 در جای

آمریــکا در تجــارت ایــن محصــول در ســال 2021، 

حــدود 7.3 درصــد بــود کــه رونــد ســهم تجــارت 

آمریــکا از ســال 2012 تــا 2021 نزولــی بــوده اســت. 

ــل آلمــان در ســال 2021،  ارزش تجــارت ســیم و کاب

حــدود هشــت میلیــارد و 100 میلیــون دالر بــود کــه 

ســهم 7.2 درصــدی در تجــارت جهانــی داشــت. 

ســهم کشــورهای مکزیــک و هنگ کنــگ در ســال 

2021 به  ترتیب حدود 5.3 و 3.2 درصد بود.

ــی شــده اســت اگــر  ــی کــه پیش بین  از آنجای

ویــژه  بــه   کابــل  و  ســیم  مصرف کننــده  صنایــع 

همــراه  رشــد  بــا  آینــده  در  زیرســاخت  بخــش 

باشــند، انتظــار مــی رود کــه میــزان تجــارت ســیم 

و کابل در دنیا روند افزایشی داشته باشد.
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مصرف اسیدسولفوریک در دنیا به  عنوان یک از شاخص های شناسایی درجه پیشرفتگی یک 
با جهان متفاوت و  ایران  بازار اسیدسولفوریک در  کشور مورد استفاده قرار می گیرد. معادالت 
تولید  از  اعظمی  بخش  اما  است  درصد   31 دنیا  در  انتخابی  تولیدکنندگان  سهم  اگرچه 
اسیدسولفوریک کشور به  صورت اجباری انجام می شود. بازار اسیدسولفوریک کشور هم اکنون 
بازاری تعادلی است اما با افزایش تولید اجباری اسیدسولفوریک، وضعیت بازار در حالت مازاد 
قرار خواهد گرفت که این مورد چالش بزرگی برای این صنعت به  شمار می رود  بنابراین پیش از 
تولید  واحدهای  نظیر  آن  مصرف کننده  صنایع  است  الزم  تولید،  یا  ظرفیت  افزایش  گونه  هر 
اسیدفسفریک و کودهای شیمیایی در کشور گسترش یابد. در حال حاضر پس  از صنعت روی که 
سهم آن از مصرف اسیدسولفوریک رو به کاهش است، صنعت اسیدفسفریک و تولید کودهای 

شیمیایی، باالترین تقاضای اسیدسولفوریک را در کشور به خود اختصاص داده است.

قطار اسیدسولفوریک در مسیر توسعه
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

اسـید  نوعـی  اسیدسـولفوریک  آتورپـات،  آرمـان 

معدنـی بـا فرمـول شـیمیایی H2SO4 اسـت. ایـن 

مـاده، یـک مایـع بی رنـگ، بی بـو و بـا گرانـروی بـاال 

است که در آب انحالل پذیر بوده و واکنش ترکیب 

شدن آن با آب بسیار گرمازا است. اسیدسولفوریک، 

یکـی از مـواد اصلـی در صنایع شـیمیایی محسـوب 

بـا  قـدری  بـه   صنعـت  در  آن  مصـرف  و  می شـود 

اهمیت است که سرانه مصرف اسیدسولفوریک به 

ازای هـر فـرد، یکـی از شـاخص های تعیین پیشـرفت 

فنی کشورها شناخته می شود.

دو روش شیمیایی برای تولید اسیدسولفوریک 

بــه  صــورت صنعتــی عمومیــت دارد. یکــی روش 

 conventional contact« متــداول  تماســی 

 wet« و دیگــری روش مرطــوب process »DCDA

sulfuric acid process »WSA اســت. همچنیــن 

امــکان تولیــد ایــن اســید با ترکیب اسیدســولفوریک 

دودکننده و آب نیز وجود دارد.

در  اسیدســولفوریک  مصرف کننــده  صنایــع 

کلــی  صــورت  بــه   امــا  اســت  گســترده  جهــان 

فــرآوری  در  آن  گســترده  کاربــرد  بــه  می تــوان 

ســنگ ها و مــواد معدنــی، پاالیشــگاه نفــت، تصفیــه 

فاضــالب، ســنتز مــواد شــیمیایی و… اشــاره کــرد. 

بــا توجــه بــه رشــد روزافــزون جمعیــت در جهــان و 

نیــاز بــه مــواد غذایــی، تولیــد کودهــای شــیمیایی 

بــه  عنــوان یکــی از صنایــع مصرف کننــده پراهمیــت 

اسیدسولفوریک شناخته می شود.

اسیدســولفوریک در کشــور نیــز ماننــد ســایر 

ــا دارای کاربردهــای بســیاری اســت امــا  نقــاط دنی

ــه  ــده آن در کشــور ب ــع مصرف کنن ــن صنای مهم تری

فســفات،  آمونیــوم  مــس،  روی،  تولیــد  صنایــع 

ســولفات پتاســیم و ســوپر فســفات ســاده محــدود 

می شــود. شــایان  ذکر اســت که تولید این محصول 

ــی و تولیــد  ــه دو صــورت تولیــد انتخاب در کشــور ب

اجباری انجام می شود. در تولید اسیدسولفوریک 

بــه  عنــوان محصــول اصلــی یــک واحــد تولیــدی، از 

ســنگ  تشــویه  گوگردســوزی،  نظیــر  روش هایــی 

اســتفاده  اسیدســولفوریک  بازیافــت  و  پیریــت 

می شــود. در تولیــد اسیدســولفوریک بــه  عنــوان 

محصــول جانبــی و در واحدهــای تولیــد اجبــاری، 

واحدهــای ذوب فلــزات پایه، پاالیشــگاه های نفت و 

نیروگاه هــای زغال سنگ ســوز، بــه  منظــور کنتــرل 

آالیندگــی، ملــزم بــه کاهــش انتشــار گاز گوگــرد 

صنعتــی  فرایندهــای  طــی  و  شــده  ایجــاد 

اسیدســولفوریک بــه  عنــوان یــک محصــول جانبــی 

تولید خواهد شد.

اختیــار  در  محصــول  ایــن  اختیــاری  تولیــد 

شــرکت های خصوصــی اســت امــا همــان  گونــه کــه 

گفتــه شــد، ســهم قابــل توجهــی از تولیــد کشــور به 

تولیــد اجبــاری ایــن محصــول اختصــاص دارد کــه 

در  تولیــد،  میــزان  ایــن  از  توجهــی  قابــل  ســهم 

واحدهــای ذوب فلــزات پایــه طــی فراینــد ذوب 

ــر مــس، روی و  ــی نظی کنســانتره ســولفیدی فلزات

ســرب ماننــد شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران در 

تولیــد  کارخانه هــای  در  اســت.  انجــام  حــال 

مصــرف  مــورد  اولیــه  مــاده  اسیدســولفوریک، 

گوگــرد اســت کــه بــه  صورت جامــد از کارخانجات 

ماننــد  گاز  تصفیــه  واحدهــای  یــا  پتروشــیمی 

ــا بــه تولیــد ایــن  پاالیشــگاه ها قابــل تامیــن اســت ت

مــاده بــا کیفیــت بــاال و قیمتــی مناســب منجــر 

 31 تنهــا  جهــان،  در  اســت  ذکــر  شــایان   شــود. 

درصــد تولیــد اسیدســولفوریک توســط واحدهــای 

اجباری انجام می شود.

اسیدســولفوریک  تقاضــای  و  عرضــه  رونــد 

کشــور در بــازه زمانــی 1395 تــا 1400 در نمــودار 1 

نشــان داده شــده اســت. همــان  طــور کــه نمــودار 

اسیدســولفوریک  عرضــه  می دهــد،  نشــان  نیــز 

شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران بــه دلیــل احــداث 

واحــد تولیــد اسیدســولفوریک ایــن واحــد و در 

راســتای جلوگیــری از انتشــار گوگــرد واحدهــای 

ذوب ایــن مجتمــع انجــام شــده و در دوره زمانــی 

مــورد بررســی بــا رشــد قابــل توجهــی مواجه بــوده و 
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در سال های اخیر، 
افزایش تولید 

اسیدسولفوریک و قیمت 
مناسب آن در کشور، 

منجر به احداث واحدهای 
جدید مصرف کننده این 

محصول و افزایش 
تقاضای اسیدسولفوریک 

در کشور شده است

اســید فســفریک  تولیــد  تــا 1400،  از ســال 1397 

صنایــع ملــی مــس ایــران ســاالنه بــه  طــور متوســط 

در  اســت.  یافتــه  افزایــش   درصــد  حــدود 13.5 

ــران  ــل، قیمــت رقابتــی شــرکت ملــی مــس ای مقاب

ــا علی رغــم وجــود ظرفیــت  موجــب شــده اســت ت

بالــغ بــر دو میلیــون و 200 هــزار تــن بــرای تولیــد این 

ــه   ــدگان ب ــد ســایر تولیدکنن ــزان تولی محصــول، می

ویــژه تولیدکننــدگان اختیــاری اســید کاهــش قابــل 

توجهــی را در ســال های اخیــر تجربــه کنــد. در 

ایــن راســتا، بخــش خصوصــی تنها حــدود 146 هزار 

ــن محصــول  ــازار ای ــن تولیــد داشــته و تقاضــای ب ت

نیز روندی مشابه با تولید را پیموده است.

 

در صنایع مصرف کننده   
اسیدسولفوریک چه می گذرد؟

با توجه به اهمیت کاربردهای اسیدسولفوریک 

در صنایــع معدنــی، مصــرف ایــن مــاده در هــر یــک از 

کاربردهــای آن در نمــودار 2 در بــازه زمانــی 1395 تــا 

ــک از  ــه و ســهم هــر ی ــرار گرفت 1400 مــورد بررســی ق

صنایــع مصرف کننــده مشــخص شــده اســت. در 

ســال های اخیــر، افزایــش تولیــد اسیدســولفوریک و 

قیمــت مناســب آن در کشــور، منجــر بــه احــداث 

واحدهــای جدیــد مصرف کننــده ایــن محصــول و 

افزایــش تقاضــای اسیدســولفوریک در کشــور شــده 

تقاضــای  بررســی،  مــورد  زمانــی  بــازه  در  اســت. 

اسیدسولفوریک کشور از 350 هزار تن به 380 هزار 

تن در ســال رســیده اســت. مصرف اسیدسولفوریک 

در صنعــت تولیــد روی و مــس هیدرومتالــورژی نیــز 

افزایــش یافتــه اســت؛ چراکــه تولیــدات داخلــی ایــن 

صنایــع در بــازه زمانــی مورد بررســی رشــد متوســطی 

زیــر،  نمــودار  بــه  توجــه  بــا  کرده انــد.  تجربــه  را 

بیشــترین ســهم مصــرف اسیدســولفوریک در تولیــد 

روی و ســپس در تولید اســید فســفریک اســت. بالغ 

بــر 48 درصــد اسیدســولفوریک تولیــدی در صنعــت 

تولید روی استفاده می شود.

 

چالش ها و موانع پیش  روی صنعت   
اسیدسولفوریک

همان طــور کــه عنــوان شــد، اسیدســولفوریک 

شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران بــا هــدف صیانــت 

ــدار صنعــت مــس  از محیــط  زیســت و توســعه پای

کشــور تولیــد می شــود امــا بــه  دلیــل خورندگــی 

بــاالی ایــن محصــول، بایــد پیــش از تولیــد مــازاد 

تقاضــای بــازار بــر روی صنایــع مصرف کننــده آن 

شــیمیایی  کودهــای  و  فســفریک  اســید  ماننــد 

مــازاد  تولیــد  صــورت  در  چراکــه  کــرد؛  تمرکــز 

ــرای نگهــداری از  مصــرف، امکاناتــی محــدودی ب

صــادرات  بســتر  و  دارد  وجــود  محصــول  ایــن 

اسیدســولفوریک نیــز بنــا بــه مالحظــات کشــور 

فراهــم نیســت. الزم بــه  ذکــر اســت کــه صــادرات 

صــادق  ایــران  دربــاره  تنهــا  محصــول  ایــن  کــم 

نیســت و بــا توجــه بــه ماهیــت خطرنــاک آن، در 

سراســر جهــان تنهــا 7 درصــد اسیدســولفوریک 

تولیدشده تجارت می شود.

بــه  طــور کلــی از چالش هــای پیــش روی فــروش 

ــا خــارج از کشــور، می تــوان بــه  اســید در داخــل ی

ریلــی،  از  اعــم   لجســتیک  زیرســاخت  بــه  نیــاز 

جــاده ای و بنــدری اشــاره کــرد. از طرفــی روابــط 

تجــاری مناســب جهــت فــروش اســید در بازارهای 

خارجــی از ملزومــات مــورد نیــاز بــرای فــروش ایــن 

یک جانبــه  تحریم هــای  کــه  اســت  محصــول 

آمریــکا، از دیگــر چالش هــای پیــش  رو در فــروش 

ایــن محصــول اســت. البتــه ذکــر ایــن نکتــه حائــز 

اهمیــت اســت کــه شــرکت ملــی صنایــع مــس 

محصــول  ایــن  انتقــال  بــرای  را  امکاناتــی  ایــران 

چالش هــای  همچنــان  امــا  اســت  کــرده  فراهــم 

صادراتــی آن بــه دلیــل شــرایط تحریمــی حاکــم بــر 

کشور همچنان پابرجاست.

بــا توجــه بــه طرحــی کــه شــرکت ملــی مــس 

اســید  صنعــت  توســعه  خصــوص  در  ایــران 

فســفریک و کودهــای شــیمیایی دارد، بــه نظــر 

بــرای  می تــوان  را  روشــنی  آینــده  می رســد 

کشــور  در  اسیدســولفوریک  تقاضــای  افزایــش 

می تــوان  نیــز  راســتا  همیــن  در  و  بــود  متصــور 

بــدون توجــه بــه دغدغــه آلودگــی زیســت محیطی 

مصرف کننــده  صنایــع  توســعه  پرتــوی  در  و 

اسیدســولفوریک بــه دنبــال افزایــش تولیــد ایــن 

محصول حرکت کرد.
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علــی شــاهانی در گفت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه 

خبــری و تحلیلــی »فلــزات آنالیــن« بیــان کــرد: تنهــا 

تمــام  بلکــه  مــا  فقــط  نــه  کــه  اصلــی  معضــل 

تولیدکننــدگان بــا آن دســت بــه گریبــان هســتند، 

عــدم ثبــات اقتصــادی و از جمله نوســان قیمت ها و 

نــرخ دالر اســت کــه باعــث شــده تــا ســرمایه در 

گــردش  ایــن مجموعــه نســبت بــه مــاه گذشــته 50 

درصــد کاهــش یابــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه در 

ــول هشــت  ــی مفت ــه یعن ــواد اولی ــه م ــا تهی رابطــه ب

بــا  پلی اتیلــن  و  پی وی ســی  مســی،  میلی متــری 

مشــکلی مواجــه نیســتیم و تنهــا چالشــی کــه وجــود 

دارد نوســان قیمت هاســت. اگــر یــک مــاه پیــش 

بــرای تولیــد محصــوالت، ایــن مجموعــه نیازمنــد 50 

میلیــارد تومان ســرمایه در گردش بــود، اکنون برای 

تولیــد همــان میــزان از محصــوالت بــه 80 میلیــاراد 

تومان برای ادامه فعالیت نیازمند است. 

