
edi tor@smtnews. i r
معدنبینالملل

6
 یکشنبه 

25 فروردین 1398 
8 شعبان 1440

14 آوریل 2019 
 شماره 1268
پیاپی 2586

بنا به بررسی کارگزاری »مبین«، فلز سرخ در سال 
جاری میالدی در کانال ۷۰۰۰ دالری حرکت خواهد 
کرد و با توجه به عوامل حمایت کننده در سطح بازار 
مثل افزایش تولید خودروهای برقی و کاهش عرضه 
انتظار م��ی رود نرخ مس، هم در کوتاه مدت و هم در 

بلندمدت افزایش یابد.
به گ��زارش مس پرس، مس فلزی ب��ا ویژگی های 
منحصربه فرد است که مشابه آن فقط در طال و نقره 
پیدا می شود و نرخ آن به مراتب باالتر است و استفاده 

از آن توجیه اقتصادی ندارد. 
س��ال گذش��ته حدود ۲۱.۵ میلیون تن تولید در 
سطح جهانی محقق ش��د که سهم ایران حدود ۱.۵ 
درصد بازار این صنعت است. خرداد سال گذشته نرخ 
جهانی مس به دلیل کمبود عرضه به ازای هر تن به 

۷هزار و ۲۵۰ دالر رسید اما در سال ۲۰۱۹ میالدی 
پیش بینی می شود با افزایش تقاضای جهانی به ویژه 
در بخش تولید خودروهای برقی که س��هم عمده ای 
از مصرف را به خود اختصاص داده اس��ت، نرخ مس 

افزایش پیدا کند.
 هم اکن��ون به صورت میانگین مصرف مس به ازای 
هر خودروی هیبریدی، حدود ۱۰۰ کیلو مس است.

در س��ال گذش��ته میالدی، حدود ۱۱ میلیون تن 
مس در صنعت خودروس��ازی مصرف شد. از طرفی 
دیگر میزان ذخایر مس در بورس فلزات لندن نسبت 
به دوره مش��ابه در سال گذش��ته ۵۰ درصد کاهش 

پیدا کرده است.
 افزای��ش تقاضای اقتصاده��ای نوظهور مانند هند 
و برزی��ل نیز از عمده دالیلی اس��ت ک��ه پیش بینی 

می ش��ود در کوتاه مدت نرخ مس وارد کانال ۷هزار و 
در بلندمدت وارد کانال ۸هزار دالری شود.

گفتنی اس��ت، ن��رخ جهانی مس در س��ال ۲۰۱۱ 
میالدی )۱۳۹۰ خورش��یدی( به دنبال افزایش نرخ 

رشد اقتصادی و بر طرف شدن رکود امریکا و کمبود 
عرضه، کانال ۱۰هزار دالری را رد کرده بود. 

ع��الوه بر ای��ن، با مراجع��ه به داده ه��ای تاریخی 
می توان رابطه مستقیمی بین نرخ مس و حامل های 
انرژی به ویژه نفت خام پیدا کرد که با ادامه افزایش 
نرخ جهانی نفت خام، انتظار افزایش نرخ جهانی مس 

می رود.
به طور خالص��ه با توجه به اخبار مربوط به رش��د 
اقتصادی چین به عنوان کشوری که حدود ۵۰ درصد 
تقاضای جهانی را به خود اختصاص داده اس��ت و از 
طرفی با توجه به کاربرد وسیع در ساخت خودروهای 
برقی و رشد تقاضای ۲۰ درصد در سال هند، انتظار 
می رود نرخ این کامودیتی، هم در کوتاه مدت هم در 

بلندمدت افزایش پیدا کند.

