
شماره  260 / اسفند ماه 1401

هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی فلزات آنالین

سریع تر از امروز، فردا را خلق کنید ...

سرب در وضعیت بقا به سر می برد
بابک فتح اهلل پور:

 تولید از نفس افتاده است
محسن فخری:

کیفیت، شالوده یک سازمان
علیرضا  یساولی:

 بهره برداری چهار  پروژه  با رویکرد  تحول بهره برداری چهار  پروژه  با رویکرد  تحول
 در  شرکت ذوب آهن اصفهان در  در  شرکت ذوب آهن اصفهان در 14021402

 مهدی کوهی، مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان:  مهدی کوهی، مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان: 



www.aturpatconsulting.ir

مشاور طرح جامع مس کشور

مشاور طرح جامع طالى کشور

بهترین روش پیش بینى آینده، خلق آن است...

شرکت مشاوره اقتصادى فلزات و مواد آرمان آتورپات 

شر کـت مشـاوره اقتصـادى فلـزات و مـواد آرمـان



هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

 شماره 260 

فهرست:پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنالین

021-77653834

 Info@felezatonline.ir

 www.felezatonline.ir

@felezatonline_ir

felezatonline

felezatonline

021-77506835

سرمقاله
  کدام حق و حقوق؟..................................................................................................  4

گفت وگوی ویژه
 بهره برداری چهار  پروژه  با رویکرد  تحول  در  شرکت ذوب آهن اصفهان در 1402...................................  6

فــوالد
 تولید از نفس افتاده است...........................................................................................  12

14 ................................................................ می توانیم در بازارهای صادراتی رقابت کنیم، اگر... 

آلومینیـوم
تالطم در بازار، مانعی برای رشد تولید..............................................................................   18

20  .................................................................. اعمال تعرفه های باالتر آمریکا  بر آلومینیوم روسیه

افزایش عوارض صادراتی آلومینیوم در چین.........................................................................  24

28  ......................................................................................... کیفیت، شالوده یک سازمان

مــس
 افزایش ۵0 درصدی سرمایه »فملی«  از محل سود انباشته........................................................  32

وضعیت نامشخص بازارهای مس اروپا در سال 2023 ............................................................... 36

محدودیت عرضه قراضه مس در چین................................................................................ 40

درآمد »فملی« ۵ درصد افزایش یافت...............................................................................  42

کاهش سهم ظروف مسی از بازار.................................................................................... 44

46 ...................................................... قیمت فلز سرخ در انتظار ذخیره سازی مس در انبارهای چین

سرب و روی
  رفع کسری عرضه سرب و روی در کشورهای غربی................................................................ ۵4 

سرب در وضعیت بقا به سر می برد.................................................................................  ۵8

 

بورس و اقتصاد
 نگرانی تحلیلگران نسبت به افزایش قیمت فلزات پایه..............................................................  62

تاکید فعاالن بازار بر ضرورت تامین مواد اولیه حیاتی باتری.........................................................  64

فلزات آلیاژی و آلیاژها
 آغاز رسمی سازی معدنکاری دستی فلز کبالت در کنگو............................................................  68

افزایش قیمت کبالت در معامالت بورس آتی.......................................................................  70

رقابت چین و آمریکا در واردات تیتانیوم فلزی...................................................................... 72

74  ..................................................»Trafigura« واکنش بازار نیکل به اتهامات کالهبرداری شرکت

عوامل موثر در افزایش شدید قیمت در بازارهای مولیبدن.........................................................  76

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: اتابک خلیلی

طراح گرافیک: زهراسادات پورمرتضوی

کارشناس بازرگانی: یاسمن عباسی

اعضای تحریریه:
محمدرضا طارمی
فرنوش فضل اهلل

مریم باقری
شقایق تیموری

آدرس: 
تهران | خیابان شریعتی | باالتر از تقاطع سمیه 

پالک  114 | واحد یک

تاریخ انتشار: 1401/12/27



شماره  260          اسفند ماه  1401 4

سرمقاله

سنگ آهن، یکی از مهم ترین و با ارزش ترین مواد معدنی موجود در 

سطح کره زمین است که به عنوان ماده اولیه تولید فوالد شناخته 

شاخص های  از  یکی  فوالد  صنعت  حاضر  حال  در  می شود. 

توسعه یافتگی کشورها به شمار می آید و بر همین اساس تامین پایدار 

سنگ آهن مورد نیاز شرکت های بزرگ فوالدی، در دستور کار آن ها قرار 

گرفته است. بر اساس اعالم سازمان زمین   شناسی آمریکا تا پایان سال 

2021 میالدی، استرالیا با داشتن حدود ۵1 میلیارد تن ذخیره، در صدر 

بزرگ ترین کشورهای دارای ذخایر سنگ آهن جهان قرار گرفته است. 

برزیل و روسیه نیز به  ترتیب با حدود 34 و 2۵ میلیارد تن ذخایر 

سنگ   آهن، در رتبه   های دوم و سوم جهان ایستاده   اند. چین، اوکراین، 

کانادا و هند نیز به ترتیب با حدود 20 ، 6.۵، 6 و ۵.۵ میلیارد تن، در 

با ذخیره حدود دو  ایران  این میان  رتبه های بعدی قرار دارند. در 

دارنده ذخایر  برتر  میان 10 کشور  در  تنی،  میلیون  و 700  میلیارد 

سنگ آهن جهان قرار گرفته است.

 بزرگ ترین ذخایر سنگ آهن ایران تا به امروز، در زون های سنندج 

- سیرجان و ایران مرکزی کشف شده است که از جمله آن ها می توان 

به گل گهر، چادرملو و چغرات اشاره کرد. حدود 70 تا 80 درصد ذخایر 

سنگ آهن کشور در اختیار بخش دولتی و حدود 20 تا 30 درصد آن در 

اختیار بخش خصوص است. با این وجود، در حالی تولید ۵۵ میلیون 

تن فوالد در افق 1404 هدف گذاری شده که تحقق این مهم،  نیازمند 

تامین حداقل چهار تا هشت برابری سنگ آهن در سال است؛ یعنی با 

توجه به عیار سنگ آهن استخراج شده )کم عیار و پرعیار( ، برای مثال 

به 440 میلیون تن سنگ آهن کم عیار نیاز داریم. این در حالی است که 

میزان ذخایر سنگ آهن کشور با ظرفیت ایجاد شده برای تولید فوالد 

هم خوانی ندارد و کفاف حداقل 12 تا 1۵ سال آینده را خواهد داد. این 

مسئله بارها توسط صاحب نظران معدنی و فوالدی کشور مطرح شده 

است که احداث و راه اندازی شرکت های مختلف فوالدی نه تنها به 

نفع صنعت فوالد کشور نخواهد بود بلکه در صورت عدم اکتشاف 

ذخایر جدید سنگ آهن و تامین خوراک کافی، تولیدکنندگان فوالد را با 

چالش های جدی در آینده نزدیک مواجه خواهد کرد.

در شرایطی که شرکت های بزرگ فوالدی کشور نیازمند تامین 

خوراک کافی هستند و اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ آهن باید 

بیش از پیش در دستور کار بخش معدن و صنایع معدنی کشور قرار 

بگیرد، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مصوبه ای بهره برداران 

معدنی را موظف به پرداخت ۵ درصد حق انتفاع کرده اند. به عبارتی 

دقیق تر، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج 

سنگ آهن از معادنی که پروانه بهره  برداری آن ها به نام سازمان توسعه 

و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ) ایمیدرو( و یا شرکت های 

تابعه است، موظف هستند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری، 

و  داخلی  فروش  قیمت  وزنی  میانگین  ماخذ حداقل ۵ درصد  به 

صادراتی شمش فوالد خوزستان به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن 

مربوطه را به ایمیدرو پرداخت کنند. همان طور که پیش تر نیز اشاره 

شد، بخش عمده ای از ذخایر سنگ آهن کشور در اختیار بخش دولتی 

قرار دارد و بنابراین اگر بهره برداران معدنی بخواهند زیر نظر ایمیدرو 

که همان نماینده دولت است در این حوزه فعالیت کنند، عالوه بر 

پرداخت حقوق دولتی معادن، مکلف به پرداخت حق انتفاع نیز 

خواهند بود.

در حال حاضر حقوق دولتی معادن، یکی از معضل های اصلی 

حق  پرداخت  مسئله  این  به  باشد  قرار  اگر  و  است  معدن کاران 

آن ها  برای  اقتصادی  فایده  و  سود  هیچ  شود،  افزوده  نیز  انتفاع 

نخواهد داشت. فرسودگی ماشین آالت و عدم واردات ماشین آالت 

نو، افزایش هزینه حمل ونقل مواد معدنی، کمبود سوخت و...، از 

و کوچک  متوسط  معادن  بر   را  است که عرصه  دیگر معضالتی 

مقیاس کشور تنگ کرده است. در حالی که قانون گذار باید به 

دنبال رفع مشکالت بخش معدن و هموارسازی مسیر تولید باشد 

اما خود، موضوع پرداخت حق انتفاع معادن را به چالشی جدید در 

این  تمامی  کلی،  نگاه  یک  در  است.  کرده  تبدیل  بخش  این 

آنچه  و  کرد  خواهد  مواجه  مشکل  با  را  فوالد  صنعت  معضالت 

می تواند در این مسیر موثر واقع شود، توسعه اکتشاف و افزایش 

سرمایه گذاری در معادن سنگ آهن کشور به منظور تامین خوراک 

کافی فوالدسازان خواهد بود.

 کدام حق و حقوق؟

احمد مشکانی
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گفت و گوی ویژه
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 بهره برداری چهار  پروژه  با رویکرد  تحول
 در  شرکت ذوب آهن اصفهان در 1402

 مهدی کوهی، مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

تولید و صادرات محصوالت با ارزش افزوده باال، یکی از عوامل موثر و تاثیرگذار در رونق اقتصادی 
کشورها است. این اتفاق در حالی در کشور ما توسط شرکت های بزرگ فوالدی رقم خورده است که 
روز به روز به سبد تولیدات این شرکت ها افزوده می شود. شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان تنها 
تولیدکننده ریل در کشور و غرب آسیا، به خوبی توانسته است با بهره گیری از دانش و تکنولوژی روز 
تولید، گام های بزرگی در تولید محصوالت فوالدی با ارزش افزوده باال مانند ریل بردارد. عالوه براین، 
این شرکت بهره برداری از چهار پروژه»LF1« و »LF3« کارخانه فوالدسازی، پلنت اکسیژن، تصفیه خانه 
پساب به صورت »BOT« و  باتری 2 در سال آینده را در دستور کار خود قرار داده است. در همین 
راستا، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« گفت وگویی را با مهدی کوهی، مدیرعامل 

شرکت ذوب آهن اصفهان تدارک دیده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند: 

مدیریت جدید شرکت ذوب آهن اصفهان   
چه رویکرد و اهدافی را برای سال 1402 در 

نظر گرفته است؟
اصفهان  آهن  ذوب  شرکت  آینده  سال  بودجه 

طبق بازاریابی و بنچ مارکتینگ که بر اساس بازارهای 

است.  شده  تدوین  شده،  انجام  شرکت  صادراتی 

افزایش صادرات کاالهای با ارزش افزوده باال مانند 

کالف آلیاژی، میلگرد آلیاژی، تیر آهن بال پهن و ریل 

قطار و مترو و آرک معدن، از جمله اهدافی است که 

به منظور تامین بودجه در سال 1402 در نظر گرفته ایم 

و امیدواریم بتوانیم حضور موفق تری در بازارهای 

صادراتی در سال آینده داشته باشیم. شرکت ذوب 

آهن اصفهان به دنبال آن است که در سال 1402، از 

فاصله  بازار  در  سنتی  محصوالت  فروش  و  تولید 

بگیرد و به سمت و سوی تولید محصوالت با ارزش 

افزوده و به   طور مشخص تیر آهن بال پهن از سایز 22 

به باال حرکت کند. معتقدیم که باید تیر آهن کافی 

در  که  ساختمان سازی  صنعت  فعاالن  اختیار  در 

و  هستند  فعالیت  مشغول  مسکن  ملی  نهضت 

همچنین انبوه سازان مسکن قرار بگیرد تا شاهد رونق 

تالش  در  باشیم.  کشور  داخل  در  ساخت وساز 

هستیم با تولید محصوالت متنوع و جدید در سال 

آینده، عملکرد قابل قبول تری در صنعت فوالد کشور 

و همچنین برای مشتریان خود رقم بزنیم.

تولیدکنندگان فوالد در کشور با استفاده از   
روش کوره بلند با چه چالش هایی طی سالیان 
اخیر مواجه بوده اند؟ این روش از چه مزایایی 
نسبت به تولید فوالد به روش احیا مستقیم 

برخوردار است؟
شرکت ذوب آهن اصفهان حدود ۵0 سال است 

استفاده  فوالد  تولید  برای  بلند  کوره  روش  از  که 

می کند و در ادامه شرکت هایی مانند میدکو نیز به 

جمع تولیدکنندگان فوالد به این روش پیوسته اند. 

استفاده از این روش آن چنان که باید در کشور ما 

مورد استقبال واقع نشده است؛ در حالی که فوالد 

در کشورهای پیشرفته جهان مانند چین به روش 

کوره بلند تولید می شود و اصوال حدود 70 درصد از 

تولید فوالد در جهان به روش کوره بلند است، در 

ایران این مقدار حدود 1۵ برآورد می شود. یکی از 

مزایای به کارگیری روش کوره بلند در مقایسه با احیا 

در  گاز  که  معنا  بدین  است؛  گاز  مستقیم، 

فوالد  تولید  برای  بلند  کوره  از  که  کارخانجاتی 

استفاده می کنند، به عنوان سوخت مورد استفاده 

قرار می گیرد اما گاز در واحدهای احیا مستقیم، 

خوراک مورد نیاز تولید فوالد است. بنابراین تعرفه و 

احیا  به  نسبت  بلند  کوره  در  گاز  مصرف  میزان 

مستقیم بسیار پایین تر است که این مسئله یک نقطه 

فرصت در تولید فوالد به روش کوره بلند محسوب 

می شود. از طرفی یکی از محدودیت های استفاده از 

و  کک  تامین  عدم  کشور،  داخل  در  بلند  کوره 
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زغال سنگ کافی است که تولید فوالد را با مشکل 

مواجه می کند. بنابراین امیدوار هستیم با تامین 

کک و زغال سنگ مورد نیاز خود از داخل، به کاهش 

قیمت تمام شده در تولید فوالد با استفاده از این 

روش دست پیدا کنیم.

شرکت ذوب آهن اصفهان چه تمهیداتی را   
نیاز  اولیه مورد  در راستای تامین پایدار مواد 

خود اندیشیده است؟
شرکت ذوب آهن جهت دستیابی به تولید 3.6 

میلیون تن شمش فوالدی، نیازمند ۵.7 میلیون تن 

مواد آهن دار است. در همین راستا با تمهیداتی که 

از پیش اندیشیده بودیم، در مزایده معدن ققنوس 

یک در سنگان شرکت کرده و خوشبختانه برنده این 

با  مزایده شدیم. در حالی که بهره برداران پیشین 

رقم های بسیار ناچیزی عوارض دولتی این معدن را 

پرداخت می کردند، ما با رقمی بالغ بر 123 درصد از 

این میزان در این مزایده شرکت کردیم. این معدن 

پالسری است و ما می توانیم ساالنه یک میلیون تن 

سنگ آهن مورد نیاز خود را از این معدن استخراج 

کنیم. البته هنوز یک سری دعاوی حقوقی مرتبط با 

بهره بردار قبلی این معدن وجود دارد اما توانستیم 

محموله  اولین  موجود،  حواشی  به  توجه  بدون 

سنگ آهن این معدن را در دهه فجر امسال تحویل 

شرکت  حنار  معدن  مزایده  در  ادامه  در  بگیریم. 

کردیم و در آن مزایده هم برنده شدیم. در حال حاضر 

مشغول تجهیز کارگاه و اقدامات اولیه در این معدن 

هستیم تا بخشی از سنگ آهن مورد نیاز شرکت نیز از 

این معدن به صورت پایدار تامین شود. در مجموع 

حدود 30 درصد از مواد آهن دار مورد نیاز شرکت 

ذوب آهن از این دو معدن تامین خواهد شد. سهمیه 

یک میلیون و 7۵0 هزار تنی سنگ آهن هم از سنوات 

گذشته داشته ایم که از مسئوالن وزارت صنعت، 

معدن و تجارت و ایمیدرو تقاضامندیم اقدامات الزم 

جهت برقراری مجدد این سهمیه را انجام دهند تا 

بتوانیم ضمن تامین پایدار مواد آهن دار مورد نیاز، در 

راستای افزایش تولید محصوالت خود قدم برداریم. 

در زمینه تامین کک و زغال  سنگ مورد نیاز شرکت 

در  بخش  این  فعاالن  با  متعددی  جلسات  نیز 

استان های مختلف مانند کرمان، مازندران، گلستان 

و... برگزار کرده ایم. هر میزان کک و زغا ل سنگ که 

در داخل تولید شود و مطابق با استانداردهای مد 

در  آن  اول  مشتری  باشد،  آهن  ذوب  شرکت  نظر 

کشور خواهیم بود؛ چراکه اولویت نخست مجموعه، 

اگر  اما  است  کشور  داخل  از  مواد  این  تامین 

محدودیتی در داخل وجود داشته باشد، ناچار به 

واردات بخشی از کک و زغال سنگ مورد نیاز خود 

خواهیم شد که امیدواریم این میزان در آینده به 

حداقل ممکن برسد.

ویژه    به  اصفهان  آهن  ذوب  محصوالت 
تیرآهن چه تاثیری در صنعت ساختمان سازی 

کشور داشته است؟
متوالی  سالیان  اصفهان  آهن  ذوب  شرکت 

تولیدکننده انحصاری تیر آهن در کشور بود. در حال 

حاضر خوشبختانه رقابت مناسبی با تولید محصوالت 

جدید و متنوع در بازار شکل گرفته است و سایر 

تولیدکنندگان هم بخشی از نیاز بازار به تیر آهن را 

تامین می کنند. با این وجود، ما همچنان تولیدکننده 

اصلی تیر آهن در کشور هستیم که این امر، یک 
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اصفهان  آهن  ذوب  مجموعه  برای  ملی  افتخار 

محسوب می شود. همواره به دنبال آن بوده ایم ضمن 

تولید محصوالت باکیفیت و استاندارد، نقش موثری 

در  ایمنی  ویژه  به  ساختمان سازی  صنعت  در 

ساخت وساز داشته باشیم تا مشتریان ما با آسودگی و 

اطمینان خاطر بابت ایمنی در برابر بالیای طبیعی 

مانند زمین لرزه، از تولیدات ذوب آهن استفاده کنند. 

شرکت ذوب آهن اصفهان با افتخار بیشترین سهم 

تولید و فروش در بازار تیر آهن کشور را در اختیار دارد 

کامل  اعتماد  توانسته ایم  که  خشنودیم  بسیار  و 

مشتریان را پس از نیم قرن تجربه جلب کنیم. از 

طرفی، موفق شده ایم اعتماد مشتریان خارجی به ویژه 

به دست  اخیر  سال های  در  را  همسایه  کشورهای 

آوریم و بر همین اساس حضور موفقی در بازارهای 

 صادراتی داشته باشیم. از این رو شعار این شرکت 

»با اطمینان بسازید« نام گذاری شده است.

جایزه نوآوری برتر سال در زمان مدیریت   
شما به شرکت ذوب آهن اصفهان اهدا شد. در 
این  در  ریل  تولید  و  موفقیت  این  خصوص 

مجموعه توضیحاتی ارائه بفرمایید
برخــی  توســط  تولیــدی  ریــل  متاســفانه 

شــرکت ها طــی ســالیان گذشــته از کشــور خــارج و 

نمونــه مشــابه بین المللــی آن بــا هزینــه هنگفــت بــه 

بــه  توجــه  بــا  بنابرایــن  می شــد.  وارد  کشــور 

فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر رونــق و 

داخــل،  ســاخت  خریــد  و  بومی ســازی  توســعه 

ــل و در  ــوژی ســاخت ری ــه واردات تکنول نســبت ب

بــا  کردیــم.  اقــدام  محصــول  ایــن  تولیــد  ادامــه 

افتخــار در حــال حاضــر تنها تولیدکننــده ریل قطار 

و متــرو در داخــل کشــور هســتیم و در ایــن راســتا، 

به کارگیــری اســتانداردهای روز اروپــا را در دســتور 

محصــول  ایــن  تولیــد  داده ایــم.  قــرار  خــود  کار 

به طـــــــور ســفـــــــارشی توســـــط جـــــوانان، کارگـــران،   

تکنســین ها و مهندســان ایــن مــرز و بــوم در شــرکت 

ذوب آهــن انجــام می شــود و می توانیــم نیــاز 100 

درصــدی راه آهــن و متــرو بــه این محصــول را تامین 

ایــن  در  توســعه  وام هــای  تــداوم  بــرای  و  کنیــم 

بخــش، تولیــد ســوزن ریــل را نیــز در برنامه هــای 

آتی شرکت قرار داده ایم.

اصفهان    آهن  ذوب  شرکت  استراتژی 
بازارهای  در  حضور  و  صادرات  رونق  جهت 

بین المللی چیست؟
شرکت ذوب آهن اصفهان توانسته است عالوه 

بر تامین پایدار نیاز داخل، حضور موفقی در بازارهای 

صادراتی و در نتیجه ارزآوری برای کشور داشته 

باشد. بخشی از درآمد صادراتی را هم به اجرای 

طرح های توسعه ای و تجهیز خطوط تولید و همچنین 

تالش  در  داده ایم.  اختصاص  اولیه  مواد  تامین 

هستیم تا ضمن اشتغال زایی بیشتر در شرکت ذوب 

آهن اصفهان، صادرات محصوالت خود را افزایش 

دهیم. این در حالی است که این شرکت در راستای 

به  بنا  داخلی  قیمت های  کنترل  و  ثبات  ایجاد 

مسئولیت اجتماعی خود، حداکثر عرضه محصول 

در بازار داخلی را هم داشته است.

در خصوص اجرای طرح های توسعه ای   
توضیحاتی  اصفهان  آهن  ذوب  شرکت  در 

ارائه بفرمایید.
طرح های توسعه ای بسیاری در واحدهای مختلف 

شرکت ذوب آهن اصفهان پیش بینی شده که در این 

میان چهار پروژه از اهمیت بیشتری برخوردار است. 

فوالدسازی  بخش   »LF3«و  »LF1« پروژه  نخست، 

مجموعه است که افزایش ظرفیت تولید این بخش را به 

همراه خواهد داشت. این پروژه تا به امروز با پیشرفت 

82 درصدی همراه بوده است که امیدواریم علی  رغم 

تورم و تغییرات نرخ ارز بتوانیم تا پایان شهریور ماه 1402 

آن را به پایان برسانیم. پلنت اکسیژن، پروژه بعدی 

حدود 90  پیشرفت  از  که  بوده  آهن  ذوب  شرکت 

درصدی برخوردار است و امیدواریم بتوانیم تا پایان 6 

ماه ابتدایی سال آینده از این پروژه بهره برداری کنیم. 

دیگر  از  آهن،  ذوب  شرکت  آب  یوتیلیتی  تامین 

پروژه های مهمی به شمار می  آید که در دستور کار 

مجموعه قرار گرفته است. پروژه تصفیه خانه پساب 

ذوب آهن به صورت »BOT« با همکاری گروه مپنا در 

حال اجرا و از پیشرفت حدود 60 درصدی برخوردار 

است. البته اجرای این پروژه با تاخیراتی همراه بوده 

است و امیدواریم بتوانیم با پیگیری های منظم در سال 

آینده، از این پروژه بهره برداری کنیم. پروژه باتری 2، 

پروژه مهم دیگری است که در اولویت های نخست 

مدیریت جدید شرکت ذوب آهن قرار دارد. امیدواریم 

در سال 1402 بتوانیم با اجرای این چهار طرح توسعه ای 

مهم، افزایش تولید و صادرات را در مجموعه بزرگ 

ذوب آهن اصفهان رقم بزنیم.
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تولید از نفس افتاده است
 مدیرعامل شرکت پروفیل فخر خاورمیانه، تولیدکننده پروفیل فوالدی گفت: نوسان شدید نرخ ارز طی 
هفته های اخیر و عدم تامین ورق کافی باعث شده است تولیدکنندگان پروفیل فوالدی با حداقل تولید به 
فعالیت خود ادامه دهند.  اگر شرایط به همین شکل در سال 1402 ادامه پیدا کند، واحدهای تولیدی چاره ای 

جز تعطیلی خط تولید نخواهند داشت.

 مدیرعامل شرکت پروفیل فخر خاورمیانه:

خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  فخــری  محســن 

در  آنالیــن«  »فلــزات  تحلیلــی  و  خبــری  پایــگاه 

ارتبــاط بــا مشــکالت موجــود در تولیــد پروفیــل 

پروفیــل  تولیدکننــدگان  کــرد:  بیــان  فــوالدی، 

فــوالدی در کشــور بــا دو چالــش عمــده کمبــود 

مــواد اولیــه و نیــروی انســانی در ســال 1401 مواجــه 

بودنــد. مــا در حالــی بــا کمبــود ورق گــرم فــوالدی 

دســت و پنجــه نــرم می کنیــم کــه معاملــه آن در 

بــوده  بــا مشــکالتی همــراه  ایــران  بــورس کاالی 

اســت. متاســفانه شــرایط عرضــه ورق در ایــن تــاالر 

صنعتــی پایــدار نیســت و بــرای مثــال ممکن اســت 

گاهــی اعتبــاری و گاهــی نقــدی باشــد. بــر همیــن 

برنامه ریــزی  نمی توانــد  تولیدکننــده  اســاس 

مشــخصی بــرای تولیــد در بــازه زمانــی کوتاه مــدت 

ــی کــه شــرکت مــا ســهمیه  داشــته باشــد. در حال

دریافــت ورق از بــورس کاال را در اختیــار دارد، 

نمی توانــد مــواد اولیــه مــورد نیــاز خــود را بــا توجــه 

بــه رقابــت شــدید در ایــن تــاالر صنعتــی، تامیــن 

کنــد و گاهــی ناچــار بــه خریــد ورق از بــازار آزاد 

هســتیم. قیمت ورق در بازار آزاد از بورس کاالی 

ایــران بیشــتر اســت و از آنجایــی کــه تولیــد پروفیل 

حاشــیه ســود چنــدان مناســبی نــدارد، ایــن مســئله 

عمال تولید را غیراقتصادی می کند.

وی اضافه کرد: ورق مورد استفاده در تولید 

و  سرد  گرم،  مانند  ورق ها  انواع  شامل  پروفیل 

گالوانیزه می شود که تامین آن با توجه به محصول 

صورت  مشتری  سوی  از  شده  داده  سفارش 

می گیرد. با این حال عمده مواد اولیه مورد استفاده 

در تولید پروفیل فوالدی، ورق گرم است.

طرز تفکر نیروی انسانی جوان تغییر   
کرده است

مدیرعامــل شــرکت پروفیــل فخــر خاورمیانــه 

در ارتبــاط بــا کمبــود نیــروی انســانی در بخــش 

تولیــد، عنــوان کــرد: واقعیــت امــر ایــن اســت کــه 

بــه  نســبت  جــوان  انســانی  نیــروی  تفکــر  طــرز 

ــان  ــر کــرده اســت و متاســفانه جوان گذشــته تغیی

امــروزی تــن بــه فعالیــت در کارگاه هــای صنعتــی 

بخش هــای  در  گرانــی  و  تــورم  نمی دهنــد. 

مختلــف جامعــه ایــن افــراد را بــه ســمت فعالیــت 

آن  بــه دنبــال  و  در مشــاغل غیرمولــد و کاذب 

کســب درآمــد بــه ســاده ترین شــکل ممکــن ســوق 

دهــد؛ ایــن امــر ســبب شــده اســت تــا شــاهد افــت 

چشــمگیر نیــروی انســانی در بخــش تولید باشــیم. 

ایــن  در  تولیــد  وضعیــت  بررســی  بــا  طرفــی  از 

کارگاه هــا بــه خوبــی متوجــه خواهیــم شــد کــه اکثر 

ــه و عالقــه ای کــه  ــه تجرب ــا توجــه ب افــراد شــاغل ب

به دســت  بخــش  ایــن  فعالیــت در  ســال ها  طــی 

رهــا  را  تولیــد  به راحتــی  نمی تواننــد  آورده انــد، 

کننــد و در ایــن میــان خبــری از نیــروی انســانی 

جوان نیست!

فخــری در ادامــه بــه شــرایط حاکــم بــر بــازار 

مصــرف پروفیــل فــوالدی اشــاره کــرد و گفــت: 

افزایــش هولنــاک نــرخ ارز بــه حــدود ۵8 هــزار 

تومــان و در ادامــه افــت قیمــت آن تــا محــدوده 4۵ 

بــرای  ســردرگمی  جــز  نتیجــه  ای  تومــان،  هــزار 

تولیدکننــده باقــی نخواهــد گذاشــت. نوســان نــرخ 

ارز، معضــل بزرگــی اســت کــه در هــر شــرایطی 

می توانــد تولیــد را تحــت تاثیــر خــود قــرار  دهــد و 

ــی ســال  ــک مــاه پایان ــن مشــکل طــی ی متاســفانه ای

1401 بــه شــدت در بــازار مصــرف تاثیرگــذار بــود. 

شــرایط بــازار مصــرف بــه نحــوی اســت کــه افــراد 

تنهــا بــه دنبــال حفــظ ارزش ســرمایه خــود هســتند 

ــه روز در حــال  ــورم، روز ب ــا افزایــش ت کــه آن هــم ب

کاهــش اســت و هیــچ رونــق اقتصــادی در ســطح 

جامعه دیده نمی شود.

وی ضمن اشاره به دریافت مالیات هنگفت از 

که  است  این  ما  باور  کرد:  مطرح  تولیدکنندگان، 

ارزش  بر  مالیات  از  اعم  مالیات ها  انواع  دریافت 

صورت  درستی  به  و…  درآمد  بر  مالیات  افزوده، 

نمی پذیرد. متاسفانه شرایط جامعه به گونه ای است 

و  مالی  شرایط  بهترین  در  تولیدکننده  گویا  که 

اقتصادی قرار دارد و بر همین اساس باید مالیات 

بیشتری پرداخت کند. این در حالی است که تورم 

جامعه  مختلف  بخش های  بر  ارز،  نرخ  افزایش  و 

بی رویه  افزایش  به  توجه  با  بود.  خواهد  تاثیرگذار 

هزینه های تولید اعم از مواد اولیه، انرژی، نیروی 

انسانی و… باید دریافت مالیات از تولیدکنندگان با 



فــوالد
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

13         اسفند ماه  1401        شماره  260 

شرایط و تمهیدات ویژه ای همراه شود اما متاسفانه 

نه تنها مالیات دریافتی کاهش پیدا نمی کند بلکه 

هستیم.  سال  هر  طی  آن  بی رویه  افزایش  شاهد 

متاسفانه حال تولید خوب نیست و با گذشت زمان، 

شرایط تولید هم بیش از پیش دشوار می شود.

ضرورت به روزرسانی خط تولید   
پروفیل فوالدی

مدیرعامل شرکت پروفیل فخر خاورمیانه با بیان 

اینکه عمده کاربرد پروفیل های فوالدی تولیـــــدشـــده 

ساختمان سازی  صنــــعت  در  مجمــــوعه  این  در 

است، اظهار داشت: خطوط تولید پروفیل فوالدی 

در کشور ما قدیمی است و بسیاری از تولیدکنندگان 

نتوانسته اند خطوط تولید خود را به روزرسانی کنند؛ 

تکنولوژی  بومی سازی  برای  اقداماتی  که  هرچند 

تولید صورت گرفته است اما هنوز جای کار بسیاری 

در صنعت لوله و پروفیل فوالدی وجود دارد. البته 

الزم به ذکر است که ورق گرم فوالدی تولید شده 

خوبی  بسیار  کیفیت  از  مبارکه  فوالد  شرکت  در 

برخودار بوده و پیشرفت های قابل توجهی در تولید 

این محصول طی سالیان اخیر حاصل شده است.

فخری با تاکید بر اینکه با وجود نوسان دائمی 

نرخ ارز، نمی  توان شرایط تولید در سال 1402 را 

پیش بینی کرد، گفت: شرایط واحدهای تولیدی 

فعال در شهرک های صنعتی اطراف پایتخت بهتر 

از سایر نقاط کشور است. از آنجایی که کارخانه 

ما در شهرک صنعتی شمس آباد واقع شده است، 

نیاز  مورد  یدکی  قطعات  تامین  در  دغدغه ای 

نداریم. امیدوار هستیم دولت شرایط اخذ بیمه و 

شهرک های  در  تولیدی  واحدهای  از  مالیات 

وجود  با  بتوانیم  تا  کند  تسهیل  را  صنعتی 

مشکالت فراوان، تولید مجموعه را افزایش دهیم.