محصوالت متنوع، سپری در برابر   
آسیب ها 

وی در خصوص وضعیت بازار مصرف، مطرح 

گسترده ای  صنعت  کابل سازی  صنعت  کرد: 

است؛ شرکت هایی که سبد محصوالت متنوع، 

دارند،  به روز تری  تکنولوژی  و  بهتر  وندور های 

باالتری  به سایر شرکت ها رقابت پذیری  نسبت  

برای  بازار  در  تقاضا  مثال  عنوان  به  اگر  دارند. 

محصوالت ساختمانی روند نزولی به خود بگیرد 

در  که  بیشتر محصوالتی  تولید  به  برای جبران 

دارند،  کاربرد  پتروشیمی  و  نفت  صنعت 

روی  محصوالت  صادرات  به  یا  و  می پردازند 

دچار  هم  بزرگ  شرکت های  البته  می آورند؛ 

آسیب هایی می شوند اما شرکت های کوچک که 

طیف محدودی از محصوالت را تولید می کنند 

چالش های  دچار  بازار،  در  تقاضا  کاهش  با 

پروژه های  افزایش  طرح  می شوند.  بیشتری 

عمرانی در سطح کشور هم تاکنون باعث ایجاد 

تغییری در شرایط بازار مصرف نشده  است. 

مدیرعامل شرکت کابل سپهر البرز در رابطه 

با سیم و کابل های غیراستاندارد در بازار، ابراز 

به  نسبت  پایین تر  قیمت  که  زمانی  تا  کرد: 

اولویت  مصرف کنندگان  برای  باال تر  کیفیت 

کابل های  و  سیم  برای  باشد،  داشته  بیشتری 

خواهد  وجود  مشتری  همواره  غیراستاندارد 

تولیدکنندگان  با  افرادی که نمی توانند  داشت. 

از  نوع  این  تولید  به  کنند،  رقابت  مجاز 

موضوع  این  البته  می آورند؛  روی  محصوالت 

دنیا،  تمام  در  و  نیست  ما  کشور  به  مربوط 

تولیدکنندگان،  قهرمانان کشور 
مدیرعامل شرکت کابل سپهر البرز، تولیدکننده سیم و کابل برق صنعتی گفت: تولیدکنندگان 
ایرانی برای رشد و تعالی صنعت کشور، بسیار تالش می کنند. امیدواریم سنگ اندازی ها در مسیر 
تولید کاهش یابد تا تولیدکنندگان بتوانند با انگیزه  ای بیشتر به مسیر خود ادامه دهند و برای کشور 

افتخارآفرین باشند. 

پایین تر  قیمت  با  اجناسی  که  هستند  افرادی 

محصوالت  برای  که  زمانی  تا  و  می کنند  تولید 

ادامه  فعالیت  به  باشند،  داشته  تقاضا  خود 

بزرگ  پروژه های  در  مواقع  برخی  می دهند. 

ساختمانی برای کاهش هزینه ها، از سیم و کابل 

غیراستاندارد با قیمت پایین استفاده می شود و 

متاسفانه هیچ نظارت دقیقی از سوی نهاد های 

مربوطه در این زمینه صورت نمی گیرد به عنوان 

به  که  مهر  مسکن  ساخت  زمان  در  مثال 

بی کیفیت بودن مشهور هستند، اصطالح »سیم 

و کابل مسکن مهری« در بازار رایج شده بود که 

کابل های  و  سیم  بودن  بی کیفیت  نشان دهنده 

خصوص  در  بود.  پروژه  این  در  استفاده  مورد 

پتروشیمی  و  نفت  صنعت  در  که  کابل هایی 

اهمیت  مشتریان  برای  کیفیت  دارند،  کاربرد 

این  در  فعال  شرکت های  دارد.  زیادی  بسیار 

مانند  بسیاری  سخت گیری های  حوزه 

کابل  خرید  برای  کیفیت  تایید  آزمایش های 

تولیدکننده ای  هیچ  دلیل  همین  به  دارند 

به  و  تولید  بی کیفیت  کابل  و  سیم  نمی تواند 

به  شرکت  این  کند.  عرضه  حوزه  این  مشتریان 

دلیل اینکه محصوالت باکیفیت و استانداری را 

بازار های بین المللی  توانسته در  تولید می کند، 

مدیرعامل شرکت کابل سپهر البرز عنوان کرد: 
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دســترس هســتند و فراینــد تعمیــر و نگهــداری 

آن هــا بســیار آســان اســت. تمــام ایــن نتایج، دســت 

رنــج ماشین ســازان ماهــر و باتجربــه کشــور اســت 

کشــور  و  تولیدکننــدگان  بــه  ســال  ســالیان  کــه 

خدمت کرده اند.

قطعات متفاوت پازل تولید    
در  البــرز  ســپهر  کابــل  شــرکت  مدیرعامــل 

خصــوص جوانــب دیگــر تولیــد، اظهــار کــرد: بــرای 

اپراتــوری ماشــین آالت، افــراد نیــاز بــه تخصــص 

باالیــی ندارنــد و بعــد از آمــوزش به مــدت زمان دو 

تــا ســه مــاه، می تواننــد بــه راحتــی فعالیــت کننــد 

ــی،  ــد و بازرگان ــت، تولی ــا در زمینه هــای مدیری ام

بایــد افــراد متخصــص و ماهــر بــه کار گرفتــه شــود 

تا مجموعه در مسیر درستی هدایت شود. 

بــا توجــه بــه شــرایط بــازار و نوســان قیمت هــا، 

اگــر تولیدکننــدگان بــا حداکثــر توان خــود فعالیت 

کننــد، بــه دلیــل متغییرهــای دیگری کــه از کنترل 

آن هــا خــارج اســت، نهایتــا می تواننــد بــا 70 درصد 

از  بســیاری  کننــد؛  تولیــد  خــود  ظرفیــت 

تولیدکننــدگان کمتــر از ایــن میــزان تــوان تولیــد 

دارنــد. وقتــی افــراد نمی تواننــد در ایــن شــرایط 

رقابــت کننــد در خــال نظارت هــای الزم، بــه تولیــد 

محصوالت بی کیفیت روی می آورند. 

صنعت سیم و کابل سازی کشور جزو صنایع 

ضایعات  ندارد؛  آالیندگی  هیچ  و  بوده  پاک 

تولید شده این صنعت قابل بازیافت بوده و دوباره 

به چرخه تولید بازمی گردد.  

عـلـی شـــاهانی در پــایــــان خاطـــرنــشــان کرد: 

تولیدکنندگان، قشری زحمت کش هستند، باید از 

اما  آید  عمل  به  تشویقی  حمایت های  افراد  این 

برای  شرایط  روزبه روز  هستیم  آن  شاهد 

با  سو  یک  از  می شود.  سخت تر  تولیدکنندگان 

چالش محدودیت های تامین برق و گاز طبیعی 

مواجه هستند و از سوی دیگر با معظالت نیروی 

شرایط  در  هم زمان  که  هستند  درگیر  انسانی 

همچون  مسائلی  باید  کشور  بی ثبات  اقتصادی 

بیمه و مالیات را حل کنند. 

کشور های  به  را  خود  محصوالت  و  عرض اندام 

اروپایی، آسیای میانه و کشور عراق صادر کند. 

صنعت کابل سازی، پیشرو در   
بومی سازی  

ایــران از نظــر  بــه مقایســه جایــگاه  شــاهانی 

تکنولــوژی مــورد اســتفاده و کیفیــت محصــوالت 

تولیــدی ایــن صنعــت بــا ســایر کشــور ها پرداخــت و 

گفــت: خوشــبختانه از گذشــته تاکنــون پایه هــای 

صنعت کابل ســازی در کشــور مســتحکم بنا شــده 

و در حــال حاضــر تکنولــوژی مــورد اســتفاده در 

ایــران نســبت بــه کشــور های همســایه بــه غیــر از 

حرکــت  مســیر  ایــن  در  مــا  همپــای  کــه  ترکیــه 

می کنــد، باالتــر اســت؛ حتــی در برخــی از ایــن 

بــرای تولیــد محصــوالت  کشــور ها اســتانداردی 

تعریف نشــده اســت و مرجع آن ها اســتاندارد های 

کشور های اروپایی است.

وی بــا بیــان اینکــه بومی ســازی در کشــور از 

کــرد:  تاکیــد  اســت،  برخــوردار  ویــژه  اهمیــت 

می توانــم بــا افتخــار بگویــم تمــام ماشــین آالتی کــه 

قــرار  اســتفاده  در صنعــت ســیم و کابــل مــورد 

توســط  و  ایــران  در  کامــل  طــور  بــه  می گیرنــد، 

تولیدکننــدگان داخلــی تولیــد شــده اند. همچنیــن 

ایــن  در  اســتفاده  مــورد  ماشــین آالت  تمــام 

اســت.  داخــل  ســاخت  کامــال  نیــز  مجموعــه 

ماشــین آالتی کــه در ایــران ســاخته می شــوند، دو 

مزیــت مهــم نســبت بــه نمونــه مشــابه خارجــی 

خــود دارنــد، اول اینکــه قیمــت بســیار پایین تــری 

دارنــد و دوم اینکــه تولیدکننــده و تعمیــرکاران در 
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از موسسه »Platts«، به گفته منابع بازار، 

واحد های ذوب بزرگ ژاپن در نیمه اول سال 2023 

خواهند  قرار  نگهداری  و  تعمیر  عملیات  تحت 

گرفت. این واحد ها اعالم کردند که شرکت چینی 

»Daye Nonferrous« ظرفیت تولید خود را از ماه 

مارس تا ژوئن 2023 حدود 600 هزار تن در سال ارتقا 

خواهد داد.

برخی از واحدهای ذوب در چین نیز در سه  

ماهه چهارم سال 2022 با مشکالتی در خط تولید 

مواجه شدند که منجر به کاهش تقاضا در بازار 

فیزیکی و افزایش موجودی انبارها شد. در عین 

حال، عرضه کافی کنسانتره مس تمیز حمل شده از 

تمیز  مس  کنسانتره های  فروش  جاده ها،  طریق 

استاندارد در بازار فیزیکی را تحت فشار قرار داد.

کشور چین طی ماه های ژانویه تا نوامبر سال 

2022، حدود یک میلیون و 400 هزار تن کنسانتره 

مس از قزاقستان وارد کرد که 81٫3 درصد نسبت 

قزاقستان، سومین  افزایش داشت.  به سال 2021 

صادرکننده بزرگ کنسانتره مس به چین در سال 

2022 بود که نسبت به رتبه پنجمی خود در سال 

داد.  ارتقا  را  جایگاه  این  پله  دو  به  نزدیک   2021

هم زمان، چین یک میلیون و 200 هزار تن کنسانتره 

مس از مغولستان به عنوان چهارمین صادرکننده 

بزرگ به چین در سال 2022 وارد کرد. داده های 

موسسه »Platts« نشان داد که تعرفه ذوب روزانه 

کنسانتره مس تمیز این موسسه در روز 9 نوامبر 

سال 2022 به باالترین حد یک ساله خود یعنی 90 

در  تحویل  شرط  با  تن  هر  در  سنت   80 و  دالر 

انبارهای گمرک چین رسید که نسبت به روز سوم 

ژانویه 2022، 52 درصد افزایش را نشان داد. در روز 

6 ژانویه 2023، تعرفه ذوب کنسانتره مس تمیز 

روزانه موسسه »Platts« به 82 دالر و 60 سنت در 

هر تن رسید. روند کاهشی تعرفه ذوب و پاالیش در 

بازار فیزیکی از اواسط نوامبر سال 2022 آغاز شد که به 

 »Las Bambas« دلیل مسدود شدن جاده در معدن

مس  معدن  از  حمل نقل  در  تاخیر  و  پرو  کشور 

»Escondida« شیلی به دنبال ایجاد ترافیک وسایل 

نقلیه حمل بار در بندر بود. همچنین اعتراضات 

سراسری در کشور پرو در ماه های دسامبر 2022 و 

ژانویه 2023 نیز بر حمل و نقل داخلی کنسانتره مس 

منطقه ای تاثیر گذاشت.  عالوه براین، شنیده شد که 

حجم خرید در بازار فیزیکی از چندین واحد ذوب 

در چین نیز در اواخر سال 2022 به دلیل تغییرات 

ناگهانی در برنامه تولید افزایش یافت.

تعرفه ذوب و پاالیش در بازار فیزیکی در روز 

 وضعیت نامشخص تعرفه ذوب و پاالیش
 کنسانتره مس آسیایی

تقاضای قاره آسیا برای کنسانتره مس در سه  ماهه اول سال ۲0۲3 کاهش خواهد یافت؛ چراکه 
چندین کارخانه ذوب منطقه ای تحت عملیات تعمیر و نگهداری هستند. این در حالی است که انتظار 
کاهش  موجب  و  یابد  کاهش  میزان مصرف  به  نسبت  تمیز  کنسانتره مس  تولید  مقدار  می رود 

تعرفه های تصفیه و پاالیش شود.

23 دسامبر 2023 به ترتیب به پایین ترین حد خود 

در یک ماه اخیر یعنی 83 دالر و 90 سنت در هر تن 

و 8٫39 سنت در هر پوند رسید.

کاهش  حجم معامالت در بازار فیزیکی   
در سه  ماهه چهارم سال ۲0۲۲

ماهه  سه   در  فیزیکی  بازار  معامالت  حجم 

چهارم سال 2022 کاهش یافت؛ چراکه واحدهای 

ذوب در مواجهه با افزایش هزینه های تامین مالی، 

کنترل موجودی ذخایر انبارها در پایان سال 2022 و 

افزایش تعرفه ذوب و پاالیش به دلیل کاهش حجم 

تقاضا از سوی واحدهای ذوب، از حضور در بازار 

در   »Platts« کردند.موسسه  اجتناب  فیزیکی 

ماهه  سه   در  بازار  در  معامالت  حجم  مجموع 

چهارم سال 2022 را حدود 990 حدود هزار تن در 

مقایسه با مجموع حجم یک میلیون و 500 هزار تن 

معامالت در سه  ماهه سوم سال 2022 اعالم کرد. 

ماه دسامبر  حجم معامالت واحدهای ذوب در 

2022 به دلیل افزایش نیازها در پی وجود مشکالت 

عقد  مذاکرات  شدن  طوالنی  و  عرضه  روند  در 

قراردادهای ساالنه، حجم تقاضا برای محموله ها  

در بازار فیزیکی را افزایش داد.بررسی موسسه 

»Platts« نشان داد که 70 درصد معامالت در بازار 
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که تعرفه ذوب در بازار فیزیکی به دلیل حجم زیاد 

کاهش   2023 سال  اول  نیمه  در  کنسانتره  مازاد 

شدیدی را تجربه نکند. وانگ رولین، تحلیلگر ارشد 

در موسسه »Platts« عنوان کرد که سطوح باالی 

انبارها در واحدهای ذوب مس چین و  موجودی 

تحت  کنسانتره  کافی  عرضه  حجم  همچنین 

قراردادهای بلندمدت این موضوع را تایید می کند. 

با این اوصاف، توجه به نظارت به منظور جلوگیری از 

افزایش این اختالالت مهم به نظر می رسد.

 

نوسانات پریمیوم واردات کاتد مس  
در بازار فلزات، پریمیوم واردات برای کاتد 

فیزیکی توسط واحدهای ذوب طی سه  ماهه چهارم 

2022 انجام شده است که در مقایسه با سهم 49 

درصدی این واحدها نسبت به سه  ماهه سوم 2022 

افزایش داشته است.

