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دورنماییاز بازار
کامودیتیها
در ۲۰۲۱
( بخش پایانی )

مائده مزینانی

کارشناس مدیریت بازرگانی بینالملل

 سنگآهن:

عرضه محدود بهعلت مش��کالت مع��ادن برزیل،
اس��ترالیا ،افریق��ای جنوبی و هن��د و تقاضای خوب
فوالد چین در کنار حاش��یه س��ود باالی فوالدسازان
در  3ماه س��وم سال  ۲۰۲۰منجر به رشد شدید نرخ
س��نگ آهن تا س��طوح بی��ش از  ۱۶۰دالر ش��د .به
همین منظور در س��ال جدی��د احتماال میزان عرضه
سنگ آهن بهبود خواهد یافت و با افت حاشیه سود
فوالدس��ازان و افت تولید فوالد در چین قیمتهای
سنگ آهن تحت فشار کاهش مییابد .میانگین نرخ
س��نگ آهن عیار  ۶۲درصد در س��ال  ۲۰۲۱حدود
 ۱۰۴دالر در تن تخمین زده شد و در ماههای پایانی
 ۲۰۲۱با تغییر عرضه امکان افت بیش��تر نرخ وجود
خواهد داش��ت .با بهبود تقاضای صنعتی گاز در بازار
جهانی و محدود شدن ظرفیت صادراتی گاز LNG
در بازارهای جهانی ،احتمال افزایش قیمتها در سال
جدید وجود دارد.

 محصوالت کشاورزی:

احتمال تولید ثابت یا رشد محدود کاشت سویا و
ذرت همراه با افزایش تقاضای چین بهبود قیمتهای
محصوالت کشاورزی را محتمل میکند.
با رفع جنگ تجاری چین و امریکا ،چین به واردات
بیشتر سویا و ذرت از امریکا روی خواهد آورد و برزیل
کم��اکان تقاضای خوب��ی از چین دریافت میکند .از
طرف��ی اج��رای محدودیتهای زیس��تمحیطی و
برنامه چین برای کاهش آالیندگیها کربنی پیشران
طرحهای حمایت از تقاضای ذرت برای تولید اتانول
است.