لولــه و  یــادآور شــد: صنعــت  پایــان  وی در 

در  بســـــــــزایی  نقـــــــــش  فـــــــوالدی  پروفیــــــــل 

ساختمان ســازی دارد و رونــق ساخت وســاز نیــز 

در گــرو بهبــود شــرایط اقتصــادی جامعــه اســت. 

بنابرایــن اگــر قــرار باشــد وضعیــت بــازار ارز بــه 

یــک آرامــش نســبی نرســد، شــرایط بیــش از پیــش 

دشوار خواهد شد.
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می توانیم در بازارهای صادراتی رقابت کنیم، اگر...
 مدیر کارخانه شرکت کاوه داکتیل، تولیدکننده قطعات چدنی گفت: خوشبختانه پیشرفت های مناسبی در 
صنعت ریخته گری کشور به ویژه در بومی سازی انواع کوره ها طی سالیان اخیر حاصل شده است. بنابراین 
اگر بتوانیم تکنولوژی مورد استفاده در خطوط ریخته گری را به روزرسانی کنیم و تولید محصوالت جدید بر 
پایه دانش روز را در دستور کار خود قرار دهیم، توانایی رقابت ما در بازارهای صادراتی افزایش خواهد یافت.

خبرنگار  با  گفت وگو  در  پاکدلیان  غالمرضا 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« در ارتباط با 

شرایط تولید در 11 ماهه سال جاری و مقایسه آن با 

مدت مشابه سال قبل، بیان کرد: سال 1401 نه تنها 

اکثر  برای  بلکه  داکتیل  کاوه  مجموعه  برای 

بود. نوسان  تولیدکنندگان سالی سخت و دشوار 

شدید نرخ ارز طی روزهای پایانی امسال، عملکرد 

تمامی واحدهای تولیدی را تحت تاثیر قرار داد. 

به  مقرر  زمان  در  نتوانیم  شد  باعث  مسئله  این 

عمل  کاری  قراردادهای  اساس  بر  خود  تعهدات 

کنیم و افزایش قیمت مواد اولیه، تولید محصول و 

در نهایت تحویل سفارش به مشتری را به تعویق 

مجموعه  سفارشات  حجم  همچنین  انداخت. 

نسبت به سال 1400 با افت قابل توجهی همراه شد. 

بر همین اساس میزان تولید قطعات ریخته گری در 

شرکت کاوه داکتیل نیز حدود 20 تا 30 درصد در 

مقایسه با سال پیش کاهش پیدا کرد و در نهایت با 

افت درآمد در سال جاری مواجه شدیم.

وی در خصوص اهمیت صنعت ریخته گری، 

مادر  صنعت  یک  ریخته گری،  کرد:  عنوان 

محسوب می شود که به وسیله آن، انواع قطعات 

سیمان،  فوالد،  مانند  مختلف  صنایع  نیاز  مورد 

و  ساخته  و…  خودرو  پتروشیمی،  و  گاز  نفت، 

تامین می شود. بنابراین هرگونه تغییر در شرایط 

صنایع  این  عملکرد  بر  ریخته گری  واحدهای 

تاثیرگذار خواهد بود. شرایط تولید در سال 1400 

مساعدتر از امسال بود و ما با مشکالت کمتری 

افزایش هزینه های  با  اما متاسفانه  بودیم  مواجه 

تولید اعم از مواد اولیه، نیروی انسانی، انرژی و … 

در سال جاری نتوانستیم به اهداف خود دست 

پیدا کنیم. از طرفی زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا 

می کند، اکثر تامین کنندگان اقدام به دپوی مواد 

اولیه می کنند تا تکلیف نرخ ارز مشخص شود و 

 مدیر کارخانه شرکت کاوه داکتیل:
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به یک ثبات نسبی دست پیدا کند. در حالی که 

همین مسئله باعث می شود دست تولیدکننده از 

با  تولید  فرایند  و  بماند  باقی  کوتاه  اولیه  ماده 

مشکل مواجه شود.

طوفان مشکالت، کارگاه های   
ریخته گری را درنوردیده است

مدیــر کارخانه شــرکت کاوه داکتیــل اضافه کرد: 

بایــد توجــه داشــت کــه ایــن مشــکالت تاثیــر چندانی 

در کارگاه هــای ریخته گــری کوچــک مقیــاس کــه بــا 

تعــداد محــدودی نیــروی انســانی مشــغول بــه کار 

هســتند، نخواهــد داشــت و معضــالت فــوق بایــد در 

واحدهــای ریخته گــری بــزرگ کــه از ظرفیــت تولیــد 

باالیــی نیــز برخوردار هســتند، مورد تحلیل و بررســی 

قــرار بگیرنــد. طوفــان حــوادث و مشــکالت هیــچ گاه 

یــک برکــه کوچــک آب را بــه چالــش نمی کشــد بلکــه 

رودخانه ها و سواحل را در خواهد نوردید و با چالش 

مواجه خواهد کرد.

انسانی  نیروی  به اهمیت  ادامه  پاکدلیان در 

متخصص در کارگاه های ریخته گری اشاره کرد و 

گفت: ریخته گری، جزو مشاغل سخت به شمار 

می آید که افراد به سختی تن به فعالیت در این 

بخش می دهند. از آنجایی که در این صنعت با 

ریخته گری  و  داریم  کار  و  سر  مذاب  مواد 

دشواری های خاص خود را دارد، بنابراین نیروهای 

انسانی جوان تمایلی به اشتغال در این حوزه ندارند. 

کارگاه های  در  حاضر  حال  در  که  هم  افرادی 

ریخته گری مشغول به کار هستند، اکثرا از سال ها 

پیش به این عرصه ورود و به تجارب کافی در گذر 

زمان دست پیدا کرده اند. البته الزم به ذکر است 

که در این میان نباید از پیشرفت علم و تکنولوژی 

تولید هم غافل شد و برای مثال به منظور استفاده 

از دستگاه CNC، می توان با استفاده از نرم افزارهای 

مختلف یک قطعه را طراحی کرد و دستور تراش آن 

را به دستگاه داد.

در  بومی سازی  ضرورت  با  ارتباط  در  وی 

صنعت ریخته گری، مطرح کرد: خوشبختانه طی 

سالیان اخیر، کوره های ریخته گری به ویژه القایی 

در داخل کشور بومی سازی شده اند و به پیشرف 

قابل توجهی در این زمینه دست یافته ایم. البته در 

زمینه ماشین آالت و ابزارآالت به غیر از یک شرکت 

داخلی که عملکرد خوبی نیز در بومی سازی داشته 

است، بسیاری از دستگاه ها و ماشین آالت مورد 

استفاده در کارگاه های ریخته گری وارداتی هستند 

که در کشورهایی مانند روسیه، جمهوری چک، 

لهستان و… ساخته شده اند.

ضرورت به روزرسانی تکنولوژی تولید  
مدیــر کارخانــه شــرکت کاوه داکتیــل بــا بیــان 

در  تولیــد  روز  تکنولوژی هــای  از  متاســفانه  اینکــه 

کارگاه هــای ریخته گــری اســتفاده نمی شــود، اظهــار 

زمینــه  در  خوبــی  پیشــرفت های  اگرچــه  داشــت: 

واحدهــای  در  جدیــد  تکنولوژی هــای  به کارگیــری 

ریخته گــری طــی ســالیان اخیــر حاصــل شــده اســت 

اما همچنان فاصله زیادی با کشــورهای توســعه یافته 

داریــم و بــه نوعــی دچــار عقب ماندگــی در ایــن بخش 

شــده ایم. یکــی از دالیــل مهمــی کــه مــا نمی توانیــم بــا 

کشــورهای مطــرح جهــان در صنعــت ریخته گــری 

رقابــت کنیــم، عــدم توســعه دانــش و تکنولــوژی روز 

کــه  آنجایــی  از  اســت.  تولیــدی  کارگاه هــای  در 

محصــوالت جدیــد و بــه روز توســط تولیدکننــدگان 

داخلــی تولیــد نمی شــود، بنابرایــن توانایــی رقابــت در 

بازارهــای صادراتــی را نداریــم و مســیر صــادرات بیش 

از پیش دشــوار شــده اســت. شــکی نیســت که مســیر 

صــادرات بــا حمایــت دولــت همــوار خواهــد شــد و در 

ایــن شــرایط تولیدکننــدگان نیز به حضــور در بازارهای 

صادراتی امیدوارتر می شوند.

پاکدلیــان در ارتبــاط بــا قطعــی حامل هــای انرژی 

کارگاه هــای  در  ســال  مختلــف  روزهــای  در 

ریخته گــری، ابــراز کــرد: ایــن معضــل تنها مختص به 

ــا  ــا نیســت و تمــام واحدهــای تولیــدی ب صنعــت م

قطعی برق و گاز دســت و پنجه نرم می کنند. گاز 

کارخانــه مــا دو روز در هفتــه طــی زمســتان ســال 

جــاری قطــع شــد و تولیــد مجموعــه را بــا محدودیــت 

مواجــه کــرد. امیدواریــم مشــکالت تولیــد بــه ویــژه 

آتــی  انــرژی در ماه هــا و ســال های  پایــدار  تامیــن 

مرتفــع شــود تا بتوانیم همچنان به فعالیت خــود در 

صنعت ریخته گری ادامه دهیم.

از آنجایی که در این 
صنعت با مواد مذاب سر 
و کار داریم و ریخته گری 
دشواری های خاص خود 
را دارد، بنابراین نیروهای 
انسانی جوان تمایلی به 

اشتغال در این حوزه ندارند
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تالطم در بازار، مانعی برای رشد تولید

اعمال تعرفه های باالتر آمریکا  بر آلومینیوم روسیه

افزایش عوارض صادراتی آلومینیوم در چین

کیفیت، شالوده یک سازمان

آلومینیوم
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آلومینیوم
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

مدیرعامل شرکت آلومن، تولیدکننده ورق و گرده آلومینیومی گفت: کشتی تولید با وجود مشکالتی 
مانند نوسانات شدید بازار و تالطم های بسیار، نمی تواند به ساحل رشد و توسعه برسد؛ با انحصاری 
شدن خریدوفروش شمش آلومینیوم، تولیدکنندگانی که نمی توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین 

کنند چگونه می توانند به فکر نوسازی ماشین آالت و تجهیزات باشند؟ 

بــا  گفت وگــو  در  ســیداحمدی  ژیــان  افشــین 

خبرنــگار پایــگاه خبــری و تحلیلــی »فلــزات آنالیــن«، 

بیان کرد: شــرکت آلومن از ســال 1368 با تولید ورق و 

گرده آلومینیومی شــروع به فعالیت کرد؛ مشــتریان 

واحد هــای  مجموعــه  ایــن  محصــوالت  اصلــی 

تولیدکننده ظروف هستند. همواره در این مجموعه 

ســعی بــر ایــن داشــته ایم تــا محصوالتــی باکیفیــت بــه 

مشــتریان ارائــه دهیــم. مــاده اولیــه مــورد اســتفاده در 

شــمش  تولیــد محصــوالت،  بــرای  آلومــن  شــرکت 

آلومینومی خالص است.

وی به بیان مشکالت موجود در مسیر صنعت 

حوزه  این  در  فعال  تولیدکنندگان  و  آلومینیوم 

پرداخت و گفت: در سال جاری به دلیل اعمال 

قوانینی در عرضه شمش آلومینیوم در بورس کاال 

و وجود برخی خریداران انبوه با سرمایه های مالی 

فراوان، تولیدکنندگان متحمل ضرر هایی شدند. 

بدون اغراق می توان گفت میزان تولید محصوالت 

آلومینیومی نسبت به سال گذشته به نصف و یا 

کمتر از آن کاهش پیدا کرده است. از دالیلی که 

باعث به وجود آمدن چنین شرایطی شده است، 

عالوه بر مشکالت اقتصادی که تمام تولیدکنندگان 

به  می توان  می کنند،  نرم  پنجه  و  دست  آن  با 

تالطم در بازار، مانعی برای رشد تولید 
 مدیرعامل شرکت آلومن مطرح کرد: 
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انحصاری شدن خرید شمش آلومینیوم در بورس 

کاال و حذف سقف قیمتی برای رقابت در این تاالر 

صنعتی اشاره کرد. نبود نظارت های دقیق بر این 

کوچک  تولیدکنندگان  تا  شده  باعث  اتفاقات، 

توانایی رقابت با این افراد را نداشته باشند. به 

عنوان مثال در گذشته سقف رقابت در بورس کاال 

به میزان 10 درصد بود اما اکنون این سقف قیمتی 

هفته  در  که  آلومینیومی  شمش  و  ندارد  وجود 

گذشته با قیمت پایه 79 هزار تومان به ازای هر 

هزار  نهایی 1۵7  قیمت  با  شد  عرضه  کیلوگرم 

تومان به ازای هر کیلوگرم معامله شد. 

مدیرعامــل شــرکت آلومــن در همیــن راســتا 

ادامــه داد: بــا ایــن اتفــاق یک مهندســی عرضــه مواد 

اولیــه در بــازار رخ می دهــد و از طرفــی شــرکت های 

تولیدکننــده شــمش در زمان هــای خــاص فــروش 

خــود را بــه صــورت مــدت دار و اعتبــاری انجــام 

می دهنــد و زمانــی کــه قیمــت شــمش بــا رقابــت 

کـــــاذب بـیـــن خریـــــــداران افـــــــزایش پـــیدا کــرد، 

فــروش  بــه  نقــدی  صــورت  بــه  را  محصــوالت 

می رســانند. در آخــر نتایــج تمــام ایــن جریانــات خود 

را بــا نوســان قیمــت و آشــفتگی در بــازار نشــان 

می دهــد. هیچ کــدام از تولیدکننــدگان در شــرایط 

ناپایــدار نمی تواننــد بــه رونــد ســودآوری دســت پیدا 

کننــد و بالعکــس متضــرر می شــوند. بــه طــوری کــه 

هفته گذشــته نیاز مبرمی به شــمش آلومینیوم در 

بــازار احســاس می شــد امــا اکنــون هیــچ شــمش 

آلومینیومــی خریدوفــروش نمی شــود. در ظاهــر 

قیمــت  افزایــش  بــا  کــه  برســد  نظــر  بــه  شــاید 

خوبــی  شــرایط  از  تولیدکننــدگان  محصــوالت، 

برخوردارنــد امــا ایــن طــور نیســت و هزینه هــای 

خریــد مــواد اولیــه و هزینه هــای جانبــی هــم افزایــش 

می یابنــد؛ یعنــی تولیدکننــدگان رونــد روبه رشــدی 

ندارنــد و در حــال درجــا زدن هســتند و نمی تواننــد 

بــرای آینــده هدف گــذاری و برنامه ریــزی کننــد؛ بــا 

ــن اوصــاف صنعــت کشــور هــم توســعه نخواهــد  ای

یافــت. بــه عنــوان مثــال اگــر صنعــت کشــور را یــک 

کشــتی در نظــر بگیریــم بــا توجــه بــه بخشــی از آن و 

عــدم توجــه بــه بخش  هــای دیگــر آن، نمی توانیــم بــه 

سر منزل مقصود برسیم. 

چو دخل نیست، خرج آهسته تر کن   
بودن  به روز  عدم  به  اشاره  با  سیداحمدی 

تکنولوژی تولید و ماشین آالت مورد استفاده در این 

صنعت، ابراز کرد: یکی دیگر از مشکالتی که در 

بودن  قدیمی  دارد،  وجود  تولیدکنندگان  مقابل 

ماشین آالت و تجیزات خط تولید است اما این مشکل 

زمانی رفع خواهد شد که تولیدکنندگان به روند 

سودآوری رسیده باشند و درصدد اجرای طرح های 

توسعه ای و به روز رسانی ماشین آالت باشند؛ زمانی 

که تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه با چالش 

روبه رو هستند چطور می توانند به خرید ماشین آالت 

آن هم با قیمت های سرسام آور فکر کنند؟ صنعت 

آلومینیوم برای اولین بار در خاورمیانه در ایران از 

سال 1346 شروع به رشد و توسعه کرد اما متاسفانه 

اکنون کشور های امارات و بحرین، در زمینه تولید 

آلومینیوم و ترکیه، در زمینه تولید ورق آلومینیوم از 

ما پیشی گرفته اند.  وی در خصوص شرایط بازار 

شمش آلومینیوم، اظهار کرد: در حال حاضر بازار از 

از  به طور کلی  و  شرایط خوبی برخوردار نیست 

ابتدای سال تاکنون قیمت شمش و تقاضا برای آن در 

نوسان بوده است. ابتدای سال قیمت شمش به ازای 

هر کیلوگرم 9۵ هزار و ۵00 تومان بود اما زمانی تا 

قیمت 70 هزار تومان هم کاهش یافت و در دو و سه 

ماه اخیر، قیمت آن به 140 تا 146 هزار تومان هم 

رسیده است اما اکنون حتی با قیمت 124 هزار تومان 

هم خریدوفروشی انجام نمی گیرد. 

راه خروج  
مدیرعامل شرکت آلومن در پایان با اشاره به 

راهکار هایی که می تواند باعث خروج بازار از این 

وضعیت شود، ابراز کرد: ایجاد یک فضای رقابتی 

نوآور و  افراد  و ورود  تولیدکنندگان  بین  واقعی 

خالق که می توانند باعث رشد و توسعه صنعت 

شوند، همچنین بازنگری در قوانین و به روزرسانی 

آن ها با شرایط حال و اتخاذ تصمیمات کارشناسانه، 

راهکار هایی برای خروج از این شرایط هستند زیرا 

وجود رقیب خوب، زمینه ساز پیشرفت است اما 

افراد سودجو و انحصار طلب آفت صنایع هستند و 

موجب دلسردی تولیدکنندگان می شوند. 

هیچ کدام از 
تولیدکنندگان در شرایط 

ناپایدار نمی توانند به 
روند سودآوری دست پیدا 

کنند و بالعکس متضرر 
می شوند
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به نظر می رسد که شکاف سیاسی در بازار آلومینیوم تشدید شود زیرا ایاالت متحده آمریکا در نظر 
دارد تعرفه های کیفری تا 200 درصدی بر واردات فلز روسیه اعمال کند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از خبرگزاری رویترز، تولیدکنندگان فلزات 

صنعتی روسیه مانند آلومینیوم و نیکل از زمان حمله 

این کشور به اوکراین تا حد زیادی توانسته اند از 

اجرای تحریم های رسمی در بازار فلزات جهانی 

طفره بروند و آن ها را دور بزنند.

سیاســت گذاران غربــی بــه هرج ومــرج ایجــاد 

شــده در زنجیره تامین ناشــی از اعمال تحریم های 

آمریکا علیه شــرکت بزرگ آلومینیومی روســیه به 

والدیمیروویــچ  آلــگ  آن  مالــک  و   »Rusal« نــام 

دریپاســکا در ســال 2018 واقفنــد. ایــن تحریم هــا در 

مــاه ژانویــه 2019 پــس از کنار گذاشــتن دریپااســکا از 

سیســتم مدیریــت عملیاتــی شــرکت بــه حالــت 

تعلیق درآمد.

وجــود اختــالل در بــازار کــه کل زنجیــره تولید 

از بوکســیت تــا آلومینــا و فلــزات اولیــه را دربــر 

صــادرات  ادامــه  در  مهمــی  نقــش  می گرفــت، 

فلــزات روســیه بــه بازارهــای غربــی ایفــا کــرده 

اســت امــا بــه نظــر می رســد کــه صــادرات فلــزات 

روســیه بــه ایــاالت متحــده آمریــکا مــدت زیــادی 

ادامه نداشته باشد.

توقــف  بــرای  یک جانبــه  اقدامــات  انجــام 

ــوم روســیه موجــب تســریع در  صــادرات آلومینی

شــکاف در زنجیــره تامیــن فلــزی خواهــد شــد کــه 

تاثیر بسزایی در بازار جهانی دارد.

کاهش وابستگی ایاالت متحده آمریکا   
به فلزات روسیه

ایاالت متحده آمریکا اکنون نسبت به چند 

سال پیش وابستگی بسیار کمتری به آلومینیوم 

  اعمال تعرفه های باالتر آمریکا  
بر آلومینیوم روسیه
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روسیه دارد. به این معنی که تعرفه های کیفری 

تاثیر منفی بر  بر فلزات روسیه می تواند بدون 

بازار داخلی آمریکا که پیامدهای آن در سال 2018 

مشاهده شد، اعمال شود. در همین رابطه، حجم 

واردات فلز کارنشده از روسیه در سال های 2016 

و 2017 به بیش از 700 هزار تن رسید که حدود 30 

درصد از کل حجم صادرات این کشور را تشکیل 

می داد. بر اساس گزارش مرکز تجارت بین الملل، 

ترس از اعمال تحریم ها در سال 2018 باعث ایجاد 

حجم  و  شد  فلزات  عرضه  در  ساختاری  تغییر 

واردات از روسیه به 21۵ هزار تن یعنی 12 درصد 

از کل حجم واردات در سال 2021 کاهش یافت.

پــس از اینکــه ایــاالت متحــده آمریــکا در ســال 

ــی  ــزات جهان ــازار فل ــگاه روســیه را در ب 2022 جای

تعرفه هــای  اعمــال  بــه  تصمیــم  کــرد،  متزلــزل 

 10 گمرگــی  تعرفــه  از  فراتــر  وارداتــی  بیشــتر 

درصــدی دوران ترامــپ گرفــت کــه موجــب شــد 

حجم واردات از روسیه دوباره کاهش یابد.

تعییــن چنیــن تعرفــه ای بــه معنــای تحریــم 

عملــی فلــزات روســیه اســت و موجــب توقــف 

حجــم باقی مانــده آلومینیــوم یــا محصــوالت کار 

نشــده صادراتــی دیگــری از روســیه بــه آمریــکا 

خواهد شد.

 اخبار مربوط به اعمال تعرفه های احتمالی 

ایاالت متحده آمریکا بر فلزات روسیه مخصوصا 

بازار  بر  تاثیرگذاری  موجب  آلومینیوم،  بازار 

جهانی فلزات شده است. پیش بینی می شود که 

کاهش حجم واردات فلزات از روسیه به آمریکا، 

به  روسیه  فلزات  صادرات  روند  تغییر  موجب 

دیگر کشورهای جهان خواهد شد.

قیمــت ســه ماهــه فلــز بــورس فلــزات لنــدن 

»LME« در اواســط مــاه ژانویــه 2023 از دو هــزار و 

779 دالر و پنــج ســنت بــه دو هــزار و 490 دالر در 

ــا ایــن حــال، ایــن قیمــت  ــن کاهــش یافــت. ب هــر ت

تاثیــر فــوری بــر پریمیــوم بــازار فیزیکــی در ایــاالت 

متحــده آمریــکا داشــت؛ بــه طــوری کــه پریمیــوم 

ایالت هــای  انبارهــای  در  تحویــل  بــرای  فلــزات 

تــن  هــر  در  دالر  از 448  آمریــکا،  میانــه  غــرب 

نســبت بــه قیمــت نقــدی بــورس فلــزات لنــدن در 

تــن  هــر  در  دالر   647 بــه  ژانویــه  مــاه  ابتــدای 

افزایــش یافــت. آمریــکا بایــد واردات از روســیه را 

ــانند  ــدگان مـــــــ ــایر تامین کنن ــلزاتی از ســــــ ــا فـــــ ب

ــه  ــد کــه البت ــن کن ــه جایگزی کشــورهای خاورمیان

همــراه  بــه  را  باالتــری  حمل ونقــل  هزینه هــای 

دارد. افزایــش قیمــت پریمیــوم ایــاالت متحــده 

آمریــکا یــک اثــر نســبتا فزاینــده در بــازار اروپــا کــه 

یــک منطقــه مطلــق بــرای فلــزات وارداتــی اســت و 

در بحــث واردات فلــزات در یــک رقابــت نســبی 

بــا ایــاالت متحــده آمریــکا قــرار دارد، ایجــاد کــرده 

اســت. از آغــاز مــاه ژانویــه 2023 پریمیــوم حــق 

ــه  ــن نســبت ب ــا از 2۵4 دالر در هــر ت گمرکــی اروپ

ــه 310 دالر  ــدن ب ــزات لن ــورس فل قیمــت نقــدی ب

افزایش یافت.

شکاف عرضه منطقه ای در کشورهای   
غربی و شرقی

در حالــی کــه مصرف کننــدگان آمریکایــی و 

فیزیکــی  بــازار  از  فلــز  دریافــت  بــرای  اروپایــی 

مجبــور بــه پرداخــت پریمیــوم بیشــتری هســتند، 

مشــتریان آســیایی از کاهــش هزینه هــای خریــد 

ژاپنــی،  خریــداران  می برنــد.  منفعــت  فلــزات 

فلــزات بــا تحویــل در ســه ماهــه اول 2023 را بــا 

پریمیــوم 8۵ تــا 86 دالر در هــر تــن نســبت بــه 

دریافــت  لنــدن  فلــزات  بــورس  نقــدی  قیمــت 

خواهنــد کــرد کــه نســبت بــه پریمیــوم 99 دالری 

در ســه ماهــه گذشــته و آنچــه کــه قیمــت مبنــا 

کاهــش  می شــود،  محســوب  آســیا  بــازار  بــرای 

ــن شــده در  ــن پریمیوم هــای تعیی ــه اســت. ای یافت

عرضــه  شــکاف  بــر  گواهــی  فیزیکــی،  بــازار 

منطقه ای رو به رشد در بازار آلومینیوم است.

کســری عرضه در کشــورهای غربی و عمیق تر 

شــدن حجــم آن در صــورت اعمــال تحریــم ایــاالت 

متحــده آمریــکا بــرای ممانعــت از صــادرات فلزات 
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روســیه، بــا مــازاد عرضــه در کشــورهای شــرقی در 

تضــاد اســت. ایــن موضــوع تــا حــدی بــه افزایــش 

صــادرات چیــن در زمینــه صــادرات محصــوالت 

نیمه ســاخته ماننــد فویل و صفحــه آلومینیومی که 

تعرفه هــای  چــون  موانعــی  بــا  آن هــا  از  بســیاری 

گمرکی باال در کشــورهای غربی روبه رو هســتند 

بستگی دارد.

مازاد عرضه در کشورهای شرقی بر تقاضای 

فلزات اولیه در آسیا از اوایل سال 2019، موجب 

به  نسبت  آسیا  منطقه ای  پریمیوم های  کاهش 

اروپا و ایاالت متحده آمریکا شد.

مــازاد عرضــه فلــزات چین در منطقه آســیا در 

کنــار مــازاد آلومینیــوم اولیــه روســیه، بســیاری از 

تــا  داشــت  آن  بــر  را  غربــی  مصرف کننــدگان 

دســت بــه خــود تحریمــی فلــزات بــا مبــدا تولیــد 

روسیه بزنند و این فلزات را خریداری نکنند.

افزایش موجودی انبار بورس فلزات   
لندن

به  روسیه  مازاد  فلز  از  بخشی  رصد  امکان 

تازگی فراهم شده است. انبارهای بورس فلزات 

لندن در بندر گوانگ یانگ کره جنوبی، حجم 107 

هزار و 900 تن آلومینیوم وارداتی را در روز هفتم 

ماه فوریه 2023 ثبت کردند و قبل از آن حدود 40 

هزار و 200 تن حجم واردات دیگری در روز 2۵ 

ژانویه 2023 به ثبت رسیده بود.

گــزارش شــده اســت کــه بیشــترین افزایــش 

موجــودی انبــار بــورس فلــزات لنــدن متعلــق بــه 

 »Glencore« فلزات روســیه بوده و توســط شــرکت

کــه قــرارداد بلندمــدت فــروش آلومینیــوم اولیــه بــا 

شرکت »Rusal« دارد، تحویل داده شده است.

زمان بنــدی ایــن حجــم از واردات آلومینیــوم و 

ثبــت آن در سیســتم بــورس فلــزات لنــدن در یــک 

ایــاالت  اهــداف  مــورد  در  گمانه زنی هــا  هفتــه، 

متحــده آمریــکا در مــورد اعمــال محدودیــت بــر 

واردات فلــزات روســیه کــه ممکــن اســت تصادفی 

ــن حــال،  ــا ای ــد. ب ــا نباشــد را آشــکار می کن باشــد ی

چنیــن تصمیمــی موجــب ایجــاد ســردرگمی قابــل  

توجهی برای بورس فلزات لندن خواهد شد.

اگــر ایــاالت متحــده آمریــکا تعرفه هــای گمرکی 

باالیــی بــر فلــزات روســیه اعمــال کنــد، بــورس 

فلــزات لنــدن فقــط باید تحویل فلزات بــه انبارهای 

ایــاالت متحــده آمریــکا را بــه حالــت تعلیــق درآورد 

کــه نمونــه ای از چنیــن تعرفه هــای گمرکــی توســط 

بریتانیــا پــس از جنــگ جهانــی بــر فلــز نیــکل روســیه 

اعمال شده بود.

ــا ایــن حــال، ســوال اساســی  کــه در ایــن بیــن  ب

مطــرح می شــود ایــن اســت کــه اگــر در موجــودی 

انبــار ثبــت  شــده بــورس فلــزات لنــدن نســبت 

آلومینیــوم روســیه بیــش از آلومینیــوم صادراتــی 

دیگــر کشــورها باشــد، تاثیــر آن بــر قیمت گــذاری 

در بازار چگونه خواهد بود.

بورس فلزات لندن در ماه نوامبر 2022 تصمیم 

گرفــت اقدامــی پیش دســتانه در خصــوص تحویــل 

فلــزات روســیه را قبــل از اعمــال تحریم هــای رســمی 

دولت ها علیه تولیدکنندگان فلزات روســیه انجام 

ندهــد. در آن زمــان اعــالم شــد کــه احتمــال زیــادی 

وجود دارد که فلزات صادراتی بیشــتری از روســیه 

بــه عنــوان آخریــن راه چــاره در بــازار عرضــه شــود که 

ایــن مســئله بــا گذشــت زمــان ثابــت شــد. در حالــی 

کــه انتظــار مــی رود تحویــل مــس و نیــکل روســیه از 

طریــق سیســتم بــورس فلــزات لنــدن قبــل از یافتــن 

خریــداران کاهــش یابــد، پیش بینــی می شــود تمایــل 

به بازار آلومینیوم و به خصوص آلومینیوم شرکت 

یابــد. چیــن، بیشــترین حجــم  افزایــش   »Rusal«

واردات فلــزات از روســیه را بــه خــود اختصــاص 

می دهــد امــا ادامــه رونــد واردات بــه چین از روســیه 

ــن تولیدکننــده  ــه اینکــه چیــن بزرگ تری ــا توجــه ب ب

آلومینیوم جهان است، هنوز مشخص نیست.

این اتفاق موجب ریسک هایی همچون انباشت 

ــه  ــزات لنــدن و ب ــورس فل آلومینیــوم در انبارهــای ب

دنبــال آن مبنــای قیمــت جهانــی فلــزات بــه مبنــای 

قیمت تخفیفی فلزات روســیه تبدیل می شــود. در 

حــال حاضــر در بــازار آلومینیــوم منطقــه ای شــکاف 

ایجــاد شــده اســت. بــه همیــن دلیــل هــر گونــه اقــدام 

ایــاالت متحــده آمریــکا علیــه فلــزات روســیه موجب 

شــکاف بیشــتر بیــن قیمــت بــورس فلــزات لنــدن و 

ساختار پریمیومی در بازار فیزیکی خواهد شد.

در حالی که 
مصرف کنندگان آمریکایی 
و اروپایی برای دریافت 

فلز از بازار فیزیکی 
مجبور به پرداخت 

پریمیوم بیشتری هستند، 
مشتریان آسیایی از 

کاهش هزینه های خرید 
فلزات منفعت می برند
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 افزایش عوارض صادراتی آلومینیوم در چین
چین، عوارض صادراتی آلومینیوم و آلیاژ اولیه کارنشده در ابتدای سال 202۳ را پس از یک روند صعودی 

ناگهانی در فعالیت های صادراتی در نیمه اول سال 2022 افزایش داد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از خبرگزاری رویترز، چین که در سال های 

2020 و 2021 واردکننده بزرگ آلومینیوم کارنشده 

بود، برای مدت کوتاهی به  ویژه برای اروپا، جایی 

که واحد های ذوب متعدد به دلیل قیمت باالی 

انرژی برق فعالیت خود را محدود کرده بودند، 

تبدیل به آخرین دستاویز و تامین کننده شد.

مدت  طوالنی  سیاست  با  عوارض  افزایش 

چین، در تشویق صادرات محصوالت آلومینیومی 

با ارزش افزوده به جای فلز خام مطابقت دارد اما 

این افزایش عوارض بعید است که تفاوت زیادی 

 2022 سال  در  که  تجاری  دگرگونی  به  نسبت 

اتفاق افتاد، ایجاد کرده باشد و در حال حاضر نیز 

این افزایش کمی زیاد به نظر می رسد. در عین 

حال حجم صادرات کاهش یافت و حجم واردات 

دوباره در نیمه دوم سال 2022 افزایش پیدا کرد.