 فلز سرخ
  در کانال
 ۷هزار دالری

توسعه پایدار هر کشوری حاصل بهره گیری 
ه��ر چ��ه بیش��تر از نق��اط ق��وت درون��ی و 
فرصت ه��ای محیط��ی اس��ت. بنابرای��ن هر 
کش��وری برای دستیابی به توسعه پایدار باید 

به سمت توسعه صنایع بالقوه حرکت کند.
بر اساس نگرش زنجیره ارزش، بخش معدن 
با تامین منابع اولیه مورد نیاز بیش��تر صنایع، 
جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است. 
به عبارت دیگر سرشاخه شکل گیری و توسعه 
بیشتر صنایع، بخش معدن است. بنابراین در 
اختیار داشتن ظرفیت قدرتمند معدنی برای 
توسعه پایدار هر کشوری، یک امتیاز به شمار 

می رود.
بر اس��اس رویکرد بهای تمام ش��ده تولید 
محصول، عوامل تولی��د عبارتند از مواد اولیه 
مستقیم، دستمزد مس��تقیم و سربار تولید و 
س��هم هزینه این عوامل در تعیین بهای تمام 
شده محصول عبارت است از ۵۴ درصد مواد 
اولی��ه، ۱۳ درصد دس��تمزد مس��تقیم و ۳۳ 
درصد س��ربار کارخانه. بنابراین س��هم هزینه 
تهیه مواد اولیه در بهای تمام ش��ده محصول، 
بی��ش از نیمی از بهای تمام ش��ده آن اس��ت 
و می توان��د در ن��رخ نهای��ی آن تاثیر مهمی 
داش��ته باشد. در نتیجه، س��بب رقابتی شدن 
محصوالت تولی��دات داخل در س��طح ملی، 

منطقه ای و بین المللی می شود.
بر اساس نگرش زنجیره ارزش، تامین مواد 
خ��ام در صنایع مختلف نخس��تین نیازمندی 
به ش��مار می رود. بنابراین تولید و تامین مواد 
معدنی ارزان، نخستین گام در ایجاد و بهبود 
زنجیره تولی��د محصوالت مختل��ف صنعتی 
اس��ت. به عب��ارت دیگر صنع��ت تولید مواد 
معدنی جزو صنایع باالدس��ت هر نوع صنعت 
دیگری اس��ت و تامین کننده اصلی مواد خام 

اولیه صنایع مختلف به شمار می رود. 
پای��دار  توس��عه  منظ��ور  ب��ه  بنابرای��ن 
صنعتی اقتصادی هر کشوری الزم است عوامل 
زنجیره های ارزش صنایع آن کشور شناسایی 
ش��وند. در ادامه این شناس��ایی و بر اس��اس 
توسعه فناورانه جهانی، زنجیره ارزش توانمند 
و برتر باید طراحی و به عنوان سند راهبردی 
توسعه پایدار زنجیره صنعتی اقتصادی کشور 

به کار گرفته شود. 
ب��ر این اس��اس، نخس��تین عام��ل زنجیره 
توانمند  ای��ران، ظرفی��ت  صنعتی اقتص��ادی 
تولی��د مواد خ��ام اولیه معدنی ب��رای صنایع 
پایین دس��ت اس��ت. گام ابتدای��ی در ایج��اد 
پای��دار  توس��عه  ارزش  زنجی��ره  چرخ��ه 
معدنی صنعتی اقتصادی کش��ور نیز توانمندی 
در توان نرم افزاری و س��خت افزاری س��اختار 
تولی��د مواد معدنی به ش��مار می آید و عالوه 
بر آن قرارگیری در زمره کش��ورهایی اس��ت 
که تولیدکننده دان��ش و فناوری های نوین و 
ماش��ین آالت معدنی و صادرکننده این اقالم 
 به س��ایر کش��ورهای جهان با ت��وان معدنی

 هستند.
با توانمندسازی ساختار تولید مواد معدنی 
کش��ور، عالوه بر ارزآوری حاصل از آن، توان 
تولی��د محصوالت معدن��ی ارزان برای صنایع 
پایین دس��ت نیز فراهم می آی��د. در نتیجه به 
جذابیت سرمایه گذاری در صنایع پایین دست 
اف��زوده می ش��ود و ارزش تولید محصوالت با 
ارزش افزوده ب��اال و متکی به مواد اولیه قابل 
تولی��د در داخل رش��د می کند. ب��ا ارزآوری 
حاص��ل از صادرات کاال ب��ه بازارهای مصرفی 
بین الملل��ی، صنعت داخلی نیز به ش��کوفایی 