در بررسی ابعاد مختلف نقشه راه معدن و صنایع معدنی عنوان شد

واگذاری معادن و طرحهای
معدنی به بخشخصوصی

عکس :آیدا فریدی

در بخش نخس��ت این یادداشت به عوامل موثر بر
بازار کامودیتیها در س��ال میالدی جدید پرداختیم.
در ادامه به بازار برخی از این کامودیتیها میپردازیم:
محصوالت پاالیش��گاهی و نفت :تصمیمات نشست
اوپکپالس در هفته اول ژانویه در زمینه ادامه کاهش
تولید نفت فوریه بس��یار اثرگذار است؛ هرچند بهبود
تقاضای قابلتوجهی برای مصرف نفت بدون واکسن
موثر و ریکاوری اقتصادها مورد انتظار نیس��ت و تنها
می��زان موجودی ذخایر نفت کاه��ش خواهد یافت.
بنابراین بیش��تر تحلیلگران متوس��ط نرخ نفت برنت
در س��ال  ۲۰۲۱را ح��دود  ۵۵دالر تخمین میزنند
که در صورت واکسیناس��یون موثر در نیمه دوم سال
میتوان��د تا  ۶۰دالر در هر بش��که افزایش یابد .افت
حاش��یه سود پاالیش��گاهها وکاهش میزان تولید در
ماههای ابتدایی  ۲۰۲۱مورد انتظار اس��ت و با همین
ش��رایط فیول HSFOو نفتا و قیر میتوانند بهترین
محصوالت پاالیش��گاهی ماههای ابتدای سال ۲۰۲۱
باش��ند؛ هرچند با بهبود اوضاع و افزایش عرضه نفت
و تولید پاالیش��گاهها فشار بیشتری بر تقاضای کرک
نفتا و فیول وارد خواهد شد.
قبل از کرونا کمتر کسی گمان میکرد که فیول با
سولفور باال ( )HSFOبهترین محصول پاالیشگاهی
سال  ۲۰۲۰باشد .گرچه از اواخر سال  ۲۰۱۹باتوجه
به اثر ( IMO۲۰۲۰محدودیت س��ولفور در سوخت
کش��تیها) شاهد کاهش تقاضا و اختالف نرخ باالی
آن با فیول کمس��ولفور بودیم اما چند دلیل تقاضا و
نرخ فیول با سولفور باال را در سال  ۲۰۲۰تقویت کرد
که برخی در سال آتی نیز ادامه خواهد یافت .کمبود
عرضه فیول پاالیشگاهها باتوجه به افت تولید نفت و
کاهش حاشیه سود پاالیشگاهها :کاهش مصرف نفت
سنگین و استفاده از نفتهای سبک در پاالیشگاهها
منجر به کاهش عرضه فیول و محصوالت سنگینتر
نظیر قیر و تقاضا برای کرک فیول تقویت شده است.
بهنظر میرسد در ماههای آتی با تعادل عرضه و تقاضا
این فاکتور کمرنگتر خواهد شد.
همچنی��ن کاه��ش عرض��ه قی��ر در برخ��ی
پاالیش��گاههای اروپای��ی و آس��یایی بهدالیل فوق تا
برگش��ت تعادل ادام��ه دارد و تقاضا ب��رای مصارف
ج��ادهای در کش��ورهای مختلف متفاوت اس��ت ،اما
افزایش مصرف نس��بت به س��ال  ۲۰۲۰مورد انتظار
اس��ت که وابس��تگی زیادی به بودجههای عمرانی و
بستههای حمایتی دولتها دارد.
گرچ��ه نفتا در  3ماه دوم س��ال  ۲۰۲۰میالدی با
افت ش��دید نرخ و تقاضا مواجه ش��د اما بهبود تقاضا
برای گازوئیل و ترجیح تولیدکنندگان پتروش��یمی
ب��ه بهرهگیری از نفت��ا بهعن��وان جایگزین خوراک
پتروش��یمیها که ب��ا تخفیف خوبی در مقایس��ه با
پروپان فروخته میش��د ،تقاضای خوب��ی برای نفتا
ایجاد کرد و بهنظر میرس��د در زمستان نیز با عرضه
گرانت��ر پروپ��ان ادامه یابد ،ام��ا ادامه تقاضا با هدف
کرک نفتا بستگی به شرایط جدید خواهد داشت.
همچنین تقاضای مس ،آلومینیوم و فوالد باتوجه
ب��ه انتظار رش��د تقاضا در چین و ری��کاوری اقتصاد
امری��کا و اروپ��ا و اف��ت ارزش دالر و عرض��ه محدود
در ش��رایط بهتری نسبت به سال  ۲۰۲۰پیشبینی
میشود .انجمن جهانی فوالد نیز میزان رشد تقاضای
فوالد چین در س��ال جدی��د را  ۲تا  ۳درصد باالتر از
 ۲۰۲۰تخمین میزند.

بررسی طرحهای
نوآورانه معدن
در کمیسیون
صنایع مجلس

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی از فناوریهای
ارائه شده در رویداد دوشنبههای استارتآپی صندوق نوآوری و شکوفایی
در حوزه معدن برای ارائه در این کمیس��یون و بهرهبرداری س��ازمانهای
معدنی و صنایع پایین دستی دعوت کرد.
اهللوردی دهقان��ی در پانزدهمی��ن رویداد دوش��نبههای اس��تارتآپی
صندوق نوآوری و ش��کوفایی در زمینه جذب س��رمایه درحوزه معدن با
اش��اره به اینکه ایران جزو  ۱۰کش��ور معدنی دنیا اس��ت ،افزود :متاسفانه