بیشـتر حجـم واردات آلومینیـوم بـه چیـن از 

مبـدا روسـیه صـورت گرفـت و واحدهـای ذوب 

روسـیه دریافت کننـدگان اصلـی سـفارش آلومینـا 

از چین در سـال 2022 بودند. به نظر می رسـد این 

دو کشـور در حـال ایجـاد یـک اتحادیـه آلومینیـوم 

جدید هستند.

 

حجم صادرات غیرمعمول چین  
تن  هزار   196 حدود   2022 سال  در  چین 

آلومینیوم اولیه کارنشده صادر کرد که باالترین 

میزان از سال 2008 و در مجموع بیش از 6 سال 

گذشته است. عامل افزایش این معامالت تجاری 

بسیار غیرمعمول، تقریبا دو برابر شدن پریمیوم 

فلزات در بازار فیزیکی در اروپا جایی که تعطیلی 

واحدهای ذوب شکاف عرضه منطقه ای موجود 

را افزایش داد، بود.

پریمیوم آلومینیوم بدون عوارض گمرگی از 

نقدینگی بورس  به  تن نسبت  2۵8 دالر در هر 

فلزات لندن در ماه ژانویه 2022 به ۵0۵ دالر در 

ماه ژوئن 2022 افزایش یافت.

چین در نیمه اول سال 2022 حدود 188 هزار 

تن فلز اولیه را به هلند صادر کرد. همچنین این 

کشور 33 هزار تن به ترکیه، 20 هزار تن به مونته 

نگرو و پنج هزار تن به ایتالیا صادر کرد.

بـه گفته تحلیلگـران بانک »Citi«، حدود 9۵ 

درصـد ایـن صـادرات بـا عنوان معامـالت تجاری 

عمومـی طبقه بنـدی نشـدند بلکه در دسـته ای با 

ویـژه گمرکـی  تجـاری منطقـه  عنـوان معامـالت 

انبـار  از  صـادرات  از  حجـم  ایـن  گرفتنـد.  قـرار 

گمـرک چیـن از پرداخـت مالیـات معـاف اسـت و 

بنابرایـن تحـت تاثیـر افزایـش 1۵ درصـدی بـه 30 

قـرار  اولیـه  آلومینیـوم  عـوارض  در  درصـدی 

نمی گیـرد. همیـن امـر در مـورد آلیـاژ کارنشـده 

شـاهد  بـار  اولیـن  بـرای  کـه  نیـز صـدق می کنـد 

بـه  اعمـال عـوارض 1۵ درصـدی صادراتـی بـود. 

گفتـه بانـک »Citi«، تقریبـا تمـام حجـم 22۵ هزار 

تنـی صـادرات سـال 2022 بـر اسـاس قراردادهـای 

دریافت عوارض معامله شده است.
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چین در سال 2022 با واردات حجم بیش از 

یک میلیون تن، واردکننده خالص آلیاژ فلز باقی 

صادرات  روند  افزایش  حال،  همین  در  ماند. 

فلزات اولیه متوقف شد. حجم صادرات در ماه 

دسامبر 2022 تنها 677 تن بود که بیشتر آن به 

ژاپن و تانزانیا صادر شد.

 

رشد حجم واردات فلز از روسیه به   
چین

حجم واردات آلومینیوم اولیه در ماه دسامبر 

باالترین  یافت که  افزایش  به 128 هزار تن   2022

میزان ماهانه در بیش از بازه زمانی یک سال است.

چین در نیمه دوم سال 2022 به یک واردکننده 

خالص فلز اولیه تبدیل شد و حجم واردات آن با 

پیشی  صادرات  حجم  از  تن  هزار   473 حدود 

مانند  دیگر  معامالت  روند  که  هرچند  گرفت؛ 

سابق نیست.

در حالی که حجم کل واردات در سال 2022 

حدو ۵8 درصد نسبت به سال 2021 کاهش یافت 

اما حجم واردات آلومینیوم از روسیه با افزایش 

تن  هزار   462 به  تن  هزار   291 از  درصدی،   ۵9

رسید. نسبت فلز روسیه در حجم وارداتی چین 

از 18 درصد در سال 2021 به 69 درصد در سال 

2022 افزایش یافت.

در همین راستا، واردات آلیاژ خام از روسیه نیز 

با 71 درصد افزایش به ۵7 هزار تن رسید و روسیه 

را به بزرگ ترین تامین کننده غیرآسیایی چین تبدیل 

کرد. حجم معامالت تجارت آلومینیوم دو کشور 

احتماال در سال 2023 رشد بیشتری خواهد داشت.

اگرچه هنوز هیچ گونه تحریم رسمی بر روی 

آلومینیوم روسیه اعمال نشده است اما بسیاری 

ایاالت  و  اروپا  در  ویژه  به  مصرف کنندگان،  از 

متحده آمریکا، متقاضی فلزات روسیه نیستند.

چنین عدم تقاضایی از سوی برخی کشورها 

احتماال یک عامل مهم در افزایش حجم واردات 

فلزات از روسیه به چین در سال 2022 بود. ثبت 

قراردادهای جدید ساالنه در سال 2023، احتماال 

موج جدیدی از تغییر روند در صادرات فلزات 

روسیه ایجاد خواهد کرد.

شــرکت روســی »Rusal« بــه طــور جــدی توجه 

خــود را بــر بــازار چیــن بــرای فــروش محصــوالت 

بیشــتر بــه ویــژه آلومینیــوم کم کربــن تولید شــده از 

طریق واحد ذوب خود در ســیبری که ســوخت آن 

تامیــن می شــود،  برقی آبــی  نیروگاه هــای  توســط 

ــان، نایــب  ــه گفتــه هوانــگ ونچی معطــوف کــرد. ب

رئیــس شــرکت  »Rusal Shanghai«، شــرکت 

»Rusal« فلــز تولیــد شــده از طریــق انرژی هــای 

بــا  چینــی  مصرف کننــدگان  بــه  را  تجدیدپذیــر 

نرخ هــای تخفیفــی باالتــری پیشــنهاد داد. وی در 

 »SMM« ماه دســامبر 2022 در کنفرانس موسســه

اعــالم کــرد کــه ایــن شــرکت نســبت بــه پیشــنهاد 

بســیار  چیــن  ســوی  از  کم کربــن  فلــز  تقاضــای 

خوش بین است. 
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افزایش صادرات آلومینا از چین  
و  روسیه  میان  آلومینیوم  تجاری  معامالت 

چین تا مرحله تامین آلومینا در زنجیره فرآوری 

کاال نیز گسترش خواهد یافت.

در حالــی کــه آلومینیــوم روســیه هنــوز تحــت 

تحریم هــای رســمی قــرار نگرفتــه اســت، مــواد اولیــه 

دولــت  تحریــم  تاثیــر  تحــت   »Rusal« شــرکت 

اســترالیا بــر صــادرات بوکســیت و آلومینــا قــرار 

گرفــت. امــکان حــق فــروش شــرکت »Rusal« طبــق 

 Queensland« ســرمایه گذاری مشترک با شــرکت

Alumina« از شــرکت »Rusal« ســلب شــد. ایــن 

شرکت یکی دیگر از تامین کنندگان مهم آلومینای 

پاالیشــگاه »Nikolaev« در  بــا تعطیلــی  خــود را 

ــن  ــه ای ــس از تهاجــم روســیه ب ــه پ ــن بالفاصل اوکرای

تامیــن  از دســت داد. در همیــن راســتا،  کشــور 

آلومینــا از چیــن موجــب برطــرف کــردن کمبــود 

داخلی آلومینا روسیه شد.

تن  هزار   843 حدود   2022 سال  در  چین 

آلومینا به روسیه صادر کرد که این رقم در سال 

2021 تنها یک هزار و 7۵0 تن بود. مجموع حجم 

کشور  این  که  زمانی  چین  آلومینای  صادرات 

مسئول تامین کمبود آلومینای کشورهای غربی 

پاالیشگاه  در  تولید  مشکالت  ایجاد  دلیل  به 

»Alunorte« برزیل شد، به یک میلیون و 10 هزار 

تن رسید که باالترین میزان از سال 2018 بود.

کاهش رشد صادرات محصوالت آلومینیومی

معامالت  کاهش  و  افزایش  که  حالی  در 

آلومینیوم اولیه چین در سال 2022 بین  تجاری 

صادرات و واردات در نوسان بود، حجم صادرات 

محصوالت نیمه ساخته آلومینیومی مانند فویل، 

ورق و سیم آلومینیومی بی وقفه ادامه یافت.

با  در واقع صادرات محصوالت نیمه ساخته 

13 درصد افزایش ساالنه، به 6 میلیون و 200 هزار 

رشد 18  به  نزدیک  که  رسید  سال 2022  در  تن 

درصدی در سال 2021 بود.

با این حال، کاهش قابل  توجهی در سه ماهه 

چهارم 2022 وجود داشت و حجم صادرات از ماه 

به سال 2021 کاهش  بعد نسبت  به  اکتبر 2022 

یافت. این میزان کاهش احتماال به دلیل عواملی 

همچون کاهش تقاضا در بازارهای غربی تحت 

تجاری  تعرفه های  اعمال  اقتصادی،  رکود  تاثیر 

بازیابی  باالتر بر محصوالت چینی و نشانه های 

تقاضای داخلی چین بود؛ چراکه این کشور اعمال 

سیاست کووید صفر خود را متوقف کرد.

انتظــار مــی رود حجــم تقاضــا پــس از تعطیــالت 

ســال نــو چینــی 2023 بیشــتر افزایــش یابــد کــه بــه 

معنــای ادامــه کاهــش رشــد در رونــد محصــوالت 

همچنیــن  موضــوع  ایــن  اســت.  نیمه ســاخته 

می توانــد بــه معنــای تبدیــل چیــن بــه واردکننــده 

خالــص آلومینیــوم کار نشــده باشــد؛ بــه  ویــژه اگــر 

تولیــد واحد هــای ذوب داخلــی چیــن همچنــان بــا 

محدودیت های تامین انرژی مواجه باشند.

آنچه واضح است اینکه فلزات روسیه به عنوان 

هسته اصلی و روبه رشد در روند واردات چین 

باقی خواهد ماند. در حالی که کشورهای غربی 

به سرعت در حال ایجاد زنجیره های تامین فلزات 

برای  باتری ها  در  موجود  فلزات  و  حیاتی 

کشورهای مشترک المنافع خود هستند، به نظر 

می رسد چین و روسیه همین کار را در زمینه فلز 

آلومینیوم انجام می دهند.
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کیفیت، شالوده یک سازمان
 مدیر اجرایی شرکت آلومینیوم فاز، تولیدکننده قطعات خودرویی و صنعتی آلومینیومی گفت: این 
مجموعه به دلیل اینکه خط قرمز های بسیار سخت گیرانه برای کیفیت محصوالت، مشخص کرده و 
همواره محصوالت خود را مطابق استاندارد های تعیین شده تولید کرده است، موفق شده تا با فاصله 

زیادی از رقبا پیشی بگیرد و برند خود را در بازار های داخلی مطرح کند.

علیرضا یساولی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، به معرفی شرکت 

آلومینیوم فاز پرداخت و بیان کرد: شرکت آلومینیوم 

آباد واقع در استان  فاز در شهرک صنعتی حاجی 

نیاز  مورد  آلومینیومی  قطعات  تولید  با  اراک 

خودروسازان و قطعات صنعتی، به روش ریخته گری 

به  شروع   1362 سال  در  )دایکست(  فشار  تحت 

فعالیت کرد. هدف از تاسیس این شرکت در وهله 

نخست پیشرفت صنعت کشور، اشتغال زایی برای 

بازار های  نیاز  کردن  برطرف  و  منطقه  بومی  افراد 

داخلی به قطعات آلومینیومی بود؛ در حال حاضر نیز 

شده،  ذکر  اهداف  عالوه بر  فاز  آلومینیوم  شرکت 

هدف گذاری ها و برنامه ریز های اقتصادی دیگری را 

هم دنبال می کند به طوری که اکنون یکی از فعاالن 

باتجربه و پیشرو در صنعت ریخته گری کشور به 

خصوص در زمینه تولید قطعات خودرویی همچون 

انواع دینام ها، واتر پمپ ها و قطعات به کار رفته در 

گیریبکس  پوسته  و  استارت  قطعات  انواع  آن ها، 

محسوب می شود . خط تولید این مجموعه بسیار 

مجهز بوده و تمام مراحل طراحی و ساخت  قالب ها، 

پیشرفته ترین  با  قطعات  ماشین کاری  و  تولید 

انجام  مجموعه  داخل  در   »CNC« ماشین آالت 

می شود. این شرکت توانسته است تاکنون به طور 

مستقیم برای 60 نفر و به طور غیرمستقیم برای افراد 

بسیاری زمینه اشتغال را فراهم کند. مواد اولیه مورد 

شمش  واحد،  این  در  ریخته گری  برای  استفاده 

آلومینیوم آلیاژی است؛ البته گاهی  اوقات اگر در 

یا  و  سیلیس  خصوص  در  کمبودی  مذاب  آنالیز 

عناصر دیگر وجود داشته باشد، برای افزایش کیفیت 

محصوالت نهایی و تولید طبق استاندارد های تعیین 

شده، آلیاژ سازی مذاب انجام می گیرد.  

وی در همین راستا ادامه داد: ارتقای کیفیت 

محصوالت یکی از اهداف مهمی است که شرکت 

آلومینیوم فاز دنبال می کند به طوری که با تولید 

محصوالت باکیفیت طی سال های متمادی، موفق به 

مطرح کردن برند سازمانی خود شده است و اکنون 

 مدیر اجرایی شرکت آلومینیوم فاز عنوان کرد: 

برند های  از  یکی  خودرو  یدکی  قطعات  زمینه  در 

بزرگ  شرکت های  از  برخی  با  و  بوده  معروف 

خودرو سازی همکاری دارد. از اقدامات دیگری که 

برای ارتقای کیفیت محصوالت انجام داده ایم، پایش 

کنترل  به  مربوط  تجهیزات  و  ماشین آالت  مداوم 

کیفیت محصوالت و انجام تست های مختلف از 

خط تولید مجموعه است. ماشین آالت مورد استفاده 

مجموعه،  این  دایکست  و  ماشین کاری  واحد  در 

ساخت کشور های اروپایی و ژاپن بوده که نمونه های 

نظیر آن در داخل کشور بسیار انگشت شمار است. 

آلومینیوم فاز با سرعت در مسیر رشد   
مدیــر اجرایــی شــرکت آلومینیــوم فــاز بــه ارائــه 

عملکــرد شــرکت در ســال 1401 و مقایســه آن بــا ســال 

گذشــته پرداخــت و گفت: میــزان تولید محصوالت 

ــا رشــد  ــه ســال گذشــته ب در ســال جــاری نســبت ب

ایــن  همچنیــن  اســت.  بــوده  همــراه  چشــمگیری 

ماشــین کاری  روش هــای  ارتقــای  بــه  مجموعــه 
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 »CNC« دســتگاه های  بــا  قطعــات 

از  اســتفاده  بــا  توانســته  و  پرداختــه 

میــزان  خــاص،  الماس هــای  و  جدیــد  روش هــای 

درخشــندگی و کیفیــت قطعــات را افزایــش دهــد. 

اتوماتیــک کــردن خــط تولید با توســعه ماشــین آالت، 

ــه روز و تنــوع بخشــیدن  اســتفاده از دســتگاه های ب

به ســبد محصوالت از دیگر اقدامات این مجموعه 

در ســال 1401 بــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه شــرکت 

آلومینیــوم فــاز بــا بومی ســازی قطعاتــی همچــون در 

و تــه دینــام ولــوو ۵۵ آمپــر NF کــه از طریــق واردات 

تامیــن می شــد، باعــث کاهــش خــروج ارز از کشــور 

شــد.   یســاولی بــا اشــاره بــه توانایی هــای شــرکت 

آلومینیــوم فــاز و دالیل تمایز آن با ســایر شــرکت های 

از  یکــی  کــرد:  مطــرح  حــوزه،  ایــن  در  فعــال 

مزیت هایــی کــه بــه آن اشــاره شــد، خط تولید مجهز 

و کامــل ایــن مجموعــه اســت، یعنــی صفــر تــا 100 کار 

در داخــل شــرکت انجــام می شــود؛ در صورتــی کــه 

بســیاری از واحد هــای دیگــر از مزیــت برخــوردار 

نیســتند. همچنیــن ایــن شــرکت بــا بهره گیــری از 

پیشــرفته ترین نرم افزار هــای طراحــی 

و متخصصــان زبــده، ایــن 

خود  فعلی  استراتژی های  فاز 

و  ماشین آالت  توسعه  یعنی 

باال تر،  وزن  با  قطعات  تولید  برای  تجهیزات 

تولید محصوالت باکیفیت و قیمت مناسب، ارتقای 

روش های طراحی و ماشین کاری و همچنین افزودن 10 

محصول جدید به سبد محصوالت مجموعه را  ادامه 

خواهد داد. خوشبختانه این مجموعه با اتخاذ این 

استراتژی ها، توانسته در میدان رقابت با رقبا پیروز 

شود و بتواند برند خود را در بازار های داخلی حفظ 

کند.  مدیر اجرایی شرکت آلومینیوم فاز در پایان 

افزود: هم اکنون واحد های تولیدی بسیاری در کشور 

وجود دارند که با تمام توان خود مشغول به فعالیت 

نیستند اما میزان تولید محصوالت روبه رشد است که 

برای  قوانین  برخی  رفع  صنعتگران،  از  حمایت  با 

تسهیل مسیر تولید و تامین انرژی مورد نیاز واحد های 

صنعتی، می توانیم شاهد اتفاقات خوبی در آینده 

باشیم. با وجود متخصصان و تولیدکنندگان توامند 

داخلی، این امکان وجود دارد که از نظر سخت افزاری، 

بیشتر به مقوله بومی سازی ماشین آالت و تجهیزات 

مورد نیاز این صنعت بپردازیم. 

توانایــی را دارد تــا پیچیده ترین 

قالب هــا و قطعــات آلومینیومــی را 

ــا توجــه بــه اینکــه در  طراحــی و تولیــد کنــد. ب

حــال حاضــر میــزان تولیــد قطعــات ریخته گــری روبه 

بازار هــای  در  بســیاری  رقیبــان  و  بــوده  افزایــش 

بــرای حفــظ  شــرکت  ایــن  دارنــد،  وجــود  داخلــی 

مشــتریان خود در وهله نخســت کیفیت و در قدم 

ــا قیمــت مناســب را در  ــه محصــوالت ب بعــدی ارائ

ــا در نظــر گرفتــن  اولویــت خــود قــرار داده اســت. ب

تمــام ایــن مزیت هــا، شــرکت آلومینیــوم فــاز اقــدام 

به شناســایی مشــتریان جدید و ارتباط با کشور های 

همســایه جهــت صــادرات محصــوالت کــرده اســت؛ 

امیدواریــم در آینــده نزدیــک بتوانیــم محصــوالت 

خــود را روانــه بازار هــای خارجــی کنیــم. البتــه ایــن 

موضــع نیازمنــد حمایــت بیشــتر از ســوی دولــت 

برای هموار سازی مسیر های صادراتی است.  

انتخابی درست  
وی با اشاره به چشم انداز طرح های توسعه ای این 

مجموعه در سال آینده، خاطرنشان کرد: در 

سال آینده هم شرکت آلومینیوم 





مـــس

افزایش ۵۰ درصدی سرمایه »فملی«  از محل سود انباشته 

وضعیت نامشخص بازارهای مس اروپا در سال ۲۰۲۳ 

محدودیت عرضه قراضه مس در چین

درآمد فملی ۵ درصد افزایش یافت 

کاهش سهم ظروف مسی از بازار 

قیمت فلز سرخ در انتظار ذخیره سازی مس در انبارهای چین 
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 افزایش ۵0 درصدی سرمایه »فملی« 
از محل سود انباشته

روز دوشنبه 22 اسفند ماه، مجمع عمومی فوق العاده شرکت ملی صنایع مس ایران به منظور بررسی 
افزایش ۵0 درصدی سرمایه این شرکت با حضور مدیرعامل و جمعی از سهام داران در محل همایش های 

بین المللی رازی برگزار شد.

ــگاه خبــری و تحلیلــی  ــگار پای ــه گــزارش خبرن ب

»فلــزات آنالیــن«، علــی رســتمی در ایــن مجمــع 

روی  ایــران  کشــور  کــرد:  بیــان  ســخنانی،  طــی 

کمربنــد جهانــی مــس قــرار گرفتــه اســت کــه یکــی 

از ســه کمربنــد اصلــی مــس در دنیــا بــه شــمار 

ــا جنــوب  ــد. ایــن کمربنــد از شــمال غربــی ت می آی

کــه شــامل  اســت  یافتــه  امتــداد  شــرقی کشــور 

اســتان های اردبیــل، آذربایجــان شــرقی و غربــی، 

اصفهــان،  مرکــزی،  زنجــان،  قزویــن،  تهــران، 

کردســتان، کرمــان، یــزد، خراســان رضــوی و جنوبی 

و سیسیتان بلوچستان می شود.

صعود ایران به رتبه پنجم برترین   
دارندگان ذخایر مس

وی در همیــن راســتا ادامــه داد: بیــش از 19 

میلیــارد تــن مــاده معدنــی مــس در کشــور وجــود 

دارد و از ایــن حیــث ایــران در رتبــه پنجــم ذخایــر 

ــا  ــی کــه ت ــه اســت؛ در حال ــرار گرفت ــان ق مــس جه

ســال گذشــته ایــن رتبــه در اختیــار آمریــکا بــود و مــا 

ــا توســعه اکتشــافات در ســال جــاری،  توانســتیم ب

بگیریــم.  را  پنجــم  رتبــه  در  کشــور  ایــن  جــای 

رتبــه  در  کنســانتره  تولیــد  لحــاظ  از  همچنیــن 

مقــام  در  کاتــد  تولیــد  زمینــه  در  و  چهاردهــم 

هفدهــم جهانــی قــرار گرفته ایــم؛ ایــن در حالــی 

اســت کــه ذخایــر عظیمــی از مــس را در اختیــار 

داریــم و بنابرایــن بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه بــه 

موازات توســعه اکتشــاف، اســتخراج و تغلیظ، باید 

میزان تولید کاتد را هم افزایش دهیم.

مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مس ایــران در 

ادامــه بــه مقایســه تولیــد کاتــد در ایــران بــا کشــور 

کنگــو پرداخــت و مطــرح کــرد: کنگــو در حالــی بــا 

تولیــد دو میلیــون و 200 هــزار تــن کاتــد در ســال، 

ــرار  ــن محصــول ق ــد ای ــی تولی ــه ســوم جهان در رتب

گرفتــه اســت کــه ایــن کشــور، در رتبــه هشــتم 

جهانــی از لحــاظ ذخایــر معدنــی مــس قــرار دارد؛ 

بنابرایــن اگــر مــا بتوانیــم اکتشــافات مــد نظــر را بــه 

پایــان برســانیم، توانایــی رســیدن بــه مقــام باالتــر از 

ــه دســت  ــد ب ــد کات ــش تولی ــا افزای ــن کشــور را ب ای

خواهیم آورد.

رســتمی در ادامــه بــه عملکــرد شــرکت ملــی 

مــس در حوزه هــای مختلــف اشــاره کــرد و گفــت: 

در ســال گذشــته، 130 هــزار متــر حفــاری اکتشــافی 

توســط شــرکت ملــی مــس انجــام شــد؛ در حالی که 

تــا پایــان 11 مــاه امســال، بیــش از 193 هــزار متــر 

حفــاری اکتشــافی انجــام داده ایــم. ضمــن اینکــه 

ایــن شــرکت تــا ســال پیــش، 30 دســتگاه حفــاری 

مالکیتــی در اختیــار داشــت و امســال موفــق بــه 

ثبــت ســفارش 30 دســتگاه دیگــر نیــز شــده ایم. در 

ســال جــاری، نخســتین آزمایشــگاه جامــع معــدن و 

صنایــع معدنــی در منطقــه شــمال غــرب کشــور را 

کردیــم.  افتتــاح  تبریــز   دانشــگاه  همــکاری  بــا 

صنایــع  و  معــدن  جامــع  آزمایشــگاه  راه انــدازی 

معدنــی در منطقــه جنــوب شــرق نیــز بــا همــکاری 

دانشــگاه شــهید باهنــر در دســتور کار مجموعــه 

قرار گرفته است.

در تولید کاتد، ۷ درصد از برنامه   
امسال جلوتر هستیم

وی در خصــوص عملکــرد ایــن شــرکت در حــوزه 

ــوان کــرد: تولیــد  تولیــد طــی 11 ماهــه امســال، عن
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ــه  ــی مــس در 11 ماهــه امســال، ب ــد شــرکت مل کات

ایــن میــزان 7  تــن رســید کــه  272 هــزار و 49۵ 

اســت.  بــوده  جلوتــر  تولیــد  برنامــه  از  درصــد 

همچنیــن ایــن شــرکت بــا تولیــد یــک میلیــون و 133 

هــزار و 293 تــن کنســانتره مــس، 7 درصــد از برنامه 

ایــن محصــول نیــز بیشــتر اســت. میــزان تولیــد 

اسیدســولفوریک شــرکت ملــی مــس تــا پایــان بهمن 

مــاه امســال، 826 هــزار و 322 تــن بــوده کــه ایــن 

میــزان 28 درصــد از برنامــه تولیــد فراتــر اســت. 

ســال  در  مــس  ملــی  شــرکت  اســتخراج  برنامــه 

جــاری، 170 هــزار و 924 تــن بــود کــه توانســتیم بــا 

ــاه  ــن اســتخراج طــی 11 م ثبــت 206 هــزار و 847 ت

اســتخراج  برنامــه  از  بیشــتر  درصــد   21 امســال، 

داشته باشیم.

مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران بــا 

بیــان اینکــه ایــن رکوردهــا در حالی در شــرکت ملی 

مــس بــه ثبــت رســیده اســت کــه در ســال جــاری، 

دو بــار بــا قطعــی بــرق در فصل هــای تابســتان و 

زمســتان مواجــه شــدیم، اظهــار داشــت: در حــال 

حاضــر قیمــت مــس در بــورس فلــزات لنــدن بــه 

ــن رســیده  ــه ازای هــر ت هشــت هــزار و 7۵۵ دالر ب

اســت؛ در حالــی کــه قیمــت مــس در یــک بــازه 

برتریــن  دوم  رتبــه  بــه  رو  پیــش  ســالیان 

شرکت های بورسی صعود کنیم.

تولید یک میلیون تن کاتد در افق   
140۶

وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اهمیــت تولیــد یــک 

میلیــون تــن کاتــد تــا ســال 1406 در برنامــه نهضــت 

پیشــرفت و تحــول صنعــت مس ایــران، یادآور شــد: 

بــدون شــک ایــن مهــم منجــر بــه افزایــش درآمــد 

در  شــد.  خواهــد  اشــتغال زایی  توســعه  و  ارزی 

حالــی کــه تولیــد کاتــد در ســال 1390 حــدود 23۵ 

هــزار تــن بــوده و در ســال 1400 بــا رشــد 21 درصــدی 

بــه حــدود 28۵ هــزار تــن رســیده اســت، در تــالش 

هســتیم ایــن میــزان را بــر اســاس نهضــت پیشــرفت 

و تحــول صنعــت مــس بــه یــک میلیــون تــن در ســال 

صــادرات  حاضــر  حــال  در  دهیــم.  ارتقــا   1406

ســالیانه کاتــد معــادل 1.6 میلیــارد دالر اســت و 

ــارد دالر  ــه 10 میلی ــم ب ــن رق پیش بینــی می شــود ای

در ســال 1406 افزایــش پیــدا کنــد. در یــک نــگاه 

کلــی، ســرمایه گذاری الزم بــرای اجــرای طرح هــای 

نهضــت  برنامــه  در   1406 ســال  تــا  توســعه ای 

پیشــرفت و تحــول صنعــت مــس ایــران بالــغ بــر 

زمانــی بــه مــرز 10 هــزار و ۵00 دالر بــه ازای هــر تــن 

رســیده بــود و ســپس بــه هفــت هــزار دالر بــه ازای 

هــر تــن کاهــش پیــدا کــرد. پیش بینــی می شــود 

متوســط قیمــت مــس در ســال 2023 میــالدی، بــه 

حــدود هشــت هــزار و 980 دالر بــه ازای هــر تــن 

برســد. همچنیــن پیش بینــی مــا بــرای قیمــت مــس 

تــا ســال 2027 میــالدی ایــن اســت کــه بــه حــدود 11 

هــزار و ۵۵0 دالر بــه ازای هــر تــن افزایــش پیــدا 

کند.

رســتمی ضمــن اشــاره بــه عملکــرد ایــن شــرکت 

ــراز  در حــوزه فــروش طــی 11 مــاه ســال جــاری، اب

علی رغــم  امســال،  مــاه  بهمــن  پایــان  تــا  کــرد: 

در  مــس  ملــی  شــرکت  خارجــی  فــروش  اینکــه 

مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل 11 درصــد 

کاهــش یافــت امــا در فــروش داخلــی بــا رشــد 37 

درصــدی مواجــه شــدیم و در مجمــوع افزایــش 

1۵ درصــدی فــروش شــرکت را طــی ایــن مــدت بــه 

ثبــت رســاندیم. الزم بــه ذکــر اســت کــه در حــال 

ــازار ســرمایه  ــی « در ب حاضــر ارزش ســهام »فمل

بــه 386 هــزار میلیــارد ریــال افزایــش یافتــه اســت 

و در رتبــه ســومین شــرکت برتــر بورســی کشــور 

قــرار داریــم؛ بــا ایــن وجــود در تــالش هســتیم طــی 
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1۵میلیارد دالر برآورد شده است.

مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران در 

ارتبــاط بــا جایــگاه ایــن شــرکت در پــروژه انتقــال آب 

خلیــج فــارس بــه صنایــع جنــوب شــرق کشــور، 

تصریــح کــرد: شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران، 

33.3 درصــد ســهام شــرکت تامیــن و انتقــال آب 

متولــی  عنــوان  بــه  را  )واســکو(  فــارس  خلیــج 

شیرین ســازی آب و انتقــال آب از خلیــج فــارس در 

اختیــار دارد. ســهم شــرکت ملــی مــس ۵0 میلیــون 

ایــن  بــه  فــاز  دو  در  کــه  اســت  آب  مترمکعــب 

شرکت تحویل داده خواهد شد.

زیســت محیطی  اقدامــات  خصــوص  در  وی 

کــرد:  بیــان  ایــران،  مــس  صنایــع  ملــی  شــرکت 

اقدامــات بســیاری بــه منظــور حفــظ و صیانــت از 

محیــط زیســت در شــرکت ملــی مــس انجــام شــده 

اســت. یکــی از ایــن اقدامــات، کنتــرل گازهــای 

آالینــده حاصــل از فرایندهــای ذوب و تبدیــل آن به 

اســید ســولفوریک اســت. همچنیــن تامیــن آب 

ــر آب  ــر اســاس حداکث ــد ب ــد تولی ــاز فراین ــورد نی م

مــدرن مدیریــت  اجــرای روش هــای  و  بازیافتــی 

ــه منظــور بســته شــدن ســیکل و  ــه ب انباشــت باطل

خروجــی صفــر پســاب از محــدوده کارخانه هــا را 

همواره مورد تاکید قرار داده ایم.

هیچ صنعتی مانند مس سودآور نیست  
رســتمی بــا بیــان اینکــه هیــچ کــدام از فلــزات 

پایه قابل مقایســه با فلز ســرخ نیســتند، خاطرنشان 

ــل و بررســی حاشــیه ســود مــس در  ــا تحلی کــرد: ب

روی،  و  ســرب  آلومینیــوم،  فــوالد،  بــا  مقایســه 

می تــوان نتیجه گیــری کــرد کــه صنعــت مــس از 

بیشــترین مزیــت جهــت ســرمایه گذاری و توســعه 

در کشــور برخــوردار اســت. ضمــن اینکــه بهتریــن 

متخصصــان غــرب آســیا در حوزه هــای معدنــی و 

فنــی و مهندســی مرتبــط بــا صنعــت مــس طــی نیــم 

قــرن گذشــته، در شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران 

جــذب و مشــغول بــه کار شــده اند کــه ایــن مســئله 

نیــز یکــی دیگــر از مزایــای صنعــت مــس نســبت بــه 

سایر صنایع محسوب می شود.

ــه  ــن ســرمایه ب ــه اهمیــت تامی وی در ادامــه ب

منظــور اجــرای طرح هــای توســعه ای در شــرکت 

ــه  ــران اشــاره کــرد و گفــت: ب ملــی صنایــع مــس ای

منظــور اجــرای طرح هــای توســعه ای، درخواســت 

ثبــت  را  شــرکت  ســرمایه  درصــدی   ۵0 افزایــش 

ایــن  بیشــتری  ســرعت  بــا  بتوانیــم  تــا  کرده ایــم 

راه انــدازی  و  تکمیــل  و  ببریــم  پیــش  را  طرح هــا 

کنیــم. ایــن طرح هــا شــامل تولیــد کاتــد در مجتمــع 

مــس ســونگون، توســعه معــدن مــس سرچشــمه 

»IPCC«، فــاز 3 تغلیــظ مجتمــع مــس سرچشــمه، 

تولیــد اســید فســفریک، فــاز 3 تغلیــظ مجتمــع مس 

میــدوک، کارخانه هــای  تغلیــظ  فــاز 2  ســونگون، 

فلوتاسیون سرباره و آهک خاتون  آباد بوده است.

مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران در 

همیــن راســتا ادامــه داد: ســرمایه مصــوب بــرای 

تولیــد کاتــد مــس در مجتمــع مــس ســونگون 4۵ 

هــزار میلیــارد ریــال معــادل ۵63 میلیون یــورو بوده 

 23 پیشــرفت  بــا  پــروژه  ایــن  حاضــر  حــال  در  و 

درصــدی همــراه اســت. پــروژه تغلیــظ مــس درآلــو با 

ســرمایه ســه هــزار و 244 میلیــارد ریالــی معــادل 

130 میلیــون یــورو بــا هــدف تولیــد 100 هــزار تــن 

کنســانتره مــس، بــا پیشــرفت بیــش از 90 درصــدی 

بــه   1402 ســال  اول  نیمــه  در  و  بــوده  همــراه 

بهره بــرداری خواهــد رســید. پــروژه تغلیــظ مــس 

ــی  ــارد ریال ــا ســرمایه 17 هــزار و 770 میلی دره زار ب

معــادل 210 میلیــون یــورو بــا هــدف تولیــد 1۵0 هزار 

تــن کنســانتره مــس نیــز بــا پیشــرفت بالــغ بــر 90 

درصــدی آمــاده بهره بــرداری اســت. البتــه در ایــن 

کــه  داشــته ایم  ایمیــدرو  بــا  مشــکالتی  پــروژه 

امیدواریــم همــکاری الزم بــا شــرکت ملــی مــس را 

بــه عمــل آورنــد. ضمــن اینکــه پــروژه تولیــد اســید 

فســفریک نیــز بــا ســرمایه 34 هــزار میلیــارد ریالــی 

خوبــی  پیشــرفت  بــا  یــورو  میلیــون  معــادل 204 

همراه بوده است.

 ۵0 ســرمایه  افزایــش  مجمــع،  ایــن  پایــان  در 

درصــدی شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران از محــل 

ســود انباشــته بــه تصویــب ســهام داران رســید. بــا 

ایــن مصوبه، ســرمایه شــرکت ملی مــس از مبلغ 40 

ــارد تومــان  ــه 60 هــزار میلی ــارد تومــان ب هــزار میلی

افزایش یافت.

 با تحلیل و بررسی حاشیه 
سود مس در مقایسه با 
فوالد، آلومینیوم، سرب و 
روی، می توان نتیجه گیری 

کرد که صنعت مس از 
بیشترین مزیت جهت 

سرمایه گذاری و توسعه در 
کشور برخوردار است
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 وضعیت نامشخص بازارهای مس اروپا در سال 202۳
فعاالن بازار مس به موسسه »Fastmarkets« اعالم کردند که حجم تقاضای اروپا برای فلز مس در سال 
202۳ آن طور که به نظر می رسد، نامناسب نیست؛ هرچند این بازار با مشکالتی در آینده مواجه خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و بــه  نقــل از موسســه »Fastmarkets«، برخــی منابع 

آگاه اعــالم کردنــد کــه رکــود اقتصــادی در اروپــا 

محتمــل اســت. آن هــا بــه تــورم، قیمــت انــرژی و یــک 

ســری مســائل دیگــر اشــاره کردنــد کــه می توانــد 

اقتصــاد ایــن قــاره را تضعیــف کنــد. بنابرایــن، بــا توجه 

بــه اینکــه فلــز مــس بــه عنــوان یکــی از عوامــل رشــد 

اقتصــادی در نظــر گرفتــه می شــود و با در نظر گرفتن 

نگرانی هــا در مــورد افزایــش تقاضای مصرف کننــده و 

رکــود اقتصــادی در آینده، احتماال پریمیوم مس اروپا 

تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

به گفته برخی منابع معامالتی متعدد، بازار 

تقاضای مس اروپا نیز در حال حاضر نسبتا محدود 

کاهش  قاره  این  در  روسیه  مس  واردات  و  بوده 

یافته است. آن ها اعالم کردند که این امر به دلیل 

انبار  در  قبل  از  که  روسیه  از مس  زیادی  حجم 

کشورهای اروپایی ذخیره شده بود، اتفاق افتاده 

که فضا را برای عرضه و انبارش این فلز محدود 

کرده است.

باالیی  سطوح  به  ساالنه  قراردادهای  ثبت 

رسید که 8۵ درصد بیشتر از قراردادهای سال 

2021 بود اما وضعیت روند تقاضا در سال 2023 

همچنان نامشخص است. سوالی که فعاالن بازار 

با آن مواجه هستند این است که پریمیوم بازار 

فیزیکی اروپا چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟

عدم شفافیت در مورد روند تقاضای   
مس در سال 202۳

برای همه بازارهای فلزات پایه، عدم شفافیت در 

مورد میزان مصرف احتمالی در سال 2023 وجود 

به رشد  تمایل  به عالوه به سختی می توان  دارد. 

مصرف در سال 2023 را پیش بینی کرد. دانکن هابز، 

 Concord« شرکت  در  تحقیقاتی  موسسه  رئیس 

Resources« مستقر در بریتانیا، دو سناریو ممکن را 

برای این بازار پیش بینی کرد.

اول اینکــه اقتصــاد اروپا ممکن اســت دچــار رکود 

شــود و بــه همیــن دلیــل نیــاز بــه مصــرف مــس کاهش 

یابــد. وی مطــرح کــرد کــه رکــود اقتصــادی باعــث 

کاهــش هزینه هــای مصرف کننــدگان می شــود. اروپا 

و بــه ویــژه آلمــان صادرکننــدگان بزرگــی هســتند؛ 

بنابرایــن رکــود اقتصــادی جهانــی می توانــد بــر تامیــن 

نیازهــای مــس تاثیــر بگــذارد. ضمــن اینکه اگــر هدف 

ثبــت قراردادهــای بیشــتری باشــد، قیمت هــای مــس 

در این سناریو کاهش می یابد.

سناریوی دوم، یک رکود با گستردگی کمتر را 

توصیف می کند که در آن نیاز به فلز مس بیشتر از 

حد انتظار است. با این حال، هابز مطرح کرد که اگر 

است  ممکن  نباشد،  زیاد  آنقدر  رکود  گستردگی 

مصرف کنندگان در مورد عرضه با محدودیت مواجه 

شوند و در اواخر سال نیاز به تامین منابع بیشتری از 

پریمیوم  نتیجه  در  که  کنند  پیدا  فیزیکی  بازار 

افزایش می یابد.

اکثر منابع بازار معتقدند مشکالتی وجود دارد 

که بر روند تقاضا تاثیر می گذارد. یک تحلیلگر بیان 

کرد که روند تقاضا در سال 2023 حداقل تا حدودی با 

ضعف روبه رو خواهد بود؛ اگرچه بخش های مرتبط با 

آسیب  صنعتی  بخش های  از  برخی  و  برق  انرژی 

میان  در  مصرف  میزان  اما  دید  خواهند  کمتری 

با  ساخت وساز  صنعت  و  نهایی  مصرف کنندگان 

کاهش مواجه خواهد شد.

به موسسه  ماه دسامبر 2022  معامله گران در 

»Fastmarkets« اعـــــــــــالم کـــــــردند که وضــــعیت 

چالش برانگیز اقتصادی بر بازار مس در اروپا در سال 

2023 تاثیر خواهد گذاشت. یکی از این معامله گران 

بیان کرد که اگرچه صنعت خودرو وضعیت مناسبی 

دارد اما وضعیت صنایع دیگر آن طور که به نظر 

می رسد، نامناسب نیست؛ هرچند بازار در شرایط 

عالی به سر نمی برد.

خوش بینانه تر  کمی  چشم اندازی  دوم  تاجر 

ارائه و بیان کرد که تقاضای خودرو در حال رشد 

است. همچنین صنعت لوازم الکترونیکی نیز رونق 

می یابد اما صنعت ساخت وساز در وضعیت بسیار 

نامناسبی قرار دارد.

ایـن معامله گـر در ادامـه تصریـح کـرد کـه اگـر 

اتفاق خاصی نیفتد، صنایع در وضعیت مناسبی 

بـه سـال 2023  نسـبت  مـا  بـرد.  بـه سـر خواهنـد 
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نسبتا خوشبین هستیم.

یک منبع مطلع معتقد است به غیر از صنعت 

ساخت وساز، تقاضا در دیگر صنایع به سطح قبل از 

شیوع ویروس کرونا باز خواهد گشت. با توجه به این 

موضوع، وضعیت روند تقاضا در سال 2023 ضعیف تر 

از وضعیت روند تقاضا در سال 2022 نخواهد بود.

نگرانی های روند عرضه همچنان برای   
سال 202۳ پا برجاست

برخی از منابع مطلع، نگرانی های خود را در مورد 

روند عرضه مطرح کردند. هابز تاکید کرد که در حال 

طور  به  را  مس  ساالنه  پریمیوم  سطح  تولید، 

چشمگیری افزایش داده است. 

این  توافقی  هرینه   »Fastmarkets« موسسه 

موارد را حدود 230 دالر در هر تن اعالم می کند.

ارقام مبنای ساالنه شرکت های »Aurubis« و 

»Codelco« برای سال 2023 بیش از 80 درصد بوده 

است.  سال 2022  از  بیشتر  آن  اعالمی  اعداد  که 

همچنین به موسسه »Fastmarkets« اعالم شد که 

ارقام ساالنه معامله گران نزدیک به این اعداد توافق 

ارشد  معاون  سورنسن،  هلمن  مایکل  است.  شده 

اکتبر  تجاری در شرکت »Aurubis«، در روز 13 

حاضر بازار با محدودیتی جدی مواجه است.

یکی از معامله گران آگاه اعالم کرد که کاهش 

واردات مس روسیه به اروپا، بیش از آن چیزی است 

که بتوان آن را جبران کرد. وی خاطرنشان کرد که 

اروپا حجم زیادی از تامین منابع عرضه سنتی خود به 

دلیل کاهش حجم تقاضا برای مواد اولیه از روسیه با 

توجه به اعمال تحریم های تجاری علیه این کشور پس 

از حمله به اوکراین را از دست خواهد داد.

که  کرد  بیان  آگاه  معامله گران  از  دیگر  یکی 

واردات مس روسیه در سال 2023 به بازار اروپا در 

مقایسه با سال های گذشته بسیار کمتر خواهد بود. 

پریمیوم ها  افزایش  مورد  در  که  حالی  در   2022

صحبت می کرد، بیان کرد که انتظار می رود روند 

تقاضای مناسب برای مس تصفیه شده در سال 2023 

وضعیت  گرفتن  نظر  در  با  باشد.  داشته  ادامه 

موجودی بسیار پایین انبارها در هر سه بورس مطرح 

فلزات، پیش بینی محدودیت در عرضه در بازار برای 

سال 2023 دور از انتظار نیست.

وی افزود که این افزایش به دلیل باال رفتن شدید 

هزینه های تولید و حمل ونقل همراه با روند مناسب 

و  تصفیه شده  مس  برای  انتظار  مورد  تقاضای 

محدودیت در بازار در سال 2023 است.

معامله گر دیگری مطرح کرد که اقبال کمتری نسبت 

به قبل در رابطه با واردات مواد اولیه از روسیه در 

اواخر سال 2022 وجود دارد.

یکی دیگر از عواملی که عرضه بالقوه را محدود 

می کند، این است که انبارهای بورس فلزات لندن 

در سال 2023 به پایین ترین سطح خود نسبت به  

حجم این انبارها در سال 1997 رسیده است. بورس 

فلزات لندن همیشه به عنوان آخرین راهکار مطرح 

بوده است و در سال های گذشته، مصرف کنندگان 

همیشه می توانستند در صورت نیاز برای تهیه فلز 

مورد نیاز خود به انبارهای این بورس مراجعه کنند 

اما امسال، این کار سخت تر خواهد بود.

موضوع کاهش حجم انبار بورس فلزات لندن 

بسیار حائز اهمیت است زیرا بر اساس منابع متعدد 

معامله گران حواله های فروش مس، مقادیر زیادی از 

مس موجود در انبارهای این بورس در اروپا از روسیه 

وارد شده اند. بر اساس آخرین داده های بورس فلزات 

تحویل  غیرقابل  مس  ذخایر  فروش  حواله  لندن، 

انبارهای این بورس نسبت به سال 2022 حدود 36 

درصد کاهش یافته است.

از  تعدادی  با  همراه  عرضه،  روند  نگرانی های 

عوامل دیگر مانند افزایش هزینه های حمل ونقل و 
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تاثیر محدودیت عرضه بر بازار فیزیکی  
عدم  اروپا،  در  عرضه  محدودیت  وضعیت 

قیمت های  افزایش  و  تقاضا  روند  در  شفافیت 

بازار فیزیکی  بر  ساالنه ثبت قراردادها، احتماال 

تاثیر خواهد گذاشت.

در ابــــــتدا و پــــس از اینـــــکه ارقام شرکت های 

»Aurubis« و »Codelco« برای اولین بار در بازار 

اعالم شد، مشارکت کنندکان بازار اعالم کردند که 

برخی ممکن است مایل باشند بیشتر نیازهای عرضه 

باال بودن  با  بازار فیزیکی تامین کنند.  از  خود را 

اقتصادی،  رکود  پیش بینی  و  ساالنه  قیمت های 

 »Fastmarkets« بسیاری از فعاالن بازار به موسسه

معامالت  به  معموال  که  برخی  که  کردند  اعالم 

ساالنه تکیه می کنند، بیشتر مواد اولیه مورد نیاز 

خود را از بازار فیزیکی تامین می کنند.

به  تقاضا  حجم  اگر  که  اینجاست  مهم  نکته 

اندازه ای که برخی تصور می کردند کاهش پیدا کند، 

قیمت های بازار فیزیکی می تواند بسیار پایین تر از 

میزان ثبت  شده در قراردادهای ساالنه برسد. در این 

وضعیت، مصرف کنندگان در صورت نیاز به فروش 

موادی که استفاده نکرده اند، نمی توانند ضرر وارده 

توسط پریمیوم را جبران کنند.

فراتر از این مورد، در تئوری، اگر قیمت های 

پیدا کند، مصرف کنندگان  فیزیکی کاهش  بازار 

می توانند در سال 2023 با خرید حجم باالتر از حد 

معمول از مواد اولیه مورد نیاز خود، در هزینه ها 

صرفه جویی کنند.

می رســد  نظــر  بــه  نهایــت  در  حــال،  ایــن  بــا 

مصرف کننــدگان بــه طــور کلی قیمت هــای ســاالنه را 

پذیرفته انــد. برخــی معامله گــران اعــالم کردنــد کــه 

هیچکــس نمی خواهــد بــا کمبــود تامیــن مــواد اولیــه 

مواجــه شــود. در عیــن حــال مشــتریان بــه دنبــال 

جایگزینــی بــازار فیزیکــی بــه جــای معامــالت ســاالنه 

نیســتند. آن هــا افزودنــد کــه علی رغــم بحــث بــر ســر 

افزایــش تمرکــز بر معامالت بازار فیزیکی، صحبت از 

این موضوع قبل از پایان سال 2022 خاتمه یافت.

معامله گری دیگری عنوان کرد که انجام این 

بتوان  آن  با  که  ندارد  را  ریسک  این  ارزش  کار 

یک  کرد.  صرفه جویی  هزینه ها  در  دالر  چندین 

منبع آگاه از میان معامله گران اعالم کرد که اتکا به 

معامالت بازار فیزیکی، منجر به محدودیت های 

زمانی بیشتر و ثبات کمتری نسبت به معامالت 

افزایش  از  ترس  این معنا که  به  ساالنه می شود؛ 

قیمت ها و اتکا به انجام معامالت بازار فیزیکی 

بعید است که تحقق یابد.

بــا ایــن حــال، ایــن منابــع آگاه خاطرنشــان کردنــد 

کــه تــراز توافقــات ســاالنه در مقایســه بــا معامــالت 

بــازار فیزیکــی، احتمــاال اندکــی بــه ســمت بــازار 

فیزیکــی تغییــر می کنــد. البتــه فقــط بــه ایــن دلیــل 

کــه مصرف کننــدگان بــه دلیــل نگرانی هــای رونــد 

ــاز خــود را  تقاضــا، حجــم کمتــری از مــواد مــورد نی

سفارش می دهند.

در اولیــن جلســه قیمت گــذاری در روز 10 ژانویــه 

ســال 2023،  موسســه »Fastmarkets« پریمیــوم 

مــس کاتــد گریــد A بــا شــرط تحویــل بــه بنــادر آلمــان 

را 160 تــا 190 دالر در هــر تــن ارزیابــی کــرد که نســبت 

بــه قیمــت 140 تــا 160 دالری در هــر تــن در جلســه 

ایــن  نشــان داد.  را  قبلــی کاهــش  قیمت گــذاری 

افزایــش قیمت گــذاری بــه دلیــل اظهــار نظــر فعــاالن 

بازار در مورد تاثیرات معامالت ساالنه جدید بود.

موسسه »Fastmarkets« در همان روز پریمیوم 

کاتد مس گرید A با شرط تحویل محصول در گمرک 

بندر »Leghorn« ایتالیا را 1۵0 تا 170 دالر در هر تن 

ارزیابی کرد اما این پریمیوم می تواند به 200 دالر در 

هر تن هم برسد زیرا در حال حاضر یک وضعیت 

بالتکلیفی در بازار وجود دارد.

موسسه »Fastmarkets« در روز 10 ژانویه 2023 

پریمیوم کاتد مس گرید A با شرط تحویل محصول 

در گمرک بندر روتردام هلند را ۵0 تا 100 دالر در هر 

تن ارزیابی کرد که نسبت به روز 6 سپتامبر 2022 

بدون تغییر بود.

معامله گران  میان  در  آگاه  منابع  از  یکی 

معامالت  حجم  که  آنجایی  از  کرد:  خاطرنشان 

است،  یافته  افزایش  بسیار   2023 سال  تا  ساالنه 

بسیاری از فعاالن بازار به دنبال راهی برای تامین 

نیازهای خود برای سه ماهه اول 2023 هستند؛ به 

این امید که نیازی به متوسل شدن به بازار فیزیکی 

نداشته باشند.

موضوع کاهش حجم 
انبار بورس فلزات لندن 
بسیار حائز اهمیت است 

زیرا بر اساس منابع متعدد 
معامله گران حواله های 

فروش مس، مقادیر زیادی 
از مس موجود در انبارهای 

این بورس در اروپا از 
روسیه وارد شده اند
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محدودیت عرضه قراضه مس در چین
انتظار می رود تمایل چین برای خرید قراضه مس با خلوص باال و حمل  شده از طریق دریا در سال 
202۳ همچنان به قوت خود باقی بماند. با این وجود هنوز سواالتی در مورد عرضه قراضه مس داخلی 
چین و روند روبه رشد برای استفاده مجدد از مواد بازیافتی برای تقویت جنبش کربن زدایی در سراسر 

جهان مطرح است.
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 به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از موسسه »Fastmarkets«، در دو ماه آخر 

سال 2022، رقابت شدیدی برای تهیه مواد اولیه در 

چینی  خریداران  میان  در  ویژه  به  جهان  سراسر 

مشهود بود. حتی معامالت بسیار کمی برای قراضه 

مس کابلی قرمز وجود داشت که در ماه نوامبر 

2022، با قیمتی جزئی نسبت به مس تصفیه شده 

خریداری شد.

ــی  ــرای قراضــه مــس کابل ــن تخفیف هــا ب همچنی

قرمز نیز در ماه نوامبر 2022 زمانی که تولیدکنندگان 

مــس در چیــن بــرای رســیدن بــه اهــداف تولیــد ســاالنه 

خود قبل از پایان سال اقدام کردند، کاهش یافت.

ارزیابــی ماهانــه موسســه »Fastmarkets« از 

 »1B,2A-RCu« ،مــواد اولیــه مــس قراضه درجــه یــک

)قراضــه مــس کابلــی قرمز(، با شــرط تحویل محصول 

در گمرک کشــور چین، تخفیف حدود 6 تا 9 ســنت 

بــه ازای هــر پونــد در بــورس »Comex« نســبت بــه 

قیمــت مــس در بــورس فلــزات لنــدن طــی پایــان 

نوامبــر 2022 را نشــان داد کــه کمتریــن مقــدار از 

زمــان ارزیابــی ایــن موسســه از مــاه ژوئــن 2021 اســت. 

بــه حــدود  پایــان دســامبر 2022  ایــن تخفیــف در 

ــدان  ــن ب ــد رســید.  ای ــا 10 ســنت در هــر پون هفــت ت

معناســت کــه مصرف کننــدگان، قراضه وارداتــی را با 

اختــالف قیمت بســیار کمی نســبت بــه قیمت مس 

ــد. تامین کننــدگان  ــداری می کردن تصفیه شــده خری

ــه موسســه  و واردکننــدگان قراضــه و مــس بلیســتر ب

»Fastmarkets« اعــالم کــرده بودنــد کــه ایــن رونــد 

داشــت.  خواهــد  ادامــه   2023 ســال  تــا  احتمــاال 

محصــوالت میانــی ماننــد قراضــه مــس درجــه یــک و 

درجــه دو یــا مــس بلیســتر بــا محتــوای 97 تــا 99 

بــرای  درصــد، می تواننــد توســط واحدهــای ذوب 

تولیــد کاتدهــای مــس و ســایر محصــوالت مــس در 

صنایع پایین دستی استفاده شوند.

طــی چنــد هفتــه گذشــته، عقب نشــینی ناگهانــی 

چین از اجرای سیاست کووید صفر به افزایش شدید 

تعــداد مبتالیــان در شــهرهای بــزرگ در سراســر ایــن 

کشــور منجــر شــد. در عیــن حال کمبود نیــروی کار به 

طــور گســترده توســط رســانه های محلــی گــزارش شــد 

که بر خدمات تحویل و تدارکات تاثیر گذاشت.

چرخــه تولیــد قراضــه در اروپــا پــس از گســترش 

شــیوع کوویــد 19 طــی دو ســال گذشــته بســیار کنــد 

شــد و زمــان زیــادی طــول کشــید تــا دوبــاره بــه حالــت 

عادی در فرایند تولید بازگردد.

 یک منبع تامین کننده قراضه مســتقر در آســیای 

فعالیــت  کاهــش  پیش بینــی  بــا  شــرقی  جنــوب 

جمــع آوری و تفکیــک قراضــه داخلی در نیمه اول ســال 

2023 اعــالم کــرد بایــد منتظــر رویــدادی مشــابه در 

چرخه تولید قراضه در چین بود.

چنیــن کمبــود قراضــه تولیــد شــده ای در چیــن 

چنــدان بــه کام تولیدکننــدگان مــس در چیــن نخواهــد 

بــود. در مــاه دســامبر 2022، بزرگ تریــن تولیدکننــدگان 

در چیــن متعهــد شــدند کــه مــس بازیافتــی 2۵ درصــد 

از کل تولید آن ها را تا سال 202۵ تشکیل خواهد داد.

بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، فقــدان قراضــه 

داخلــی بــه ایــن معنی اســت کــه واحدهــای ذوب در 

چیــن بایــد بــرای تهیــه مــواد اولیــه وارداتــی با یکدیگر 

ــای  ــه رقب ــری نســبت ب ــد و قیمــت باالت ــت کنن رقاب

خود بپردازند.

از  درصــد   92 چیــن  دو،  درجــه  قراضــه  بــرای 

پریمیــوم قیمــت بــورس فلــزات لنــدن را پیشــنهاد داد 

ــا 90 درصــدی  امــا کــره جنوبــی پیشــنهاد 89 درصــد ی

پریمیوم آن را ارائه کرد.

یــک منبــع تامین کننــده قراضــه در ژاپــن اعــالم 

ــن پیشــنهاد  کــرد کــه حتــی اگــر احتمــال رد شــدن ای

وجود داشــته باشــد، این تامین کننده همچنان تمایل 

به فروش آن ها به تولیدکنندگان چینی را دارد.

در عیــن حــال ایــن تنهــا چینی هــا نیســتند کــه 

تمایل به تامین قراضه فلزی بیشتر دارند. بسیاری از 

شــرکت های آمریکایــی و اروپایــی بــه  طــور فزاینــده ای 

تمایل به اســتفاده از مواد اولیه از قراضه برای کاهش 

میزان دی اکسید کربن تولیدی خود دارند.

Freeport-« ســـــال 2022، شرکـــــت معــــدنی

McMoRan« اولین تالش خود را برای ساختن 

 »e-scrap« قراضه  تولید  الکترونیکی  مرکز  یک 

در جنوب اروپا انجام داد.

ماننــد  پایین دســتی  صنایــع  در  بــازار  فعــاالن 

 »Aurubis«، »Boliden«، »Brixlegg« شــرکت های

و »LS MnM« از گــذار بــه اســتفاده از  مــس ســبز 

حمایــت می کننــد و مشــتریان دوســت دار محیــط  

زیســتی را هــدف قــرار می دهنــد که مایل بــه پرداخت 

پریمیوم برای کاهش انتشار کربن خود هستند.

هــر شــرکتی، تعریــف متفاوتــی از مــس ســبز دارد 

امــا اســتفاده از قراضــه در فراینــد تولید، یک خواســته 

تقربیا مشترک در میان اکثر شرکت ها بوده است.

افــرادی همچــون بازیافت کنندگان کــه در ابتدای 

زنجیــره تامیــن قراضــه قــرار دارنــد نیــز تــالش می کننــد 

تــا بخشــی از ســهم پریمیــوم ســبز در ایــن بــازار را بــه 

دست آورند.

یکــی از بزرگ تریــن شــرکت های بازیافــت فلــزات 

در اروپــا در حــال افــزودن گواهینامــه کربــن بــه طیــف 

متنــوع محصــوالت خــود اســت. بــه عــالوه نهادهــای 

صنعتــی ماننــد دفتــر بازیافــت بین المللــی نیــز در 

حــال به روزرســانی ارزش مبنایــی خــود بــرای کاهــش 

انتشــار کربــن در تولیــد قراضــه مــس، آلومینیــوم و 

آهن در مقایسه با روش ذوب اولیه هستند.
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درآمد »فملی« ۵ درصد افزایش یافت
مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی و صادراتی »فملی« در 11 ماه سال جاری، به ۷48 هزار و ۶28 
میلیارد و ۵۵ میلیون ریال رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، ۵ درصد رشد را 
نشان می دهد. این شرکت در 11 ماه سال 1400، توانسته بود ۷1۳ هزار و 211 میلیارد و ۷۶۳ میلیون 

ریال درآمد از فروش محصوالت خود در بازارهای داخلی و صادراتی کسب کند.

تحلیلی  و  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 

محصولی  مهم ترین  مس،  کاتد  آنالین«،  »فلزات 

است که در شرکت ملی صنایع مس ایران تولید 

می شود. تولید کاتد »فملی« در 11 ماهه امسال به 

272 هزار و 49۵ تن رسید که این میزان در مقایسه 

با 2۵9 هزار و 497 تن تولید کاتد در مدت مشابه 

سال قبل، از رشد ۵ درصدی برخوردار بوده است. 

فروش داخلی کاتد شرکت ملی مس در 11 ماهه 

سال جاری، به 167 هزار و 610 تن رسید که با رشد 

21 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی 

بوده است. همچنین  138 هزار و 2۵7 تن همراه 

»فملی« موفق به فروش صادراتی این محصول در 

11 ماهه سال 1401 به میزان 87 هزار و 191 تن شده 

است. این شرکت در مدت مشابه سال قبل، 143 

هزار و 419 تن کاتد در بازارهای صادراتی فروخته 

ملی  کاتد شرکت  فروش  حالی مجموع  در  بود. 

صنایع مس ایران در 11 ماهه امسال، به 2۵4 هزار و 

801 تن رسیده است که این شرکت در مدت مشابه 

سال پیش، 281 هزار و 676 تن کاتد در بازارهای 

داخلی و صادراتی فروخته بود.

افزایش ۳2 درصدی درآمد داخلی کاتد   
»فملی«

»فملی« در 11 ماه سال جاری، توانسته است 

417 هزار و 893 میلیارد و 123 میلیون ریال درآمد از 

فروش کاتد مس در بازارهای داخلی کسب کند که 

این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 32 

درصد افزایش داشته است. این شرکت در 11 ماه 

سال گذشته، 31۵ هزار و 647 میلیارد و 992 میلیون 

ریال درآمد از فروش کاتد در بازارهای داخلی کسب 

کرده بود. در حالی شرکت مس در 11 ماه سال پیش، 

330 هزار و 789 میلیارد و 814 میلیون ریال درآمد از 

فروش کاتد مس در بازارهای صادراتی کسب کرده 

بود که این میزان در مدت مشابه امسال، به 237 

هزار و 242 میلیارد و 718 میلیون ریال کاهش یافته 

ماه   11 در  ایران  مس  صنایع  ملی  شرکت  است. 

امسال، توانسته است 6۵۵ هزار و 13۵ میلیارد و 841 

میلیون ریال درآمد از فروش کاتد مس در بازارهای 

این میزان در  داخلی و صادراتی کسب کند که 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حاکی از رشد یک 

درصدی است. »فملی« در 11 ماه سال پیش، 646 

هزار و 437 میلیارد و 806 میلیون ریال درآمد از 

و صادراتی  بازارهای داخلی  کاتد مس در  فروش 

کسب کرده بود.

کنسانتره مس، محصول دیگری است که در 

سبد تولیدات شرکت ملی صنایع مس ایران قرار 

می گیرد. »فملی« موفق به تولید یک میلیون و 12۵ 

هزار و 396 تن کنسانتره مس در 11 ماه امسال شده 

 تا پایان بهمن ماه 1401
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است. این شرکت در مدت مشابه سال پیش، یک 

میلیون و 127 هزار و 837 تن کنسانتره مس تولید 

کرده بود. فروش کنسانتره مس شرکت ملی مس در 

11 ماه امسال به 6 هزار و 181 تن رسیده است؛ در 

حالی که این میزان در مدت مشابه سال پیش 12 

هزار و 388 تن بود. شرکت ملی صنایع مس ایران در 

11 ماه امسال، دو هزار و 9۵7 میلیارد و 328 میلیون 
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کاتد کنسانتره اسید سولفوریک مجموع

ریال درآمد از فروش کنسانتره مس کسب کرده 

است. این شرکت در 11 ماه سال پیش، پنج هزار و 

660 میلیارد و 641 میلیون ریال درآمد از فروش این 

محصول کسب کرده بود.

یکی دیگر از محصوالت مهم دیگری که توسط 

شرکت ملی صنایع مس ایران تولید می شود، اسید 

سولفوریک است. این شرکت در 11 ماه امسال، موفق 

به تولید 82۵ هزار و 324 تن اسید سولفوریک شده 

که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با 

رشد 10 درصدی همراه بوده است. »فملی« در 11 ماه 

سال پیش، 746 هزار و 90۵ تن اسیدسولفوریک تولید 

کرده بود. شرکت ملی مس موفق به فروش 698 هزار 

و ۵9 تن اسید سولفوریک در 11 ماه امسال شده که 

به  افزایش 4 درصدی نسبت  از  این میزان حاکی 

مدت مشابه سال قبل است. این شرکت موفق به 

فروش 666 هزار و 987 تن محصول در مدت مشابه 

سال 1400 شده بود. شرکت ملی صنایع مس ایران در 

11 ماه سال جاری، هشت هزار و 471 میلیارد و ۵78 

میلیون ریال درآمد از فروش اسید سولفوریک در 

بازارهای داخلی و صادراتی کسب کرده است. این 

شرکت در 11 ماه سال پیش، سه هزار و 203 میلیارد و 

922 میلیون ریال درآمد از فروش این محصول در 

بازارهای داخلی و صادراتی کسب کرده بود.