می رسد.
با کامل شدن زنجیره تولید محصوالت خام 
ت��ا تولید محصوالت با ارزش افزوده کامل و به 
دنبال آن ش��کوفایی صنعتی کشور، وابستگی 
اقتصادی و صنعتی به منابع س��وخت فسیلی 
کاهش می یابد و تحقق این کاهش وابستگی، 
س��بب رهای��ی از رویاروی��ی ب��ا چالش های 
کاهش حجم منابع تامین انرژی های فسیلی، 
کاهش ن��رخ فروش آنها و همچنین معضالت 

زیست محیطی می شود.
با ایجاد چرخه اصلی زنجیره ارزش توس��عه 
پایدار در کش��ور، بر اساس نگرش سیستمی، 
چرخه ه��ای فرعی زنجیره ارزش نیز به دنبال 
توس��عه صنعت��ی ایجاد می ش��ود و به رش��د 
زیرس��اخت های کش��ور، اش��تغالزایی، حذف 
بحران جدی و راهبردی کمبود آب، توس��عه 
صنایع دانش بنیان و پیوس��تن به کشورهای 
صنعت��ی قدرتمند و افزایش توان چانه زنی در 
س��طح منطقه ای و بین الملل��ی منجر خواهد 

شد.
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سنگ، در زاویه ناپیدای نگاه مسئوالن
مدیر ملی توسعه اشتغال صنعت سنگ در آستانه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته اصفهان مطرح کرد 

پانزدهمی��ن نمایش��گاه بین المللی س��نگ، معادن و 
صنای��ع وابس��ته اصفهان در راه اس��ت؛ روی��دادی که 
فرصت خوبی برای معرفی دستاوردهای این صنعت در 
قطب سنگ تزئینی کش��ور به شمار می آید. این اتفاق 
همچنین می تواند مجال مناس��بی ب��رای پرداختن به 

دغدغه های فعاالن این عرصه باشد. 
تحریم، حاشیه سود سنگ را باال برد  �

محمدعلی دش��تی، مدیر ملی توسعه اشتغال صنعت 
سنگ در گفت وگو با روزنامه  اظهار کرد: صنعت 
س��نگ تزئینی کش��ور از ظرفیت بس��یار خوبی برای 
درآمدزایی برخوردار است. کمتر صنعتی مانند سنگ را 
می توان یافت که از معدن تا کارخانه فرآوری از حاشیه 
سود بس��یار باالیی برخوردار باش��د و حاشیه سود آن 
در ش��رایط تحریم چند برابر نیز ش��ده باشد، چون ما 
از یک س��و با جهش نرخ ارز روبه رو هستیم و از سویی 
دیگر تقاضای جهانی برای سنگ تزئینی زیاد است. در 
نتیجه، این گونه س��نگ از بازار پررونق��ی در خارج از 

کشور برخوردار است و می تواند منبع ورود ارز باشد. 
وی اف��زود: بخ��ش عم��ده ای از اش��تغال موجود در 
صنعت سنگ ایران اشتغال غیررسمی است، با این حال 
زیاد بودن واحدهای فرآوری و معادن نشانگر این است 
که این صنعت از ظرفیت زیادی برای اشتغال برخوردار 
است اما چون بسیاری از بخش های این صنعت رسمی 
نیس��ت، آمار و ارقام دقیقی از ش��مار دقیق ش��اغالن، 
مع��ادن و حجم برداش��ت آنها و همچنی��ن واحدهای 

فرآوری در این صنعت موجود نیست. 
دش��تی ادامه داد: با این تفاس��یر ام��ا این صنعت از 
صنایع خرد و کوچک کش��ور به شمار می آید و چندان 
محل دغدغه سیاس��تمداران نیس��ت. سیاس��تمداران 
تمرک��ز زیادی بر صنایعی مانند خ��ودرو و فوالد دارند 
و صنعت س��نگ با وجود نقش پررنگی که می تواند در 
اقتصاد کشور ایفا کند، مغفول مانده است. این صنعت 
از جمله صنایعی اس��ت که می توان گفت به طور کامل 
بخ��ش خصوصی بر آن تمرکز دارد و بیش از ۹۸درصد 
کس��انی که در آن اش��تغال دارند، فعاالن واقعی بخش 
خصوصی هس��تند، حتی بخش خصولت��ی هم در این 