کاهش تقاضا در سه ماهه اول سال   
۲0۲3 هم زمان با محدودیت در عرضه

در سه  ماهه اول سال 2023، انتظار می رود که 

جو بازار فیزیکی متفاوت باشد. به عالوه حجم 

محدود  بزرگ  ذوب  واحدهای  سوی  از  تقاضا 

خواهد شد. این در حالی است که تولیدکنندگان 

تولید فصلی  آمریکای جنوبی حجم ظرفیت  در 

خود را کاهش می دهند.

چندین واحد ذوب در شمال چین ادعا کردند 

که قبل از ماه آپریل 2022 تقاضایی وجود نداشته 

اما همچنان حجم تقاضا برای حمل کاال از طریق 

جاده ها بسیار باال است.

در حالی که حجم عرضه در کوتاه مدت تحت 

در  حمل ونقل  و  تولید  روند  در  اختالالت  تاثیر 

آمریکای جنوبی قرار گرفته است، ارزیابی تاثیر 

درازمدت آن دشوار خواهد بود.

 »Las Bambas« انسداد جاده های اطراف معدن

در پـرو و ناآرامی هـای سیاسـی اخیـر در ایـن کشـور 

سـال 2023  در  رونـد عرضـه  نگرانی هـای  بـر  نیـز 

افزوده است.

 First« شرکت  و  پاناما  دولت  عالوه براین، 

Quantum« هنوز در مورد عقد قرارداد جدید تولید 

از معدن مس »Cobre Panama« به توافق نرسیده اند 

و به همین دلیل چشم انداز بازار هنوز در وضعیت 

بالتکلیفی قرار دارد. از این معدن در سال 2022 بین 

340 هزار تا 350 هزار تن مس تولید شد.

 »Quebrada Blanca« در همین حال، پروژه فاز دو

شیلی که انتظار می رود اولین محموله کنسانتره 

موجــب  شــود،  صــادر   2023 مــارس  مــاه  در  آن 

افزایــش حجــم عرضــه از ســه ماهه دوم ســال 2023 

به بعد می شود.

 Cobre« وجود اختالالت اخیر در معدن مس

کنسانتره  ذوب  تعرفه  کاهش  باعث   ،»Panama

مس در بازار فیزیکی شد. با این حال انتظار می رود 
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مس در روز 21 اکتبر 2022 به باالترین میزان یک 

البته  رسید.  تن  در  دالر   146 بعنی  خود  ساله 

محدودیت تامین حجم تقاضای داخلی و کمبود 

حجم قراضه ها، موجب رسیدن پریمیوم واردات 

برای کاتد مس به باالترین میزان 6 ماهه یعنی 37 

دالر در هر تن در روز 30 دسامبر 2022 شد.

این روند نزولی به دلیل کاهش ارزش یوان در 

در  تقاضا  آمریکا، کاهش حجم  ارزش دالر  برابر 

فصل زمستان، افزایش هزینه های تامین مالی و 

افزایش حجم عرضه بود.

در جانب عرضه نیز واحدهای ذوب در چین 

حجم ظرفیت تولید خود را در سه  ماهه چهارم 

خط  رابطه  همین  در  دادند.  افزایش   2022 سال 

با   »Daye Nonferrous« شرکت  جدید  تولید 

ظرفیت 400 هزار تنی در اکتبر سال 2022 آغاز به کار 

کرد و شرکت »Tongling Nonferrous« ظرفیت 

تولید خود را در سه  ماهه چهارم 2022 در حالی 

افزایش داد که سهمیه بندی و محدودیت های برق 

به آرامی در سراسر چین در حال کاهش بود.

به طور هم زمان، حجم واردات کاتد مس به 

افزایش  نوامبر 2022  تا  اکتبر  ماه های  بین  چین 

یافت؛ چراکه بازتر شدن پنجره آربیتراژ در کاهش 

قیمت های مس بورس فلزات لندن تاثیرگذار بود 

که همین امر به کاهش محدودیت موجودی انبار 

داخلی چین کمک کرد.

 ،»Platts« موسسه  پیش بینی های  اساس  بر 

اگرچه انتظار می رود حجم تقاضای کاتد مس چین 

در سال 2022 به میزان 1٫9 درصد نسبت به سال 

2022 افزایش یابد اما بر اساس پیش بینی های این 

موسسه، مصرف کنندگان نهایی اعالم کردند که 

این امر منجر به افزایش پریمیوم کاتد و همچنین 

کاهش تمایل به عقد قراردادهای ساالنه خواهد شد.

قراردادهای  عقد  برای   »Codelco« شرکت 

ساالنه سال 2023 پریمیوم 140 دالر در هر تن به 

چین و 235 دالر در هر تن به اروپا را پیشنهاد داد 

که به ترتیب 33٫3 درصد و 84 درصد افزایش را 

نشان می دهد. برخی از معامله گران بزرگ اعالم 

کردند که به دلیل نگرانی از این افزایش قیمت ها 

اقدام به خرید نمی کنند.
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سرب و روی

راه اندازی مهدی آباد گام بلندی در صنعت سرب و روی کشور است

صنعت سرب مهجور واقع شده است



شماره  256          بهمن ماه  1401 52

سرب و روی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

 راه اندازی مهدی آباد
گام بلندی در صنعت سرب و روی کشور است
مدیر مجتمع سرب و روی مهدی آباد گفت: به منظور بهره برداری از معدن سرب و روی مهدی آباد، 
طرح سرمایه گذاری احداث کارخانه های عظیم مهدی آباد در سه فاز برنامه ریزی شده است که فاز 
نخست آن، به تنهایی بزرگ ترین کارخانه صنعت سرب و روی کشور با ظرفیت ساالنه دو  میلیون تن 

خوراک و تولید ۲00 هزار تن کنسانتره روی خواهد بود.

بـا خبرنـگار  حمیدرضـا حمایـت در گفت وگـو 

پایـگاه خبـری و تحلیلی »فلزات آنالیـن« بیان کرد: 

ایران از لحاظ ذخایر سرب و روی، در جایگاه ششم 

جهان قرار دارد و بیش از 70 درصد ذخایر سرب و 

روی کشـور در معدن مهدی آباد واقع شـده اسـت. 

دو  ایـن  کنسـانتره  و  شـمش  تولیـد  حـال،  ایـن  بـا 

و  نیسـت  فعلـی  ذخایـر  بـا  متناسـب  محصـول 

کارخانه  هـای تولیـد شـمش کشـور با وجـود کمبود 

خوراک قابل توجهی در حال فعالیت هستند.

وی افـزود: تاکنـون خـوراک واحدهـای تولیـد 

سرب و روی کشور از معدن انگوران تامین می شد 

و صنایـع  معـادن  نوسـازی  و  توسـعه  سـازمان  امـا 

رونـد  از  آگاهـی  بـا  )ایمیـدرو(  ایـران  معدنـی 

روبه اتمـام ذخایـر اکسـیدی ایـن معـدن، راه اندازی 

روی  و  سـرب  کنسـانتره  تولیـد  کارخانه هـای 

امـر  ایـن  داد.  قـرار  کار  دسـتور  در  را  مهدی آبـاد 

مدیر مجتمع سرب و روی مهدی آباد:

منجـر به برگـزاری فراخوان جذب سـرمایه  گذار در 

یـک  انتخـاب  نهایـت  در  و  بین المللـی  سـطح 

کنسرسیوم داخلی به منظور احداث کارخانه های 

فراوری و تولید 800 هزار تن کنسانتره سرب و روی 

با عیار 35 درصد روی و استخراج  معدن به همراه 

تامیـن زیرسـاخت های الزم شـد. معـدن سـرب و 

روی مهدی آبـاد از بزرگ تریـن ذخایـر دنیـا اسـت و 

حـدود 3 درصـد از ذخایـر جهـان را در برمی گیـرد. 

بـه منظـور بهره بـرداری از این ذخیـره، کارخانه های 

ظرفیـت  بـا  مهدی آبـاد  روی  و  سـرب  سـولفیدی 

تولید هر فاز 200 هزار تن کنسانتره 35 درصد روی 

از  تـن  هـزار   140 و  اسـت  راه انـدازی  آسـتانه  در 

ظرفیت شمش روی کشور را پوشش خواهند داد. 

روی  و  سـرب  مجتمـع  نیـاز  مـورد  آب  تامیـن 

مهدی آبـاد بـا اجـرای 100 کیلومتـر خط لوله از محل 

پسـاب تصفیه خانـه یـزد بـه مهدی  آبـاد و همچنیـن 

تامیـن بـرق ایـن مجتمـع بـا احـداث پسـت 400 بـه 

132 کیلـووات و خـط انتقـال بـرق 27 کیلومتـری به 

معدن مهدی آباد مرتفع شده است.

مدیـر مجتمـع سـرب و روی مهدی آبـاد عنـوان 

کـرد: ایـران بـه لحـاظ ذخایـر سـرب و روی جایـگاه 

ششـم جهان را به خود اختصاص می دهد و حدود 

5 درصـد از ذخایـر ایـن مـاده معدنـی را در اختیـار 

دارد. با این حال، سـهم کشـور از تولید جهانی این 

مـواد معدنـی تنهـا حـدود 2 درصـد اسـت. بـا توجه 

افزایـش میـزان  بـرای  برنامه ریـزی  اعـداد،  ایـن  بـه 

امـری  کشـور  روی  و  سـرب  سـالیانه  اسـتخراج 

ضـروری بـه نظـر می رسـد. بـه  منظـور کمی سـازی 

اهـداف کالن صنعـت سـرب و روی بـرای افق سـال 

بـه نرم هـای  1420، اطالعـات و داده هـای مربـوط 

جهانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اسـت و با 

در نظـر گرفتـن مقادیـر متوسـط مصـرف سـرانه و 
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جهانـی،  اسـتخراج  بـه  ذخایـر  نسـبت  همچنیـن 

افزایـش سـه برابـری تولیـد روی و حدود سـه برابری 

سرانه مصرف روی در افق سال 1420 هدف گذاری 

از  روی  شـمش  تولیـد  کـه  گونـه ای  بـه  شـده اند؛ 

حـدود 200 هـزار تـن فعلـی بـه بیـش از 600 هـزار تـن 

در افـق چشـم انداز افزایـش یابـد. بـا توجـه بـه اینکه 

نسـبت تولیـد شـمش بـه ذخایـر در بخـش تولیـد 

سـرب کشـور متناسـب بـا نرخ هـای جهانـی بـوده 

اسـت، از ایـن  رو چشـم انداز تولیـد سـرب از بخـش 

معـدن )تولیـد از مـاده اولیـه(، بـه  عنـوان تابعـی از 

میزان تولید کانسنگ روی تعریف شده است.

تکنولـوژی  عمـده  کـرد:  خاطرنشـان  حمایـت 

تـا امـروز بـر اسـاس  صنعـت سـرب و روی کشـور 

خاک اکسیدی پرعیار معدن انگوران طراحی شده 

و  معـدن  ایـن  ذخایـر  اتمـام  وجـود  بـا  کـه  اسـت 

بهره بـرداری از فـاز سـولفیدی کارخانه هـای فرآوری 

سـرب و روی در مهدی آبـاد، توجـه جـدی صنایع به 

تغییـرات متناسـب تکنولوژیکـی را نیازمند اسـت. 

بـرای  را  خـود  بایـد  نیـز  روی  تولیـد  کارخانه هـای 

مصرف کنسـانتره سـولفیدی مجتمع سـرب و روی 

مهدی آباد مهیا سازند.

ظرفیت خالی واحدهای سرب و روی  
آمارهـا،  آخریـن  مطابـق  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

مجمـوع ظرفیـت برآوردشـده تولیـد شـمش روی 

در کشـور حـدود 494 هـزار تـن و تولیـد واقعی آن 

حدود 220 هزار تن گزارش شـده که مقایسـه این 

از ظرفیـت  نشـان می دهـد 56 درصـد  دو عـدد 

موجود تولید شـمش روی کشـور به تولید واقعی 

نرسـیده اسـت، مطـرح کـرد: همچنیـن ظرفیـت 

موجـود تولیـد شـمش سـرب در کشـور حدود یک 

میلیـون تـن بـرآورد می شـود کـه حـدود 16 درصـد 

آن، یعنـی معـادل 178 هـزار تـن، بـه تولیـد واقعـی 

رسـیده اسـت. واحدهای تولید کنسـانتره روی و 

سـرب بـه ترتیـب معـادل سـه میلیـون و 500 هـزار 

تولیـد  امـا  دارنـد  ظرفیـت  تـن  هـزار   906 و  تـن 

واقعـی واحـد تولیـد کنسـانتره روی حـدود 870 

هـزار تـن و  سـرب 68 هـزار تـن بـرآورد می شـود. 

شـایان ذکـر اسـت حـدود 90 درصـد شـمش روی 

نقطـه  در  می شـود.  تولیـد  خـام  مـواد  از  کشـور 

مقابل سـهم ماده معدنی در تولید شـمش سـرب 

10 درصـد اسـت و 90 درصـد باقی مانـده از مـواد 

بازیافتی تولید می شود.

مدیر مجتمع سرب و روی مهدی آباد از جمله 

مهم تریـن دالیـل خالی ماندن ظرفیت هـای موجود 

در صنعـت سـرب و روی کشـور را کمبـود مـاده 

معدنی )خوراک کارخانه ها(، عدم توسعه صنعت 

بازیافـت و کاهـش عیـار خـوراک ورودی خطـوط 

تولیـد دانسـت و تصریـح کـرد: بـا توجـه به نیـاز این 

صنعت، پروژه های شناسـایی پتانسـیل اکتشـافات 

سـرب و روی )طـرح جامـع اکتشـاف سـرب و روی 

کشور( و طرح بازیافت پسماند و باطله های معادن 

و صنایـع بـه منظـور تامین خـوراک واحدهای تولید 

در دست اقدام قرار دارند. در این زمینه همگام با 

تدوین و مطالعات طرح جامع سرب و روی کشور، 

جلسـات متعـدد همفکـری در خصوص اکتشـافات 

بـا  کارخانه هـا  خـوراک  تامیـن  بـرای  روی  و  سـرب 

متخصصـان ایـن حـوزه برگـزار شـده  و در نهایـت بـه 

منظـور تدویـن نقشـه راه اکتشـافات سـرب و روی 

کشـور، اقدامـات موثـری صـورت گرفتـه اسـت. در 

ادامه، کمیته تهیه نقشه راه اکتشاف سرب و روی 

بخش هـای  و  حـوزه  ایـن  متخصصـان  از  متشـکل 

و  مجـرب  مشـاوران  دانشـگاه،  )دولـت،  مختلـف 

بخـش خصوصـی( تشـکیل شـده و نقشـه راه اولیـه 

تهیه و برای تایید نهایی آماده ارائه است.