عملکرد کلی شرکت ملی مس در 11   
ماه امسال

مجموع تولید شرکت ملی صنایع مس ایران در 

11 ماه سال جاری، به ۵3 میلیون و 188 هزار و 109 تن 

رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته، 2 درصد افزایش یافته است. این شرکت در 

11 ماه سال 1400، توانسته بود در مجموع ۵1 میلیون 

و 90۵ هزار و 203 تن تولید داشته باشد. »فملی« در 

مجموع موفق به فروش سه میلیون و ۵1۵ هزار و 3۵1 

تن محصول در بازارهای داخلی و صادراتی در 11 ماه 

امسال شده که این میزان با رشد 31 درصدی نسبت 

این  است.  بوده  قبل همراه  به مدت مشابه سال 

شرکت در 11 ماه سال پیش، دو میلیون و 674 هزار و 

صادراتی  و  داخلی  بازارهای  در  محصول  تن   1۵4

فروخته بود. مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی 

و صادراتی »فملی« در 11 ماه سال جاری، به 748 

هزار و 628 میلیارد و ۵۵ میلیون ریال رسیده است 

که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، ۵ 

درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت در 11 ماه 

سال 1400، توانسته بود 713 هزار و 211 میلیارد و 763 

از فروش محصوالت خود در  میلیون ریال درآمد 

بازارهای داخلی و صادراتی کسب کند.
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کاهش سهم ظروف مسی از بازار 
 مدیرعامل شرکت مس نگین اصفهان عنوان کرد:

 مدیرعامل شرکت مس نگین اصفهان، تولیدکننده ورق و گرده مسی گفت: به دلیل افزایش روزبه روز 
قیمت مس و کاهش قدرت خرید مردم و همچنین افزایش کاربرد مس در صنایع مختلف و خودرو های 

برقی، صنعت ساخت ظروف مسی در چند سال آینده دورنمای خوبی نخواهد داشت. 

محمــد جــالل کوشــکی رنانــی در گفت وگــو بــا 

خبرنــگار پایــگاه خبــری و تحلیلی »فلــزات آنالین« 

بیــان کــرد: بــه دلیــل اینکــه موفــق بــه اخــذ کــد 

بورســی از بــورس کاال نشــدیم، امــکان خریــد مــواد 

تــاالر صنعتــی را  ایــن  بــه طــور عمــده از  اولیــه 

ــد قراضــه مســی مــورد  ــه ناچــار بای ــم پــس ب نداری

نیــاز را از خــرده فروشــان خریــداری کنیــم. بــه 

همیــن دلیــل نوســان قیمــت قراضــه مســی در 

ارزش  بــر  مالیــات  درصــد   9 پرداخــت  و  بــازار 

افــزوده، چالش هایــی هســتند کــه بــا آن هــا دســت 

ایــن  دریافــت  امــکان  می کنیــم.  نــرم  پنجــه  و 

مالیــات از مشــتریان محصــوالت مــا وجــود نــدارد 

توســط  مالیــات  ایــن  عمــال  دلیــل  همیــن  بــه 

تولیدکنندگان پرداخت می شود.

گــرده  و  ورق  تولیــد  فراینــد  تشــریح  بــه  وی 

مســی پرداخــت و گفــت: قراضه هایــی همچــون 

ظــروف قدیمــی، کابل هــای مســی و مــس بــه کار 

رفتــه در موتور هــا را بــرای تولیــد ورق و گــرده تهیــه 

خریــداری  قراضه هــای  ورود  از  پــس  می کنیــم 

ــه، ابتــدا پاکســازی و ســپس پــرس  ــه کاخان شــده ب

ذوب  واحــد  بــه  بعــدی  مرحلــه  در  می شــوند. 

منتقــل شــده و پــس از ذوب در کوه هــای القایــی، 

 40 در   30 انــدازه  بــا  مــس  شــمش  شــکل  بــه 

ســانتی متر ریخته گــری می شــوند. شــمش تولیــد 

شــده، وارد دســتگاه نــورد شــده و طــی چندیــن 

ــر  ــد و ب ــورد، ضخامــت آن کاهــش می یاب ــه ن مرحل

بــرش  مشــتری،  درخواســتی  اندازه هــای  اســاس 

داده می شــود. بعــد از ایــن مرحلــه، مــس نــورد 

بــه مــدت 6  آنیــل وارد شــده و  بــه کــوره  شــده 

آنیــل  از  پــس  باقــی می مانــد،  ســاعت در کــوره 

تــا  و  شــده  نــورد  دســتگاه  وارد  مجــددا  شــدن، 

نــورد  مشــتری،  دلخــواه  ضخامــت  بــه  رســیدن 

می شــود. ورق هــای مســی تولیــد شــده، توســط 

دســتگاه پــرس و گردبــر بــرش داده شــده و تبدیــل 

مختلــف  اندازه هــای  در  مســی  گرده هــای  بــه 

ــه مــدت 6  می شــوند. گرده هــای مســی مجــددا ب

ســاعت وارد کــوره آنیــل شــده و ســپس وارد یــک 

مخــزن آب می شــوند؛ در انتهــا، گرده هــای تولیــد 

شــده مســی از مرحلــه کنتــرل کیفیت عبــور کرده، 

ــه مشــتریان عرضــه می شــوند. در  بســته بندی و ب

برخــی مواقــع ســفارش مشــتریان ورق مســی و 

برخــی مواقــع گــرده مســی کــه ایــن کارگاه هــر دو 

محصــول را تولیــد کــرده و گــرده مــس را در اختیــار 

ظروف سازان قرار می دهد.

ایــن مجموعــه در  بــا بیــان اینکــه  کوشــکی 

گام هایــی  هــم  محصــوالت  صــادرات  زمینــه 

برداشــته اســت، ابــراز کــرد: حــدود چهــار ســال 

قصــد  بازرگانــی  کارت  تهیــه  بــا  کــه  اســت 

وجــود  امــا  داریــم  را  محصــوالت  صــادرات 

تحریم هــا و شــیوع بیمــاری کرونــا باعــث شــد تــا 

ــه بازار هــای  ــی را روان ــم محصول ــه امــروز نتوانی ب
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کــه  داریــم  ایــن  بــر  ســعی  امــا  کنیــم  خارجــی 

محصــوالت خــود را بــه کشــور های عمــان و عــراق 

صادر کنیم. 

وی بــا اشــاره بــه مســائل جانبــی تولیــد گفــت: 

بــرای  انســانی  نیــروی  تولیــدی،  واحــد  ایــن  در 

ــد،  ــدا کن ــی پی ــن حــوزه تخصــص کاف اینکــه در ای

ماشــین آالت  آمــوزش داده می شــود. همچنیــن 

نگیــن  اســتفاده در مجموعــه مــس  مــورد  نــورد 

اصفهــان، ســاخت داخــل بــوده کــه از کیفیــت 

مناســبی برخــوارد هســتند و هیچ گونــه مشــکلی 

برای تعمیر و نگهداری آن ها وجود ندارد. 

آینده ای نه چندان روشن  
 مدیرعامـــل شـــرکت مـــس نگیـــن اصفهـــان در 

خصـــوص وضعیـــت بـــازار مصـــرف مـــس، مطـــرح 

کـــرد: بـــا وجـــود اینکـــه در انتهـــای ســـال جـــاری 

هســـتیم، بـــازار از آن شـــور و هیجانـــی کـــه بایـــد 

داشـــته باشـــد، برخـــوردار نیســـت و بـــه دلیـــل 

اینکـــه قیمـــت مـــس در چنـــد روز اخیـــر افـــت 

شـــدیدی داشـــته اســـت، تقاضـــا در بـــازار رونـــد 

نزولـــی بـــه خـــود گرفتـــه و تقریبـــا راکـــد بـــوده 

تولیدکننـــدگان  مـــا  مشـــکالت  عمـــده  اســـت. 

ناشـــی از عـــدم ثبـــات قیمـــت مـــس در بـــازار 

فروشـــندگان  قیمت هـــا،  نوســـان  بـــا  اســـت؛ 

قراضـــه، دســـت نگـــه داشـــته و قراضـــه مســـی را 

در بـــازار عرضـــه نمی کننـــد؛ در ایـــن میـــان مـــا 

هـــم بـــا کمبـــود و گرانـــی مـــواد اولیـــه مواجـــه 

می شـــویم. متاســـفانه شـــرایط تولیـــد بـــه قـــدری 

دشـــوار شـــده اســـت کـــه تولیدکننـــدگان تنهـــا بـــه 

بـــه  و  هســـتند  واحـــد  تولیـــدی  حفـــظ  فکـــر 

ایـــن  چشـــم انداز  نمی اندیشـــند.  ســـودآوری 

افزایـــش قیمـــت روبـــه روز  بـــه دلیـــل  صنعـــت 

مـــس و کاهـــش قـــدرت خریـــد مـــردم، آنچنـــان 

ـــا توجـــه بـــه رشـــد تقاضـــا  روشـــن نخواهـــد بـــود و ب

بـــرای مـــس در ســـایر بخش هـــا و کاربـــرد ایـــن فلـــز 

آینـــده  ســـال های  در  برقـــی،  خودرو هـــای  در 

ــتفاده  ــر از مـــس اسـ ــروف دیگـ ــاخت ظـ ــرای سـ بـ

نخواهد شد.  

مرگی خاموش   
ــا اشــاره بــه اینکــه واحد هــای تولیــدی   وی ب

کوچــک مقیــاس نیازمنــد حمایــت بیشــتری از 

قصــد  کــرد:  اظهــار  هســتند،  دولــت  ســوی 

ــا اعتبــاری، از  ــه صــورت »LC« ی داشــتیم کــه ب

ــداری کنیــم امــا  ــورس کاال مــواد اولیــه را خری ب

امــکان  ایــن  خــاص،  شــرایط  وجــود  ســبب  بــه 

فراهــم نشــد. قیمــت کاتــد در بــازار بســیار باالتر 

از قیمــت قراضــه مــس اســت، همیــن موضــوع 

ســبب شــد تــا از قراضــه بــه جــای کاتــد مــس بــه 

عنــوان مــواد اولیــه اســتفاده کنیــم. همچنیــن 

ــرای کنتــرل  ــه دلیــل مســائل محیــط زیســتی ب ب

گاز هــای خروجــی ناشــی از ذوب، حــدود یــک 

هزینــه  فیلتراســیون  بــرای  تومــان  میلیــارد 

کردیــم. واحد هــای کوچــک مقیــاس در مقایســه 

باالیــی  مالــی  تــوان  از  بــزرگ،  شــرکت های  بــا 

برخــوردار نیســتند؛ زمانــی کــه تولیدکننــدگان 

بــرای اخــذ وام بــه بانــک مراجعــه می کننــد بــا 

شــرایط متعــدد و دشــواری روبــه رو می شــوند؛ 

بــه عنــوان مثــال بانــک ســند ملکــی خــود کارگاه 

را بــه عنــوان وثیقــه قبــول نمی کنــد. زمانــی ایــن 

کارگاه امــکان اشــتغال بــرای ۵0 نفــر را فراهــم 

ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــن تعــداد ب ــا ای ــود ام کــرده ب

حــال حاضــر، بــه پنــج نفــر تقلیــل یافتــه اســت؛ بــه 

همیــن دلیــل نیازمنــد حمایــت بیشــتر از ســوی 

مســیر  در  موجــود  موانــع  رفــع  بــرای  دولــت 

تولیــد هســتیم. حــدود 6 ســال پیــش شــرایط بــه 

افزایــش  امــکان  حتــی  کــه  بــود  گونــه ای 

اشــتغال زایی را هــم داشــتیم زیــرا تولیــد ظــروف 

داشــت،  صعــودی  رونــدی  بــازار  در  مســی 

بــود و مــردم از  قیمــت مــس بســیار مناســب 

امــا  بودنــد  برخــوردار  باالیــی  خریــد  قــدرت 

 300 از  بیــش  بــه  مــس  قراضــه  قیمــت  اکنــون 

هــزار تومــان بــه ازای هــر کیلوگــرم افزایــش پیــدا 

کــرده اســت و تقاضــا بــرای ظــروف مســی هــر 

روز کاهش می یابد.  
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 قیمت فلز سرخ در انتظار ذخیره سازی مس 
در انبارهای چین

مس سال 202۳ را با یک روند افزایشی قیمت آغاز کرد و سرمایه گذاران پیش بینی می کنند تقاضا 
برای این فلز پس از آغاز مجدد فعالیت های عادی اقتصادی در چین پس از اعمال قرانطینه های مرتبط 

با بیماری کرونا افزایش یابد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از خبرگزاری رویترز، قیمت سه ماهه این فلز 

در بورس فلزات لندن »LME« در روز 27 ماه ژانویه 

2023 حدود 9 هزار و 34۵ دالر بود که 12 درصد 

افزایش نسبت به ابتدای ماه ژانویه 2023 را نشان 

مس  فلز  بر  سرمایه گذاری  افزایش  این  می دهد. 

می تواند روایتگر بازیابی اقتصاد چین باشد.

با این حال، فعالیت اقتصادی چین به عنوان 

دوره  در  جهان  مس  مصرف کننده  بزرگ ترین 

این  حضور  که  است  نبوده  گونه ای  به  قرنطینه 

کشور در بازار احساس نشود.

چین  تصفیه شده  مس  خالص  واردات  حجم 

بود که  تن  بر 3.64 میلیون  بالغ  در سال 2022، 

تقریبا 300 هزار تن نسبت به حجم واردات سال 

2021 افزایش داشت و بعد از حجم وارداتی سال 

2020 یک رکوردشکنی محسوب می شد.

کنســـانتره  واردات  حجـــم  حـــال،  همیـــن  در 

معدنـــی رکـــورد جدیـــدی را در ســـال 2022 کـــه حـــدود 

2۵.32 میلیـــون تـــن بـــود، بـــه ثبـــت رســـاند و واردات 

قراضه مس باالترین میزان از سال 2018 بود.

نیست،  مشخص  هنوز  آن  پاسخ  که  سوالی 

رصد  قابل  موجودی های  که  فلزاتی  تمام  اینکه 

پایینی  بسیار  میزان  به  چین  انبارهای  در  آن ها 

رسیده است، به کدام مقصد عرضه شده اند؟

افزایش حجم واردات فلز مس به   
چین

میــزان حجــم واردات در ســال 2022 بــا توجــه به 

مشــکالت مالــی شــرکت بــا مالکیــت خصوصــی 

بزرگ تریــن  از  یکــی  بــود.  تعجــب آور   »Maike«
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کانال هــای وارداتــی چیــن در تابســتان 2022 پــس از 

اتمــام حجــم نقدینگــی بــرای پرداخــت هزینه هــا بــه 

تامین کننــدگان خــود، بــه  طــور ناگهانــی تمامــی 

ــا مــس خــود را متوقــف  معامــالت خریــد مرتبــط ب

کــرد. ایــن اتفــاق باعــث ایجــاد یــک اثــر نوســانی و به 

تبــع آن، کمبــود عرضــه و پریمیــوم باالتــر بــرای 

مصرف کننــدگان در منطقــه شــانگهای و اســتان 

 »Maike« گوانگ دونــگ چیــن جایــی کــه شــرکت

ــن  ــازار آن هــا دارد، شــد. در عی ــر بســزایی در ب تاثی

حــال ایــن موضــوع بــه  وضــوح تاثیــر کمتــری بــر 

ــه  ــی حجــم واردات مــس تصفیه شــده ب ــان کل جری

چیــن داشــت. همچنیــن هیــچ افزایشــی در واردات 

آلومینیــوم  ماننــد  روســیه  ناخواســته  فلــزات 

مشــاهده نشــده اســت. حجــم واردات آلومینیــوم 

اولیــه چیــن بعــد از تغییــر مجــدد مقصــد آن هــا از 

بــازار کشــورهای غربــی در ســال 2022 حــدود ۵9 

درصــد افزایــش یافــت. در عیــن حال حجــم واردات 

بــا 20 درصــد  بــه مقصــد چیــن  از روســیه  مــس 

کاهــش، بــه 324 هــزار تن در ســال 2022 رســید. این 

افزایــش حجــم واردات فلزات تصفیه شــده در ســال 

2022 هم زمــان بــا واردات کنســانتره مــس و افزایــش 

۵ درصــدی حجــم واردات مــس قابــل بازیافــت در 

بازارهای مواد اولیه هم انعکاس پیدا کرد.

آستانه خلوص محدودتر که در سال  تعیین 

2021 ارائه شد، به این معنی است که حجم یک 

میلیون و 770 هزار تنی واردات قراضه در سال 

به  نسبت  بیشتری  بسیار  مس  حاوی   ،2022

استاندارد حجم تعیین شده بود.

ایــن در حالــی اســت کــه محموله هــای ارســالی 

اروپــا و ایــاالت متحــده آمریــکا پــس از تجربــه یــک 

رونــد نزولــی در ســال 2020، زمانــی کــه دولــت 

چیــن تهدیــد می کــرد واردات قراضــه را ممنــوع 

می کنــد و ایــن تصمیــم دولــت موجــب کاهــش 

محموله هــای ارســالی بــه هنگ کنــگ شــد، دوبــاره 

بــه حالــت عــادی برگشــت. بــه نظــر مــی رســد کــه 

طــور  بــه  ســال ها  کــه  راه هایــی  چیــن  مقامــات 

پنهانــی مــواد اولیــه درجــه پاییــن از طریــق آن وارد 

می شــد را مســدود کرده انــد. بــا واردات حجــم 

مــس بیشــتر از طریــق تمــام کانال هــا بــه چیــن، 

انبارهــای ایــن کشــور اکنــون بایــد مملــو از ایــن فلــز 

باشد که این چنین به نظر نمی رسد.

 

کاهش حجم ذخایر موجودی انبارها  
حال  در  چین  در  رصد  قابل  مس  موجودی 

عالوه  به  است.  یافته  افزایش  شدت  به  حاضر 

چینی،  نو  سال  تعطیالت  پایان  از  بعد  همیشه 

دوباره روند ذخیره سازی موجودی انبارها در این 

یانگشان،  پریمیوم  آغاز می شود. شاخص  کشور 

بندری که بیشترین حجم واردات فلزات به چین 

از آنجا صورت می گیرد، به پایین ترین میزان خود 

روند  دلیل  همین  به  رسید.  گذشته  ماه   9 در 

از   2023 سال  در  انبارها  مجدد  ذخیره سازی 

پایین ترین میزان آغاز می شود.

طبــق گــزارش موسســه »SMM«، موجــودی 

انبــار گمــرگ شــانگهای از 20 هــزار و 400 تــن در 

مــاه نوامبــر 2022 بــه 82 هــزار تــن افزایــش یافــت. 

مــاه  اواخــر  در  قراضــه  گمــرگ  انبــار  موجــودی 

تــن  هــزار  از 200  بیــش  بــه  دســامبر ســال 2022 

رســید امــا در ســال 2021 ایــن موجــودی بیشــتر از 

3۵0 هزار تن بود.

ذخایر مس ثبت شده در بورس آتی شانگهای 

در سه هفته اول ماه ژانویه 2023 قبل از تعطیالت 

سال نو چینی، با 70 هزار و 700 تن افزایش به 140 

هزار تن رسید.

مجــدد  ذخیره ســازی  امــکان  اگــر  حتــی 

بیشــتر در انبارهــا در چنــد هفتــه آینــده وجــود 

تقاضــای  و  عرضــه  افزایــش  باشــد،  داشــته 

فصلــی نســبت بــه ســال های گذشــته هنــوز هــم 

افزایشــی ذخیره ســازی  اســت. حجــم  ناچیــز 

در انبارهــا پــس از تعطیــالت ســال نــو چینــی 

 2021 ســال   در  تــن،  هــزار   168 حــدود   2022

حــدود 200 هــزار تــن و در ســال 2020 حــدود 

380 هزار تن بود.
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حجم تقاضای پنهان  
یکی از توضیح های احتمالی که می توان برای 

این حجم از کمبودهای مس ارائه کرد، این است 

که حجم تقاضای چین در طول یک سال قرنطینه 

اعمال شده به واسطه شیوع ویروس کرونا بسیار 

بیشتر از حد انتظار بود.

 »PMI« در حالی که شاخص  مدیران خرید

ثبت  و  تولیدی  فعالیت های  از  نشان   همچنان 

قراردادها دارند اما میزان کاهش آن ها به اندازه 

اعمال  اولیه  قرنطینه  دوره  در  که  نزولی  حجم 

شده به واسطه شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاد، 

ماه  در  خرید  مدیران  رسمی  شاخص   نیست. 

دسامبر 2022 به عدد 47 کاهش یافت اما در ماه 

فوریه 2020 به عدد 3۵.7 رسید.

عالوه براین، این امکان وجود دارد که اقدام 

دولت چین به استفاده از زیرساخت های انرژی 

تجدیدپذیر، موجب استفاده بیشتر مس در قالب 

نیروگاه های  خورشیدی،  پنل های  برق،  خطوط 

بادی و وسایل نقلیه الکتریکی شود.

پیش بینــی   »Goldman Sachs« شــرکت 

انرژهــای  از  اســتفاده  تقاضــای  کــه  می کنــد 

ــر حــدود 68 درصــد از رشــد کل حجــم  تجدیدپذی

تقاضــا در چیــن را در ســال 2023 تشــکیل دهــد کــه 

موجــب جبــران ضعــف در بخــش امــالک خواهــد 

شــد.  تغییــر ســرمایه گذاری بــه ســمت کربن زدایی 

ممکــن اســت ارتبــاط مرســوم مــس بــا شــاخص های 

گسترده تر فعالیت های تولیدی را دگرگون کند.

افزایش ذخیره سازی مس در انبارهای   
چین

ایــن احتمــال قــوی وجــود دارد کــه چیــن بــه 

پاییــن، دوبــاره وارد شــرایط  دلیــل قیمت هــای 

ذخیره ســازی انبــار کاالهــا شــود. ثبــت رکــورد 

بــه  حالــی  در   2020 ســال  در  واردات  حجــم 

وقــوع پیوســت کــه قیمــت مــس بــورس فلــزات 

لنــدن کاهــش یافــت و بــه زیــر پنــج هــزار دالر در 

ایجــاد  باعــث  مســئله  ایــن  رســید.  تــن  هــر 

فرصتــی بــرای خریــد ارزان تــر شــد کــه نبایــد آن 

را از دســت داد.

مس در چهار ماهه اول سال 2022 بیش از 10 

به  آن  و قیمت  تن معامله شد  هزار دالر در هر 

که   2022 جوالی  ماه  در  خود  میزان  پایین ترین 

حدود 6 هزار و 9۵۵ دالر بود، رسید و چشم اندازی 

را برای خریداران چینی حساس به قیمت ایجاد 

کرد و آن ها را متمایل به خرید کرد.

حجم واردات خالص مس تصفیه شده چین تا 

ماه می 2022 کمتر از سطح سال قبل بود اما در 

افزایش  پیوسته  طور  به   2022 سال  دوم  نیمه 

یافت. یک احتمال برای این مسئله این است که 

مدیران انباشت ذخایر انبار ملی چین نیز مشغول 

به ذخیره سازی مجدد در انبار کاالها بوده اند.

در همین رابطه، گمانه زنی هایی وجود دارد 

که اداره ذخیره دولتی چین »SRB« حجمی از 

مس را وارد کرده است. این اداره درباره جزئیات 

آن توضیحی ارائه نمی دهد اما الزم به یادآوری 

است که در سال 2021 که قیمت مس به بیش از 

10 هزار دالر در هر تن رسید، این اداره حداقل 110 

هزار تن مس دولتی به فروش رساند.

وجــود قیمت هــای پایین تــر در نیمــه دوم ســال 

2022 فرصتــی وسوســه انگیز را بــرای ایــن اداره بــه 

منظــور افزایــش ذخایــر مخفی انبارهای خــود فراهم 

کــرد. اگــر مدیــران اداره ذخیــره دولتــی چیــن بــا 

پیش بینــی شــرکت »Goldman Sachs« مبنــی بــر 

اینکه بازار مس به ســمت کســری عرضه ســاختاری 

و در نتیجــه قیمت هــای باالتــر پیــش مــی رود موافق 

بودنــد، حتــی ممکــن بــود تمایــل داشــته باشــند 

حجم بیشتری را خریداری کنند.

شرکت »Goldman Sachs« اعالم کرد که 

نشانه  افزایش ذخیره سازی در انبارها توسط بخش 

اداره ذخایر چین بدین معناست که حجم واردات 

خالص مس تصفیه شده به طور مداوم باید باالتر 

از 280 هزار تن در ماه باشد.

حجم واردات خالص واقعی به طور متوسط 

284 هزار تن در ماه در نیمه اول سال 2022 و 322 

بوده   2022 سال  دوم  نیمه  در  ماه  در  تن  هزار 

آغاز  انتظار  در  مس  بازار  که  حالی  در  است. 

این فرایند  فرایند ذخیره سازی مس چین است، 

ممکن است از قبل شروع شده باشد. 

 شــرکت 
 »Goldman Sachs« 
اعالم کرد که نشانه  

افزایش ذخیره سازی در 
انبارها توسط بخش اداره 
ذخایر چین بدین معناست 
که حجم واردات خالص 
مس تصفیه شده به طور 
مداوم باید باالتر از 280 

هزار تن در ماه باشد
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امور مالی

 فروش بهینه

 ورود به بازار سرمایه

رشد درآمد 

  مدیریت موثر هزینه های توسعه

  مدیریت اثربخش بهای تمام شده

ارتقا بهره  وری
فرایندهای داخلی

  ارتقا ایمنی و سالمت کارکنان
  حفاظت از محیط زیست و بهبود 

مدیریت پسماند 
 ارتقا تصویر بیرونی شرکت در جامعه

فرایندهای اجتماعی و قانونی

  راه اندازی به موقع واحد فوالد سازی

  بهبود مدیریت اجرای سایر پروژه ها

مدیریت توسعه  و فناوری

 افزایش سهم بازار
  توسعه روابط با مشتریان

  بهینه سازی عرضه محصوالت جانبی

 تامین پایدار، کیفی و اقتصادی اقالم 
استراتژیک و انرژی

  بهبود مدیریت تامین کاال و خدمات
  توسعه بومی سازی و حمایت از تولید

  تولید پایدار کیفی و اقتصادی آهن اسفنجی
  بهینه سازی مصارف حامل های انرژی و آب

 بهبود مدیریت دارایی فیزیکی

مدیریت مشتری و بازار

تعالی فرایند تامین

تعالی فرایند بهره برداری

یادگیری و رشد

  استقرار پایدار نظام های مدیریتی و 
توسعه آن

  ارتقا امنیت و حفاظت فیزیکی

مدیریت سرمایه های سازمانی

  تامین اقتصادی و پایدار منابع مالی

  بهبود انضباط مالی

مدیریت منابع مالی

  توسعه، یکپارچگی و پایداری 

سیستم های اطالعاتی و ارتقا امنیت 
اطالعات و اتوماسیون

  حرکت در راستای استقرار 

مدیریت دانش 

مدیریت سرمایه های اطالعاتی

  توانمندسازی و تعالی منابع انسانی

 افزایش رضایت شغلی و وفاداری در 
کارکنان

مدیریت سرمایه های انسانی

نقشه استراتژی شرکت صنعت فوالد شادگان

مشتری
  ارائه محصوالت با قیمت رقابتی و 

کیفیت مطلوب و پایدار
  پاسخگویی موثر

  تحویل به موقع و پایدار محصوالت
  افزایش اعتبار

افزایش رضایت مشتری

شــرکتی معتبر،ســود آور و برنامــه محور 
در تولید محصوالت نیمه نهایی فوالد

چشم انداز
ایفـای نقش موثـر در توسـعه و بهبود کیفیت 
زندگـی با رعایت همسـویی و ارزش افزایی 

به محصوالت زنجیره فوالد

ماموریت 
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امور مالی

 فروش بهینه

 ورود به بازار سرمایه

رشد درآمد 

  مدیریت موثر هزینه های توسعه

  مدیریت اثربخش بهای تمام شده

ارتقا بهره  وری
فرایندهای داخلی

  ارتقا ایمنی و سالمت کارکنان
  حفاظت از محیط زیست و بهبود 

مدیریت پسماند 
 ارتقا تصویر بیرونی شرکت در جامعه

فرایندهای اجتماعی و قانونی

  راه اندازی به موقع واحد فوالد سازی

  بهبود مدیریت اجرای سایر پروژه ها

مدیریت توسعه  و فناوری

 افزایش سهم بازار
  توسعه روابط با مشتریان

  بهینه سازی عرضه محصوالت جانبی

 تامین پایدار، کیفی و اقتصادی اقالم 
استراتژیک و انرژی

  بهبود مدیریت تامین کاال و خدمات
  توسعه بومی سازی و حمایت از تولید

  تولید پایدار کیفی و اقتصادی آهن اسفنجی
  بهینه سازی مصارف حامل های انرژی و آب

 بهبود مدیریت دارایی فیزیکی

مدیریت مشتری و بازار

تعالی فرایند تامین

تعالی فرایند بهره برداری

یادگیری و رشد

  استقرار پایدار نظام های مدیریتی و 
توسعه آن

  ارتقا امنیت و حفاظت فیزیکی

مدیریت سرمایه های سازمانی

  تامین اقتصادی و پایدار منابع مالی
  بهبود انضباط مالی

مدیریت منابع مالی

  توسعه، یکپارچگی و پایداری 

سیستم های اطالعاتی و ارتقا امنیت 
اطالعات و اتوماسیون

  حرکت در راستای استقرار 

مدیریت دانش 

مدیریت سرمایه های اطالعاتی

  توانمندسازی و تعالی منابع انسانی

 افزایش رضایت شغلی و وفاداری در 
کارکنان

مدیریت سرمایه های انسانی

نقشه استراتژی شرکت صنعت فوالد شادگان

مشتری
  ارائه محصوالت با قیمت رقابتی و 

کیفیت مطلوب و پایدار
  پاسخگویی موثر

  تحویل به موقع و پایدار محصوالت
  افزایش اعتبار

افزایش رضایت مشتری

شــرکتی معتبر،ســود آور و برنامــه محور 
در تولید محصوالت نیمه نهایی فوالد

چشم انداز
ایفـای نقش موثـر در توسـعه و بهبود کیفیت 
زندگـی با رعایت همسـویی و ارزش افزایی 

به محصوالت زنجیره فوالد

ماموریت 
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سرب و روی

 رفع کسری عرضه سرب و روی در کشورهای غربی

سرب در وضعیت بقا به سر می برد
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 رفع کسری عرضه سرب و روی در کشورهای غربی رفع کسری عرضه سرب و روی در کشورهای غربی
چین در سال 2022، برای اولین بار از سال 200۷ به صادرکننده روی تصفیه شده تبدیل شد؛ این در 

حالی است که صادرات سرب تصفیه شده برای دومین سال متوالی عملکردی بسیار عالی داشت.
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به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« و 

به  نقل از خبرگزاری رویترز، تبدیل چین به صادرکننده 

خالص روی و سرب نشان از دگرگونی در الگوهای 

معامالتی و کمبود عرضه و دسترسی سخت دیگر 

نقاط جهان به این دو فلز داشت.

نامیده  وابسته  فلزات  اغلب  روی  و  سرب 

می شوند؛ چراکه این دو فلز پیدایش زمین شناسی 

برابری دارند. این بدان معناست که اگر یک شرکت 

معدنی فلز روی تولید کند، به احتمال بسیار زیاد فلز 

سرب را نیز تولید خواهد کرد.

از سوی دیگر، مراحل فرآوری زنجیره تولید این 

دو فلز با یکدیگر متفاوت است. همچنین هر دوی 

این فلزها اخیرا با مشکالتی چون کاهش فعالیت 

که  برق  سهمیه بندی  دلیل  به  ذوب  واحدهای 

موجب کمبود و ایجاد مشکالت در روند عرضه، 

افزایش پریمیوم و کاهش ذخایر موجودی انبار شده 

است، مواجه شده اند.

به همین دلیل چین برای رفع مشکالت موجود 

در زنجیره جهانی فلزات سرب و روی وارد عمل شد 

و درصدد کاهش این مشکالت برآمد اما آیا چین در 

سال 2023 هم چنین کاری را انجام خواهد داد؟

 

تغییر الگوهای تجاری صادرات و واردات   
سرب و روی در چین

چین در سال گذشته، 116 هزار و ۵00 تن سرب 

تصفیه شده صادر کرد که باالترین حجم صادراتی از 

به چین رقم  سال 2007 است. حجم واردات سرب 

ناچیز یک هزار و ۵00 تن بود. این دومین سال متوالی 

چین با عنوان صادرکننده خالص سرب بود که مجموع 

آن از ابتدای سال 2021 به 210 هزار تن رسید.

واردکننده  گذشته،  سال  چهار  در  کشور  این 

خالص سرب با حجمی متوسط بود و طی این مدت 

حجم صادرات انباشته چین به 43 هزار تن رسید.

پریمیوم های سرب تصفیه شده صادراتی از چین 

به بازار فیزیکی در اروپا و در ایاالت متحده آمریکا 

سرب  تن   400 و  هزار   16 حدود  یافت.  افزایش 

چین  مقصد  از   2022 دسامبر  ماه  در  تصفیه شده 

صادرات انجام شد که آلمان یک هزار و 600 تن و 

کشورهای بلژیک، ایتالیا، هلند و ترکیه هر کدام یک 

هزار تن از این واردات سهم داشتند.

حجم صادرات روی تصفیه شده خالص چین به 

تن در سال گذشته ممکن  و 700  میزان یک هزار 

است موضوع مهمی به نظر نرسد اما منعکس کننده 

تغییر چشمگیر الگوهای تجاری قبلی است.

حجم محموله های صادراتی 80 هزار و 900 تنی، 

مانند  و  است  بوده   201۵ سال  از  میزان  باالترین 

صادرات سرب شامل مقاصد بسیار غیرعادی مانند 

ترکیه، مکزیک و ایاالت متحده آمریکا می شد.