زمینه فعالیت نکرده است. 
وی در پاس��خ به پرسش��ی ب��ا مضم��ون اقتضائات 
پیشرفت صنعت سنگ اظهار کرد: به طور معمول جایی 
که حاکمیت ضعیف عم��ل می کند و بخش خصوصی 
هم تعامل خوب��ی با دولت ندارد، مش��کالتی به وجود 
می آی��د که برای رف��ع آنها هر دو ط��رف را باید با هم 
تقویت کرد یعنی بای��د کاری کرد که هم دولت حرف 
بخش خصوصی را بش��نود و هم بخ��ش خصوصی در 

قالب تشکل ها و اصناف با حاکمیت همراه شود. 
مدیر ملی توس��عه اش��تغال صنعت س��نگ در ادامه 
خاطرنش��ان کرد: به باور من کمی س��خت اس��ت که 

دولت را به مس��یری س��وق دهیم که به مسائل واقعی 
بپ��ردازد نه مس��ائل جنجال��ی. صنعتی مانن��د خودرو 
چون جنجال بس��یاری دارد از سوی سیاستمداران هم 
بیشتر مورد توجه قرار می گیرد تا صنعتی مانند سنگ 
تزئینی؛ این در حالی است که اشتغالزایی صنعت سنگ 
قابل مقایس��ه با صنعت خودرو نیس��ت و بسیار بیشتر 
اس��ت. هم اکنون حدود ۴۰۰هزار نفر به طور مستقیم 
 و غیرمس��تقیم ب��ا صنعت س��نگ تزئین��ی در ارتباط 

هستند. 
دشتی همچنین گفت: در کش��ورهایی مانند ترکیه 
که صنعت س��نگ تزئینی رش��د چش��مگیری داشته 
اس��ت، حمایت مقبول بخ��ش دولتی دیده می ش��ود. 
ای��ن همراهی فقط به حرف، ش��عار و صحبت خالصه 
نمی ش��ود بلکه باید باور عمومی برای سیاس��ت گذاران 
وجود داش��ته باش��د که س��نگ درآمدزاس��ت. این در 
حالی است که در وزارتخانه همه تمرکز به معادن مس، 
آهن و مانند اینهاس��ت. یک س��وم معادن ما متعلق به 
س��نگ اس��ت اما دغدغه چندانی برای آن وجود ندارد. 
حتی رس��انه ها نیز بر موارد گفته شده متمرکز هستند 

و س��نگ مغفول مانده اس��ت، در حالی که توسعه این 
بخش به ایجاد اشتغال، درآمد و فقرزدایی می انجامد.

وی در پای��ان بی��ان ک��رد: س��نگ ای��ران ظرفیت 
 چش��مگیری ب��رای ص��ادرات و ورود ارز ب��ه کش��ور

 دارد. 
البته پیش از رکود کنونی ساخت وس��از در کش��ور، 
صنعت س��نگ چندان به حوزه صادرات ورود نمی کرد 
و در داخ��ل تقاضای درخوری برای آن وجود داش��ت 
ام��ا تقاضا در داخل کم ش��ده و در مقاب��ل در خارج از 
کشور افزایش یافته است، در نتیجه در این برهه زمانی 
می توان بر ظرفیت صادراتی تمرکز کرد و تا حد ممکن 

از آن بهره برد. 
عرضه دستگاه فرز، برش و حکاکی �

»برنا ابزار توس« از شرکت های حاضر در پانزدهمین 
نمایش��گاه بین المللی س��نگ، معادن و صنایع وابسته 
اصفهان اس��ت. مجتبی دلش��اد، مدیر ف��روش درباره 
زمینه فعالیت ش��رکت یادش��ده در گفت وگو با  
از حضور این ش��رکت در نمایش��گاه یادشده خبر داد و 
افزود: ۱۸ س��ال اس��ت که برنا ابزار توس در ساخت و 

تولید دستگاه های سی ان س��ی فعالیت می کند و در ۶ 
سال گذشته نیز به حیطه تولید دستگاه های سی ان سی 