مهدی آباد، یاری رسان صنعت سرب   
و روی

حمایــت در پایــان بــا بیــان اینکــه معــدن ســرب و 

روی مهدی آبــاد یکــی از بزرگ تریــن منابــع ســرب و 

روی جهان محســوب می شــود که بیش از 70 درصد 

ــل اســتخراج کشــور و حــدود 3 درصــد از  ــر قاب ذخای

ذخایــر روی و ســرب جهــان را در خــود جــای داده 

اســت، یــادآور شــد: بــه منظــور بهره بــرداری از ایــن 

معــدن، طــرح ســرمایه گذاری احــداث کارخانه هــای 

عظیم مهدی آباد در ســه فاز برنامه ریزی شــده اســت 

کــه فــاز نخســت آن، بــه تنهایــی بزرگ تریــن کارخانــه 

صنعــت ســرب و روی کشــور بــا ظرفیــت ســاالنه دو 

 میلیــون تــن خــوراک و تولیــد 200 هــزار تــن کنســانتره 

روی خواهــد بــود. در حــال حاضــر پیشــرفت فیزیکــی 

ــاد 85  ــروژه مجتمــع ســرب و روی مهدی آب ــاز اول پ ف

درصــد بــوده و علی رغــم چالش هــای مختلــف از 

جملــه افزایــش بی رویــه نــرخ ارز، تحریم هــا و بیمــاری 

فراگیــر کرونــا، این مجتمــع در آســتانه ورود به مرحله 

بهره بــرداری اســت. در نتیجــه راه انــدازی ایــن طــرح، 

بیــش از یــک هــزار و 500 نفــر بــه صــورت مســتقیم در 

این پروژه مشــغول به فعالیت می شــوند و برای چهار 

هــزار نفــر نیــز بــه صــورت غیرمســتقیم شــغل ایجــاد 

خواهد شد.
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صنعت سرب مهجور واقع شده است

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران گفت: با توجه به سرمایه گذاری های 
قابل توجهی که در صنعت سرب انجام شده است، اگر تولیدکنندگان شمش سرب با تمام ظرفیت 
خود مشغول به فعالیت شوند، می توانیم در منطقه حرف اول را بزنیم اما صادرات کنسانتره سرب 

تبدیل به مانع بزرگی مقابل تولیدکنندگان برای افزایش تولید سرب شده است.

بــا خبرنــگار  در گفت وگــو  جــوادی  حســین 

ــگاه خبــری و تحلیلــی »فلــزات آنالیــن« بیــان  پای

کــرد: شــمش ســرب بــا اســتفاده از خــاک معدنــی 

و یــا بازیافــت باتــری فرســوده خــودرو کــه حــدود 

می شــود.  تولیــد  اســت،  ســرب  آن  درصــد   60

اکثــر تولیدکننــدگان شــمش ســرب در کشــور بــا 

چالــش  تهیــه مــواد اولیــه مواجــه هســتند کــه 

دلیــل اصلــی آن صــادرات کنســانتره ســرب بــه 

خــارج از کشــور اســت. میــزان کنســانتره موجــود 

در کشــور، کمتــر از نیــاز واحد هــای تولیدکننــده 

دلیــل  همیــن  بــه  اســت؛  ســرب  شــمش 

تولیدکننــدگان بــرای تهیــه مــواد اولیــه خــود در 

تمــام  بــا  آن هــا  اکثــر  و  دارنــد  قــرار  مضیغــه 

ظرفیــت خــود مشــغول بــه فعالیــت نیســتند. در 

صورتــی کــه ظرفیت هــای خوبــی در ایــن صنعــت 

ایجــاد شــده و تولیدکننــدگان داخلــی می تواننــد 

ــاز کارخانه هــای باتری ســازی، کــه  ــه راحتــی نی ب

عمــده مصرف کننــدگان شــمش ســرب هســتند 

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران:

برطــرف کننــد. میــزان تولیــد شــمش ســرب طبــق 

 400 بایــد  شــده  ظرفیت هــای  ســرمایه گذاری 

هــزار تــن در ســال باشــد امــا در عمــل چیــزی در 

حــدود 150 هــزار تــن بــه طــور ســالیانه شــمش 

کــه  چالشــی  دومیــن  می شــود.  تولیــد  شــرب 

فعــاالن صنعــت ســرب در یــک برهــه زمانــی بــا آن 

باتــری  واردات  ممنوعیــت  بودنــد،  روبــه رو 

فرســوده بــه صــورت ورود موقــت بــه کشــور و 

ورود  جــای  بــه  بــود.  ســرب  شــمش  صــادرات 

موقــت واردات دائمــی مــواد اولیــه مطــرح شــد 

بــه  اولیــه  مــواد  واردات  حالــت،  ایــن  در  امــا 

ســبب اینکــه بایــد بــا نــرخ ارز آزاد وارد شــود، 

کــه واردات  نــدارد؛ مزیتــی  اقتصــادی  توجیــه 

مــواد اولیــه بــه صــورت ورود موقــت داشــت ایــن 

بــود کــه ارزی بــرای تهیــه آن پرداخــت نمی شــد؛. 

مــواد  واردات  انجمــن،  پیگیری هــای  بــا  البتــه 

اولیــه موقتــا تــا اواســط اردیبهشــت مــاه ســال 

آینده آزاد شده است.

ضرورت رسیدگی بیشتر در صنعت   
سرب

وی در رابطـه بـا هدف گذاري هـاي دولت در 

حـوزه صنايـع معدنـي و فلـزي و توسـعه صنعـت 

و  هدف گذاري هـا  كـرد:  ابـراز  سـرب، 

برنامه ريز ي هـا در حـوزه صنايـع معدنـي و فلـزي 

بسـيار  اجرايـي  فـاز  در  امـا  اسـت  بـوده  خـوب 

مثـال  عنـوان  بـه  کرده ایـم.  عمـل  ضعيـف 

پیگیری هـای بسـیاری از نهاد هـای مربوطـه بـرای 

جلوگیـری از صـادرات کنسـانتره انجـام دادیـم و 

حقیقتـا در یـک برهـه زمانـی جلـوی صـادرات آن 

و  واسـطه گران  دوبـاره  امـا  شـد  گرفتـه 

صادرکننـدگان کنسـانتره توانسـتند بـه صـادرات 

کنسـانتره ادامه دهند. این صادرات، ضربه های 

مهلکـی بـر بدنـه صنعـت سـرب و تولیـد شـمش 

سـرب وارد کرد. علی رغم اینکه در کشـور منابع 

واحد هـای  نیـاز  مـورد  خـوراک  تامین کننـده 

تولیدکننـده شـمش سـرب وجـود دارد، بایـد بـه 
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ناچـار مـواد اولیـه را وارد کنیـم تـا تولیدکننـدگان 

بتواننـد مشـغول بـه تولیـد شـوند؛ ایـن اقدامـات 

تنها باعث افزایش هزینه تولید می شوند.

اینکــه  بیــان  بــا  ســرب  صنعــت  فعــال  ایــن 

شــدن  وارد  بــرای  خوبــی  ســرمایه گذاری های 

بــه مــدار تولیــد  یــزد  بــزرگ مهدی آبــاد  معــدن 

تولیــد انجــام شــده اســت، تصریــح کــرد: در ایــن 

بهره بــرداری  روی  کنســانتره  از  فعــال  معــدن 

ذخایــر  دارای  نیــز  انگــوران  معــدن  می شــود. 

کــه  اســت  روی  و  ســرب  ســولفوره  معدنــی 

هم اکنــون یکــی از واحدهــای تولیــدی داخلــی 

در  را  ســولفوره  مــواد  ایــن  از  اســتفاده  امــکان 

ســرب  معدنــی  مــواد  می توانــد  و  دارد  برنامــه 

سولفوره را به شمش تبدیل کند.

صنعــت  چشــم انداز  خصــوص  در  جــوادی 

را  ســرب  صنعــت  آینــده  کــرد:  مطــرح  ســرب، 

دولــت و تولیدکننــدگان بایــد بــا یکدیگــر بســازند؛ 

صنعــت  ایــن  توســعه  مســیر  در  زیــادی  موانــع 

تولیدکننــدگان،  خواســته  تنهــا  و  نــدارد  وجــود 

اســت.  اولیــه  مــواد  صــادرات  از  جلوگیــری 

علی رغــم اینکــه بایــد مــازاد نیــاز داخلــی بــه مــواد 

اولیــه صــادر شــود، 70 هــزار تــن کنســانتره ســرب 

صــادر  واســطه گران  توســط  ســالیانه  طــور  بــه 

می شــود. اگــر ایــن دو چالــش یعنــی ممنوعیــت 

ورود موقــت مــواد اولیــه و صــادرات کنســانتره 

ســرب، رفــع شــوند بــه دلیــل ســرمایه گذاری خوبی 

کــه در ایــن صنعــت انجــام شــده، آینــده صنعــت 

ســرب روشــن اســت. تقاضا برای شــمش ســرب در 

ایــران و جهــان بــه ســبب کاربرد ســرب 

بســیار  خودرو هــا،  باتــری  در 

چشــمگیر اســت و هم اکنــون حتــی 

بــا وجــود باتری هــای لیتیومــی و 

از  اســتفاده  ســمت  بــه  حرکــت 

خوردو هــای برقــی، ایــن صنعــت 

بــازار مصرف گســترده ای را در 

اختیــار دارد. در حــال حاضــر 

تولیــد  از  ایــران  ســهم  نیــز 

در  ســرب  شــمش  جهانــی 

حدود 2 درصد است.

قیمــت  بــر  موثــر  عوامــل  بــا  رابطــه  در  وی 

ســرب در بازار هــای جهانــی، اظهــار کــرد: قیمــت 

ســرب در بــورس فلــزات لنــدن »LME«، برآینــد 

تغییــرات  و  اســت  جهانــی  عرضه و تقاضــای 

شــدیدی را در رونــد قیمت گــذاری آن مشــاهده 

ــا در داخــل کشــور، قیمــت ســرب  ــم ام نمی کنی

در کنــار قیمــت جهانــی بــه نــرخ ارز هــم وابســته 

است و با نوسان آن دچار تغییر می شود.

لزوم توامند سازی کل زنجیره تولید  
ایـن فعـال صنعت سـرب در خصوص اینکه به 

چه میزان، بومی سـازی در ماشـین آالت مربوط به 

ایـن حـوزه صـورت گرفتـه اسـت، عنـوان کـرد: در 

زمینـه بومی سـازی ماشـین آالت معدنـی، ضعیف 

عمـل کـرده و اکنـون در معـادن سـرب و روی نیـاز 

به ماشـین آالت معدنی بسـیار احسـاس می شـود. 

از  کشـور  نیـاز  مـورد  معدنـی  ماشـین آالت  بایـد 

طریـق واردات تامیـن شـوند، تـا معـادن بتواننـد با 

سـرعت بیشـتری به فعالیت خود ادامه دهند اما 

در رابطه با ماشـین آالت مورد اسـتفاده در فرایند 

بـه دلیـل رشـد  تولیـد کنسـانتره و شـمش سـرب 

روزافزون دانش و تکنولوژی، توانسته ایم گام های 

و  ازدسـتگاه ها  بسـیاری  و  برداشـته  موثـری 

بـا  رابطـه  در  کنیـم.  بومی سـازی  را  ماشـین آالت 

نیروی انسـانی متخصص، خوشـبختانه در کشـور 

تولیـد  و  معـدن  بخـش  در  خوبـی  متخصصـان 

فعالیـت دارنـد و در ایـن زمینـه بـا مشـکل کمبـود 

نیروی انسانی مواجه نیستیم.

جــوادی بــا اشــاره بــه محدودیت هایــی کــه 

شــد:  یــادآور  دارد،  وجــود  صنایــع  تمــام  در 

چالش هایــی در مســیر تولیــد وجــود دارنــد کــه 

یکســان  حــوزه،  هــر  در  و  صنایــع  تمــام  بــرای 

انــرژی  تامیــن  محدودیــت  هماننــد  هســتند 

بــرای واحد هــای صنعتــی، یعنــی قعطــی بــرق 

در تابســتان و قطعــی گاز در زمســتان. در کنــار 

گاز  بهــای  سرســام آور  افزایــش  مــوارد،  ایــن 

مشــکل جــدی اســت کــه تولیدکننــدگان بــا آن 

دســت و پنجــه نــرم می کننــد. چالــش اصلــی 

تولیدکننــدگان شــمش ســرب تنهــا تهیــه مــواد 

اولیــه اســت کــه عاملــی بســیار حیاتــی و مهــم در 

این صنعت محسوب می شود.

فلزی  سرب  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  وی 

حفظ  را  سرب  صنعت  باید  و  است  استراتژیک 

در  صنایع  از  بسیاری  کرد:  خاطرنشان  کرد، 

محیط  مشکالت  و  بوده  آالینده  دنیا  سراسر 

زیستی دارند اما به دلیل کاربرد سرب در باتری 

 خودرو ، نمی توان به راحتی آن را کنار گذاشت، 

می شود؛  اخالل  دچار  مردم  عادی  زندگی  زیرا 

می توان با کنترل و رعایت موارد ایمنی 

و در کنار آن پایش دائمی واحد های 

توسط  سرب  شمش  تولیدکننده 

فرصت  این  از  مربوطه،  نهاد های 

بهره برد. در تولید شمش سرب 

پای  به  منطقه  کشور های 

و  نمی رسند  ایران  تجربه 

تـــولیدکننـــــدگان ایــــــرانی، 

جدی  رقیبی  وجود  بدون 

در منطـــــقه می تواننــــد به 

راحتی فعالیت کنند.
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فلزات  آلیاژی و آلیاژها

 کشف بزرگ ترین ذخایر عناصر نادر خاکی اروپا در سوئد

هند در تالش تصاحب سهمی از بازار مواد اولیه ساخت باتری

محدودیت توسعه و ساخت واحدهای ذوب نیکل در اندونزی
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 کشف بزرگ ترین ذخایر عناصر نادر خاکی اروپا در سوئد

شرکت »LKAB« با مالکیت دولتی سوئد اعالم کرد که بزرگ ترین ذخایر عناصر نادر خاکی شناخته 
شده اروپا را در نزدیکی شهر کیرونا، شمالی ترین شهر این کشور کشف کرده است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

این   ،»Mining.com« سایت  وب  از  نقل  به   و 

از  تا  کند  کمک  اروپا  قاره  به  می تواند  کشف 

سلطه چین در این بخش رهایی یابد. کشور چین 

حدود 98 درصد از 17 ماده معدنی مورد استفاده 

وسایل   ،»EVs« الکتریکی  نقلیه  وسایل  در 

و  بادی  توربین های  حمل،  قابل   الکترونیکی 

تجهیزات نظامی را تولید می کند.

 

در  شرکت  این  اجرایی  مدیر  موستروم،  یان 

بیانیه ای با اشاره به جدول زمانی برگرفته از سایر 

فرایندهای صدور مجوز در صنعت اعالم کرد که 

حداقل 10 تا 15 سال طول خواهد کشید تا بتوان 

فرایند استخراج معادن را آغاز کرد و مواد اولیه را 

به بازار تحویل داد.

شرکت »LKAB« در نظر دارد در سال جاری 

قبل از دریافت مجوز، درخواستی برای دریافت 

بیشتر  که  است  تامین می کند. گفتنی  را  قاره 

اروپا  در  فوالد  ساخت  برای  رفته  به کار  عناصر 

توسط شرکت »LKAB« استخراج می شود.

از  یکی  را  خاکی  نادر  عناصر  اروپا  اتحادیه 

وزیر  می داند.  اروپا  قاره  برای  منابع  مهم ترین 

انرژی و تجارت سوئد در بیانیه ای بیان کرد که 

استقالل  و  خودکفایی  الکتریکی سازی،  فرایند 

شروع  زمان  از  چین  و  روسیه  از  اروپا  اتحادیه 

زده  تخمین   ،»LKAB« شرکت  گفته  به 

در   »PerGeijer« معدن  ذخایر  که  می شود 

این  سنگ آهن  معدن  بزرگ ترین  شمالی  قسمت 

شرکت واقع در شمال کشور سوئد، حاوی بیش از 

یک میلیون تن عناصر نادر خاکی باشد.