با این حال، کاهش حجم واردات از 434 هزار 

تن به 79 هزار تن در سال 2021، تغییر چشمگیری 

در الگوهای تجاری بود که خود کمترین میزان در 

یک دهه گذشته در روند واردات چین محسوب 

می شد. گفتنی است چین تا سال 2018، بیش از 

700 هزار تن روی تصفیه  شده وارد کرد.

کاهش شدید واردات روی به چین نشان دهنده 

تغییر الگوی فروش فلزات از کشورهای آسیایی به 

سمت بازارهای با کمبود مواجه شده این فلز در اروپا و 

ایاالت متحده آمریکا است.

 

مشکالت واحد ذوب سرب و روی  
مشکالت واحدهای ذوب فلز روی بیشتر در 

قاره اروپا متمرکز است؛ جایی که قیمت های باالی 

برق موجب توقف کامل فعالیت سه واحد ذوب و 

کاهش فرایند تولید در دیگر واحدهای ذوب در این 

دو  هر  فعالیت   »Glencore« شرکت  شد.  قاره 

واحد ذوب خود در کشورهای آلمان و ایتالیا را به 

طور  به  نگهداری  و  مراقبت  فرایند  آغاز  منظور 

موقت متوقف کرد. شرکت »Nyrstar« متعلق به 

شرکت »Trafigura«، فعالیت واحد ذوب خود در 

شهر »Auby« فرانسه را متوقف کرد و فعالیت 

واحد ذوب خود در هلند را کاهش داد. مشکالت 

ذوب  واحد  تعطیلی  ادامه  در  سرب  تامین 

استولبرگ در آلمان به وجود آمد و پس از وقوع 
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سیل در سال 2021، فرایند تعمیر این واحد ذوب 

تایید  انتظار  در  همچنان  اما  است  شده  آغاز 

سازمان های نظارتی به منظور از سرگیری فعالیت 

شرکت  سرب  فروش  برای  ذوب  واحد  این 

سرب  تولید  در  حال،  این  با  است.   »Nyrstar«

تصفیه شده در کانادا و استرالیا به دلیل تعمیر و 

نگهداری واحد ذوب و در قزاقستان نیز به دلیل 

مشکالت لجستیکی اختالل به وجود آمد.

تولید فلز روی در مکزیک و کانادا تحت تاثیر 

 »Valleyfield« قرار گرفت؛ جایی که واحد ذوب

که در سال 1963 راه اندازی شد، در حال عملیات 

بازسازی است. واحدهای ذوب مرتبط با هر دو فلز 

سرب و روی نیز شاهد متوقف شدن دائمی ظرفیت 

در   »Flin Flon« روی  ذوب  واحد  بودند.   تولید 

کانادا آخرین محموله روی خود را در سال 2022 پس از 

بیش از 2۵ سال فعالیت تولید کرد. هرچند که از قبل 

برنامه ریزی ها برای توقف فعالیت این واحد ذوب 

انجام شده بود و تصمیمی یک باره نبود اما از سوی 

 »Florence« دیگر، توقف فعالیت واحد سرب ثانویه

سال 2021،  در  آمریکا  جنوبی  کارولینای  ایالت  در 

ضربه ای غیرمنتظره به زنجیره تامین ایاالت متحده 

آمریکا وارد کرد.

کاهش موجودی انبار سرب و روی   
بورس فلزات لندن

تاثیر تمام مشکالت واحدهای ذوب را می توان در 

کاهش موجودی انبار بورس فلزات لندن »LME« از 

فلزات سرب و روی مشاهده کرد.

موجودی سرب بورس فلزات لندن 20 هزار و 200 

تن و موجودی روی آن کمتر از 16 هزار 37۵ تن است. 

با این حال اگر فلزات در انتظار بارگیری به منظور 

این مقدار کاسته شود،  از  فیزیکی  بازار  عرضه در 

مقدار آن حدود هشت هزار و 27۵ تن خواهد بود. این 

ارقام به اندازه میزان مصرف چندین ساعت مصرف 

جهانی سرب و روی است.

در  فلزات  این  قیمتی  اختالف  حال  عین  در 

بورس فلزات لندن به تدریج در حال کاهش است 

بازار  در  بیشتری  فلزات  اینکه حجم  یعنی  این  و 

سیاه و انبارهای ثبت نشده وجود دارد اما اینکه 

به ویژه در اروپا دارد.

وضعیت واحد ذوب سرب استولبرگ، وابسته به 

سازمان های نظارتی در آلمان است. همچنین بخش 

ذوب روی در اروپا وابسته به وضعیت انرژی برق 

است که انتظار می رود با روند نزولی میزان مصرف آن 

پس از فصل پیک در زمستان، وضعیت کمبود انرژی 

برق در واحدهای ذوب اروپا بهبود یابد.

نرخ  می رود  انتظار   ،»Citi« بانک  گفته  به 

بهره برداری واحد ذوب اروپا از 71 درصد ظرفیت 

تولید به 87 درصد در نیمه دوم سال 2023 بازیابی 

شود که به دنبال آن، حاشیه  سود واحدهای ذوب 

روی افزایش می یابد. این بانک پیش بینی می کند در 

و  اروپا  تولید  بازیابی ظرفیت  دلیل  به  سال 2023 

افزایش تولید فلز روی و سرب پاالیش شده در چین، 

70 هزار تن مازاد عرضه در سال جاری میالدی ایجاد 

شود؛ چراکه واحد های ذوب از افزایش تعرفه ذوب 

منفعت خواهند برد.

قرار گرفتن واحدهای  تنگنا  از سوی دیگر در 

ذوب روی و افزایش موجودی کنسانتره استخراج 

شده و در انتظار تبدیل به فلز، هزینه تعرفه روی 

تصفیه شده را به حدود 2۵0 تا 280 دالر در مقایسه با 

تعرفه تصفیه 230 دالری در هر تن در سال 2022 

افزایش داد.

انتظار می رود پس از پشت سرگذاشتن یک سال 

اختالل در واحدهای ذوب و کاهش تولید سرب و 

روی تصفیه شده، روند عرضه در سال 2023 بهبود 

نظرسنجی  جدیدترین  در  که  تحلیلگرانی  یابد. 

خبرگزاری رویترز در مورد فلزات اساسی مشارکت 

داشتند، انتظار دارند که در سال 2023 وضعیت 

بازار سرب و در سال 2024 وضعیت بازار روی به 

حالت مازاد برسد. با این حال، زمان بندی و توزیع 

این وضعیت مازاد بستگی به این دارد که واحد های 

ذوب کدام منطقه می توانند سریع ترین واکنش را 

به وضعیت اقتصاد بهبود یافته نشان دهند.

اگر چین ابتدا به این وضعیت برسد، عدم تعادل 

عرضه و تقاضا در کشورهای شرقی و غربی در سال 

2022 در هر دو بازار سرب و روی ممکن است ادامه 

یابد. به همین دلیل روند معامالتی جدید در چین نیز 

ممکن است به همین ترتیب تغییر کند و ادامه یابد.

 در سال 202۳ به دلیل 
بازیابی ظرفیت تولید 

اروپا و افزایش تولید فلز 
روی و سرب پاالیش 

شده در چین، ۷0 هزار 
تن مازاد عرضه در سال 
جاری میالدی ایجاد شود

این حجم از فلزات مذکور همگی تحویل متقاضیان 

آن خواهد شد یا خیر، سوال بحث برانگیزی است 

که با توجه به افزایش پریمیوم در بازار فیزیکی باید 

موسسه  گفته  طبق  گرفت.  نظر  در  را  آن 

»Fastmarkets«، خریداران روی در اروپا همچنان 

بیش از ۵00 دالر در هر تن که بیش از قیمت نقدی 

پرداخت  فلز  این  برای  است،  لندن  فلزات  بورس 

می کنند. پریمیوم سرب تصفیه شده در ایالت های 

غرب میانه ایاالت متحده آمریکا بیش از 400 دالر در 

هر تن ارزیابی می شود که بیش از قیمت نقدی بورس 

فلزات لندن است.

از  نشانه هایی  بازارهای غربی  در حالی که در 

کمبود مداوم فلز در بازار فیزیکی مشاهده می شود، 

به نظر می رسد این فلزات در چین به وفور یافت 

آتی شانگهای  بورس  انبارهای  می شوند. موجودی 

دارای 90 هزار و 983 تن فلز روی ثبت شده و 44 هزار 

و 681 تن سرب ثبت شده است.

کشورهای  انبارهای  موجودی  در  تعادل  عدم 

شرقی و غربی، پتانسیل افزایش صادرات سرب و روی 

چین را در ماه های آینده نشان می دهد.

بازیابی ظرفیت تولید واحدهای ذوب  
میزان نیاز کشورهای غربی به فلزات سرب و روی، 

بستگی به زمان بازیابی ظرفیت تولید واحدهای ذوب 
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بابک فتح الّله پور در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

این  کرد:  بیان  آنالین«  »فلزات  تحلیلی  و  خبری 

قابلیت  با  و  سابقه ای حدود 30 سال  با  مجموعه 

اشتغال زایی برای 270 نفر نیروی انسانی به تولید 

و مواد  باتری های فرسوده  از  پودر و شمش سرب 

معدنی مشغول به فعالیت است اما متاسفانه به 

دلیل وجود مشکالتی، با تمام ظرفیت خود مشغول 

به کار نیست و اکنون فقط 1۵ نفر نیروی انسانی در 

این واحد فعالیت دارند. از دالیل اصلی که باعث این 

انرژی و  افزایش بهای  امر شده است، می توان به 

کمبود خوراک اولیه اشاره کرد. در رابطه با افزایش 

بهای انرژی، در یک سال اخیر طبق مصوبه  ابالغ شده 

از سوی نهاد های مربوطه بهای گاز از 2۵0 تومان به 

ازای هر مترمکعب به دو هزار و ۵00 تومان به ازای هر 

مترمکعب افزایش یافت. این افزایش بهای انرژی 

برای فعالیت ما صرفه اقتصادی ندارند؛ شاید در 

خصوص استفاده از خاک معدنی که از منابع داخلی 

تهیه می شود و تولید محصول از آن ارزش افزوده 

بیشتری دارد، افزایش قیمت گاز توجیه پذیر باشد اما 

در خصوص واردات باتری فرسوده، دریافت بهای 

گاز با قیمت فوب خیلج فارس و یا بر اساس قیمت 

پتروشیمی توجیه پذیر نیست. در  خوراک صنایع 

با  که  است  سال  یک  به  نزدیک  هم  حال حاضر 

و  مواجه  گاز  هزینه  افزایش  از  ناشی  بدهی های 

درصدد رفع آن ها هستیم.

سرب در وضعیت بقا به سر می برد
مدیرعامل شرکت تولید فلزات نارگان، تولیدکننده شمش و پودر سرب گفت: علی رغم اینکه 
ظرفیت های خوبی در صنعت سرب ایجاد شده است، واحد های تولیدی فعال در این صنعت از کمبود 
خوراک اولیه رنج می برند. با این شرایط، تولیدکنندگان در وهله نخست در اندیشه حفظ کارگاه هستند تا 

در فکر توسعه؛ بدون وجود خوراک و منابع مالی کافی، نمی توان کاری از پیش برد.

مدیرعامل شرکت تولید فلزات نارگان:

وی در همین راستا ادامه داد: تهیه مواد اولیه 

به صورت ورود موقت در یک برهه زمانی ممنوع 

شد اما پس از آزاد سازی در حال حاضر به سختی در 

باتری سازی  بزرگ  شرکت های  است.  انجام  حال 

درصدد این هستند تا واردات موقت مواد اولیه را 

و  سرب  بتوانند  تا  کنند  تبدیل  دائم  واردات  به 

باتری فرسوده مورد نیاز خود را با قیمت کمتری 

تهیه کنند؛ به تبع با ورود موقت باتری و صادرات 

افزایش  داخل  در  سرب  قیمت  سرب،  شمش 

می یابد. از سوی دیگر کنسانتره سرب هم به دلیل 

عدم وجود تکنولوژی الزم برای جداسازی نقره در 

داخل کشور، صادر می شود. در کنار این عوامل، 

صنعتی،  واحد های  انرژی  تامین  در  محدودیت 

کمبود نقدینگی و نوسان نرخ دالر در بازار، باعث 

شده تا میزان خریدوفروش محصوالت کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت تولید فلزات نارگان با بیان اینکه 

اکثر منابع معدنی سرب در اختیار واحد های تولیدی 

دولتی قرار دارند، تصریح کرد: واحد های تولیدی 

کوچک مقیاس نمی توانند با شرکت های بزرگ رقابت 

کنند زیرا سهمیه ای به آن ها برای تهیه مواد اولیه تعلق 

جدید،  معادن  شدن  مدار  وارد  با  پس  نمی گیرد، 

واحد های تولیدی کوچک همچنان با مشکل تامین 

خوراک مواجه خواهند بود. مجموعه هایی همچون 

تولید فلزات نارگان که توان تولید به صورت صنعتی را 

استفاده  باال  ظرفیت  با  دوار  کوره های  از  و  دارند 

می کنند هم نمی توانند خوراک اولیه خود را تامین 

کنند. در همین راستا این شرکت، طبق بررسی هایی 

تامین  برای  معدن  تملک  درصدد  شد،  انجام  که 

خوراک مورد نیاز خود بود که به دلیل وجود معارضان 

محلی، عوامل محیط زیستی و عدم حمایت های الزم 

از سوی دولت، موفق به اجرای این امر نشد؛ ضمن 

اینکه باید یادآور شوم، در زمینه بهره برداری از معادن، 

یکی از مسائلی که می تواند واحد های تولیدی را به 

چالش بکشد، عدم نقدینگی کافی است.

سرب به حیات خود ادامه می دهد  
و  تکنولوژی  پیشرفت  به  اشاره  با  فتح الّله پور 

حرکت به سوی استفاده از خودرو های برقی، مطرح 

کرد: به طور حتم در آینده به سمت استفاده از 

حرکت  برقی  خودرو های  و  لیتیومی  باتری های 

خواهیم کرد اما در ایران این روند بسیار آرام خواهد 

بود و تا 10 سال آینده همچنان تقاضا برای سرب در 

کشور وجود خواهد داشت. به همین دلیل در این 

بازه زمانی باید از این صنعت حمایت الزم به عمل 

برای  و  داشته  مناسبی  بهره وری  بتوانیم  تا  آید، 

کشور ارزش آفرینی کنیم.

وی با بیان اینکه پایه های صنعت سرب بر اساس 

به  توجه  با  کرد:  عنوان  است،  شده  بنا  صادرات 

سیاست گذاری هایی که در این زمینه اتخاذ شده 

است سرمایه گذاری بسیاری در صنعت سرب انجام 
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برخوردار هستند، به سمت مکانیزه کردن سیستم های 

تولید خود حرکت کرده اند اما قسمت عمده ای از 

فعاالن صنعت سرب همچنان به صورت نیمه صنعتی 

مشغول به کار هستند و کمتر از 30 درصد واحد های 

تولیدی به صورت صنعتی فعالیت دارند. البته برخی 

تولیدکنندگان به سبب تجربه باال، دست به نوآوری 

زده و برخی تجهیزات مورد نیاز خود را ساخته اند؛ با 

پتــــانســـیل ساخت  وجـــود متخصــــصان داخــــلی، 

ماشین آالت در داخل کشور وجود دارد اما داشتن 

منابع مالی کافی برای به روز رسانی تجهیزات الزم 

است. تا زمانی که تولیدکننده روند سودآوری 

نداشته باشد نمی تواند اقدامات توسعه ای را در 

دستور کار خود قرار دهد. به عنوان مثال واحدی که 

با 10 درصد توان خود فعالیت می کند در وضعیت بقا 

قرار دارد نه در وضعیت توسعه.

لزوم آموزش های فنی  
فتح الّله پور در رابطه با کمبود نیروی انسانی 

متخصص، عنوان کرد: علی رغم وابستگی این 

صنعت به افراد متخصص، نیروی انسانی فعال در این 

صورت  به  افراد  اکثر  است؛  محدود  بسیار  حوزه 

ظرفیت های  از  و  هستند  به کار  مشغول  تجربی 

دانشگاهی بهره الزم برده نمی شود. البته مراکز علمی 

هم در این زمینه   فعالیتی ندارند و دانشجو یانی که 

آموزش می بینند از اطالعات الزم برخوردار نیستند؛ 

با آموز ش های کاربردی می توان از نیروی های جوان 

جامعه برای ارتقای صنعت کشور بهره برد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی صنایع به نوبه 

خود آالینده هستند اما سنگ اندازی برخی سازمان های 

دولتی در مسیر تولید باعث کند شدن سرعت حرکت 

صنعتگران شده است. تمام واحد های تولیدی ملزم 

هستند، تا آب، خاک و هوا را آلوده نکنند و واحد های 

تولیدکننده سرب هم از این قاعده مستثنی نیستند 

پس نباید آالینده ها را وارد محیط زیست کنند. به 

و  فیلتراسیون کوره ها  با  تولیدکنندگان  دلیل  همین 

سولفورزدایی، از این امر جلوگیری می کنند اما بدون 

برخی  از  استفاده  کارشناسی،  و  تخصصی  نظرات 

تجهیزات و ماشین آالت خاص در روند تولید از سوی 

این سازمان ها الزامی شده است.

موقعیت  دلیل  به  کشور  تولیدکنندگان  شد. 

جغرافیایی ایران، می توانند از کشور های همسایه 

همچون عراق، افغانستان، ارمنستان و گرجستان که 

نیستند، مواد  برخوردا  زیر ساخت های مناسب  از 

اولیه مورد نیاز خود را وارد کرده و به تولید محصول 

واحد های  درصد   80 حاضر  حال  در  اما  بپردازند 

تولیدی سرب، نیمه فعال و یا غیرفعال هستند؛ اگر 

این واحد ها مجددا وارد مدار تولید شوند، می توانند 

برای کشور ارزش  افزوده ریالی و ارزی چشمگیری به 

همراه داشته باشند.

مدیرعامل شرکت تولید فلزات نارگان به مقایسه 

جایگاه ایران نسبت به کشور های همسایه از نظر دانش 

ایران  و گفت:  پرداخت  تولید محصوالت  میزان  و 

نسبت به  کشور های همسایه از دانش فنی باالتری 

برخوردار است اما در خصوص کشور هایی مانند ترکیه 

صدق  موضوع  این  توسعه یافته  کشور های  یا  و 

تجهیزات،  نظر  از  ما  بهره وری  میزان  نمی کند. 

ماشین آالت و انرژی پایین بوده و به همین دلیل باید در 

زمینه پیشرفت و ارتقای تکنولوژی، گام های بلند تری 

برداریم. مجموعه های بزرگ که از منابع مالی کافی 
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بورس و  اقتصاد

 نگرانی تحلیلگران نسبت به افزایش قیمت فلزات پایه

تاکید فعاالن بازار بر ضرورت تامین مواد اولیه حیاتی باتری
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 نگرانی تحلیلگران نسبت به افزایش قیمت فلزات پایه

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از خبرگزاری رویترز، تحلیلگران بر این باورند 

که بازیابی اقتصادی چین ممکن است منجر به ایجاد 

روند صعودی در این بازار نشود و قیمت ها افزایش 

بیشتری را به نسبت رشد اقتصادی تجربه کنند.

سال 2023  در  قیمت  میانگین  پیش بینی های 

برای تمام فلزات پایه بورس فلزات لندن پایین تر از 

قیمت سال 2022 و سطح معامالت فعلی است.

به نظر می رسد که روند نزولی در موجودی های 

کاهش  موجب  لندن،  فلزات  بورس  انبار  ذخایر 

اما  است  شده  قیمت ها  افزایش  در  محدودیت 

تحلیلگران بر این باورند روند عرضه پس از تجربه 

ویروس  به واسطه شیوع  اعمال شده  قرنطینه های 

کرونا و افزایش قیمت  انرژی برق بازیابی شود.

روند عرضه در سال 2024 متمایزکننده خواهد بود 

و فلزاتی چون مس، آلومینیوم و قلع عملکرد بهتری از 

نیکل، سرب و روی در بحث عرضه خواهند داشت. 

قیمت مس متاثر از وضعیت اقتصادی   
چین

ایجاد  بر  تمرکز  حال  در  سرمایه گذاران 

موقعیت های خرید در فلز مس به عنوان یکی از 

اجزای مهم و تاثیرگذار بر روند بازیابی گسترده تر 

معامالت اقتصادی در چین هستند.

قیمت تسویه نقدی مس بورس فلزات لندن در 

روز سه شنبه 31 ژانویه 2023 حدود 9,07۵ دالر در 

هر تن بود که نسبت به ابتدای این ماه 10 درصد 

افزایش داشت.

بسیاری بر افزایش بیش از حد قیمت ها معتقد 

هستند. 31 تحلیلگر پیش بینی می کنند که قیمت 

نقدی مس به طور متوسط به 8,2۵0 دالر در هر تن 

در سه ماهه دوم سال 2023 کاهش یابد و در سه 

ماهه چهارم به 8,7۵0 دالر برسد.

دالری   8,62۵ قیمــت  پیش بینــی  میانگیــن 

بــرای کل ســال 2023، حــدود 2.1 درصــد کمتــر از 

میانگیــن ســال 2022 کــه حــدود 8,814 دالر در هــر 

تن بود، است.

کاپیتــال  تحقیقاتــی  شــرکت  از  نقــل  بــه 

اکونومیکــس، در حالــی کــه همه از تاثیــر آغاز مجدد 

فعالیت هــای عــادی فراینــد تولیــد پــس از توقــف 

اجــرای قرنطینــه مرتبــط بــا شــیوع ویــروس کرونــا در 

چیــن بــر قیمــت مــس اطــالع دارنــد، بــه نظر می رســد 

ــد  بســیاری ایــن پیش بینــی را افزایــش احتمالــی رون

تقاضا در این بازار تلقی می کنند.

چین به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده فلزات 

در جهان هنوز با مشکالتی در بخش امالک مواجه 

بخش  کند.  احیا  را  آن  که  است  درصدد  و  بوده 

امالک تاثیر رشد کمتری بر روند صادرات در دیگر 

نقاط جهان دارد.

که   »Saxo Bank« مالی  خدمات  شرکت 

پیش بینی می کند روند بهبود تقاضا در چین از سه 

ماهه دوم سال 2023 آغاز شود، اعالم کرد: اینکه 

روند رشد تقاضا از اوایل ماه ژانویه 2023 آغاز شده 

است، غیرقابل انکار بوده اما زمان بندی آن مقداری 

با پیش بینی  این شرکت تفاوت دارد.

شــتاب بازیابــی اقتصــادی چیــن و افزایش تقاضا 

پنل هــای  چــون  تجدیدپذیــری  انرژی هــای  بــرای 

نقلیــه  وســایل  و  بــادی  نیروگاه هــای  خورشــیدی، 

الکتریکــی، منجــر بــه افزایــش تقاضــا بــرای فلــز مــس 

می شــود و قیمــت آن بــه 9,200 دالر در هــر تــن در 

سال 2024 افزایش می یابد.

کاهش روند صعودی قیمت ها، موجب افزایش 

عرضه فلزات پایه روند تدریجی مثبتی را از ابتدای سال 202۳ آغاز کرد و شاخص بورس فلزات 
لندن »LME« با در نظر گرفتن آغاز مجدد فعالیت های عادی فرایند تولید پس از توقف اجرای قرنطینه 

مرتبط با شیوع ویروس کرونا در چین، حدود 9.4 درصد در ماه ژانویه 202۳ افزایش یافت.
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ظرفیت تولید در معادن خواهد شد و انتظار می رود 

در  جهانی  بازار  در  تنی  هزار   379 عرضه  مازاد 

سال های 2023 و 2024 حفظ شود.

بازیابی روند عرضه فلزات پایه  
در واقع، بازیابی روند عرضه احتماال به اندازه 

بازیابی روند تقاضای چین در سال 2023 برای قیمت 

فلزات مهم تلقی  می شود. طبق پیش بینی 12 نفر از 

تحلیلگران بازار، انتظار می رود که تنها فلز روی در 

و کسری  با کسری عرضه مواجه شود  سال 2023 

عرضه آن به 19,۵00 تن برسد.

تحلیلگران پیش بینی می کنند که بازار فلز روی 

در سال 2024 به 123 هزار تن مازاد عرضه برسد و 

میانگین قیمت نقدی بورس فلزات لندن از 3,484 

دالر در سال 2022، به 3,042 دالر در هر تن در سال 

2023 کاهش یابد.

به عالوه تحلیلگران پیش بینی می کنند میانگین 

قیمت نقدی فلز سرب بورس فلزات لندن از 2,1۵3 

دالر در هر تن در سال 2022، به 2,040 دالر در سال 

2024 و حجم 183 هزار تن مازاد در سال های 2023 و 

2024 برسد.

در  نیکل  تجمعی  مازاد  حجم  می رود  انتظار 

که  برسد  تن  هزار  از 216  بیشتر  به  مشابه  مدت 

نشان دهنده افزایش ظرفیت تولید در کشور اندونزی 

است. بنابراین جای تعجب نیست که تحلیلگران 

پیش بینی قیمت های بسیار پایین تری برای نیکل 

را دارند و انتظار می رود با در نظر گرفتن قیمت 

تسویه نقدی 29,400 دالری آن در روز سه شنبه 

31 ژانویه 2023، قیمت متوسط آن به 24 هزار دالر 

در هر تن در سال 2023 و 22 هزار دالر در هر تن 

در سال 2024 برسد.

وضعیت عرضه آلومینیوم کمی متعادل تر به نظر 

می رسد و پیش بینی می شود میانگین مازاد عرضه از 

80 هزار و ۵3۵ تن در سال 2023، به 92 هزار و 100 تن 

در سال 2024 برسد.

ایــن ارقــام نســبت بــه حجــم 60 میلیــون تنــی این 

فلــز در بــازار جهانــی ناچیــز بــه نظــر می رســد کــه 

نشــان دهنده احتیــاط در پیش بینــی در مــورد تاثیــر 

مــداوم قیمت گــذاری ایــن فلــز بــا توجــه بــه افزایــش 

قیمــت انــرژی بــرق بــر میــزان تولیــد واحدهــای ذوب 

در  بــرق  ســهمیه بندی های  برخــی  و  اروپــا  در 

استان های چین مانند استان یون نان است.

و  آلومینیوم  قیمت  میانگین  کاهش  اگرچه 

رسیدن آن به 2,488 دالر در هر تن در سال 2023 

در  محدودیت ها  ادامه  اما  می شود  پیش بینی 

سمت تولید، موجب افزایش اندک قیمت و رسیدن 

آن به 2,600 دالر در سال 2024 خواهد شد.

چالش های پیش روی پیش بینی قیمت   
فلزات پایه

یادآور  قلع  قیمت  پیش بینی  وضعیت 

چالش هایی در مسیر پیش بینی قیمت کاالها است. 

در همین رابطه قیمت قلع بورس فلزات لندن در 

طول سال 2022 به باالترین حد خود یعنی ۵1 هزار 

دالر در هر تن و کمترین قیمت در دو سال اخیر 

خود یعنی 17,3۵0 دالر رسید.

پیش بینی می شود میانگین قیمت قلع در سال 

به 23,670 دالر در هر تن برسد که کاهش   2023

شدیدی نسبت به میانگین قیمت 31,362 دالر در 

هر تن آن در سال 2022 دارد. 17 تحلیلگر بازار که در 

نظرسنجی پیش بینی قیمت قلع مشارکت داشتند، 

اعالم کردند فلز قلع قیمت 30,9۵9 دالر و قیمت 

19,014 دالری را تجربه خواهد کرد.

در  قیمت  پیش بینی  میانگین  اوصاف،  این  با 

به قیمت  به طور شگفت آوری نزدیک  ژانویه 2022 

نوسانات  از  واقعی 34,880 دالری در سالی مملو 

باالی قیمتی بود.

همچنین میانگین قیمت مس )9,370 دالر در هر 

تن در مقابل 8,814 دالر( و قیمت روی )3,22۵ دالر 

در مقابل 3,484 دالر( بسیار نزدیک به پیش بینی ها 

بود. میانگین پیش بینی سرب با قیمت دو هزار و 

با  مشابه  تقریبا  تن  هر  در  سنت   ۵0 و  دالر   1۵۵

آن در سال  میانگین واقعی دو هزار و 1۵3 دالری 

2022 بود.

بیشترین اختالف قیمتی در سال 2022 متعلق به 

قیمت نیکل بود؛ جایی که میانگین قیمت پیش بینی 

شده آن که 19,921 دالر در هر تن ارزیابی شد، بسیار 

کمتر از میانگین قیمت 2۵,627 دالری آن در سال 

2022 بود.

تعداد کمی از تحلیلگران بازار توانستند مقیاس 

اختالل در بازار که در ماه مارس زمانی که کاهش 

شدید قیمت نیکل، بورس فلزات لندن را مجبور به 

پیش بینی  کرد،  روز   6 مدت  به  معامالت  توقف 

کنند. در این زمان، تحلیلگران در سال 2022 نیز پس 

از افزایش شدید قیمت در پایان سال 2021، رویکردی 

محتاطانه از خود بروز دادند.

این احتیاط در پیش بینی قیمت در سال 2022 به 

خوبی ثابت شد؛ چراکه حاشیه سود فلزات پایه در 

نیمه دوم سال 2022 کاهش یافته بود.

بنابرایــن یــک حس آشــناپنداری در مــورد افزایش 

اولیــه قیمــت در ســال 2023 و حــس احتیــاط در 

پیش بینــی قیمــت در آخریــن نظرســنجی تحلیلگران 

وجــود دارد. اینکــه آیــا ایــن حــس آشــناپنداری بــرای 

دومیــن ســال متوالــی وجود خواهد داشــت یــا خیر را 

گذر زمان مشخص خواهد کرد.
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 تاکید فعاالن بازار بر ضرورت تامین مواد اولیه حیاتی باتری
می گیرد،  بیشتری  شتاب  جهانی  سطح  در  تجدیدپذیر  انرژی های  به  گذار  که  حالی  در 
مشارکت کنندگان فعال بازار در سراسر زنجیره ارزش باتری در اروپا پروژه های خود را با سرعت 

بیشتری ادامه می دهند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

مدیر   ،»Fastmarkets« موسسه  از  نقل  به   و 

بازرگانی شرکت »Rock Tech Lithium« و مدیر 

مصاحبه ای  در   ،»RTT Lithium« شرکت 

اختصاصی به موسسه »Fastmarkets« اعالم کرد 

اولیه  مواد  مدت  طوالنی  تامین  برای  رقابت  که 

حیاتی باتری منجر به پتانسیل رشد تقاضای عظیم 

آن خواهد شد.

از  تولید  اولین واحد   »Rock Tech« شرکت

هیدروکسید  لیتیوم  تبدیل  تولید  واحد  پنج 

آلمان  گوبن  شهر  در  را  خود  شده  برنامه ریزی 

را ه اندازی خواهد کرد. کشور آلمان قرار است با 

در  را  پروژه هایی  که  مذکور  حوزه  فعاالن  دیگر 

سراسر زنجیره ارزش باتری در آلمان و کشورهای 

اصلی  کانون  به  می کنند،  را ه اندازی  همسایه 

تولید خودروهای الکتریکی در اروپا تبدیل شوند.

کــه  کــرد  بیــان   »Mirco Wojnarowicz«

تاسیسات تبدیل برنامه ریزی شده برای پاسخگویی 

بــه حجــم تقاضــای اروپــا بــرای هیدروکســید لیتیــوم 

راه اندازی می شود.

 از آنجایی که لیتیوم هیدروکسید ماندگاری 

تبدیل  ظرفیت  تعیین  دارد،  محدودی  بسیار 

لیتیوم در مجاورت تاسیسات تولید سلول کاتد 

و باتری بسیار مهم است.

که  کرد  اعالم   »RTT Lithium« شرکت 

 Rock« شرکت  بین  اخیر  مشترک  سرمایه گذاری 

Tech« و شرکت تجارت کاال »Transamine«، با 

هدف تامین مواد اولیه مورد نیاز برای بهره برداری از 

تاسیسات تبدیل شهر گوبن آلمان است.

جــردن رابرتــز، تحلیلگــر مــواد اولیــه باتــری در 

ــا بیــش  ــان کــرد: ب موسســه »Fastmarkets« بی

ــرآوری شــخص ثالــث  ــن ظرفیــت ف از ۵00 هــزار ت

برنامه ریــزی شــده در اروپــا، رقابــت بــرای تامیــن 

واحدهــای  تغذیــه  بــرای  اولیــه  مــواد  امنیــت 

تولیــدی شــدیدتر خواهــد شــد. تخصــص شــرکت 

و  اولیــه  مــواد  معامــالت  در   »Transamine«

مالــی  منابــع  بــه  دسترســی  بــرای  آن  توانایــی 

بســیار بیشــتر از شــرکت »Rock Tech« اســت 

کــه ایــن موضــوع بــه ایــن شــرکت اجــازه می دهــد 

ــه  ــر ب ــری پایدارت ــا بات ــه یــک محصــول ب ــر ارائ ــا ب ت

بــازار اروپــا تمرکــز کنــد؛ بــدون اینکــه مشــکلی در 

تولیــدی  واحدهــای  تغذیــه  و  خــوراک  تامیــن 

داشته باشد.

