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مسئولیت مطالب بر عهده نویسندگان آنهاست. �
چیالن افتخار می کند که پذیرای مطلب ارسالی مخاطبش باشد اگرچه  �

نظرات مندرج در این نوشته ها الزاما نظر چیالن نیست.
چیالن در اصالح و ویرایش مطالب آزاد است. �
چاپ مطالب و تصاویر این نشریه با ذکر منبع بالمانع است. �

شماره 78- اسفند ماه 1396- 15000 تومان

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 7سرمقاله 

رویـــداد

26ـــــــــــــــــــــــــــــــ  اخبار داخلي

28ـــــــــــــــــــــــــــــــ  اخبار خارجي

نقطه نظر

ـ  تامین کنسانتره بزرگترین چالش فوالدسازان بزرگ در سال 97  30ـــــــ

30ـــــــــــــــــــــ  مدلی برای خصوصی سازی فوالد 

30ـــــــــــ  حمایت 400 میلیارد تومانی فوالد مبارکه از مشتریان 

31ـــــــــــ تقویت بخش خصوصی فوالد با تشکیل تعاونی صادراتی 

ـ    فوالد عاملی برای امنیت ملی  31ـــــــــــــــــــــــ

ـ  توسعه صادرات فوالد از مسیر ارتقای کیفیت 31 ـــــــــــــــ

32انعکاس

گزارش و گفت وگو

40ـــ   اختصاص بیش از 90 درصد از محصوالت شرکت به تولید فوالدهای پرآلیاژ

43ــــــــــــــ  تناسب تولید در صنایع با ال د ست و پا یین دست 

44ــــــ از خرید فوالد اکسین تا چرایی پیشنهاد کاهش تعرفه ورق گرم

45ـــــ نقطه عطف سال 96 ؛ افتتاح طرح های نیمه تمام توسط ایمیدرو

48ــــ   افتخار رئیس جمهور به سرمایه گذاری 35 هزار میلیارد ریالی گل گهر

49ــ  تولید مقاطع سنگین فوالدی در ذوب آهن در راستای بهبود صنعت ساختمان

50ــــــــــــــــــــــــــ   اینفوگرافی فوالد جهان

52ــــــــــــــــــــــــــ   اینفوگرافی فوالد ایران

ـــــــ  وضعیت بهره وری نیروی کار در صنعت فوالد ایران 62دیدگاهـ 

70بورس

معرفی

ـ  تولیدات شرکت های دانش بنیان مشمول حمایت دولت نمی شود  74ــــــ

76یادداشت

تحلیل و مقاله

84ــــــــــــ  مهم ترین چالش ها و فرصت های زنجیره فوالد ایران

86ــــــــــ گزارش پایش سال 1396 مطالعات طرح جامع فوالد کشور

91ـــــــــــ  مطالعه عوامل کاهش مصرف غلتک در خط نورد سرد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 94آمارـ 
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اتخاذ الگوی جدید جهانــی در بهـره وری
نیروی انسانی

  بهادر احرامیان
عضو هیئــت مدیره

 انجمن تولیدکنندگان فوالد ایـران

وضعیت بهره وری نیروی انسانی در صنعت فوالد ایران مناسب نیست. تمام کارخانجات بزرگ ما مخصوصا در 
بخش خصوصی شده از مزیت هزینه نیروی انسانی نسبت به بسیاری رقبای جهانی خود برخوردار نیستند. به 
طور کلی تکنولوژی به کار رفته در صنعت فوالد ما در سطح قابل قبولی قرار دارد اما تولید به ازای »نفرساعت 
کار« و حتی »هزینه نیروی انسانی در تن« برای هیچ یک از حلقه های زنجیره فوالد ما متناسب با تکنولوژی به 