معدنچیان این شرکت خاطرنشان کردند که 

هنوز بررسی این معدن در مرحله اکتشافی قرار 

دارد و میزان قطعی ذخایر آن مشخص نیست.

امتیاز انحصاری اکتشاف ارائه دهد. موستروم از 

قالب  در  که  کرد  درخواست  اروپا  کمیسیون 

بخشی از قانون مواد اولیه حیاتی خود که انتظار 

می رود در ماه مارس سال جاری فرامین آن اعالم 

شود، این فرایندها را تسریع و ساده سازی کند.

کشور سوئد نقش مهمی در توسعه برنامه های 

مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر اتحادیه اروپا ایفا 

و در حال حاضر حدود 90 درصد از سنگ آهن این 

استخراج این معدن آغاز شد.

دوره ای  ریاست  حاضر  حال  در  که  سوئد 

اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، از نمایندگان این 

اتحادیه برای برگزاری نشستی دو روزه در شهر 

کیرونا دعوت به عمل آورد. این شهر در اواخر 

معدن  بزرگ ترین  استخراج  هنگام   2010 دهه 

این  در  مشابه  نامی  با  زیرزمینی  سنگ آهن 

منطقه، تیتر اول خبرها را به خود اختصاص داد.
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 هند در تالش تصاحب سهمی از بازار 
مواد اولیه ساخت باتری

در حالی که کشورهای جهان تالش می کنند وابستگی خود را به چین برای تامین مواد اولیه حیاتی 
تولید باتری خودروهای الکتریکی کاهش دهند، هند گام های جسورانه ای در جهت معرفی خود به 

عنوان کشوری تامین کننده در زنجیره تامین برای ساخت خودروهای الکتریکی برداشت.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از خبرگزاری بلومبرگ، در حالی که نخست 

وزیر هند قول داده است تا سال 2070 به اهداف 

برسد،  گلخانه ای  گازهای  انتشارات  صفر  برایند 

دولت این کشور از پرداخت مشوق های حداقل 3٫4 

میلیارد دالری برای تسریع در پذیرش عقب ماندگی 

در تولید خودروهای الکتریکی خبر داد.

گران ترین  تولید  که  است  باور  این  بر  هند 

جزو ساخت خودروهای الکتریکی یعنی باتری ها، 

محصول  این  شدن  مقرون به صرفه تر  موجب 

نهایی )خودروی الکتریکی( در بازار می شود و با 

در نظر گرفتن بهره بردن هند از تقاضای فزاینده 

یک  عنوان  به  کشور  این  باتری ها،  جهانی 

صادرکننده بالقوه می تواند معرفی شود.

ایـن اقدامـات موجـب تمایـل موکـش آمبانـی 

شـرکت  سـهام دار  بزرگ تریـن  عنـوان  بـه 

منظـور  بـه   »Reliance Industries Ltd«

خودروهـای  باتـری  تولیـد  تاسیسـات  سـاخت 

الکتریکـی بـا اسـتفاده از صـرف بخشـی از بودجه 

76 میلیارد دالری جهت انرژی های پاک شد.

این شـرکت جزو سـه شـرکت برتر تولیدکننده 

بـه  از جملـه شـرکت تولید کننـده اسـکوتر برقـی 

نام »Ola Electric Mobility Pvt« و پاالیشگاه 

آمبانـی  کـه  بـوده   »Rajesh Exports Ltd«

سـهام دار آن اسـت. ایـن شـرکت ها مشـوق هایی 

را تحـت یـک برنامـه با بودجـه 2٫3 میلیارد دالری 

باتـری  سـلول  توسـعه  از  حمایـت  منظـور  بـه 

پیشرفته دریافت خواهند کرد.

راهـول پریتیانی، مدیر ارشـد انرژی، پایداری 

عنـوان  بـه   »Crisil Ltd« شـرکت  در  کاال  و 

شـرکت تجزیـه و تحلیـل تابعـه شـرکت آمریکایـی 

»S&P Global« اعـالم کـرد کـه بـا برنامه ریـزی 

هنـد  وسـیع،  مقیـاس  در  تولیـد  تاسیسـات 

صادرکننـده  عنـوان  بـه  را  خـود  می توانـد 

سـلول های باتـری لیتیوم یونـی بـه بازارهـای اروپـا 

و آمریکا مطرح کند.
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بایـد  کار  ایـن  بـرای  هنـد  افـزود:  وی 

زنجیره هـای تامین همـراه با قابلیت های بازیافت 

واحدهای تولیدی خود را تقویت کند.

از  یکـی  عنـوان  بـه  می توانـد  کار  ایـن 

بزرگ تریـن چالش هـای هنـد در رسـیدن بـه تولیـد 

انبـوه باتـری خودروهـای الکتریکـی مطـرح شـود. 

مقـدار  تنهـا  جهـان  پرجمعیـت  کشـور  دومیـن 

تامیـن  بـرای  نیـاز  مـورد  اولیـه  مـواد  از  کمـی 

تقاضـای داخلـی باتری هـای لیتیوم یونـی را دارد 

و شـرکت »Crisil Ltd« پیش بینـی می کنـد کـه 

تـا سـال 2030، ایـن حجـم 100 برابـر افزایـش یابـد. 

کشـور  تصمیـم  و  تـوان  شـدت  بـه  موضـوع  ایـن 

باتــــری های  تقـــاضای  تـــامیــــن  بـــــرای  هنـــــــد 

لیتیوم یـون در حـال محـدود شـدن بـوده و ایـن 

باعث افزایش هزینه ها شده است.

شـرکت  مدیـر  کالسـی،  سـینگ  جاسـمیت 

حـال  در  کـه   »Manikaran Power Ltd«

بـرای  هنـد  لیتیـوم  پاالیشـگاه  اولیـن  راه انـدازی 

شناسـایی دارایی هـای نیـکل، کبالـت و مـس در 

دیگـر کشـورها اسـت، بیـان کـرد: موانـع واردات 

بسـیار زیـاد اسـت؛ چراکـه چیـن اکثـر ایـن مـواد 

اولیه را تصاحب کرده است.

اســپودومن  مــاده   »Manikaran« شــرکت 

بــه  را در ســال 2019  لیتیــوم  بــه عنــوان منبــع 

کــرد.  خریــداری  تــن  هــر  در  دالر   500 قیمــت 

ــان کــرد کــه  شــرکت »Kalsi Engineering« بی

بوده، روبه رو است.

شـرکت های هنـدی در حـال انجـام مذاکرات 

از  اولیـه  مـواد  بیشـتر  تهیـه  بـرای  تجـاری 

حـدود  کـه  اسـترالیا هسـتند  ماننـد  کشـورهایی 

اختیـار  در  را  لیتیـوم جهـان  از صـادرات  نیمـی 

 »Coal India« دارد. شـرکت بـا مالکیـت دولتی

بزرگ تریـن شـرکت معدنـی هنـد اعـالم کـرد کـه 

قصـد دارد فلـزات و مـواد معدنـی مورد اسـتفاده 

جزئیـات  امـا  کنـد  اسـتخراج  را  باتری هـا  در 

بیشتری از این اقدام را اعالم نکرد.

در همیــن رابطــه یــک منبــع ذخیــره لیتیــوم 

ســال  در  هنــد  کارناتــاکای  ایالــت  نزدیکــی  در 

2021 کشــف شــد و کشــور هنــد در نظــر دارد 

بــه  را  مهــم  معدنــی  مــواد  اســتخراج  مجــوز 

شــرکت های خصوصــی صــادر کنــد امــا در درجــه 

از  اولیــه  مــواد  ایــن  واردات  اولیویــت در  اول، 

دیگر کشورها است.

خودروهــای  در  کــه  دیگــری  فلــز  مــس، 

ــون در  ــز هم اکن الکتریکــی اســتفاده می شــود نی

کانون توجهات قرار دارد. 

 ،»Hindalco Industries Ltd« شــرکت 

تخمیــن  هنــد،  مــس  تولیدکننــده  بزرگ تریــن 

می زنــد کــه بــا توجــه بــه اتــکای فزاینــده هنــد بــه 

واردات ایــن فلــز، تقاضــای آن در 10 ســال آینــده 

بیش از دو برابر خواهد شد.

هنــد پــس از توقــف فعالیــت واحــد تولیــد 400 

ســال  در   »Vedanta Ltd« شــرکت تنــی  هــزار 

2018 کــه تولیــد ایــن کشــور را حــدود 40 درصــد 

کاهــش داد، تبدیــل بــه یــک واردکننــده محــض 

فلز مس شد.

آدانــی،  گوتــام  رونــد،  ایــن  تغییــر  بــرای 

ثروتمندتریــن مــرد آســیا و یکــی از رقبــای اصلــی 

ــک پاالیشــگاه  ــی در حــال ســاخت ی موکــش آمبان

مــس بــا ظرفیــت 500 هــزار تــن در ســال در غــرب 

شــرکت های  می رســد  نظــر  بــه  اســت.  هنــد 

اســت، قصــد  آدانــی  بــه  کــه متعلــق  او  رقیــب 

تولیــد  فراینــد  ســال 2024  اول  نیمــه  تــا  دارنــد 

خود را آغاز کنند.

لیتیـوم و مـس، تنهـا فلزاتـی نیسـتند که هند 

تاثیـر  را در مقیـاس جهانـی تحـت  لیتیوم یونـی 

قرار می دهد.

با فاصله گرفتن کشـورهای جهان از اسـتفاده 

از خودروهـای بـا موتورهـای احتراقـی بـا سـوخت 

و  کبالـت  نیـکل،  لیتیـوم،  بـرای  تقاضـا  بنزیـن، 

سـایر فلزاتـی کـه در تولید باتری هـای لیتیوم یون 

استفاده می شوند، افزایش می یابد.

 »BloombergNEF« تحقیقاتـی  سـرویس 

تخمیـن می زنـد کـه تمایـل جهانـی بـرای فلـزات 

مـورد اسـتفاده در تولیـد باتری هـای نسـل بعـدی 

افزایـش  درصـد   50 حـدود   ،2021 سـال  در  تنهـا 

یافتـه اسـت و تـا پایـان دهـه 2030 حـدود چهـار 

برابـر خواهـد شـد. ایـن در حالی اسـت کـه تامین 

باتری هـای  تولیـد  بـرای  نیـاز  مـورد  منابـع 

ایــن رقــم اکنــون بــه حــدود پنــج هــزار دالر در هــر 

تن رسیده است.

در همین رابطه سلطه چین بر لیتیوم از طریق 

شـرکت های  می یابـد.  گسـترش  تامیـن  زنجیـره 

بـزرگ  کشـورهای  بـا  حاضـر  حـال  در  چینـی 

امضـا  بـه  را  توافق نامه هایـی  لیتیـوم  تولیدکننـده 

رسـانده اند و در زمینـه فـرآوری مـواد اولیـه بـرای 

بسـته های  تولیـد  و همچنیـن  باتـری  کانـه  تولیـد 

ذخیره سازی  فعالیت خود را آغاز کرده اند.

هند برای رسـیدن به جایگاه کشـور چین در 

بـا  و  دارد  پیـش  در  را  درازی  راه  زمینـه  ایـن 

متحـده  ایـاالت  کشـورهای  همچـون  رقبایـی 

آمریـکا کـه در تـالش بـرای شکسـتن سـلطه چیـن 

در بـازار بـرای رشـد تولیـد باتـری داخلـی خـود 
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بـا  کشـور  ایـن  اسـت.  مواجـه  آن هـا  کمبـود  بـا 

کمبـود نیـکل، سـنگ معـدن کبالـت، گرافیـت و 

گـزارش  اسـاس  بـر  اسـت.  روبـه رو  هـم  منگنـز 

شـرکت »Crisil Ltd«، بـرای بـرآورده کـردن نیـاز 

داخلـی 200 گیگاوات سـاعت باتـری لیتیوم یونی 

تـن  هـزار   35 حـدود  بـه  هنـد   ،2030 سـال  تـا 

سـولفات نیـکل و 11 هـزار تـن سـولفات منگنـز و 

سولفات کبالت نیاز خواهد داشت.

تحقیقاتی  سرویس  پیش بینی های  اساس  بر 

به  مربوط  تحقیقات  که   »BloombergNEF«

انرژی های تجدیدپذیر را انجام می دهد، تقاضای 

جهانی برای خالص ترین شکل نیکل تا سال 2030 

از 100 هزار تن در سال 2019، به یک میلیون و 340 

هزار تن افزایش خواهد یافت.

کومــال کاریــر، تحلیلگــر ســرویس تحقیقاتــی 

»BloombergNEF« عنــوان کــرد: در حالــی کــه 

هنــد منابــع بــزرگ منگنــز و گرافیــت را در اختیــار 

ــورد  ــاس م ــه مقی ــوز ب ــد هن ــد تولی ــا فراین دارد ام

نظــر نرســیده اســت. بــه همیــن دلیــل هنــد بــه 

باقــی  واردات  بــه  وابســته  بــازار  یــک  عنــوان 

ــن  ــد و بعیــد اســت کــه در دهــه آینــده ای می مان

روند تغییر کند.

این بدان معناست که ساخت باتری های لیتیوم  

یونی ارزان نخواهد بود و مانع از اجرای برنامه های 

به صرفه تر  مقرون   مدل های  توسعه  برای  هنـــــد 

در  می توانند  که  می شود  الکتریکی  خودروهای 

کم درآمدتر  کشورهای  به  و  فروخته  هند  داخل 

صادر شوند.

تولیـد خودروهـای  در  تسـال  شـرکت  برتـری   

باشـد.  نداشـته  ادامـه  اسـت  ممکـن  الکتریکـی 

بـه  گـذار  کـه  دارنـد  تاکیـد  تحلیلگـران  بنابرایـن 

انرژی هـای تجدیدپذیـر هنـوز در مراحـل ابتدایی 

اسـت و برتری فعلی چین به معنی ادامه پیشـرو 

بـودن ایـن کشـور در رابطـه بـا تولیـد باتری هـای 

لیتیوم یونی نخواهد بود.

توسـعه  حـال  در  جهـان  سراسـر  کشـورهای 

لیتیوم یونـی  باتری هـای  بـرای  جایگزین هایـی 

هسـتند. در همیـن رابطـه بـا افزایـش قیمت مواد 

اولیـه، تمایـل بـه پتانسـیل باتری هـای یـون سـدیم 

افزایش یافته است.

تولیــد  بــرای  نیــاز  مــورد  اولیــه  مــواد 

ــون ســدیم فــراوان و ارزان هســتند  ســلول های ی

و اگرچــه ایــن فنــاوری هنــوز در حــد باتری هــای 

لیتیــوم یــون در ذخیره ســازی انــرژی کارآمــد 

ایــن  نیســتند امــا مبنایــی مهــم در جایگزینــی 

باتری ها خواهد بود.