 2023 ژانویه  ماه  در   »Rock Tech« شرکت 

شروع  مجوز  اخیرا  پروژه  این  که  کرد  اعالم 

و  است  کرده  دریافت  را  اولیه  ساخت وساز 

آینده  اولیه راه اندازی آن در هفته های  کارهای 

این  راه اندازی  می رود  انتظار  شد.  خواهد  آغاز 

تاسیسات تولید در سال 202۵ آغاز شود و هدف 

این شرکت تولید 24 هزار تن هیدروکسید لیتیوم 

در سال است.

فراتر از افزایش ظرفیت های تولید خودروهای 

الکتریکی، تمرکز کوتاه  مدت در صنعت بر تامین 

تامین  زنجیره های  ایجاد  و  مربوطه  اولیه  مواد 

انعطاف پذیر و جای گزیده است.

اولیه  مواد  تحقیقات  رئیس  آدامز،  ویلیام 

باتری در موسسه »Fastmarkets« مطرح کرد: 

اروپا  در  که  فرآوری  پروژه های  می رسد  نظر  به 

برنامه ریزی و راه اندازی می شوند، فرایند تولید 

خود در اروپا را قبل از شروع فعالیت پروژه های 
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آغاز   معادن  و  شور  آب  از  لیتیوم  استخراج 

فعال  که  می رسد  نظر  به  بنابراین  می کنند. 

واردات  به  اروپا  تولیدی  و  فرآوری  واحدهای 

واحدهای لیتیومی وابسته خواهند بود.

تالش مضاعف برای تامین مواد اولیه   
حیاتی باتری ها

را  خود  تالش های  غربی  کشورهای  اقتصاد 

مورد  زیرساخت های  و  اولیه  مواد  تامین  برای 

نیاز برای رسیدن به اهداف جاه طلبانه گذار به 

انرژی های تجدیدپذیر افزایش می دهند. توسعه 

و  جای گزیده  شارژ  قابل  باتری های  اکوسیستم 

استراتژی های  اجرای  در  مهمی  نقش  پایدار، 

آن ها خواهد داشت.

اخیرا  آمریکا  متحده  ایاالت  زمینه،  این  در 

شاهد مجموعه ای از سرمایه گذاری های عظیم 

در اکوسیستم باتری خودروهای الکتریکی بوده 

تورم  کاهش  قانون  طبق  مشوق هایی  که  است 

که  شده  ارائه  آن  برای  آمریکا   2022 سال   در 

ایاالت  در  تولید  و  استخراج  تشویق  آن  هدف 

تامین  زنجیره  یک  ایجاد  و  آمریکا  متحده 

یکپارچه تر برای خودروهای الکتریکی که معموال 

متکی  باتری  و  حیاتی  معدنی  مواد  واردات  به 

هستند، در این کشور است.

در پاسخ به این اقدامات ایاالت متحده آمریکا، 

 Green Deal« بر  مبنی  طرحی  اروپا  اتحادیه 

Industrial Plan« را در ابتدای ماه فوریه 2023 

ارائه کرد تا گذار به انرژی های تجدیدپذیر اتحادیه 

تکمیل  طرح  این  هدف  بخشد.  سرعت  را  اروپا 

به  نظارتی  محیط  ساده سازی  و  قبلی  طرح های 

منظور استقرار سریع ظرفیت های تولید مبتنی بر 

طرح انتشار برایند صفر، تسهیل دسترسی به منابع 

مالی و تامین مواد اولیه حیاتی است.

عالوه براین طرح ها، قوانین قبلی مانند قانون 

 2022 سال  پایان  در  که  اروپا  حیاتی  اولیه  مواد 

توسط رئیس کمیسیون اروپا اورسوال فون درالین 

باتری  ارزش  زنجیره  یک  ایجاد  از  که  اعالم شد 

اولیه  مواد  تهیه  به  اشاره  با  اروپا  در  جایگزیده 

مورد نیاز حیاتی به منظور دستیابی به اهداف 

گذار به انرژی تجدیدپذیر اتحادیه اروپا در گذار 

به اقتصاد مبتنی بر این انرژی ها حمایت می کند.

کرد:  تصریح   »Mirco Wojnarowicz«

قانون مواد اولیه حیاتی اتحادیه اروپا احتماال بر 

مشارکت استراتژیک برای تهیه مواد اولیه و نگه 

داشتن این مواد در بازار داخلی اتحادیه اروپا از 

طریق بازیافت تکیه خواهد کرد زیرا این قاره از 

مدت ها پیش فعالیت بسیاری از معادن خود را 

متوقف کرده است.

وی افزود: به همراه کشورهایی مانند استرالیا 

و کانادا، وجود این مشارکت استراتژیک احتماال 

ایجاد  باعث  متمرکز،  اکوسیستم های  بر  عالوه 

شبکه ای از متحدان تجاری و بازارهای قدرتمند 

 »Rock Tech Lithium« و شرکت خواهد شد 

در مرکز این مشارکت ها قرار خواهد داشت.

به طور  همچنین   »Rock Tech« شرکت 

مستقیم در یک پروژه معدنی صنایع باالدستی 

در استان انتاریو کانادا سرمایه گذاری می کند. 

مجوزها  صدور  از  درصد   ۵0 از  بیش  عالوه  به 

جورجیا  دریاچه  از  استخراج  پروژه  شروع  برای 

این شرکت تکمیل شده است. این پروژه شامل 

یک مرکز تغلیظ برای تولید کنسانتره اسپودومن 

قابل حمل و فروش است که فعالیت آن در سال 

202۵ آغاز خواهد شد.
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فلزات  آلیاژی و آلیاژها

 آغاز رسمی سازی معدنکاری دستی فلز کبالت در کنگو

افزایش قیمت کبالت در معامالت بورس آتی

رقابت چین و آمریکا در واردات تیتانیوم فلزی

»Trafigura« واکنش بازار نیکل به اتهامات کالهبرداری شرکت

عوامل موثر در افزایش شدید قیمت در بازارهای مولیبدن
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 آغاز رسمی سازی معدنکاری دستی فلز کبالت در کنگو

تا  دارد  این کشور تصمیم  کنگو،  از دولت جمهوری دموکراتیک  طبق گزارش دریافتی جدید 
معدنکاری دستی »ASM« فلز کبالت را به طور رسمی اعالم کند. این کشور از تاخیر به وجود آمده در 

افتتاح یک نهاد جدید مسئول خرید تمام مواد تولیدشده توسط معدنکاری دستی انتقاد کرد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از موسسه »Fastmarkets«، این گزارش 

در روز چهارشنبه هشتم ماه فوریه 2022 توسط مرکز 

تجارت و حقوق بشر »NYU Stern« و مرکز تجارت 

و حقوق بشر ژنو منتشر شد. در این بیانیه آمده 

است که شرکت های الکترونیکی و تولیدکنندگان 

خودرو باید   با سهام داران برای توسعه استانداردهای 

مشترک و استراتژی های اجرایی در برنامه معدنکاری 

دستی کنگو همکاری کنند.

تداوم عدم پذیرش چنین رسمی سازی ضربه  

به بانک هایی است که تمایلی به سرمایه گذاری 

جمهوری  در  کبالت  فلز  دستی  معدنکاری  در 

دموکراتیک کنگو که حدود 20 درصد از تولید این 

تشکیل  را  جهانی  تولید  از  درصد   10 و  کشور 

می دهد، ندارند.

و  رسمی سازی  که  است  این  امر  این  دلیل 

توسعه استانداردها این امکان را فراهم می کند تا 

تمام مواد تولیدشده توسط معدنکاری دستی در 

زنجیره تامین به طور رسمی پذیرفته شوند. پیش از 

این، نگرانی ها در مورد استفاده از کودکان کار، به 

عالوه عوامل دیگر از جمله استانداردهای ضعیف 

زیست محیطی و ایمنی، شرکت ها را به مهندسی 

صورت  در  باتری  تامین  زنجیره های  از  کبالت 

امکان و کاهش قیمت سوق داده بود.

جرمــی ویــر، مدیــر اجرایــی شــرکت تجــاری 

موسســه  بــه  مصاحبــه ای  در   ،»Trafigura«

»Fastmarkets« اعــالم کــرد کــه خریــداران کاالهــا 

ــر منشــاء تامیــن مــواد اولیــه و  به طــور فزاینــده ای ب

همچنیــن ســازگاری آن هــا بــا محیط  زیســت متمرکز 

شده اند و تنها قیمت را مد نظر قرار نمی دهند.

در حالی که استفاده از کبالت را نمی توان 

به طور کامل در تولید باتری های به کار رفته در 

خودروهای الکتریکی کنار گذاشت، بازار این فلز 

عرضه  در  اشباع  وضعیت  به  حاضر  حال  در 

مورد  در  نگرانی ها  که  حدی  تا  است؛  رسیده 

منشاء تولید آن و توسعه پروژه های جدید افزایش 

موسسه  تحلیلگران  گفته  به  است.  یافته 

مازاد  حجم  می رود  انتظار   ،»Fastmarkets«

کبالت در سال 2023 به حدود سه هزار تن و در 

سال 2024 به 13 هزار تن برسد.

پــروژه  کبالــت  جدیــد  پروژه هــای  از  یکــی 

»Mutoshi« بــوده کــه قــرار اســت در ســال 2023 

فعالیــت آن آغــاز شــود. پــروژه »Mutoshi« پیش تــر 

محــل اجــرای یــک پــروژه آزمایشــی بــرای رســمی 

کــردن معدنــکاری دســتی بــه مدیریت شــرکت های 

و  اســتخراج  اکتشــاف،  شــرکت  و   »Trafigura«

بــه  متعلــق   »Chemaf« معدنــی  مــواد  فــرآوری 

جمهوری دموکراتیک کنگو بود.

دلیل  به   2020 مارس  ماه  در  پروژه  این 

همه گیری کرونا به حالت تعلیق درآمد و ابزارهای 

جایگزینی برای کسب درآمد در اختیار معدنکاران 

دستی محلی قرار گرفت. بعدها مشخص شد که 

به دلیل تغییرات در قانون جمهوری دمکراتیک 

کنگو که به موجب آن در ماه مارس 2021 شرکت 

Entreprise Générale du Cobalt« EGC« یک 

نهاد دولتی که وظیفه خرید کل کبالت معدنکاری 

دستی را بر عهده داشت، تاسیس شد، عملیات 

بهره برداری دوباره آغاز نشده است.

تعلیق  از  پس  ماه  چند  طی  گزارشات  طبق 

صورت گرفته، معدنکاران دستی در پروژه کبالت 
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»Mutoshi« دیگر نمی توانستند به وسیله روش 

استخراج روباز که با ماشین های حفاری عملیات 

حفر سطحی گودال آن انجام شده بود، به سنگ 

معدن کبالت برسند. بنابراین آن ها تصمیم به آغاز 

حفر گودال های عمیق در این معدن گرفتند. پس 

از پایان عملیات رسمی سازی، معدنکاران دستی 

حصار دسترسی را برداشتند و استفاده از کارت 

شناسایی متوقف شد.

طبق این گزارش در حال حاضر حدود 1۵ هزار 

معدنکار دستی در این پروژه فعالیت می کنند که 

عملیات  زمان  در  آن ها  تعداد  برابر  پنج  تقریبا 

رسمی سازی است.

عملیاتی نشدن تاسیس نهاد دولتی   
)Entreprise Générale du Cobalt) EGC

در این گزارش اعالم شده که تاسیس نهاد دولتی 

Entreprise Générale du Cobalt« EGC« هنوز 

یک   »Trafigura« شرکت  است.  نشده  عملیاتی 

قرارداد تجاری با نهاد دولتی »EGC« دارد که به 

موجب آن شرکت »Trafigura« باید تامین مالی و 

نصب  معدنکاری دستی،  تحت  مناطق  مدیریت 

ایستگاه های خرید سنگ معدن و هزینه های تامین 

مالی مربوط به خرید، تبدیل و تحویل هیدروکسید 

کبالت به مصرف کنندکان نهایی را انجام دهد.

 »Trafigura« نیکلسون، مدیر شرکت جیمز 

اعالم کرد این شرکت معتقد است که تشکیل و 

عملیاتی سازی نهاد دولتی »EGC« توسط دولت 

جمهوری دموکراتیک کنگو یکی از درخشان ترین 

بهبودهای  ایجاد  برای  گرفته  صورت  اقدامات 

مورد نیاز در این راستا است.

وی افزود که این شرکت به توافق تجاری خود با 

نهاد دولتی »EGC« و تامین نیاز مبرم کشور کنگو 

وسیع  مقیاس  در  رسمی سازی  فرایند  آغاز  برای 

بخش معدنکاری دستی فلز کبالت متعهد است. 

در حال حاضر، شرکت »Trafigura« تنها شرکتی 

 »EGC« دولتی  نهاد  از  خرید  به  مجاز  که  است 

است.  به عالوه این شرکت دیگران را تشویق می کند 

که رویکرد آن ها را دنبال و در ایجاد تغییرات معنادار 

در تامین فلز کبالت مشارکت کنند. وظیفه نهاد 

دولتی »EGC« اعمال انحصار در کشور کنگو بر 

تامین کبالت از طریق معدنکاری دستی با فرآوری 

مورد نیاز قبل از صادرات و انجام معامالت است.

اســتاندارد جدیــد اعمــال شــده توســط این نهاد 

شــامل رعایــت حقــوق بشــر، مســئولیت اجتماعــی 

دارای  و  زیســت محیطی  قوانیــن  بــا  مطابــق  و 

قابلیت های پایش است.

پایان  تجاری  تاثیر  به  همچنین  گزارش  این 

فرایند رسمی سازی اشاره کرد. همچنین در این 

از پروژه »Mutoshi« توسط  به استفاده  گزارش 

شرکت »Trafigura« طبق یک توافق نامه که بر 

اساس آن معدنکاران دستی، سنگ معدن کبالت 

را مستقیم و با شفافیت کامل در قیمت گذاری به 

شرکت »Chemaf« می فروختند، اشاره شد.

در ایــن گــزارش اعــالم شــد کــه ایــن ســنگ 

معــدن کبالــت، زمانــی کــه فــرآوری آن انجــام شــد، 

پــروژه  از  کــه  بین المللــی  خریــداران  اختیــار  در 

مذکــور حمایــت می کننــد و مــواد مــورد نیــاز خــود 

را بــر اســاس تضمین هــای تحلیلگــران شــخص ثالث 

تامین می کنند، قرار می گیرد.

در ادامــه ایــن گــزارش آمــده اســت کــه رابطــه 

مناســب بین شــرکای پروژه، موجب انعطاف پذیری 

جهــت همــکاری در معدنــکاری بــه منظــور مذاکــره 

معدنــکاران  از  نمایندگــی  بــه  قیمت هــا  ســر  بــر 

محلی شد.

فرایند  که  اکنون  شد  اعالم  گزارش  این  در 

رسمی سازی به پایان رسیده و تاسیس نهاد دولتی 

 »Entreprise Générale du Cobalt «EGC

هنوز عملیاتی نشده است، اوضاع متفاوت به نظر 

می رسد. معدنکاران پروژه »Mutoshi« می توانند 

قیمت  به  فقط  را  پروژه  این  در  تولیدی  کبالت 

پیشنهادی شرکت های واسطه چینی فعال در این 

پروژه بفروشند. در این گزارش بیان شده است که 

با  تجاری  ارتباط  هیچ  واسطه  شرکت های  این 

شرکت »Chemaf« دارنده حق امتیاز انحصاری 

این پروژه ندارد اما در پروژه فعالیت دارند.

شرکت های واسطه چینی سپس سنگ معدن 

به شرکت های بزرگ تر فرآوری  را  خریداری شده 

کبالت در چین می فروشد. بنابراین معدنچیان تا 

زمانی که قیمت ها افزایش پیدا نکند، دیگر امکان 

ذخیره سنگ معدن در انبار و مذاکره بر سر تعیین 

قیمت آن را نخواهند داشت.

طبق این گزارش حدود 1۵ معدن از 19 معدن 

دموکراتیک  جمهوری  در  کبالت  صنعتی  تولید 

کنگو در سال 2020 تحت مالکیت و یا تامین مالی 

شرکت های چینی بوده است.

استخراج  و  معدنکاری دستی  حال،  عین  در 

جمهوری  در  بزرگ  مقیاس  در  صنعتی  معدنی 

دموکراتیک کنگو در هم تنیده شده اند و کبالت 

دستی  معدنکاری  پروژه های  در  شده  استخراج  

معموال وقتی با کبالت استخراج  شده صنعتی در 

پاالیشگاه های جمهوری دموکراتیک کنگو و چین 

گسترده تری  تامین  زنجیره  وارد  می شود،  ادغام 

خواهند شد.

موجب  دستی  معدنکاری  وسیله  به  تولید 

افزایش حجم قابل  توجهی از این فلز در زنجیره 

شرکت  شد.  خواهد  کبالت  بین المللی  تامین 

»Trafigura« اعالم کرد این مواد استخراج شده 

در یک محیط غیرقانونی و ناامن تولید می شود که 

در آن نقض حقوق بشر امری رایج است. شرکت 

»Trafigura« از همه افراد فعال در زنجیره تامین 

این  رسمی سازی  فرایند  برای  تا  کرد  درخواست 

با  پایدار  توسعه  به  کمک  از  اطمینان  و  بخش 

یکدیگر همکاری کنند.
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 افزایش قیمت کبالت در معامالت بورس آتی
قیمت کبالت در ۶ ماه گذشته با کاهش رشد حجم تقاضا درست زمانی که روند عرضه در بازار کاهش 

یافته بود، با روند نزولی مواجه شد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از خبرگزاری رویترز، قیمت فلز کبالت پس 

از رسیدن به باالترین سطح چهار ساله خود یعنی 40 

دالر در هر پوند در ماه می سال 2022، به 17 دالر در 

هر پوند کاهش یافت که نشان از گسترش چرخه های 

افت وخیز قیمت در طوالنی مدت دارد.

این امید وجود داشت که روند وضعیت قیمت و 

عرضه کبالت در حال حاضر به لطف تقاضای فزاینده 

در بخش خودروهای الکتریکی »EV« کمی متفاوت 

باشد اما این وضعیت برای دیگر فلزات موجود در 

باتری ها با توجه به افزایش تقاضا برای فلزات مبتنی 

بازار  نبوده است.  انرژی های تجدیدپذیر چنین  بر 

کبالت سهم خود را نسبت به بازار لیتیوم از دست 

داده است زیرا بازار خودروهای الکتریکی چین به 

طور خاص به سمت باتری های غیرکبالتی تمایل پیدا 

کرده اند. ترس از کمبود حجم عرضه، جای خود را به 

حجم مازاد در سال های آینده خواهد داد.

تغییر ناگهانی در رویکرد افزایش قیمت و روند 

صعودی بازار منجر به افزایش فعالیت های مرتبط با 

ثبت قراردادهای کبالت بورس »CME« شده است 

زیرا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به تغییر این 

چشم انداز در بازار واکنش نشان می دهند.

 

تغییر چشم انداز در بازار کبالت و تمایل   
به باتری های غیرکبالتی

بخش  به  هنوز  کبالت  فلز  تقاضای  میزان 

خودروهای الکتریکی وابسته است اما اکنون این 

وابستگی در شرایط تغییر قرار دارد.

موسسه  ماهه  سه  گزارش  آخرین  اساس  بر 

کبالت، فروش خودروهای با انرژی نو در سه ماهه 

چهارم سال 2022 نسبت به مدت مشابه سال 2021، 

حدود ۵6 درصد افزایش یافت و استفاده از کبالت 

 60 از  بیش  الکتریکی،  خودروهای  باتری های  در 

درصد در کل سال 2022 رشد پیدا کرد.

این نرخ رشد چشمگیر اگر همچنان تمایل به 

به عنوان  چین  برای  غیرکبالتی  باتری های  سمت 

بزرگ ترین بازار خودروهای برقی جهان را ایجاد کند، 

ادامه خواهد یافت.

باتری های لیتیوم آهن فسفات »LFP« در حال 

حاضر حدود 30 درصد از کل حجم بازار را تشکیل 

می دهند؛ سهمی که احتماال با تالش خودروسازان 

برای کاهش هزینه ها در عرصه افزایش رقابت ها، به 

روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

این تغییر تمایل به باتری های غیرکبالتی از این 

لیتیوم  قیمت  چگونه  که  دارد  حکایت  موضوع 

همچنان به روند افزایشی خود ادامه می دهد؛ در 

حالی که قیمت کبالت در حال کاهش است.

همچنین استفاده از کبالت با روند نزولی فروش 

اقالم الکترونیکی مانند تلفن همراه و بازیابی تولید 

بخش هوافضا با توجه با قرنطینه های مرتبط با شیوع 

کرونا کاهش یافته است.

طــــــــبق گــــــزارش شرکــــــــت خـــــــدمات مـــــــالی 

»Macquarie Bank«، رشـــد کلـــی تقاضـــا در ســـال 

ـــه 7.8 درصـــد در ســـال 2022  2021، از 19.3 درصـــد ب

کاهـــش یافـــت و احتمـــاال در ســـال 2023 بـــه ۵.9 

درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

در مقابل، به لطف شروع مجدد فعالیت های 

و  کنگو  دموکراتیک  جمهوری  در  تولید  ظرفیت 

کارخانه های  در  تولید  افزایش ظرفیت های جدید 

تولید نیکل اندونزی که کبالت را به عنوان محصول 

جانبی تولید می کنند، حجم عرضه به سرعت در 

حال رشد است.

در   »Tenke Fungurume« معدن  وضعیت 

کنگو نشان از افزایش عرضه کبالت دارد. در عین 

حال عملیات بهره برداری از معدن در حال حاضر 

ادامه دارد اما روند صادرات به دلیل اختالف بین 

شرکت  و   »Gecamines« دولتی  معدنی  شرکت 

»CMOC« چین متوقف شده است.

 ،»Macquarie Bank«  به گفته شرکت خدمات مالی

متوقف شدن فعالیت معدن »Tenke« که ظرفیت 

تولید کبالت آن 18 هزار و ۵00 تن در ســال 2021 بود، 

ــاه مــدت موجــب افزایــش قیمت هــا خواهــد  در کوت

بــه  بلندمــدت  در  می شــود  پیش بینــی  امــا  شــد 

وضعیت مازاد در عرضه برسد.
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افزایش قراردادهای آتی کبالت در   
»CME« بورس

معدن  عرضه  توقف  منفعت های  از  یکی 

»Tenke« در بازار کبالت را بورس »CME« تجربه 

کرد که از اواسط سال 2022، شاهد افزایش شدید 

فعالیت در زمینه ثبت قراردادهای آتی مرتبط با فلز 

کبالت بوده است.

در همین رابطه، بورس »CME« اولین بورسی 

نبود که سازوکار ثبت قرارداد کبالت را ایجاد کرد. 

بورس فلزات لندن »LME« اولین بورسی بود که 

قرارداد  ثبت  سازوکار   2010 سال  در  بار  نخستین 

کبالت با شرط تحویل در بازار فیزیکی را ایجاد کرد.

فعالیت هــای مرتبــط بــا ثبــت قراردادهــا قبــل از 

رســیدن بــه اوج خــود در ســال 2018، زمانــی کــه 

نگرانی هایــی مبنــی بــر اینکــه برخــی از برند هــای 

ــدن از بخــش  ــزات لن ــورس فل ــت ثبــت  شــده ب کبال

معدنــکاری دســتی کنگــو تهیــه شــده اند و بــا نقــض 

پیوســته  به طــور  بوده انــد،  مرتبــط  بشــر  حقــوق 

افزایش یافت.

این موضوع موجب اقدام بورس فلزات لندن 

جهت گنجاندن معیارهای تامین و عرضه منابع در 

زنجیره تامین در تمام برندهای فلزات ثبت شده 

قراردادهای  ثبت  روند  اقدام  این  با  اما  بود  خود 

کبالت هم هرگز بازیابی نشدند.

فقط 290  در سال 2022  قراردادها  ثبت  تعداد 

قرارداد بود و ذخایر ثبت شده بدون احتساب فلز در 

انتظار بارگیری در بازار فیزیکی به 1۵7 تن یا فقط 46 

تن کاهش یافت.

بــه نظــر می رســد مصرف کننــدگان در صنعــت 

فلــزات بــه طــور انبــوه بــه محصــوالت ارائــه شــده در 

ســازوکار جدیــد بــورس »CME« روی آورده انــد کــه 

در پایــان ســال 2020 ایجــاد شــد. ارزیابــی موسســه 

فلــزات عرضــه  نشــان می دهــد   »Fastmarkets«

شــده بــا گریــد اســتاندارد، در انبــار گمــرک روتــردام 

تسویه می شدند.

در همین رابطه، حجم معامالت در سال 2022 

بیش از چهار برابر افزایش یافت و به 17 هزار و 119 

قرارداد در بورس »CME« رسید. تعداد ثبت قرارداد 

ماه ژانویه 2023 به پنج هزار و 127 قرارداد رسید که 

یک رکورد ماهانه جدید محسوب می شد.

تعــداد قراردادهــای بــاز از دو هــزار و 38۵ قرارداد 

در مــاه مــی ســال 2022، بــه 16 هــزار و 970 قــرارداد در 

پایــان مــاه ژانویــه 2023 رســید. شــایان ذکــر اســت کــه 

تعــداد قراردادهــای بــاز بــه یــک حالــت ثبــات طبــق 

پیش بینــی  و  رســید  گرفتــه  صــورت  بررســی های 

می شــود ادامــه رونــد صعــودی موقعیت هــای خریــد 

و فروش تا ماه دسامبر 202۵ ادامه داشته باشد.

واضح است که افزایش قیمت در ماه می 2022 

و سقوط متعاقب آن، فعالیت های پوششی ریسک 

قابل  توجهی را هم از سوی تولیدکنندگان و هم از 

سوی مصرف کنندگان به طور غیرمستقیم از طریق 

محصوالت ساختار یافته سفارشی با بانک ها و معامله 

گران ایجاد کرده است.

با توجه به تاریخچه افت وخیز فلز کبالت، امکام 

ایجاد یک بازار آتی باثبات مدت هاست که به تعویق 

افتاده است. 

انشعاب بازارهای کبالت در چین و   
کشورهای غربی

فلزات  معامالت  قرارداد  ثبت  سازوکار  ایجاد 

حل  راه  یک  روتردام،  بندر  در   »CME« بورس 

کشورهای  رویکردهای  به  متمایل  قیمت گذاری 

غربی بود که جریان عظیم محصوالت واسطه کبالت 

از کنگو و اندونزی به چین را دربر نمی گرفت. در 

عین حال بازارهای کبالت در چین و کشورهای غربی 

در حال انعشاب از یکدیگر هستند.

بخــش   »LFP« باتری هــای  کــه  حالــی  در 

ــازار خودروهــای الکتریکــی چیــن را  رو به رشــدی از ب

بــه خــود اختصــاص می دهنــد، خودروســازان غربــی 

همچنــان بــه شــدت بــه ســمت اســتفاده از نیــکل و 

کبالت برای بهبود بهره وری انرژی تمایل دارند.

با این حال، بسیاری از خودروسازان غربی به 

در  کنگو  کبالت  از  استفاده  به  نسبت  شدت 

محصوالت خود محتاط هستند زیرا می ترسند برند 

کار  کودکان  به کارگیری  با  آن ها  ارزشمند  فلزات 

بازار  که  دارد  وجود  پتانسیل  این  باشد.  مرتبط 

جهانی کبالت با مازاد عرضه ساختاری مواجه شود 

اما امکان مواجه بازارهای غربی با کمبود فلز مورد 

نیاز بازرگانان نیز وجود دارد.

در همین راستا اقدامات دولتی، خواه قانون 

کاهش تورم در ایاالت متحده آمریکا باشد و خواه 

برنامه »REPowerEU« در اروپا، موجب افزایش 

تقاضا برای خودروهای الکتریکی خواهد شد و در 

اولیه  مواد  تامین  برای  وارداتی  منابع  حال  عین 

ساخت باتری را محدود می کند زیرا هم آمریکا و 

هم اروپا در تالش هستند که وابستگی خود را به 

تامین  برای  جهانی  تقالی  دهند.  کاهش  چین 

رسیده  پایان  به  وضوح  به  حاضر  حال  در  کبالت 

است، اما  به نظر می رسد این مسئله برای کشورهای 

غربی تازه آغاز شده باشد.
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 رقابت چین و آمریکا در واردات تیتانیوم فلزی
تیتانیوم،  فلزی استراتژیک است که در صنایع حساس و کاربردهای ویژه نظیر موتور هواپیما و ساختمان 
داخلی آن به کار می رود. از این  رو مصرف کنندگان اصلی این محصول اغلب در زمره کشورهای پیشرفته و 
صنعتی جای می گیرند. آمریکا و چین، بزرگ ترین واردکنندگان فلز تیتانیوم در جهان به شمار می روند. 
بزرگ ترین مبدا صادراتی تیتانیوم فلزی ژاپن است که حدود 40 درصد بازار جهانی فلز تیتانیوم را در انحصار 
خود دارد. اگرچه کاربرد اصلی فلز تیتانیوم در صنعت هوا و فضا است و تقاضا برای این فلز به روند رشد این 
صنعت بستگی دارد اما با توجه به اینکه در سالیان اخیر از این فلز در کاربردهای پزشکی نیز استفاده 
می شود، کاربرد آن در حوزه پزشکی می تواند تاثیر قابل  توجهی بر تجارت جهانی این فلز داشته باشد؛ کما 
اینکه در دوران همه گیری ویروس کرونا برخالف سایر کامودیتی ها، بازار جهانی تیتانیوم به سبب مصرف آن 

در صنایع پزشکی اندکی رشد یافت.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 

و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی 

آرمان آتورپات، تیتانیوم فلزی است که چگالی کم 

و مقاومت باالیی دارد. این فلز به شدت در برابر 

خوردگی در آب دریا، تیزاب سلطانی و کلر مقاوم 

بوده و از همین  رو دارای کاربردهای ویژه ای است. 

به دو صورت  تیتانیوم در صنایع  عمده مصرف 

فلزی و دی اکسید تیتانیوم است. شکل فلزی آن به  

دلیل دشواری تهیه و خالص سازی آن کاربردهای 

حساس  صنایع  برخی  در  اما  دارد  محدودتری 

ناگزیر از شکل فلزی این ماده استفاده می شود. 

امروزه فلز تیتانیوم به  عنوان یک فلز استراتژیک در 

تجهیزات  هواپیما،  داخلی  ساختمان  و  موتور 

حمل ونقل، صنایع شیمیایی، واحدهای مولد برق، 

صنایع آلیاژی، ساخت زیردریایی ها، کارخانه های 

ساخت مواد شیمیایی، دستگاه های خنک کننده 

نیروگاه های هسته ای و حرارتی و ده ها مورد دیگر 

کاربرد دارد. گفتنی است ساالنه تنها ۵ درصد از 

تیتانیوم استخراجی به  شکل فلزی مورد استفاده 

قرار می گیرد. تیتانیوم فلز سبکی است که هر روزه 

قطعات  ساخت  در  آن  از  جدیدی  کاربردهای 

مختلف هواپیما کشف می شود. اگرچه از تیتانیوم 

بیشتر در ساخت اجزای درونی موتورهای هواپیما 

آن در  آلیاژهای  از  استفاده  اما  استفاده می شود 

ساخت بدنه هواپیما نیز رایج است. دالیل اصلی 

استفاده از تیتانیوم بر روی بدنه هواپیما، نسبت 

استحکام به وزن کم، مقاومت در برابر خوردگی 

زیاد و تحمل در برابر آسیب  های خارجی است. 

بنابراین این ماده برای جایگزینی فوالد و آلومینیوم 

در برخی کاربردهای با استحکام باال بسیار مناسب 
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است زیرا سبک تر از فوالد بوده و دو برابر قوی تر از 

آلومینیوم است.

سبقت آمریکا از چین در واردات فلز   
تیتانیوم

در این گزارش تجارت جهانی تیتانیوم فلزی 

جهانی  واردات  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد 

تیتانیوم فلزی و بزرگ ترین واردکنندگان آن در بازه 

زمانی 10 ساله 2012 تا 2021 در نمودار 1 به تصویر 

کشیده شده است. همان  طور که نمودار مذکور 

نشان می دهد، واردات این فلز در بازه زمانی مورد 

بررسی کاهش  یافته و از 120 هزار تن به کمتر از 80 

هزار تن رسیده است. به  عبارتی دیگر، واردات فلز 

بررسی  مورد  زمانی  بازه  طی  جهان  در  تیتانیوم 

ساالنه به  طور متوسط حدود ۵ درصد کاهش یافته 

است. چنان که در نمودار مشخص است، آمریکا به  

جهان  کشورهای  پیشرفته ترین  از  یکی  عنوان 

واردات و بالطبع مصرف باالیی از تیتانیوم فلزی 

دارد که از دالیل این امر، پیشرفته بودن صنعت هوا 

و فضای این کشور است. این کشور 33 درصد از 

واردات جهانی را به خود اختصاص داده و در سال 

2021، رتبه نخست واردات تیتانیوم فلزی را از آن 

خود کرده است. آمریکا همچنین در زمره کشورهای 

پیشرفته و صنعتی جای می گیرد و تقاضای قابل 

صنایع  در  صرفا  که  تیتانیوم  فلز  برای  توجهی 

حساس به کار می رود، دارد و یکی  از بهترین مقاصد 

تجاری برای این فلز به   شمار می رود.