ایران در زمینه تولید ،اکتش��اف و اس��تفاده از مواد معدنی جزو  ۱۰کشور
دنیا نیست؛ چراکه معادن در کشور بهخوبی استخراج و شناسایی نشدهاند.
وی بیان کرد :این امر نیازمند اس��کن درس��ت از کل معادن کش��ور و
س��رمایهگذاری بلندمدت و بهروز اس��ت .روشهای اس��تخراج معادن در
کشور ،سنتی است .دهقانی افزود :از طرفی قوانین دستوپاگیری در این
حوزه وجود دارد که درصدد اصالح آن هس��تیم .همچنین برخی معادن
توس��ط اش��خاص حقیقی و حقوقی بلوکه ش��ده که کمیسیون صنایع و

معادن بهدنبال بازنگری و اصالح این قوانین اس��ت .وی ادامه داد :معادن
متوسط به باال معموال در مناطق محروم قرار دارند؛ از این رو تالش داریم
صنایع پاییندستی معادن به افرادی که اهلیت فنی و مالی دارند ،واگذار
شود تا از این طریق به توانمندسازی نیروی انسانی و شکوفا شدن معادن
کمک شود.دهقانی گفت :عالوه بر آن نسبت به شفافسازی فعالیتهای
سازمانهای مرتبط با حوزه معدن اقدام خواهد شد تا فعالیت معدنکاران
تسهیل شود و پروانههای معدنی فقط روی کاغذ نباشد.

نقشه راه توسعه معادن و صنایع معدنی تا سال  ۱۴۰۴ترسیم شد و براساس این نقشه راه سرمایهگذاری  ۱۶میلیارد
دالری در بخش معدن و صنایع معدنی تا س�ال  ۱۴۰۴به تصویب رس�ید .همچنین براس�اس برنامهریزیهای صورت
گرفته در این نقشه راه مقرر شد وسعت اکتشاف معادن توسط ایمیدرو تا سال  ۱۴۰۴به  ۶۰۰کیلومتر مربع برسد.

 مزیتها و ظرفیتهای معدن

مسعود رمضانی

editor@smtnews.ir

بخ��ش معدن و صنای��ع معدنی کش��ور از مزیتها و
ظرفیتهای بالقوهای برخوردار است که میتواند به رشد
اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک کند .به همین منظور نیاز
بود نقشه راه معدنی تدوین شود تا هر یک از سازمانهای
متولی بخش معدن راهبردها و سیاستهایی را برعهده
گرفته و آنها را عملیاتی و پیگیری کنند .در همین راستا
نقشه راه معدن در قالب برنامهای  ۴ساله از  ۹۷تا ۱۴۰۰
تدوین شد .یکی از سازمانهای متولی در اجرای برنامه
یادشده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
ایران است.
در گفتوگو با امیر خرمیشاد ،معاون
برنامهریزی و توانمندسازی ایمیدرو به ابعاد این طرح و
کارهای صورت گرفته در راستای تحقق برنامه پرداخته
است.

 اجرای  ۳۳راهبرد

امیر خرمیشاد

نقشه راه معدن
و صنایع معدنی
 ۷۲راهبرد دارد
که ایمیدرو
مسئول اجرا
و پیگیری ۳۳
راهبرد در بخش
معدن و صنایع
معدنی است