 »Reliance Industries« در همین راستا، شرکت

در تـالش بـرای جایگزینـی لیتیـوم بـا سـدیم اسـت 

کـه هزینه هـای تولیـد آن بـا باتری های سـرب اسـید 

 ،2021 سـال  اواخـر  در  می کنـد.  برابـری  سـنتی 

شـرکت متعلـق بـه آمبانـی 100 میلیـون پونـد )122 

 Faradion« شـرکت  خریـد  بـرای  دالر(  میلیـون 

Ltd«، یـک شـرکت فناورمحـور تولیـد باتری هـای 

سدیم یونی مستقر در بریتانیا هزینه کرد که ادعا 

می کنـد در حـال حاضـر 160 تا 170 وات سـاعت در 

هـر کیلوگـرم را کـه انتظـار مـی رود بـه زودی به 200 

وات سـاعت در کیلوگـرم یـون سـدیم برسـد، بـه 

تامیـن   انـرژی  می دهـد.  تحویـل  تجـاری  صـورت 

بـا  چنـدان  سـدیم  یـون  باتری هـای  توسـط  شـده 

چگالـی انـرژی ارائـه شـده توسـط برخـی سـلول های 

مبتنی بر باتری های لیتیومی تفاوتی ندارد.

از  یکـی   ،»CATL« شـرکت  مقایسـه،  بـرای 

باتری هـای  سـلول های  مهـم  توسـعه دهنده های 

یون سـدیم در چین در سـال 2021 اعالم کرد که 

باتـری کـه 160 وات  ایـن  اول  محصـوالت نسـل 

تولیـد  دارد،  انـرژی  کیلوگـرم  هـر  در  سـاعت 

می کننـد. اگـر ایـن فنـاوری گسـترش یابـد، هند 

می توانـد جایـگاه خوبـی بـرای رقابـت در تولیـد 

این نوع از باتری ها برای خود کسب کند.

بین المللـی  انجمـن  رئیـس  بوشـان،  چانـدرا 

پایـداری و فنـاوری مسـتقر در  محیـط زیسـت، 

دهلـی نـو، خاطرنشـان کـرد کـه مـاده ای کـه در 

حال حاضر ماده اولیه بسـیاری از صنایع اسـت، 

بـه عنـوان مـواد  تـا 10 سـال دیگـر  ممکـن اسـت 

اولیه ضروری مورد استفاده قرار نگیرد.

وی افـزود کـه نمی تـوان بدبیـن بـود و تصـور 

کـرد دنیـا بـرای پیشـبرد صنعتـی شـدن فقـط بـه 

چند ماده اولیه خاص وابسته باشد.

کشورهای سراسر 
جهان در حال توسعه 
جایگزین هایی برای 

باتری های لیتیوم یونی 
هستند. در همین رابطه 
با افزایش قیمت مواد 

اولیه، تمایل به پتانسیل 
باتری های یون سدیم 

افزایش یافته است
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« و 

بـه  نقـل از خبرگـزاری رویتـرز، وزیـر سـرمایه گذاری 

اندونـزی بـا اشـاره بـه اینکـه بسـیاری از واحدهـای 

ذوب موجـود در حـال حاضـر چدن نیکل یا فرونیکل 

تولید می کنند، بیان کرد: اندونزی باید استفاده از 

ذخایـر سـنگ معـدن نیـکل را بـرای تولیـد مـواد بـا 

ارزش باالتر از جمله تولید باتری برای وسـایل نقلیه 

الکتریکی را در اولویت قرار دهد.

وی افـزود: ترجیـح بر این اسـت کـه اکنون 80 

پایین دسـتی  صنایـع  ارزش افزایـی  درصـد   100 تـا 

افزایـش یابـد. الزم بـه ذکر اسـت کـه ارزش افزایی 

درصـد   40 حـدود  فرونیـکل  و  نیـکل  چـدن 

ارزش افزایی نیکل است.

اندونزی صادرات سـنگ معدن نیکل فرآوری 

توسـعه  منظـور  بـه   2020 سـال  در  را  نشـده 

واحدهای ذوب نیکل این کشور ممنوع کرد.

ارزش  کـه  کـرد  اعـالم  اندونـزی  دولـت 

صـادرات محصـوالت نیکل فرآوری شـده در سـال 

2022 حـدود 30 میلیـارد دالر یـا 10 برابـر بیشـتر از 

ارزش صـادرات نیـکل در چهـار سـال قبـل از آن 

برآورد شده است.

واحدهای ذوب اندونزی اغلب از زغال سنگ 

وزیر  می کنند.  استفاده  انرژی  منبع  عنوان  به 

سرمایه گذاری اندونزی بدون ارائه جزئیات بیان 

کرد که واحدهای ذوب جدید این کشور بایستی 

انرژی های  طریق  از  را  خود  نیاز  مورد  انرژی 

تجدیدپذیر تامین کنند.

وی اضافـه کـرد: توسـعه واحدهـای ذوبـی کـه 

مبتنـی بـر انرژی های تجدیدپذیر نیسـتند، محدود 

خواهد شد.

همچنیـن وی جـدول زمانـی بـرای اعمـال ایـن 

وزارت  عـالوه  بـه  نکـرد.  ارائـه  را  سیاسـت 

بـرای  درخواسـت  بـه  اندونـزی  سـرمایه گذاری 

اظهار نظر در این رابطه پاسخی ارائه نداد.

وزارت  در  ارشـد  مقـام  یـک  ایـن،  از  پیـش 

اگـر  کـه  بـود  کـرده  اعـالم  اندونـزی  انـرژی 

محدودیتـی در سـاخت واحدهـای ذوب در ایـن 

کشـور وجـود نداشـته باشـد، ذخیـره سـنگ معدن 

امـکان  تنهـا  اندونـزی  در  بـاال  عیـار  بـا  نیـکل 

برداشت کمتر از دو دهه را خواهد داشت.

ایـن  از  پیـش  کشـور  ایـن  دولتـی  مقـام  یـک 

گفتـه بـود کـه تـا سـال 2021، بزرگ تریـن اقتصـاد 

 15 دارای  اندونـزی  یعنـی  آسـیا  شـرقی  جنـوب 

واحد ذوب نیکل خواهد بود.

 محدودیت توسعه و ساخت 
واحدهای ذوب نیکل در اندونزی
خبرگـزاری دولتی آنتـارا در اندونـزی، روز جمعه 13 ژانویـه ۲0۲3 به 
نقل از وزیر سـرمایه گذاری این کشـور گـزارش داد که اندونزی سـاخت 
واحدهـای ذوب نیـکل را محـدود خواهد کـرد تا اطمینان حاصل شـود که 
واحدهـای ذوب جدیـد، محصـوالت بـا ارزش بیشـتر تولیـد و از اصـول 

مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر در فرایند تولید پیروی می کنند.
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فلزات گرانبهافلزات گرانبها

افزایش قیمت طال  در پی انتظار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو

تالش برای مهار تجارت غیر قانونی طال در برزیل

رکوردشکنی تولید نقره از معادن مکزیک در سال ۲۰۲۲
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 افزایش قیمت طال
 در پی انتظار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو

قیمــت طــال طــی دو مــاه گذشــته افزایــش یافتــه اســت؛ چراکــه انتظــار مــی رود فــدرال 
رزرو ایــاالت متحــده آمریــکا بــا کاهــش نــرخ بهــره، موجبــات افزایــش قیمــت ایــن فلــز 
ــه  ــی از جمل ــا ارزش ــای ب ــع کااله ــه نف ــش ارزش دالر ب ــد. کاه ــم کن ــا را فراه گران به
ــت  ــا قیم ــد ب ــکا می توانن ــده آمری ــاالت متح ــارج از ای ــداران خ ــه خری ــت؛ چراک طالس

پایین تری طال را خریداری کنند.
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از روزنامه »Financial Times«، قیمت 

درصد   15 حدود   2022 نوامبر  سوم  روز  از  طال 

افزایش یافته است و به یک هزار و 900 دالر در هر 

اونس تروا رسیده که باالترین میزان از ماه آپریل 

2022 است.

ایــن افزایــش در حالــی اتفــاق می افتــد کــه 

بــازار بــه طــور فزاینــده ای انتظــار دارد کــه فــدرال 

رزرو ســرعت افزایــش هزینه هــای اخــذ وام خــود 

را بــا کاهــش تــورم پاییــن بیــاورد. نرخ هــای بهــره 

باالتــر باعــث می شــود طــال کــه برخــالف اوراق 

ــت  ــدارد، جذابی ــچ بازدهــی منظمــی ن قرضــه هی

کمتری داشته باشد.

 ،»Emirates NBD« به گفته تحلیلگران بانک

انتظــار گســترده بــازار مالــی مبنــی بــر اینکــه فدرال 

انقباضــی  مالــی  سیاســت های  از  بایــد  رزرو 

عقب نشــینی کنــد، موجــب گرایــش به ســوی بــازار 

طــال می شــود. ایــن در حالــی اســت که فــدرال رزرو 

سیاســت های  تغییــر  از  نشــانه ای  هیــچ  هنــوز 

اعمالی خود در این خصوص بروز نداده  است.

کندتــر  کــه  افزودنــد  همچنیــن  تحلیلگــران 

شــدن رشــد نــرخ بهــره فــدرال رزرو در مقایســه بــا 

مرکــزی  بانــک  ماننــد  مرکــزی  بانک هــای  ســایر 

دالر  ارزش  افزایــش  گرفتــن  نظــر  در  بــا  اروپــا، 

آمریــکا در ســال 2022 می توانــد آن را تحــت تاثیــر 

رونــد نزولــی قــرار دهــد. کاهــش ارزش دالر بــه 

نفــع کاالهــای بــا ارزشــی از جملــه طــال اســت؛ 

متحــده  ایــاالت  از  خــارج  خریــداران  چراکــه 

آمریــکا می تواننــد بــا قیمــت پایین تــری طــال را 

خریداری کنند.

بررســی آخریــن دوره 50 روزه طــال در ســال 

2022 از زمــان شــیوع ویــروس کرونــا کــه بازارهای 

نشــان  داد،  تــکان   2020 ســال  در  را  جهانــی 

می دهــد کــه قیمت هــا بــه بــاالی دو هــزار دالر 

در هــر اونــس تــروا رســید کــه باالتریــن میــزان از 

زمان شروع ویروس کرونا است.

ثبــت  از  پــس   2022 ســال  در  طــال  قیمــت   

رکــورد در مــاه مــارس بــه شــدت کاهــش یافــت 

در  جهــان  سراســر  در  مرکــزی  بانک هــای  زیــرا 

کنــار تقویــت ارزش دالر بــه  واســطه رشــد اقتصــاد 

ایــاالت متحــده آمریــکا بــه منظــور مهــار تــورم 

نرخ بهره را افزایش دادند.

بــرای  تقاضــا  کاهــش  بــا  موضــوع  ایــن 

صندوق هــای قابــل معاملــه در بــورس طــال بــرای 

ــر تمایــل ســرمایه گذاران  دومیــن ســال متوالــی ب

به منظور خرید طال تاثیر گذاشت.

بــه گفتــه شــورای جهانــی طــال بــه عنــوان یــک 

 2022 ســال  در  ســرمایه گذاران  تجــاری،  نهــاد 

قابــل  صندوق هــای  دالر  میلیــارد  ســه  حــدود 

ــه  ــا پشــتوانه فیزیکــی ب ــورس طــال ب ــه در ب معامل

فــروش رســاندند کــه بــا کاهــش 3٫4 درصــدی بــه 

دارایی هــای  از  دالر  میلیــارد   202٫7 حــدود 

جهانی در پایان ماه دسامبر رسید.

تحلیلگــران بــر ایــن باورنــد کــه بــا توجــه بــه 

ایــاالت  مرکــزی  بانــک  اقــدام  بــاالی  ســرعت 

بــه  بهــره  نــرخ  افزایــش  آمریــکا جهــت  متحــده 

از  طــال  خریــد  حجــم  بی ســابقه  میــزان  دلیــل 

تقاضــای  افزایــش  و  مرکــزی  بانــک  ســوی 

بــه  توجــه  بــا  و  خرده فروشــی  ســرمایه گذاران 

ســهام  و  دیجیتــال  ارزهــای  ارزش  کاهــش 

شــرکت های فناورمحــور، قیمــت طــال همچنــان 

انعطاف پذیر است.

ارائــه  از  پــس  چیــن  خلــق  جمهــوری  بانــک 

اولیــن گــزارش در مــاه نوامبــر 2022 مبنــی بــر 

خریــد ماهانــه 32 تــن طــال در بیــش از ســه ســال 

گذشــته، اعــالم کــرد کــه 30 تــن طــالی دیگــر در 

ماه دسامبر 2022 خریداری کرده است.

اکنــون معامله گــران بــه دنبــال نشــانه هایی 

تــورم  پایــداری  بــا بررســی میــزان  هســتند کــه 

بتواننــد گســتردگی چشــم انداز سیاســت پولــی را 

بسنجند.

قیمــت  میانگیــن   »MKS PAMP« شــرکت 

طــال را یــک هــزار و 880 دالر در هــر اونــس تــروا در 

در  قیمــت  افزایــش  پتانســیل  بــا   2023 ســال 

مالــی،  بازارهــای  در  نوســانات  تــداوم  صــورت 

ــا کاهــش ســریع تر  رشــد کمتــر اقتصــاد جهانــی ی

تورم پیش بینی می کند.

انقباضــی  رویکــرد  اســاس  بــر  طــال  قیمــت 

فــدرال رزرو کــه بــه دنبــال کاهــش تــورم بــوده، 

بنابرایــن  بــه خــود گرفتــه اســت.  نزولــی  رونــد 

افزایــش قیمــت آن بــا توجــه بــا ایــن مســئله از یــک 

سطحی باالتر نخواهد رفت.

با این حال، جیمز استیل، تحلیلگر کهنه کار 

که  کرد  بیان   »HSBC« بانک  گران بهای  فلزات 

تقاضای سرمایه گذاران خرده فروشی برای خرید 

طال به ویژه برای جواهرات، زمانی که قیمت ها 

بیشتر از این سطح افزایش می یابد، تاثیری وارونه 

دارد و رشد بالقوه قیمت طال را محدود می کند.

برخــی هشــدار می دهنــد کــه سیاســت مالــی 

ایــن  بــر  زیــادی  تــا حــد  فــدرال رزرو  انقباضــی 

گذاشــت.  خواهــد  تاثیــر  قیمت گذاری هــا 

تحلیل گــران بانــک »RBC« هشــدار دادنــد کــه 

انتظــارات بــازار از کاهــش نــرخ بهــره فــدرال رزرو 

از اواســط ســال 2023 یــک نتیجــه قابــل پیش بینی 

و حتمی نیست.
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تالش برای مهار تجارت غیر قانونی طال در برزیل
گروه البی شرکت های معدنی برزیل روز جمعه 13 ژانویه ۲0۲3 اعالم کرد از وزارت خارجه این 
کشور درخواست کرده است که با سایر دولت ها به منظور بهبود تاکتیک های مورد استفاده برای مبارزه 

با تجارت غیر قانونی طال همکاری کنند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بــه  نقــل از خبرگــزاری رویتــرز، رائــول یونگمــن، 

بیانیــه ای  در   »Ibram« تجــاری  انجمــن  رئیــس 

مطــرح کــرد: تجــارت غیرقانونــی طــال یــک اتحادیــه 

بــزه کار در کشــور برزیــل را تغذیــه می کنــد کــه 

در  کــه  اســت  ویرانی هایــی  از  بخشــی  مســئول 

ــوده و  ــل مشــاهده ب جنگل هــای آمــازون اکنــون قاب

هســتند.  آن  نظاره گــر  جهــان  کشــورهای  دیگــر 

اســتخراج غیرقانونــی معــادن کــه در زمــان ریاســت 

ژائیــر  برزیــل،  راســت  جنــاح  ســابق  جمهــوری 

بولســونارو افزایش یافت، زمین  جنگل های بارانی و 

رودخانه هــای ایــن کشــور را بــه فلــز جیــوه آلــوده 

کــرده اســت. در حالــی کــه معدنچیــان غیرقانونــی 

ــن خــود  ــا گروه هــای بومــی کــه از زمی ــه شــدت ب ب

محافظــت می کننــد، درگیــر شــده اند. اســتخراج 

قانونــی در مقیــاس صنعتــی باعــث جنگل زدایــی 

می شــود؛ چراکــه جنگل هــای انبــوه برزیــل بــرای 

 

ــه معــادن  ــه منظــور دسترســی ب ســاخت جاده هــا ب

طال، آهن و زغال سنگ از بین می روند.