 در ادامــه بررســی تجــارت جهانــی ایــن فلــز، 

بزرگ تریــن  و  تیتانیــوم  فلــز  جهانــی  صــادرات 

صادرکننــدگان آن طــی بازه زمانی 2012 تــا 2021 مورد 

بررســی قرار گرفته اســت. همان  طور که در نمودار 

ــز تیتانیــوم در  2 نیــز مشــخص اســت، صــادرات فل

بــازه زمانــی مــورد بررســی رونــدی مشــابه واردات آن 

پیمــوده و همــواره در نوســان بــوده اســت امــا بــه  طور 

کلــی می تــوان گفــت رونــد صــادرات ایــن محصــول 

کاهشــی بــوده و از 108 هــزار تــن در ســال 2012 بــه 76 

هزار تن در ســال 2021 رســیده اســت. این به معنای 

کاهــش ســاالنه 3.8 درصدی صــادرات این محصول 

در بــازه زمانــی 2012 تــا 2021 اســت. بــا توجــه بــه ایــن 

ایــن  صادراتــی  مبــدا  بزرگ تریــن  ژاپــن  نمــودار، 

محصــول شــناخته می شــود و حــدود 40 درصــد از 

صــادرات جهانــی ایــن محصــول در انحصــار ژاپــن 

اســت. از دالیــل ایــن امــر می تــوان بــه این نکته اشــاره 

کــرد که شــرکت های ژاپنــی »Toho« و »Osaka« از 

در  فلــزی  آلومینیــوم  تولیدکننــدگان  بزرگ تریــن 

گریدهــای بــاال هســتند. ژاپــن، تامین کننــده اصلــی 

تیتانیوم مناســب در کاربردهای هوا و فضا اســت و 

حــدود 80 درصــد نیــاز آمریــکا بــه تیتانیــوم فلــزی 

توسط این کشور تامین می شود.

پس  از ژاپن، قزاقستان بیشترین سهم صادرات را 

در اختیار دارد. همان  طور که نمودار 2 نیز گویا 

از  قزاقستان  سهم  مذکور  زمانی  بازه  در  است، 

صادرات فلز تیتانیوم افزایش  یافته، در حالی  که 

سهم روسیه و اوکراین کاهش  یافته است؛ اگرچه 

از  بسیاری  بازار  دیدن  آسیب  باعث  کرونا  ظهور 

کامودیتی ها شد اما کاربرد فلز تیتانیوم در ابزار 

پزشکی موجب باال رفتن آمار تجارت این محصول در 

دوره  فراگیری ویروس کرونا شد. عالوه براین، با توجه 

یافت  این ویروس در کشور چین ظهور  اینکه  به 

فلز  برای  کشور  این  تقاضای  که  است  مشخص 

تیتانیوم در سال 2021 روبه افزایش رفت و در پی آن 

واردات فلز تیتانیوم به این کشور نیز افزایش یافت.

 

آینده بازار تیتانیوم فلزی  
فلــز تیتانیــوم از صنعــت هــوا و فضــا تاثیــر 

مســتقیم می پذیــرد؛ بنابرایــن پیش بینــی می شــود 

بــه  دلیــل افزایــش تقاضــا بــرای ســفرهای هوایــی و 

و  تجهیــز  بــه  هوایــی  خطــوط  نیــاز  همچنیــن 

بــازار  هوایــی،  نــاوگان  هواپیماهــای  نوســازی 

قابــل   رشــد  شــاهد  آینــده  در  فلــزی  تیتانیــوم 

پیش بینی هــای  بــه  توجــه  بــا  باشــد.  توجهــی 

تــا ســال 2026  فلــز احتمــاال  ایــن  بــازار  موجــود، 

حدود 8.3 درصد رشد خواهد یافت.
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 واکنش بازار نیکل به اتهامات کالهبرداری شرکت 
»TRAFIGURA«

هلدینگ  و   »UD Trading« از جمله شرکت  در سراسر جهان  نیکل  بازار  مشارکت کنندگان 
 »Trafigura« نسبت به اتهام کالهبرداری سیستماتیک مطرح شده توسط شرکت »TMT Metals«

که می تواند منجر به زیان ۵۷۷ میلیون دالری شود، واکنش هشدارآمیزی نشان دادند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

شرکت   ،»Fastmarkets« موسسه  از  نقل  به   و 

فوریه 2023  ماه  پنج شنبه 9  روز  در   »Trafigura«

اعالم کرد که این شرکت علیه پراتیک گوپتا، تاجر 

مستقر در دبی و شرکت های تحت مدیریت او از 

 TMT« و هلدینگ »UD Trading« جمله شرکت

Metals«، اقدام قانونی انجام خواهد داد.

در حــال حاضر مشــخص نیســت که ایــن پرونده 

در کدام حوزه قضایی در حال رسیدگی است.

  بــــــــر اســـــــــاس ســــــوابق نـــهــــــــاد دولــــــــتی 

 TMT« هلدینـــگ   ،»UK Companies House«

Metals« مســـتقر در بریتانیـــا، گوپتـــا را بـــه عنـــوان 

مدیـــر خـــود در اســـناد ذکـــر کـــرده اســـت. هیـــچ یـــک از 

موسســـه  درخواســـت های  بـــه  شـــرکت  دو  ایـــن 

»Fastmarkets« بـــرای اظهـــار نظـــر در ایـــن رابطـــه تـــا 

زمـــان نوشـــتن ایـــن گـــزارش پاســـخ نداده انـــد. اتهـــام 

کالهبـــرداری مطـــرح شـــده شـــامل خریـــد نیـــکل صـــادر 

شـــده از طریـــق کشـــتی های کانتینربـــر در ســـال 2022 

بـــود و شـــرکت »Trafigura« ادعـــا می کنـــد کـــه 

بخـــش کوچکـــی از نیکل هـــای خریـــداری شـــده از ایـــن 

شـــرکت ها بـــه محـــض رســـیدن بـــه مقصـــد بازرســـی 

شـــده اند و مشـــخص شـــده اســـت کـــه کانتینرهـــا 

 »Trafigura« شـــرکت  نیســـتند.  نیـــکل  حـــاوی 

ــرداری  ــام کالهبـ ــه اتهـ ــد کـ ــا می کنـ ــن ادعـ همچنیـ

مطـــرح شـــده شـــامل توصیـــف غیرواقعـــی و ارائـــه 

انـــواع اســـناد جعلـــی بـــرای محمولـــه ارســـالی اســـت. 

در حالـــی کـــه طبـــق گزارش هـــا، اکثـــر بـــار ایـــن 

ـــه نشـــده اند و در  ـــوز تخلی محموله هـــای ارســـالی هن

انتظـــار بازرســـی بیشـــتر هســـتند، یـــک تاجـــر تخمیـــن 

می زنـــد کـــه بـــه دلیـــل اتهـــام کالهبـــرداری مطـــرح 

شـــده، ایـــن شـــرکت ها بـــا ضـــرر ۵77 میلیـــون دالری 

از  تعـــدادی  گفتـــه  بـــه  شـــد.  خواهنـــد  مواجـــه 

مشـــارکت کنندگان بـــازار نیـــکل، مقیـــاس ضمنـــی 

ــر ایـــن  ــام کالهبـــرداری مطـــرح شـــده مبتنـــی بـ اتهـ

اطالعـــات مالـــی تکان دهنـــده بـــوده اســـت و بـــرای 

مـــورد  از شـــرکت ها نگرانی هایـــی را در  بســـیاری 

ـــکل  ـــازار نی ـــن اتهـــام مطـــرح شـــده در ب پیامدهـــای ای

ایجـــاد می کنـــد.در حـــال حاضـــر، نـــوع محمولـــه 

صـــادر شـــده کـــه می توانـــد نیـــکل کالس یـــک بـــا 

غلظـــت 99.8 درصـــد یـــا بیشـــتر )مـــواد قابل عرضـــه در 

بـــورس فلـــزات لنـــدن( یـــا نیـــکل کالس دو ماننـــد فـــرو 

نیـــکل باشـــد، هنـــوز مشـــخص نیســـت. یـــک منبـــع 

 »Fastmarkets« آگاه از وضعیـــت بـــازار بـــه موسســـه

اعـــالم کـــرد کـــه احتمـــال دارد نـــوع ایـــن محمولـــه 20 

هـــزار تنـــی صـــادر شـــده کاتـــد نیـــکل برش نخـــورده 

ـــن  ـــل  توجهـــی اســـت. ای باشـــد کـــه حجـــم بســـیار قاب

حجـــم 20 هـــزار تنـــی نیـــکل، نزدیـــک بـــه یـــک درصـــد از 

کل حجم تولید نیکل در ســـطح جهان و بیش از 2.۵ 

درصـــد از حجـــم تولیـــد نیـــکل کالس یـــک در ســـطح 

جهانی را نشان می دهد. 

این حجم نشان دهنده بیش از 46 درصد از کل 

ذخایر نیکل است که در حال حاضر تحت سیستم 

حواله ای بورس فلزات لندن در سطح جهان است. 

یک تاجر تخمین می زند که چنین حجمی به 880 

کانتینر حمل بار 20 فوتی نیاز دارد. یک تاجر دیگر 

بیان کرد که مقیاس مطلق حجمی که در مورد آن 

است.  شگفت انگیز  بسیار  می شود،  صحبت 

مشارکت کنندگان بازار پیش بینی می کنند که دو 

زمینه اصلی پیامد ناخوشایند این مسئله، پیامدهای 

تعیین قیمت ها و تامین مالی معامالت است.

افزایش قیمت نیکل پس از انتشار بیانیه   
»Trafigura« مطبوعاتی شرکت

در پــی انتشــار اولیــه بیانیــه مطبوعاتــی شــرکت 

»Trafigura«، قیمــت ســه ماهــه نیکل بــورس فلزات 

لنــدن نوســانات قابــل  توجهــی را تجربــه کــرد؛ بــه 

طــوری کــه بــا بیــش از یــک هــزار دالر در هــر تــن 

افزایــش، بــه 28 هــزار و 490 دالر در هــر تــن رســید و در 

نهایــت دوبــاره قیمــت آن کاهــش یافــت و ســپس 

مجدد افزایش را تجربه کرد.

قیمــت ســه ماهــه نیــکل در پایــان روز معامالتی 9 

فوریــه 2023 بــه 29 هــزار و 142 دالر در هــر تــن رســید 

کــه نســبت بــه روز قبــل از آن 6.4 درصــد افزایــش 

داشــت. قیمــت روزانــه نیکل در ایــن بازه زمانی بیش 

از یک هزار و 6۵0 دالر در هر تن رشد پیدا کرد.

قیمــت ســه ماهــه نیــکل از آن زمــان به ســطح قبل 

از انتشــار بیانیه مطبوعاتی در خصوص طرح دعوی 

شــرکت »Trafigura« کاهــش یافــت؛ بــه طــوری کــه 

قیمــت ســه ماهــه نیــکل اخیــرا 27 هــزار و 99۵ دالر در 

بــازار  مشــارکت کنندگان  شــد.  معاملــه  تــن  هــر 

خاطرنشــان کردنــد کــه بــا توجــه بــه حجــم اتهــام 

کالهبــرداری مطــرح شــده، امــکان نوســانات قیمــت 

بیشتر در بازار وجود دارد.

یــک تاجــر عنــوان کــرد کــه قیمت هــا در حــال 
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حاضــر مســتعد تغییــرات هســتند. وی در ادامــه بیان  

کــرد کــه اگــر بــازار با کمبــود 20 هزار تنی نیکل مواجه 

ویــژه  بــه  قیمت هــا  افزایــش  شــاهد  بایــد  باشــد، 

پریمیوم هــا بــود. پریمیــوم بــازار فیزیکــی بــرای کاتــد 

برش نخــورده در حــال حاضــر به طــور قابــل  توجهــی 

باالتر از نرم معمول در مناطقی مانند اروپا است.

کاتد  پریـــمیوم   »Fastmarkets« موســـــــسه   

برش نخورده نیکل را در روز هفتم ماه فوریه 2023 حدود 

400 تا 8۵0 دالر در هر تن با شرط تحویل به انبارهای بندر 

بازار  مشارکت کنندگان  کرد.   ارزیابی  روتردام 

خاطرنشان کردند که اتهام کالهبرداری مطرح شده، 

عامل مهمی در افزایش قیمت نیکل بورس فلزات 

لندن در ماه های اخیر بوده است.

قیمت سه ماهه نیکل بورس فلزات لندن در 

دو ماه گذشته یعنی در روزهای هشتم و 28 ماه 

ماه  اول  و   2023 ژانویه  ماه  سوم   ،2022 دسامبر 

فوریه 2023 به باالی 30 هزار دالر در هر تن رسید.

در آن زمان، بسیاری از مشارکت کنندگان بازار 

این افزایش قیمت ها را به فقدان حجم معامالتی در 

بورس فلزات لندن نسبت دادند که ثبت قراردادها را 

در برابر نوسانات قیمتی آسیب پذیر کرد اما بسیاری 

قیمت ها  افزایش  این  که  می زنند  حدس  اکنون 

می تواند نتیجه تالش های شرکت »Trafigura« برای 

مسدود کردن موقعیت های پوشش ریسک مرتبط با 

این معامالت باشد.

شــرکت »Trafigura« در اواخــر مــاه دســامبر 

2022 هنگامــی کــه بخــش کوچکــی از کانتینرهــای 

 UD« حمــل بــار نیــکل خریــداری شــده از شــرکت

Trading« و هلدینــگ »TMT Metals« بــه محــض 

رســیدن بــه مقصــد بازرســی شــدند و مشــخص شــد 

حاوی نیکل نیستند، از این موضوع آگاه شد.

موســـســـه  بـــــه  مصـــــرف کنـنـدگـــان  از  یــکی 

»Fastmarkets« اعالم کرد به دلیل حجم بزرگ این 

محموله، باید یک موقعیت پوشش ریسک مرتبط با 

چنین معامالتی وجود داشته باشد.

اگــر مشــخص شــد کــه کانتینرهــای حامــل 

نیــکل فروختــه توســط شــرکت »UD Trading« و 

هلدینــگ »TMT Metals« آن حجــم مــورد توافــق 

طرفیــن کــه در دســامبر 2022 فروختــه شــد نبــود، 

ایــن  کــردن  مســدود   »Trafigura« شــرکت 

موقعیــت را مدنظــر قــرار خواهــد داد. ایــن فرضیــه 

بعید به نظر می رســد که برای مشــارکت کنندگان 

ایجــاد کنــد زیــرا  نیــکل تســلی خاطــر  بــازار  در 

فعلــی  مبنــای  قیمــت  افزایــش  نگــران  بســیاری 

نیــکل هســتند؛ ایــن در حالــی اســت کــه بــورس 

فلــزات لنــدن بــه دنبــال کســب اعتبــار مجــدد از 

دســت رفتــه خــود در بــازار نیــکل اســت و بــه نظــر 

ــازار رویدادهــای اتفــاق افتــاده در مــاه  می رســد ب

مــارس 2022 را فرامــوش کــرده و بــه آن توجهــی 

نشان نمی دهد.

افزایش نگرانی ها در مورد تامین مالی   
معامالت نیکل

ــرای  ــی بـــ ــلی نــــگرانـــ ــه اصــــ ــن زمینــــ دومیــــــ

ایــن  پیامدهــای  بــازار،  در  مشــارکت کنندگان 

اتهامات بر تامین مالی معامالت نیکل است. 

 »Fastmarkets« موسسه  به  معامله گر  یک 

اعالم کرد این موضوع می تواند تاثیرات وسیعی در 

می تواند  حتی  و  باشد  داشته  نیکل  بازار  سراسر 

موجب غیرقابل معامله شدن و توقف فروش نیکل در 

بازار شود.باید به این موضوع اشاره کرد که دیگر 

معامله گران در بازار بر این تاثیرگذاری واقف هستند. 

یکی دیگر از معامله گران اعالم کرد که برخی بانک ها 

از پرداخت وام اجتناب می کنند و برخی دیگر نرخ  

سود بازپرداخت وام را در پرتو چنین تحوالتی افزایش 

می دهند. وی افزود که در هر صورت، همه از وقوع 

چنین اتفاقاتی متضرر خواهند شد. بازار نیکل موارد 

دیگری از کالهبرداری ها را نیز تجربه کرده است که 

نشان دهنده ارزش باالی این فلز به عنوان یک کاال 

است، هرچند طرح چنین اتهاماتی در این مقیاس 

از  مواردی  تاریخی،  لحاظ  است.از  نادر  بسیار 

محور  حول  بیشتر  نیکل  به  مربوط  کالهبرداری 

کالهبرداری در انبارهای ذخیره نیکل بوده است که 

در آن شرکت ها حجم فلز نیکلی را می فروشند که 

وجود خارجی ندارد و یا به چندین مشارکت کنندگان 

بازار، مقدار زیادی از یک حجم مشابه از این فلز را 

بانک   ،2017 سال  در  مثال،  عنوان  می فروشند.به 

»ANZ« قربانی یک کالهبرداری در خرید موجودی 

نیکل ذخیره شده در انبار شد که بیش از 300 میلیون 

دالر برای بانک هزینه داشت.

در همان سال، شرکت »Natixis« با حکم دادگاه 

 »Marex« عالی بریتانیا از شرکت کارگزاری کاالی

شکایت کرد تا 32 میلیون دالر برای خسارات ناشی از 

جعل فروش نیکل موجود در انبار کاالها، به نفع خود 

غرامت دریافت کند. چنین اتفاقاتی منجر به تغییر 

بازار می شود. در سال  این  به  نگرش وام دهندگان 

2021، به بانک های مستقر در سوئیس توصیه شد که 

رویه های استانداردتری در مورد تامین مالی کاال برای 

کاهش پتانسیل زیان های آتی شامل کالهبرداری ها را 

اتخاذ کنند.  در حال حاضر، هیچ اقدام فوری در 

مواجهه با این اتهامات جدید در مورد کالهبرداری ها 

دقت  به  بازار  فعاالن  اگرچه  است؛  نشده  ارائه 

پیامدهای احتمالی این اتفاقات را زیر نظر دارند اما 

انتشار چنین اخباری به عنوان نقطه سیاه دیگری در 

صنعت نیکل توصیف شده است.
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  عوامل موثر در افزایش شدید قیمت
در بازارهای مولیبدن

نوسانات اخیر قیمت مولیبدن رکوردهای باالیی را در بازارهای جهانی ثبت کرده است و عواملی چون 
احساسات در بازار و میزان عرضه و تقاضا، موجب تغییر قیمت ها فراتر از انتظارات فعاالن بازار شده است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات  آنالین« 

و به  نقل از موسسه »Platts«، قیمت روز فرومولیبدن 

در 30 ژانویه 2023 حدود 1۵ دالر در هر کیلوگرم 

یعنی 18 درصد افزایش یافت که باالترین رکورد ثبت 

 »Platts« شده از زمان انتشار قیمت توسط موسسه

در فوریه سال 1987 در حدود 36 سال پیش است. 

قیمت فرومولیبدن 6۵ درصد موسسه »Platts« در 

اروپا در انبار بندر روتردام از 8۵ دالر تا 88 دالر در هر 

کیلوگرم در روز 29 ژانویه 2023 به 99 دالر تا 104 دالر 

در هر کیلوگرم در روز 30 ژانویه 2023 رسید. موسسه 

 S&P Global« شرکت  از  بخشی   »Platts«

Commodity Insights« است.

بازار،  در  روزانه  قیمت  افزایش  جدیدترین 

موسسه  در  شده  ثبت  قیمت  افزایش  باالترین 

تا تاریخ مذکور است و به همین دلیل   »Platts«

باعث  بازار مولیبدن در مورد عواملی که  فعاالن 

نوسانات قیمت آن می شوند، اطمینان ندارند.

قیمت های مولیبدن در اروپا در روز 31 ژانویه 

2023 به 103 دالر تا 10۵.۵۵ دالر در کیلوگرم افزایش 

یافت و تا روز 6 فوریه در حدود 98.۵ دالر تا 99 دالر 

در هر کیلوگرم باقی ماند.

 آخرین باری که قیمت فرومولیبدن اروپا سه 

رقمی شد، روز 26 می 200۵ بود که در آن روز قیمت 

فرومولیبدن در حدود 97 تا 101 دالر در هر کیلوگرم 

ارزیابی شد. این افزایش قیمت به دلیل کاهش حجم 

استخراج  معادن  فعالیت  توقف  دلیل  به  عرضه 

مولیبدن در شهر  هولوداو در چین در پی وقوع یک 

حادثه صنعتی مرگبار اتفاق افتاد. مشکالت عرضه 

مولیبدن با ایجاد تنگناهایی در ظرفیت تولید آن در 

دیگر کشورها تشدید شد.

با این حال، وجود چنین مشکالت و تنگناهایی 

به عنوان اتفاقی بسیار غیرمنتظره  تلقی نشد؛ چراکه 

و  عرضه  زنجیره  از  نهایی  مصرف کننده  صنایع 

تقاضای مولیبدن در بازار حمایت به عمل آوردند.

 حتــی بــر اســاس ارزیابی هــای انجــام شــده و بــا 

توجــه بــه افزایــش قیمــت انــرژی و اختــالل در زنجیره 

ارزش  گرفتــن  نظــر  در  بــا  ســال 2022،  در  تامیــن 

ــدن و وجــود عوامــل متعــددی کــه  تئوریکــی مولیب

موجــب ثبــت باالتریــن قیمت ها شــدند، قیمت های 

اخیــر فرومولیبــدن با پریمیوم باالیی معامله شــدند. 

حــال ایــن ســوال مطــرح می شــود کــه چگونــه قیمــت 

مولیبدن تا این حد افزایش یافت؟

نوسانات در روند تقاضای مولیبدن  
حــاوی  کربنــی  فــوالد  بــرای  تقاضــا  رونــد 

ــه  مولیبــدن از بخــش حفــاری دریایــی همچنــان ب

فعالیــت  زیــرا  اســت  مانــده  باقــی  خــود  قــوت 

حفــاری دریایــی بــه دلیــل افزایــش قیمــت نفــت 

همچنان افزایشی ارزیابی می شود.

محصوالت  قیمت  آمریکا،  متحده  ایاالت  در 

لوله کشی مربوط به تولید نفت و گاز )فعالیت های 

حفاری( تنها به دلیل فصلی بودن عرضه و تقاضا 

تعداد  معموال  زمستان  فصل  در  یافت.  کاهش 

دکل های حفاری در خلیج مکزیک کاهش می یابد و 

در بازار محصوالت لوله کشی مربوط به تولید نفت و 

گاز این باور وجود دارد که تعداد دکل ها ممکن است 

به سرعت در فصل بهار بازیابی شوند.
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با این حال، برخی بر افزایش تقاضا در این بازار 

اعتقادی ندارند. برخی از منابع تولیدکننده فوالد 

زنگ نزن در اروپا اعالم کردند که میزان مصرف آن ها 

نسبت به سطوح قبل از آغاز شیوع ویروس کرونا 30 

درصد کاهش یافته است.

به طور کلی تر، فعاالن بازار اظهار داشتند که 

چگونه تقاضای ضعیف در پایان سال 2022 موجب 

ایجاد محدودیت در تسویه قراردادهای بلندمدت با 

تولیدکنندگان شد و مصرف کنندگان را مجبور کرد 

در ماه دسامبر 2022 و سه ماهه اول 2023 به بازار 

فیزیکی رجوع کنند تا بتوانند تقاضای بهتر از حد 

انتظار را در سال 2023 پوشش دهند.

ــان ســال  ــی بیــان کــرد در پای یــک شــرکت معدن

2022 بــه دلیــل بحــران انــرژی و خطــر رکــود اقتصادی 

احســاس بدبینی در بازار وجود داشــت. بســیاری از 

مصرف کننــدگان نتوانســتند حجــم مــورد نیــاز خــود 

طبــق قراردادهــای ســاالنه را تامیــن کنند و به همین 

دلیــل بــه بــازار فیزیکــی مراجعــه کردنــد. برخــی 

متقاضــی رفــع تامیــن نیــاز خــود در بــازار هســتند اما 

کاالی مــورد نیــاز آن هــا در بــازار وجــود نــدارد. بــه 

همیــن دلیــل می تــوان بیــان کــرد کــه از نظــر تولیــد، 

بازار مولیبدن با مشکل مواجه است.

اولیه  با مشکالتی در مورد مواد  این موضوع 

عرضه شده در بازار از سوی یک معامله گر در روز 30 

ژانویه 2023 که موجبات افزایش بی سابقه قیمت ها 

عالوه  براین، از زمان شروع فرایند تولید در معدن 

عمل آوری   ،2016 سال  اوایل  در   »Las Bambas«

مولیبدن ثانویه قابل  توجهی  از طریق استخراج اولیه 

مس به مرحله تولید نرسیده بود. در همین رابطه 

حتی  یا  ساخت  مرحله  در  جدیدی  معدن  هیچ 

وجود  استخراج  مجوز  دریافت  برای  برنامه ریزی 

ندارد و بعید است که کسری عرضه در کوتاه  مدت 

یا حتی میان مدت برطرف شود.

اختالل در استخراج معادن مهم مولیبدن  
ناآرامی های داخلی در کشور پرو باعث شد که 

برخی معادن فعالیت خود را متوقف کنند. پرو از 

زمان استیضاح پدرو کاستیو ترونس، رئیس جمهور 

سابق و برکناری وی در ماه دسامبر 2022، شاهد 

ناآرامی هایی در این کشور است.

تعطیلی معدن »Las Bambas« به دنبال تعلیق 

 »Glencore  Antapaccay« فرایند تولید در معدن مس

در پرو در روز 20 ژانویه 2023، پس از آسیب رساندن 

که  ساختمانی  زدن  آتش  و  خودروها  به  معترضان 

کارگران در آن مستقر بودند، در کمپ این معدن 

صورت گرفت. یکی از استخراج کنندگان مولیبدن 

حال  در  مولیبدن  تولییدکنندگان  که  کرد  اعالم 

این  داخلی  ناآرامی های  و  پرو  وضعیت  تماشای 

کشور هستند که به اعتقاد برخی ممکن است حتی 

این وضعیت ناآرامی در سال 2023 هم ادامه داشته 

 Las« معدن  که  باورند  این  بر  منابع  برخی  باشد. 

Bambas« می تواند تاثیر بیشتری نسبت به آنچه 

قبال دیده شده بود، داشته باشد زیرا اعتراضات 

انباشت  و  ذخیره  و  فعالیت  ادامه  امکان  قبلی 

کنسانتره را در این معدن فراهم کرده بود اما در 

اعتراضات اخیر، فرایند تولید در این معدن متوقف 

 Las« شد. برخی دیگر در مورد تاثیری که معدن

خود  کوتاه  بهره برداری  عمر  طول  در   »Bambas

شاهد مسائل متعددی بوده است، سکوت کرده اند.

مشکالت تولید در اروپا  
مشکالت مربوط به تولید در اروپا، زنجیره تامین 

را با مشکالت بیشتری روبه رو  کرده است.

شرکت »Climax Molybdenum« در روتردام 

را فراهم آورد، تشدید شد.

یک شرکت انبارداری عرضه این مواد را محدود 

کرد و این بدان معناست که مشتریان نمی توانستند 

به حدود 200 تا 300 تن از مواد از قبل خریداری شده 

با  باشند. همین مشتریان  خود دسترسی داشته 

تعیین ضرب العجل برای تحویل حجم تقاضای مورد 

نیاز به بازار فیزیکی هجوم آوردند. بنابر ارزیابی های 

صورت گرفته توسط موسسه »Platts« حدود 300 

تن در روز 30 ژانویه 2023 و در زمان وقوع محدودیت 

حجم  این  شد.  معامله  اولیه  مواد  این  عرضه  در 

معامله شده بیش از حجم از قبل عرضه شده در 

زمان وجود محدودیت در بازار بود.

 

کسری عرضه مولیبدن  
از ماه اکتبر 2022، چهار جهش قیمت به میزان 

چهار دالر به ازای هر کیلوگرم یا بیشتر در یک روز 

معامالتی وجود داشت؛ در حالی که بازار ثبت این 

طوفان  یک  عنوان  به  را  باال  تاریخی  قیمت های 

قیمتی بدون عیب ونقص توصیف کرد.

کــه  باورنــد  ایــن  بــر  بــازار  ناظــران  از  برخــی 

قیمت هــای کنونــی در بــازار از ســال ها قبــل در حــال 

شــکل گیری بــوده اســت. فعالیــت معــادن اصلــی 

ســال 201۵  حــدود  از  اولیــه  مولیبــدن  اســتخراج 

ــه  ــود کــه همیــن موضــوع منجــر ب متوقــف شــده ب

محدودیت در عرضه این ماده در بازار شد.
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Freeport-« هلند، یکی از شرکت های تابعه شرکت

McMoRan«، در ماه دسامبر 2022 یک تعطیلی 

برنامه ریزی نشده را تجربه کرد اما این شرکت گفت 

که این مشکل حل شده است.

کمبــود خــوراک متالــورژی باعــث تاخیــر در 

تحویــل محصــوالت بــه برخی از مشــتریان متقاضی 

متالــورژی شــد. لینــدای هیــز، ســخنگوی شــرکت 

ایــن  کــه  کــرد  اعــالم   »Freeport-McMoRan«

شــرکت در حــال آغــاز مجــدد ذخیره موجــودی انبارها 

برای تولید محصوالت متالورژی و شیمیایی است.

کاهش در دسترس بودن محصوالت در بندر 

روتردام، قیمت های قابل وصول را برای معامله گران 

به ویژه با توجه به پوشش حجم عرضه در کوتاه  مدت 

که در ماه های اخیر وضعیت بازار را مشخص کرده 

است، افزایش داد.

وی افــزود: از آنجایــی کــه هیــچ مــاده اولیــه ای 

از  باالتــر  قیمت هــا  نــدارد،  وجــود  تولیــد  بــرای 

محدوده اعالم شده تعیین شده اند.

یــک تاجــر اروپایــی بیــان کــرد کــه اگــر مــواد 

اولیــه بــرای تولیــد وجــود نداشــته باشــد، تقاضایــی  

هــم از ســوی فعــاالن بــازار وجــود نخواهــد داشــت. 

بــه عــالوه تــا اواســط مــاه فوریــه 2023 هیــچ  گونــه 

ضرب العجلی در این رابطه وجود ندارد.

وی در ادامــه عنــوان کــرد کــه حجــم فــروش 

ایــن شــرکت بــرای تحویــل محصــول در مــاه ژانویــه 

2023 از قبــل در مــاه دســامبر 2022 انجــام شــده 

ــاال  ــا ب ــی کــه قیمت ه ــن حــال زمان اســت و در عی

خریــد  بــه  بیشــتری  مصرف کننــدگان  مــی رود، 

هنــوز  زمــان  آن  در  بنابرایــن  می آورنــد.  روی 

فرصــت زیــادی بــرای فــروش در نیمــه اول مــاه 

فوریه 2023 وجود داشت.

بنــدر  بــه مســائل لجســتیکی در  تاجــر  ایــن 

یــک  کــرد.  اشــاره  اخیــر  روتــردام در هفته هــای 

تحــت  تاجــر  یــک  اگــر  کــرد  اعــالم  آگاه  منبــع 

تحریــم باشــد و بــازار پنــج تــا هفــت کانتینــر از 

بــدان  ایــن  باشــد،  داشــته  کمبــود  اولیــه  مــواد 

معناســت کــه بــازار بــه 1۵ کیلوگــرم مــواد اولیه در 

مقیــاس الت نیــاز خواهــد داشــت. ایــن موضــوع 

نشان دهنده میزان محدودیت در بازار است.

ــا حــدودی بــر مبنــای  ایــن انقبــاض در بــازار ت

یــک فــرض خــود تاییــد اســت زیــرا معامله گــران 

ــار  ــی کــه در اختی ــد محصوالت ــل دارن بیشــتر تمای

دارند را حفظ کنند.

یــک معامله گــر دیگــر تصریح کرد که نوســانات 

اخیــر در بــازار بــه این معنی اســت کــه معامله گران 

موقعیت هــای خریــد تمایلــی بــه چشم پوشــی از 

محصــوالت ارزان قیمــت بــه دلیــل تــرس از دســت 

دادن هــر گونــه ســود بیشــتر را ندارنــد. ایــن اتفــاق 

منجــر بــه ارائــه پیشــنهادات بســیار کمــی در بــازار 

می شــود و خریــداران مجبــور بــه پرداخــت پریمیوم 

باالتر برای تامین مواد الزم خود خواهند شد.
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