امیر خرمیشاد درباره میزان پیشرفت نقشه راه معادن
از سال  ۹۷تاکنون گفت :نقشه راه معدن و صنایع معدنی
 ۷۲راهبرد دارد که ایمیدرو مسئول اجرا و پیگیری ۳۳
راهب��رد ( ۴۶درصد) در بخش مع��دن و صنایع معدنی
است .در راستای اجرای این راهبردها ۱۴۵ ،هدف تا افق
 ۱۴۰۰مشخص و بهمنظور اجرا و پیگیری به واحدهای
مربوطه ابالغ ش��د .ضمن اینکه جلسات پایش عملکرد
بهصورت مس��تمر و ماهانه تشکیل میشود که عملکرد
این جلس��ات از نیمه دوم س��ال  ۹۷تا پایان آذر ۷۶.۳۱
درصد بودهاست.
مع��اون برنامهریزی و توانمندس��ازی ایمیدرو درباره
وظایف محوله به ایمیدرو و سیاس��تهای مربوط به این
نهاد خاطرنش��ان کرد :اهداف این مجموعه در سال ۹۷
بهط��ور کامل محقق ش��ده و در س��ال  ۹۸نیز  2درصد
از اه��داف بهعلت تحریمها و وضعیت موجود در کش��ور
محقق نشده که با انجام اقدامات الزم در سال  ۹۹جبران
شد.
وی درب��اره نقاط ضع��ف و قوت ایمی��درو در اجرای
سیاس��تها گفت :ایمیدرو در تدوین نیازهای آموزشی
و اجرای آموزشهای تخصصی و مهارتی مرتبط با حوزه
مع��دن و صنای��ع معدنی موفق عمل ک��رده و در زمینه
انتقال دانش و فناوری روز دنیا بهدلیل شرایط کنونی و
تحریمها کمی از برنامههای در نظر گرفته عقبتر است.

 نگاه روشن ایمیدرو

خرمیشاد چشمانداز اجرای سیاستهای نقشه راه و
انجام وظایف محوله به ایمیدرو تا پایان  ۱۴۰۰را مثبت
ارزیابی و تصریح کرد :باتوجه به روند پیشرفت نقشه راه
پیشبینی میشود چنانچه تحریم مانع اجرای کار نشود،
در سال  ۱۴۰۰بیش از  ۹۸درصد اهداف نقشه راه که به

ایمیدرو سپرده شده محقق شود.

 به رهگیری از دانش فنی روز دنیا

معاون برنامهریزی و توانمندس��ازی ایمیدرو با اشاره
به ظرفیتها و امکانات روز دنیا در بخش صنایع معدنی
ت و امکانات روز دنیا
گفت :بهمنظور اس��تفاده از ظرفی�� 
در بخ��ش صنایع معدن��ی ،برنامههای متنوعی تدوین و
عملیاتی ش��ده که بهعنوان نمون��ه میتوان به همکاری
با ش��رکتهای مش��اورهای قوی در حوزه فرآوری مواد
معدنی ،برگزاری دورههای آموزشی تخصصی بینالمللی
با حضور اس��اتید مطرح خارجی و بومیس��ازی دانش و
فناوری روز دنیا با استفاده از توان داخلی اشاره کرد.

 توانمندسازی نیروی انسانی

خرمیش��اد درباره اصالح س��اختار و نیروی انس��انی
در بخش معدن خاطرنش��ان ک��رد :از آنجایی که متولی
اصلی اصالح و بهبود ساختار بخش معدن کشور ،وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت اس��ت ،ایمیدرو در راس��تای
توانمندس��ازی و بهبود این بخش اقداماتی را انجام داده
ک��ه میتوان ب��ه اجرای آموزشه��ای کاربردی و عملی
در راس��تای توانمندسازی نیروهای س��طوح کارگری،
تکنیس��ینها و کارشناسان و ایجاد ارتباط آزمایشگاهی
با مراکز تحقیقاتی وابس��ته ب��ه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت اش��اره کرد .همچنین اصالح س��اختار و تقویت
مرک��ز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ،افزایش س��رمایه
و اصالح س��اختار نیروی انس��انی صندوق بیمه از دیگر
اقدام��ات ص��ورت گرفت��ه در این حوزه اس��ت .در این
بین توانمندس��ازی نظام مدیریت تحقیق و توس��عه در
واحده��ای تابعه ایمی��درو و بنگاههای بخش خصوصی
و ارتقای س��طح اس��تانداردهای آزمایشگاهی را نباید از
قلم انداخت.