 انجمــن تجــاری »Ibram« شــامل شــرکت های 

 RioTinto«،« ،معدنــی بزرگــی ماننــد شــرکت والــه

BHP«« و همچنین شرکت های استخراج کننده طال 

ماننــد »AngloGold Ashanti« در آفریقــای جنوبی و 

شرکت »Yamana Gold« در کانادا است.

ایــن  همــکاری  خواســتار  البــی  گــروه  ایــن 

ــا کشــورهایی ماننــد ســوئیس شــدند  ــه ب وزارتخان

کــه طــالی اســتخراج  شــده غیرقانونــی برزیــل را 

حضــور  بــرای  را  فضــا  تــا  می کننــد  خریــداری 

متصدیان غیرقانونی تنگ تر کنند.

انجمــن تجــاری »Ibram« از وزارتخانه هــای 

کشــورهای عضــو ایــن انجمــن درخواســت کــرد تــا 

در  آگوســت 2023  مــاه  کنفرانــس  برگــزاری  بــه 

آمــازون  جنــگل  دربــاره  زیســتی  اقتصــاد  مــورد 

کمــک کننــد. کنفرانســی کــه قــرار اســت مجمعی 

بــرای تدویــن برنامه هــای بلندمــدت بــرای توســعه 

پایدار اعضای این انجمن باشد.

یونگمــن تاکیــد کــرد کــه ایــن یــک اســتراتژی 

دهــد  نشــان  جهــان  و  برزیــل  بــه  کــه  اســت 

اقدامــات مشــخصی بــرای بازیابــی ایــن زیســت  

بــر  مبتنــی  آینــده ای  ترســیم  و  مهــم  بــوم 

شــیوه های پایــدار و مناســب انجــام خواهــد شــد. 

در عیــن حــال دولــت جدیــد بــا ریاســت  جمهوری 

از  برخــی  داســیلوا،  لــوال  ایناســیو  لوئیــز 

رئیس جمهــور  توســط  اعمالــی  سیاســت های  

ســابق برزیــل ژائیــر بولســونارو کــه باعــث کاهــش 

حفاظــت از محیــط  زیســت می شــد را لغــو کــرد. 

اســت کــه  برزیــل متعهــد شــده  دولــت وقــت 

عنــوان  بــه  آمــازون  جنــگل  در  جنگل زدایــی 

زیســت  بومــی حیاتــی کــه حفــظ ســالمت آن در 

تلقــی  مهــم  آب وهوایــی  تغییــرات  بــا  مبــارزه 

می شود را متوقف کند.
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رکوردشکنی تولید نقره از معادن مکزیک در سال ۲۰۲۲

شرکت »Gatos Silver« از نظر تولید نقره از معدن »Cerro Los Gatos« که ۷0 درصد از سهام و 
مدیریت آن برعهده این شرکت است، بهترین فصل و سال خود را پشت سر گذاشت. این شرکت 

به راحتی رکورد حجم تولید پیش بینی شده خود را در سال ۲0۲۲ شکست.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

این   ،»Mining.com« سایت  وب  از  نقل  به   و 

شرکت با تمرکز بر استخراج نقره در مکزیک در سال 

2022، به رکورد تولید 10٫3 میلیون اونس رسید که 36 

درصد نسبت به حجم تولید 7٫6 میلیون اونس نقره 

از  باالتر  درصد   7 و   2021 سال  در  شده  تولید 

جدیدترین محدوده حجم تولید پیش بینی شده آن 

در سال 2022 یعنی تولید 9٫35 تا 9٫65 میلیون اونس 

نقره بود. حجم تولید پیش بینی شده در اکتبر سال 

2022 نسبت به محدوده اولیه پیش بینی شده، 8٫5 

تا 9 میلیون اونس نقره افزایش یافت.

 Gatos« از رشد ساالنه شرکت بخش مهمی 

Silver«، رکورد تولید 2٫9 میلیون اونس نقره در سه  

ماهه چهارم 2022 بود که 26 درصد نسبت به 2٫3 

میلیون اونس نقره تولیدی در سه  ماهه چهارم سال 

یعنی 2٫7  آن  قبلی  رکورد  و  افزایش داشت   2021

میلیون اونس نقره که در سه  ماهه سوم 2022 تولید 

شده بود را پشت سر گذاشت.

به گفته این شرکت، مقدار تولید باال در سه  

ماهه چهارم و کل سال 2022 به دلیل عیارهای باالتر 

سنگ معدن نقره و نرخ توان تولید عملیاتی باالتر 

بوده   »Cerro Los Gatos« کارخانه ها در معدن

است. توالی تولید در سال 2022 همان  طور که در 

برنامه عملیاتی عمر معدن در سال 2022 در نظر 

گرفته شده، از باالترین عیار کانسنگ ها بود.

این  کارخانه  عملیاتی  تولید  توان  میانگین 

شرکت در سه  ماهه چهارم سال 2022، به دو هزار 

و 847 تن در روز رسید که نسبت به سه  ماهه 

چهارم سال 2021 حدود 9 درصد افزایش داشت. 

تولید دو  به رکورد  این کارخانه  طی سال 2022، 

هزار و 662 تن در روز دست یافت که 7 درصد 

بیشتر از سال 2021 بود.

با در نظر گرفتن این نرخ توان تولید عملیاتی 

باالتر، مقدار تولید سایر فلزات مانند روی، سرب و 

طال در معدن »Cerro Los Gatos« در سال 2022 

افزایش یافت. این مقدار افزایش برای فلزات روی و 

طال نزدیک به سطح حجم تولید پیش بینی شده و 

تولید  حجم  میزان  نصف  به  نزدیک  سرب  برای 

پیش بینی شده بود. در مقایسه با سال 2021، مقدار 

تولید روی 22 درصد، سرب 10 درصد و طال 2 درصد 

افزایش یافت.

 Gatos« شرکت  مدیرعامل  آندرس،  دیل 

آمده  بدست  نتایج  که  داشت  اظهار   »Silver

معدن  دارایی های  باالی  کیفیت  نشان دهنده 

»Cerro Los Gatos« و توانایی تیم مدیریتی این 

شرکت برای بهبود توان عملیاتی تولید و به حداکثر 

رساندن میزان نقدینگی است.

معدن  اولین   »Cerro Los Gatos« معدن 

معدنی  منطقه  از 14  یکی  و  تولیدکننده  تجاری 

شناسایی شده توسط این شرکت در منطقه لوس 

گاتوس، واقع در حدود 120 کیلومتری جنوب شهر 

چی واوا در مکزیک است.

دیل آندرس افزود که تمرکز این شرکت در سال 

2023 بر بهینه سازی بیشتر عملکرد توان عملیاتی 

با  معدن  عمر  تمدید  فرصت های  پیشبرد  تولید، 

تغییر روش بهره برداری کانسنگ با عیار باالتر از 

پیشرفته تر  حفاری  روش  به  فعلی  معدنی  منابع 

ذخایر و بر روی کانی سازی هایی است که در اعماق 

جنوب شرقی این معدن کشف شده است.

سهام شرکت »Gatos Silver« در روز 11 ژانویه 

2023 با در نظر گرفتن ارزش بازار 346٫9 میلیون 

دالری این شرکت در بورس نیویورک 10٫2 درصد 

افزایش یافت.
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بورس و  اقتصاد

افزایش مجدد انتشار گازهای گلخانه ای آمریکا  در سال ۲۰۲۲

آغاز سال ۲۰۲۳ با موجودی انبار رو به اتمام فلزات پایه
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بــه  نقــل از روزنامــه »Financial Times«، بــر 

 Rhodium« شــرکت  اولیــه  برآوردهــای  اســاس 

Group«، انتشــار گازهای گلخانه ای در ســال 2022 

از  ناشــی  کــه  یافتــه  افزایــش  حــدود 1٫3 درصــد 

ساختمان ســازی ها،  در  فعالیــت  شــدید  افزایــش 

صنعت و حمل ونقل آمریکا اســت. انتشــار گازهای 

گلخانــه ای در صنعــت بــرق اندکی کمتــر بود که به 

دلیــل جایگزینــی گاز طبیعــی بــه جــای زغال ســنگ 

انرژی هــای  از  اســتفاده  افزایــش  و  نیروگاه هــا  در 

تجدیدپذیر بود.

ایـاالت  تنـی  میلیـارد   5٫6 انتشـار  مجمـوع 

را در  ایـن کشـور  آمریـکا در سـال 2022  متحـده 

منتشـر کننده  بـزرگ  کشـور  دومیـن  جایـگاه 

گازهای گلخانه ای پس از چین قرار داد.

افزایـش 74 میلیـون تنـی در انتشـار گازهـای 

ایـاالت  معـادل  کربـن  دی اکسـید  گلخانـه ای 

متحـده آمریـکا در سـال گذشـته بیشـتر از حجـم 

افزایش مجدد انتشار گازهای گلخانه ای آمریکا  در سال ۲۰۲۲
انتشار گازهای گلخانه ای ایاالت متحده آمریکا در سال ۲0۲۲ دوباره افزایش یافت و این کشور 
را با وجود تصویب قانون انرژی پاک در سال ۲0۲1 بیش از پیش نسبت به اهداف خود تحت 

توافق نامه آب وهوایی پاریس عقب نگه داشت.

کل انتشار گازهای گلخانه ای برخی از کشورهای 

اروپایـی بـود امـا حجـم آن بسـیار کمتـر از حجـم 

 6٫5 افزایـش  معـادل  تنـی  میلیـون   35 انتشـار 

درصـدی ثبت شـده در سـال 2021 پـس از کاهـش 

قرنطینه هـای اعمـال شـده توسـط مقامـات دولتی 

کشورها در طول همه گیری ویروس کرونا بود.

گزارشـی  در   »Rhodium Group« شـرکت 

اعـالم کـرد کـه روند انتشـار گازهـای گلخانه ای با 

دولـت  توسـط  تعیین شـده  آب وهوایـی  اهـداف 
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ایـاالت  گلخانـه ای  گازهـای  انتشـار  عملکـرد 

متحده آمریکا در سال 2022 است.

انرژی هـای  مدیـران  برخـی  همچنیـن   

تجدیدپذیـر اعـالم کردند که دسـتیابی به اهداف 

آب وهوایـی دولـت بایـدن بـه اصالحـات در قوانین 

آمریـکا  متحـده  ایـاالت  زیرسـاخت های  مجـوز 

زیـادی  گریـز  راه هـای  تاکنـون  کـه  دارد  بسـتگی 

برای اجرا نکردن آن وجود داشت.

شـرکت »Rhodium Group« بیـان کـرد کـه 

افزایش انتشار 1٫3 درصدی گازهای گلخانه ای در 

رشـد  تخمینـی  سـرعت  از  کمتـر   2022 سـال 

اقتصـادی 1٫9 درصـدی در همیـن سـال بوده اسـت 

بـه شـدت  بازگشـتی  اثـر  بـا  کـه در تضـاد شـدید 

کربن زای اقتصاد در سال 2021، زمانی که استفاده 

زمـان کوتاهـی  مـدت  زغـال سـنگ در  از  مجـدد 

باعث افزایش آلودگی دی اکسید کربن معادل در 

بخش صنعت برق ایاالت متحده آمریکا به میزان 

بیش از 100 میلیون تن یا 7 درصد شد، بود.

شـرکت »Rhodium Group« تاکید کرد که 

در  گلخانـه ای  گازهـای  انتشـار   ،2022 سـال  در 

سـاختمان ها بـه منظـور گرمایش و سـرمایش آن ها 

یـک  کاهـش  یافـت.  افزایـش  درصـد   6 حـدود 

بخـش  در  گلخانـه ای  گازهـای  انتشـار  درصـدی 

دلیـل  بـه  عمدتـا   2022 سـال  در  بـرق  صنعـت 

جایگزینـی سـوخت زغال سـنگ بـا گاز طبیعـی بـه 

عنـوان یـک سـوخت بـا کربن زایـی پاییـن و افزایـش 

تولید انرژی های تجدیدپذیر بود.

 2022 سـال  اواخـر  انـرژی  بین المللـی  آژانـس 

از  اسـتفاده  افزایـش  بـا  کـه  کردنـد  پیش بینـی 

ظرفیـت  افزایـش  و  الکتریکـی  نقلیـه  وسـایل 

انتشـار  مجمـوع  تجدیدپذیـر،  انرژی هـای 

سـوزاندن  از  ناشـی  جهانـی  کربـن  دی اکسـید 

سـوخت های فسـیلی در سـال 2022 کمتـر از یـک 

درصد افزایش داشت.

بایـدن  جـو  جمهـوری  ریاسـت  بـا  آمریـکا  وقـت 

هماهنگ نیست.

بـه گفتـه نویسـندگان ایـن گـزارش، بـا افزایـش 

جزئـی انتشـار گازهـای گلخانـه ای در سـال 2022، 

تعییـن   زمـان  نسـبت  بـه  آمریـکا  متحـده  ایـاالت 

شـده بـرای دسـتیابی بـه اهـدف تعییـن شـده در 

کاهـش  منظـور  بـه  پاریـس  آب وهوایـی  توافـق 

تـا 52  میـزان 50  بـه  گازهـای گلخانـه ای  انتشـار 

تـا سـال 2030  درصـد کمتـر از سـطح سـال 2005 

عقـب افتـاده اسـت. سـال 2022، انتشـار گازهـای 

 15٫5 تنهـا  آمریـکا  متحـده  ایـاالت  گلخانـه ای 

درصد کمتر از سطح سال 2005 بود.

 برنامـه آب وهوایـی آمریـکا و جاه طلبـی دولت 

جـو بایـدن بـرای گـذار از سـوخت های فسـیلی بـه 

خصوص نفت در سـال گذشـته، به دلیل عمیق تر 

شـدن بحـران انـرژی جهانـی پیچیـده شـد و دولت 

تـا خواسـتار عرضـه  داشـت  آن  بـر  را  ایـن کشـور 

سـوخت بیشـتر و آزادسازی میلیون ها بشکه نفت 

خام برای کاهش قیمت بنزین داخلی شود.

نفــت  صــادرات  حجــم  رابطــه  همیــن  در 

ــکا در ســال 2022 افزایــش یافــت و مقامــات  آمری

دولتــی پیش بینــی می کننــد کــه حجــم تولیــد 

بــه  جــاری  ســال  در  کشــور  ایــن  خــام  نفــت 

باالتریــن حــد خــود برســد. بــه عــالوه حجــم تولیــد 

یــک   2022 ســال  در  طبیعــی  گاز  صــادرات  و 

رکورد را به ثبت رساند.