سنگ وارد شده است. 
وی ادام��ه داد: م��ا در ش��اخه محص��والت س��نگ 
عالوه بر دس��تگاه های سی ان سی س��نگ، دستگاه های 
روتاری سی ان س��ی س��نگ را نیز تولی��د می کنیم که 
در فعالیت های��ی مانند مجسمه تراش��ی به کار می رود. 
همچنی��ن دس��تگاه های ۶ مح��ور را ک��ه باالتری��ن 
فناوری موج��ود در این زمینه اس��ت، تولید می کنیم. 
تولی��د دس��تگاه های دودیس��ک ابزارزن ه��م گونه ای 
دیگر از تولیدات ما هس��تند که همگی در نمایش��گاه 
پی��ش رو عرضه می ش��وند. ما تولیدکننده هس��تیم و 
 تاکن��ون به ع��راق، افغانس��تان و آذربایج��ان صادرات

 داشته ایم. 
دلش��اد ادام��ه داد: در چند س��ال گذش��ته به طور 
تخصصی به بازار س��نگ ورود کردیم و این نخس��تین 
بار اس��ت که در نمایش��گاه س��نگ اصفهان نیز حضور 
پی��دا می کنی��م. اصفهان قطب صنعت س��نگ تزئینی 
ایران اس��ت و امید می رود فرص��ت خوبی برای ارتباط 
با معدنکاران س��نگی کشور که اصلی ترین مشتریان ما 

هستند، باشد. 
وی اف��زود: در صنع��ت س��نگ ایران از ب��ازار خوبی 
برخوردار هس��تیم. در صنعت س��نگ نیروی انس��انی 
ماهری که حاضر باش��د در این صنعت کار کند و برای 
آن وقت بگذارد، بسیار کم است. به همین دلیل فعاالن 
این صنع��ت از جایگزین کردن ماش��ین آالت به جای 

نیروی انسانی در بخش تزئینات استقبال می کنند. 

بازدید مدیران صنایع عراق 
از ذوب آهن اصفهان

نظرسنجی کیتکونیوز نشان داد

تردید بازار برای ادامه روند صعودی قیمت طال
مدیران ش��رکت خیرات الس��بطین عراق به اتف��اق جمعی از مدیران 
هلدین��گ خاورمیانه، سه ش��نبه ۲۰ فروردین از خ��ط تولید ذوب آهن 

اصفهان بازدید کردند. 
 به گزارش معدن نامه، عالالدین، معاون شرکت خیرات السبطین عراق 
در حاش��یه این بازدید، ذوب آهن را صنعتی پیشرو در خاورمیانه عنوان 
کرد و گفت: ذوب آهن اصفهان و جمهوری اسالمی از مراکز تولید فوالد 

در خاورمیانه هستند. 
وی تولید ریل به وس��یله ذوب آهن را حائز اهمیت دانس��ت و افزود: 
کارکنان این شرکت با تولید ریل و سایر محصوالت استراتژیک، رویکرد 

مناسبی برای حضور در عرصه جهانی برگزیده اند. 
عالالدی��ن با اش��اره به اش��تغالزایی و تولی��د در ذوب آهن گفت: این 
شرکت موجب رونق کس��ب وکار در استان اصفهان و همچنین توسعه 

صنایع باالدست و پایین دست شده است. 
معاون ش��رکت خیرات السبطین ابراز امیدواری کرد با توسعه صنایع 
 در ع��راق، س��طح تعام��الت صنعت��ی و همکاری های دوس��ویه تقویت 

شود.
مهران سروس��تانی، مدیر ش��رکت مانا در عراق نی��ز ادامه همکاری با 

شرکت های عراقی را مفید و با نتایج مثبت ارزیابی کرد.

در نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز، کارشناسان وال استریت 
درباره روند نرخ طال در هفته جاری دچار دودستگی شدند، 
در حالی که س��رمایه گذاران انتظار داش��تند قیمت این فلز 

ارزشمند در هفته جاری روند صعودی پیدا کند.
به گزارش ایس��نا، در نظرس��نجی هفتگ��ی کیتکونیوز از 
کارشناس��ان وال استریت، ۱۶ نفر شرکت کردند. کسانی که 
افزای��ش و کاهش نرخ طال را پیش بین��ی کردند به ۲ گروه 
مس��اوی شامل ۶ نفر یا معادل ۳۸ درصد تقسیم شدند، در 
حالی ک��ه ۴ نفر یا ۲۵ درصدی درباره روند نرخ طال نظری 

نداشتند.
در نظرس��نجی آنالین کیتکونیوز از سرمایه گذاران، ۵۶۸ 
نفر ش��رکت کردند که از میان آنه��ا، ۲۹۹ نفر یا ۵۳ درصد 
افزای��ش نرخ طال و ۱۷۰ نف��ر یا ۳۰ درصد کاهش نرخ طال 
را پیش بین��ی کردند و ۹۹ نفر یا مع��ادل ۱۷ درصد نظری 

نداشتند.
در نظرس��نجی کیتکونیوز برای هفته گذشته، هر ۲ گروه 
کارشناس��ان وال استریت و س��رمایه گذاران نسبت به باالتر 
رفتن نرخ طال خوشبین بودند. در معامالت روز جمعه بازار 

نیویورک، هر اونس طال برای تحویل در ژوئن )نیمه خرداد 
تا نیمه تیر( ۱.۹۰ دالر یا ۰.۲ درصد افزایش پیدا کرد و در 
۱۲۹۵.۲۰ دالر بسته شد. با این حال برای کل هفته کاهش 

۴۰ سنتی نشان داد.
باب هابرکورن، تحلیلگر شرکت کارگزاری کاالی »آر جی 
او فیوچ��رز« به کیتکونیوز گفت: تصور می کنم روند طال در 

هفته جاری صعودی باشد. 
ریزش نرخ طال در معامالت پنجش��نبه تحت تاثیر اخبار 
مهمی روی نداد و گزارش های اخیر از خرید طال از س��وی 
بان��ک مرکزی چین مثبت بود. تصور می کنم حجم خریدی 

که جمعه مشاهده شد در هفته جاری نیز ادامه پیدا کند.
آدریان دی، رئیس و مدیرعامل ش��رکت مدیریت دارایی 
»آدری��ان دی« نیز باال رفتن نرخ ط��ال را پیش بینی کرد و 
گفت: طال کف نرخ اخیر در ۱۲۸۰ دالر را حفظ کرده و در 

برابر کاهش بیشتر مقاومت کرده است. 
م��ا تصور نمی کنیم که دالر به این زودی افت چش��مگیر 
پیدا کند اما روند صعودی این ارز هم محدود است و در برابر 
هر گونه خبر منفی برای دالر مانند وخامت اقتصاد امریکا یا 

سقوط بازار سهام، آسیب پذیر خواهد بود.
چارل��ی ن��دوس، استراتژیس��ت ارش��د ب��ازار در گ��روه 
الس��ال فیوچ��رز انتظ��ار دارد ن��رخ ط��ال پایین ت��ر رود 
از  پایین ت��ر  پنجش��نبه  معام��الت  در  ط��ال  ن��رخ  زی��را 
بس��ته روزه   ۱۰۰ و  روزه   ۲۰ روزه،   ۱۰ ن��رخ   میانگی��ن 

 شد.
کالین سیژینس��کی، استراتژیست ارش��د بازار در شرکت 
سی آی اِی ِولس َمِنیجِمنت نیز کاهش نرخ طال را پیش بینی 
کرد و گفت: از نظر فنی، روند نزولی طال ظهور کرده اس��ت 
و با کاهش ریسک سیاسی و نوسان بازار و نیز انتشار اخبار 
اقتصادی مثبت، طال و س��ایر دارایی های امن در کوتاه مدت 

جذابیت خود را از دست می دهند.

صنعت سنگ از صنایع خرد و کوچک کشور به شمار می آید و چندان 
محل دغدغه سیاستمداران نیس��ت. سیاستمداران تمرکز زیادی بر 
صنایعی مانند خودرو و فوالد دارند و با وجود نقش پررنگی که صنعت 

سنگ می تواند در اقتصاد کشور ایفا کند، مغفول مانده است

تجارت

محمدعلی دشتی

مجتبی دلشاد