 همکاری تنگاتنگ با بخش خصوصی

وی درب��اره تعام��ل و همکاری ایمی��درو در برگزاری
جلس��ات مس��تمر با بخش خصوصی گفت :ایمیدرو هم
در زمان تدوین نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی و
هم در زمان پیادهس��ازی آن جلسات متعددی با حضور
بخش خصوصی برگزار کرده اس��ت .ضمن اینکه عمده
سیاس��تهای تدوی��ن ش��ده در نقش��ه راه ،برگرفته از
ف کردن
مش��کالت بخش خصوصی و در راستای برطر 
آنها تدوین شده است.
جلس��ات دورهای نیز ب��ا نمایندگان بخش خصوصی،
بهمنظور بهب��ود و ارتقای بخش معدن و صنایع معدنی
در ایمی��درو برگ��زار میش��ود .مع��اون برنامهری��زی و
توانمندس��ازی ایمی��درو به سیاس��ت این س��ازمان در
واگذاری معادن و طرحهای معدنی به بخش خصوصی در
راستای نقشه راه معدن اشاره و خاطرنشان کرد :ایمیدرو

بیش از  ۴۰معدن و طرح را طی س��الهای گذش��ته ،از
طریق روشهای قانونی تعیینش��ده به بخش خصوصی
واگ��ذار کرده ک��ه از جمله آنها میت��وان به پتاس خور
و بیابان��ک ،پالیایی میانی ،ترود و مهرجان ،میش��دوان،
آنومالی شمالی فالت مرکزی ،معادن زغالسنگ ناحیه
طبس ،معدن کوه دم ،معدن هیرد ،گلمنده و بسیاری از
محدودههای اکتشافی در اختیار اشاره کرد.

 تغییر نگاه جامعه به معدن

خرمیشاد حرکت به سمت فرهنگسازی و تغییر نگاه
جامعه به حوزه معدن را یکی از سیاس��تهای محوله به
ایمیدرو در اجرای نقش��ه راه دانس��ت و گفت :در بخش
توریسم معدنی ایمیدرو اقدامات مهمی در مجتمع پتاس
خور و بیابانک و سپس در معدن انگوران به اجرا گذاشته
ش��د .ضمن اینکه در راستای فرهنگسازی نیز میتوان
ب��ه برگزاری نشس��تهای تخصص��ی در زمینه معدن و
صنایع معدنی ،ساخت فیلمهای  ۳تا  ۷دقیقهای ،تولید
اینفوگرافی ،ویژهنامههای الکترونیکی ،طراحی پوس��تر
و میزگردهای تخصصی و انتش��ار اخبار در رس��انهها و
برگزاری بازدیدهای اصحاب رسانه اشاره کرد که در این
بخش نیز رشد چشمگیری اتفاق افتاده است.

 حمایت از دانشبنیانها

معاون برنامهریزی و توانمندس��ازی ایمیدرو به نقش
حمایتی این سازمان از ش��رکتهای دانشبنیان اشاره
کرد و افزود :فعالیتهای این سازمان در این بخش بسیار
گسترده بوده که به شرح زیر است:
 طراح��ی و برگ��زاری جش��نواره ایدهه��ای برت��ردانشبنی��ان( 2دوره در  2س��ال متوال��ی) و پیگی��ری
حمایت از آنها.
 برگ��زاری جلس��ه ب��ا معاون��ت علم��ی و فن��اوریریاس��تجمهوری در زمینه حمایت مال��ی و معنوی از
ثبت و بومیسازی فناوریهای ایجادشده.
 حمایت از پتنتهایی که در قالب پروژههای مشترکایمیدرو با بخش خصوصی و دانشگاهها ایجاد شده است.
 برگزاری نشستهای هماندیشی در قالب سمینار وهمایش که سالی  2مرتبه انجام میشود.
 ایج��اد مرکز نوآوری بخ��ش معدن و صنایع معدنیتآپهای معدنی که در
(ایمینو) با هدف حمایت از استار 
آن اقداماتی از جمله جمعآوری ایدههای استارتآپهای
معدنی ،ایجاد بستر الزم برای شکلگیری و شتابدهی
به آنها ،توس��عه ایدهها و تبدل آن به کس��بوکار و ایجاد
مرکز فناوری (ایمینو) انجام میشود.