روز این صنعت نیست. علت چیست؟!
در طول 3 دهه گذشته به لطف پیشرفت تکنولوژی، اتوماسیون و سیستم های مدیریتی بهره وری نیروی انسانی 
به ازای هر تن پیشرفت جهشی داشته است به نحوی که نیاز نیروی انسانی از حدود ده ساعت برای تولید هر تن 
محصول نهایی در کارخانجات مجتمعی کوره بلندی )Integrated( به کمتر از 2 ساعت در تن رسیده است. این 
سطح بکار گیری نیروی انسانی  با هزینه کشورهای پیشرفته باعث شده حتی در کشوری مانند آمریکا در حال 
حاضر هزینه نیروی انسانی در تولید ورق گرم در کارخانجات مجتمعی کوره بلندی چیزی در حدود 30 دالر/تن 

)140 تومان/ کیلو( قرار داشته باشد. 
نگارنده در سال گذشته از خط نورد مفتول جدید تاسیسی با ظرفیت سالیانه 700 هزار تن در اتریش بازدید 
داشتم که در هر شیفت آن 17 نفر مشغول به کار بودند. با فرض اشتغال 4 گروه کاری و هزینه ساالنه هر نفر 
40 هزار یورو، نفر ساعت به ازای تولید این کارخانه در حدود 9 تن به ازای هر ساعت کار و هزینه نیروی انسانی 
هر تن تولید چیزی در حدود 4 یورو )کیلویی 28 تومان( می باشد. در کشور همسایه مان ترکیه که سطح 
تکنولوژی بسیاری کارخانجات فوالدسازی آن مانند ایران هستند مجموع پرسنل فوالد سازی و نورد واحدهایی 
با تولید 1تا 1.5 میلیون تن در حدود 400 نفر قرار دارد. بدون شک حرکت روند جهانی صنعت فوالد به سمت 
کاهش روزافزون نیروی انسانی خواهد بود و این واقعیت می بایست مد نظر کلیه ذینفعان صنعت فوالد قرار گیرد. 
با نگاهی به صورت های مالی صنایع فوالد خصوصی شده و تقسیم کردن »سرفصل هزینه نیروی انسانی« بر 
مقدار تولید می بینیم که در هیچ یک از این شرکت ها چیزی به نام مزیت هزینه نیروی انسانی نسبت به رقبای 
جهانی به چشم نمی خورد. دامنه هزینه نیروی انسانی به ازای هر تن تولید در حال حاضر از حدود 600 تومان 
در کیلو )125 دالر/تن( الی 170 تومان در کیلو )دالر 37( می باشد و اگرچه برخی مدیران دولتی منشا افزایش 
هزینه و کاهش بهره وری نیروی انسانی را در دولت دهم و دستور استخدام پرسنل پیمانکاری می دانند اما 
واقعیت این است که این امر تنها به آشکار شدن معضل مزمن پایین بودن بهره وری در کارخانجات انجامید 
چراکه قبال این پرسنل در قالب پرسنل پیمانکار جهت انجام تولید به کار گرفته می شده اند و هزینه آنها به 
صورت غیر مستقیم به سربار تولید اضافه می شده است. شاید برای بهتر روشن شدن عمق این مشکل بهترین 
راه تجمیع نفر ساعت کار انجام شده توسط پرسنل قراردادی و پیمانکاری کارخانجات باشد تا تصویر واقعی تر از 
هزینه و سطح بهره وری نیروی انسانی صنعت فوالد کشورمان به دست آید. شاید ریشه این امر نفوذ مسئولین 
دولتی بر مدیران بنگاه های دولتی که ثبات شغلی طوالنی نداشته اند می باشد که برای پیشبرد مقاصد کوتاه 
مدت به صورت دستوری و با فشارهای متعدد باعث جذب نیروی مازاد بر نیاز در این کارخانجات شده اند و این 
چرخه در اکثر شرکت های فوالدی تا آخرین حد ممکن ادامه داشته است. البته الزم به ذکر است که در این بین 
بخش خصوصی در سایه نفوذ کمتر دولت بهتر عمل کرده است و در این کارخانجات هم در بخش فوالدسازی و 