شــرکت »Rhodium Group« مطــرح کــرد 

اختصــاص  پــاک  انــرژی  عمــده  یارانه هــای  کــه 

یافتــه کــه در قانــون شــاخص کاهــش تــورم توســط 

 2022 ســال  در  آمریــکا  متحــده  ایــاالت  کنگــره 

بتوانــد  بایــدن  جــو  دولــت  اگــر  شــد،  تصویــب 

اجــرای آن را ســریع تر پیگیــری کنــد، می توانــد از 

اوایــل امســال موجــب کاهــش انتشــار گازهــای 

گلخانه ای در این کشور شود.

انتشـار  بـرای کاهـش  کـه  افـزود  ایـن شـرکت 

گازهـای گلخانـه ای تا سـال 2030 به سیاسـت های 

سـخت گیرانه بیشـتری نیاز است. گزارش شرکت 

»Rhodium Group« بـر اسـاس داده هـای اولیـه 

از  عمـده  ارزیابـی  اولیـن  انـرژی،  و  اقتصـادی 
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آغاز سال ۲۰۲۳ با موجودی انبار رو به اتمام فلزات پایه

سطح موجودی فلزات در انبارهای جهانی بورس فلزات لندن »LME« در پایان ماه دسامبر ۲0۲۲ 
برابر با حدود ۶۵۴ هزار و 3۴۵ تن فلز بود که کمتر از نیمی از تناژ ثبت شده در پایان سال ۲0۲1 است.

ادامه روند کاهش حجم موجودی انبارها  
حجم ذخایر ثبت  شده تمام فلزات پایه بورس 

فلزات لندن در سال 2022 به استثنای فلز قلع که با 

950 تن افزایش به دو هزار و 995 تن رسید، کاهش 

انبارها  موجودی  ذخایر  سطح  هم  اکنون  یافت. 

نسبت به گذشته بسیار پایین بوده و معادل فقط 

چند روز از مصرف جهانی است.

حجم ذخایر مس در پایان سال 2022 به حدود 

به عالوه ذخیره سازی  88 هزار و 550 تن رسید. 

انبار مس در 6 ماه اول سال 2022، در  موجودی 

نیمه دوم سال حالت معکوس به خود گرفت.

 2022 سال  در  ثبت شده  نیکل  ذخایر  حجم 

حدود 45 درصد، حجم ذخایر آلومینیوم 52 درصد، 

حجم ذخایر سرب 54 درصد و حجم ذخایر روی 85 

درصد کاهش یافت.

حدود 654  پایین  انبار  موجودی  حجم  حتی 

هزار و 345 تن در پایان ماه دسامبر 2022 نیز یک 

رقم مبالغه آمیز است؛ چراکه حدود 45 درصد از 

بارگیری بوده است و حجم  انتظار  این میزان در 

موجودی واقعی انبار باید 357 هزار تن باشد.

حجــم موجــودی انبــار فلــزات غیرحوالــه ای نیــز 

طــی دو ســال گذشــته کاهــش یافــت. مجمــوع 

حجــم ایــن فلــزات در پایــان مــاه نوامبر 2022 بــه 239 

ــک  ــه ســطح ی ــن رســید کــه نســبت ب هــزار و 386 ت

میلیــون و 879 هــزار و 261 تــن در پایــان ســال 2020، 

کاهش را نشان می دهد.

بیشــتر موجــودی انبــار مخفــی و ثبت نشــده 

ایــن  حجــم  اســت.  آلومینیــوم  فلــز  بــه  مربــوط 

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از خبرگزاری رویترز، حجم مذکور کمترین 

موجودی انبار ثبت شده در پایان هر سال در سیستم 

در قرن 21 بوده که منعکس کننده دو سال ترخیص 

مداوم از این انبارها است و باعث شده موجودی انبار 

بورس فلزاتی مانند سرب و روی رو به اتمام برود.

همچنیــن حجــم موجــودی انبــار فلــزات غیــر 

کاهــش  نیــز  لنــدن  فلــزات  بــورس  حوالــه ای 

ــه ای، فلــزات  یافــت. منظــور از فلــزات غیرحوال

ثبــت نشــده در سیســتم موجــودی انبــار بــورس 

فلــزات لنــدن جهــت فــروش اســت کــه البتــه 

امــکان ثبــت و حوالــه ای کــردن آن بــرای عرضــه 

در بازار وجود دارد.

ــزات لنــدن اعــالم  ــورس فل ــار ب ــان انب متصدی

گذشــته  مــاه   12 ظــرف  ناچــار  بــه  کــه  کردنــد 

درصــد   15 را  انبــار  موجــودی  ذخیــره  ظرفیــت 

بــازار  در  کمتــری  فلــز  چراکــه  دادنــد؛  کاهــش 

بــرای عرضــه وجــود دارد. البتــه ایــن پدیــده فقــط 

مختــص بــه بــورس فلــزات لنــدن نیســت؛ چراکــه 

 »ShFE« ــی شــانگهای ــورس آت ــار ب موجــودی انب

نیــز ســال 2022 را در پایین تریــن ســطح خــود از 

سال 2007 به پایان رساند.

حجم ذخایر انبار بورس ها، تنها یکی از موارد 

تاثیرگذار بر موجودی این انبارها است اما می توانند 

به ویژه اختالف قیمت ها  بر قیمت  زیادی  تاثیر 

پایه  فلزات  تمام  که  موضوع  این  باشند.  داشته 

به  گذشته  سال  چندین  در  لندن  فلزات  بورس 

تناوب محدودیت های شدیدی را تجربه کرده اند 

تصادفی نیست.

این آشفتگی تا زمانی که روند ذخیره سازی در 

انبارها دوباره صورت نگیرد و موجودی انبارها به 

سطح پایدار گذشته نرسد، ادامه خواهد داشت.
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موجــودی در پایــان مــاه نوامبر 2022 بــه 189 هزار تن 

رســید کــه تمامــی آن در انبارهــای بــورس فلــزات 

لنــدن در کشــورهای آســیایی بــود. رقــم مذکــور 

حجــم ایــن فلــز در موجــودی انبــار قابــل عرضــه و 

موجــودی انبــار مخفــی و ثبت نشــده بــورس فلــزات 

لنــدن اســت و ایــن موضــوع در واقــع تــب و تابــی در 

رابطــه بــا موجــودی انبــار کاالهــا و اختــالف قیمــت 

آن هاست که سرمایه داران ایجاد کرده اند.

تنها موجودی انبار مخفی و ثبت نشده دیگر 

برای فلز روی در کشور سنگاپور است که حجم آن 

در اواخر ماه نوامبر 2022 به 34 هزار تن رسید. این 

فلز حداقل تاکنون نتوانسته است راه خود را به بازار 

فروش حواله ای بورس فلزات لندن باز کند و هیچ 

تضمینی هم وجود ندارد که این اتفاق بیفتد.

 

رقابت در بازار فیزیکی  
بــورس فلــزات لنــدن در حــال رقابــت بــرای فلزی 

بــا زنجیــره تامیــن در بــازار فیزیکــی اســت کــه بــه 

دلیــل بیمــاری کرونــا و ســپس بــه دلیــل بحــران انرژی 

در اروپــا بــه شــدت تحــت تاثیــر منفــی قــرار گرفتــه 

بــود. مصرف کننــدگان فلــز در بازارهــای غربــی بــرای 

پــر کــردن شــکاف های موجــود در سیســتم ثبــت 

مصرفــی ورودی خــود آمــاده پرداخــت هزینه هــای 

چشمگیر بودند.

فعالیــت  شــدن  متوقــف  مثــال،  عنــوان  بــه 

واحدهــای ذوب روی در قــاره اروپــا بــه ایــن معنــی 

اســت کــه قیمــت یــک تــن روی تصفیه شــده می تواند 

به بیشــتر از 500 دالر نســبت به قیمت نقدی بورس 

فلــزات لنــدن برســد. وضعیــت معامــالت در بــورس 

قــرار دارد و  لنــدن در حالــت بکواردیشــن  فلــزات 

اختــالف قیمــت نقــدی بــه قیمت ســه  ماهه فلــز روی 

حدود 20 دالر در هر تن گزارش شده است.

در حــال حاضــر مراکــز خدمــات و خرده فروشــان 

ــه  ــازار فیزیکــی ارزش بیشــتری نســبت ب روی در ب

بورس ها دارند.

 بــه گــزارش موسســه »Fastmarkets« پریمیــوم 

ســاالنه 2023 نزدیــک بــه ارزیابی هــای بــازار فیزیکــی و 

تقریبــا دو برابــر میــزان ســال 2022 خواهــد بــود و ایــن 

وضعیــت همچنــان ادامــه خواهد داشــت. همیــن امر 

در مورد سایر فلزات پایه نیز صادق است.

پریمیــوم آلومینیــوم در ســه  ماهــه دوم ســال 

2022 بــه اوج خــود رســید. بــه عــالوه پریمیــوم یــک 

تــن شــمش آلومینیــوم نســبت بــه قیمــت نقــدی 

بــورس فلــزات لنــدن در غــرب میانــه ایــاالت متحــده 

ــش از  ــه بی ــا ب ــه حــدود 550 دالر و در اروپ ــکا ب آمری

200 دالر رسید.

ــازار فیزیکــی آســیا در  ــوم در ب ــوم آلومینی پریمی

حــدود 80 دالر در هــر تــن اســت کــه بــه انبــارداران 

بــورس فلــزات لنــدن اجــازه می دهــد تــا بــرای جــذب 

آلومینیوم بیشتر در انبارها با یکدیگر رقابت کنند.

در جایــی دیگــر، تعییــن پریمیــوم بــاال بــرای تمــام 



شماره  256          بهمن ماه  1401 78

بورس و اقتصاد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

فلزات در بازار فیزیکی کار دشــواری بوده و این امر 

مراکــز  خریــداران،  بــرای  تــا  اســت  شــده  باعــث 

خدماتــی و خرده فروشــان نســبت بــه خریــد از بــورس 

در ارجحیت قرار بگیرد.

ایــن بــدان معنــا نیســت کــه در چنــد ســال 

ــوم  ــن پریمی ــه منظــور تعیی ــی ب ــب و تاب گذشــته ت

لنــدن  فلــزات  بــورس  در  موجــود  فلــزات  بــرای 

وجــود نداشــته اســت امــا بــدان معنــا اســت کــه 

ایــن تــب و تاب هــا بــر مبنایــی بوده انــد کــه در 

وهلــه اول حجــم فلــز زیــادی در مراکــز خدماتــی و 

خرده فروشــان بــرای تحویــل بــه انبــار بــورس فلــزات 

لندن وجود نداشته باشد.

 

حجم قابل توجه صادرات فلزات چین  
شــبکه  در  ثبت شــده  ذخایــر  کل  حجــم 

انبارهــای بــورس آتــی شــانگهای از 512 هــزار و 

368 تــن در پایــان ســال 2021، بــه 228 هــزار و 797 

تن در پایان ماه دسامبر 2022 رسید.

ایــن عــدد پایین تریــن رقــم اعــالم شــده از ســال 

2007 بــود؛ هــر چنــد کــه انجــام چنیــن مقایســه ای 

بــه  معامــالت  حجــم  بــودن  محــدود  دلیــل  بــه 

در  روی  و  مــس  آلومینیــوم،  همچــون  فلزاتــی 

بــورس آتــی شــانگهای کار درســتی نیســت. فلــز 

ســرب در ســال 2011 و فلــزات قلــع و نیــکل در 

لنــدن  فلــزات  بــورس  انبارهــای  بــه  ســال 2015 

جهت معامله اضافه شدند.

درصــد،   70 بــا  آلومینیــوم  ذخایــر  حجــم 

ثبــت  بــه  را  ســالیانه  کاهــش  میــزان  بیشــترین 

رســاند و حجــم آن بــرای اولیــن بــار از ســال 2016 

ــن در مــاه دســامبر 2022  ــر از 100 هــزار ت ــه کمت ب

رســید. در مــاه دســامبر 2021، حجــم موجــودی 

انبــار روی 65 درصــد و حجــم موجــودی انبــار 

سرب 59 درصد کاهش یافت.

شــایان ذکــر اســت کــه مقادیــر قابــل توجهــی 

از هــر ســه فلــز طــی ســال 2022 از چیــن صــادر 

شــدند کــه در نهایــت بــه ســود انبــارداران در 

غرب برای تعیین پریمیوم باال تمام شد.

ــه حــدود  حجــم صــادرات آلومینیــوم اولیــه ب

195 هــزار تــن در 11 ماهــه اول ســال 2022 رســید 

کــه باالتریــن میــزان از ســال 2009 بــود. همچنیــن 

حجــم صــادرات فلــز روی در مــدت مشــابه بــه 

حــدود 80 هــزار تــن رســید کــه باالتریــن میــزان از 

ــز  ــه عــالوه حجــم صــادرات فل ــود. ب ســال 2015 ب

ســرب بــه حــدود 100 هــزار تــن رســید کــه باالتریــن 

میزان از سال 2007 بود.

ذخیره سازی مجدد فصلی  
حجــم موجــودی انبــار بــورس آتــی شــانگهای 

نــو  ســال  آغــاز  از  قبــل   2023 ســال  ابتــدای  در 

چینی افزایش یافت.

اســت؛  فصلــی  پدیــده  یــک  موضــوع  ایــن 

ــد  ــن باورن ــر ای ــی ب چراکــه مصرف کننــدگان نهای

بــه  منتســب  دوره  یــک  در  تولیــد  فراینــد  کــه 

می شــود.  متوقــف  چینــی  نــو  ســال  تعطیــالت 

ذخیره ســازی مجــدد موجــودی انبارهــا در ســال 

سیاســت  یافتــن  پایــان  بــا  اســت  ممکــن   2023

کووید صفر در کشور چین نمایان شود.

ایــن رونــد ذخیره ســازی مجــدد در انبارهــا بــر 

ــن  ــه بســیار پایی ــک حجــم پای ــش از ی ــای افزای مبن

اتفاقــات ســال های  بــا  بــا توجــه  بــود و  خواهــد 

آغــاز  از  پــس  بیــان کــرد کــه  گذشــته می تــوان 

بــه  حالــت  ایــن  چیــن  در  تولیــد  بخــش  رونــد 

صورت معکوس در خواهد آمد.

ــا هــر  ــدن ب ــزات لن ــورس فل ــار ب موجــودی انب

نــوع ذخیره ســازی مجــدد چــه بــه صــورت فصلــی 

و چــه بــه صــورت دوره ای ارتبــاط دارد. رکــود 

اقتصــادی در اروپــا در تئــوری بایــد بــه معنــای در 

دســترس قــرار گرفتــن فلــز بیشــتر بــرای تحویــل 

بــه متقاضیــان باشــد و در عیــن حــال نباید احتمال 

وجــود ناخواســته فلــزات روســیه در سیســتم انبار 

بورس فلزات لندن را نادیده گرفت.

قابــل  عرضه هــای  تاکنــون  حــال،  ایــن  بــا 

ــل عــدم حضــور آن هــا در  ــه دلی ــزات ب توجــه فل

بــازار قابــل توجــه اســت و تــا زمانــی کــه ایــن 

پاییــن  موجــودی  نکنــد،  تغییــر  موضــوع 

انبارهــای قابــل رصــد، همچنــان فلــزات پایــه 

قــرار  فشــار  تحــت  را  لنــدن  فلــزات  بــورس 

خواهند داد.

 رکود اقتصادی در اروپا 
در تئوری باید به معنای 
در دسترس قرار گرفتن 

فلز بیشتر برای تحویل به 
متقاضیان باشد و در عین 
حال نباید احتمال وجود 

ناخواسته فلزات روسیه در 
سیستم انبار بورس فلزات 

لندن را نادیده گرفت
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