 ارتقای دانش فنی مدیران

معاون برنامهریزی و توانمندسازی ایمیدرو به ارتقای
دانش فنی مدیران و متخصصان صنایع معدنی در اجرای

نقش��ه راه اش��اره کرد و افزود :عملکرد این س��ازمان در
برگزاری دورههای آموزش��ی بسیار چشمگیر بوده است.
دورههای آموزش��ی برای مدیران و کارشناس��ان حوزه
معدن و صنایع معدنی در سال  ۹۸بیش از  ۷برابر سال
 ۹۷بوده است .در همین ارتباط این سازمان  ۵۷۷دوره در
سطوح مختلف بخش خصوصی برگزار کرده که  ۱۶دوره
آن مربوط به آموزش تربیت تکنیس��ینها در چالهزنی و
آتشباری ،استخراج معادن زیرزمینی ،استخراج و تراش
س��نگهای قیمتی و نیمهقیمتی و آموزش تکنیس��ین
فرآوری بوده است .همچنین برگزاری دورههای آموزشی
با حضور اساتید خارجی و مطرح بینالمللی در سالهای
گذشته از عملکردهای موفق این سازمان بوده است.
خرمیشاد در پایان به برندسازی محصوالت صادراتی
صنایع معدنی اش��اره کرد و گفت :برخی ش��رکتهای
صنای��ع معدنی مانند ف��والد مبارکه ،ذوبآهن اصفهان
و ش��رکت ملی مس از ش��رکتهای شاخص دارای برند
معتب��ر در بازارهای داخلی و خارجی بهش��مار میروند
که باتوجه به توس��عه صادرات محصوالت صنایع معدنی
عملکرد مناسبی از خود در سال  ۹۸برجای گذاشتهاند و
ایمیدرو نیز با انجام اقداماتی به تقویت برند شرکتهایی
که اقدام به صادرات میکنند ،پرداخته است.


سخن پایانی...

باتوجه ب��ه پیشبینی رش��د اقتصادی دنیا
بهویژه کشورهای آسیایی و خاورمیانه ،مصرف
م��واد معدن��ی و محص��والت صنای��ع معدنی
در آس��یا دارای رش��د مناس��بی خواهد بود و
ظرفیت باالی��ی ب همنظور توس��عه و صادرات
محصول وجود دارد .از س��وی دیگر توس��عه
این ح��وزه از اقتصاد دارای منافع کالنی برای
کشورهاس��ت .همچنی��ن برای دس��تیابی به
کاهش وابس��تگی درآمدهای نفتی میتوان بر
توسعه س��رمای هگذاری معدنی تکیه کرد چرا
که سرمای هگذاری در یک واحد معدنی دارای
ارزش افزوده باالیی خواهدبود .در همین راستا
یکی از اقداماتی که بهویژه از س��ال گذش��ته
با هدف توس��عه فعالیتهای بخش خصوصی
و توانمندس��ازی این بخش م��ورد تاکید واقع
ش��ده ،تش��کیل کنسرس��یوم در حوز هه��ای
مختلف اس��ت .این کنسرس��یومها حوزههای
تولید محص��والت معدنی و صنای��ع معدنی،
اکتش��اف ،تجهیزات و توسعه صنایع فلزی در
سواحل جنوبی را در بر گرفتهاند.