هم نورد وضعیت بهتری در زمینه بهره وری نیروی انسانی و مخصوصا هزینه در تولید شاهد می باشیم.
سرمایه بری باالی صنعت فوالد این انتظار را در مسولین دولتی ایجاد می نماید که به نسبت مصرف سرمایه 
اشتغال مستقیم نیز ایجاد شود در حالی که مطابق آنچه در سطح جهانی در حال اتفاق است اشتغال مستقیم 
صنعت فوالد به طور روز افزون در حال کاهش است. واقعیت این است که اگر شاخص های جهانی را مالک 
تصمیم گیری قرار دهیم حتی با فرض رسیدن به تولید 55 میلیون تن »شغل مستقیم واقع« قابل ایجاد در 

صنعت فوالد کشورمان از سطح اشتغال امروز این صنعت کمتر می باشد. 
کارکرد اصلی صنعت فوالد از دیدگاه توسعه کشور ایجاد مزیت برای صنایع پایین دستی، ایجاد مشاغل وابسته و 
نیز بهبود تراز تجاری است نه ایجاد اشتغال مستقیم! در این شرایط اصرار برای جذب نیروی مازاد توسط مقامات 
دولت مرکزی و محلی تنها منجر به ایجاد مشکالت درون سازمانی و هزینه های سربار اضافی می گردد که در 
مواقع بحران از طرق مختلف )تعرفه، امتیازات ویژه،  عدم بازپرداخت اقساط بانکی، بیمه و غیره( و با هزینه بخش 

خصوصی و کل کشور جبران می گردد.
به عنوان گام اول برای اصالح این وضعیت و بهبود وضعیت بهره وری نیروی انسانی در صنعت فوالد می بایست 
دیدگاه شکل گرفته در حاکمیت و اجتماع نسبت به ظرفیت ایجاد اشتغال فوالد تغییر کند. فوالد یک صنعت 
سرمایه بر می باشد و »اشتغال مستقیم واقعی« ایجاد شده به نسبت سرمایه مصرف شده عددی پایین است. تنها 
در صورت قبول این دیدگاه توسط حاکمیت می توان نسبت ایجاد حرکتی برای اصالح وضع بهره وری نیروی 

انسانی در صنعت فوالد امیدوار بود.







































  احمد صادقی، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: قیمت 
تمام شده محصوالت این کارخانه از سال 94 تا کنون با وجود تورم 
اولیه کاهش  افزایش قیمت زغال سنگ و سایر مواد  در دوسال، 

یافته که حاصل بیش از 100 اقدام مدیریتی است. 

دیگر  به  نسبت  را  شرکت  این  محصوالت  شده  تمام  قیمت  وی 
واحد های بزرگ فوالدی کشور بیشتر ذکر کرد و افزود: ذوب آهن 
از روش کوره بلند برای تولید فوالد و از زغال سنگ و کک به عنوان 
انرژی های اصلی استفاده می کند و این مواد اولیه را با قیمت های 
جهانی می خرد اما شرکت های فوالدی که روش احیای مستقیم 
دارند از یارانه انرژی برخوردارند. صادقی ادامه داد: این امر باعث 
شده  تمام  قیمت  در  شرکت ها  آن  با  آهن  ذوب  رقابت  می شود 
مساوی نباشد. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از شکسته شدن رکورد 
به موفقیت  با توجه  افزود:  این شرکت خبر داد و  تولید کک در 
ذوب آهن اصفهان در تولید یک میلیون و 200 هزار تن کک در 
سال جاری، واردات این مواد اولیه به شدت کاهش یافته و به 44 

هزار تن رسیده که مقدار ناچیزی است.

آب  مصرف  کاهش  در  شرکت  این  تالش  از  همچنین  صادقی 
دنبال  جدیت  با  آب  مصرف  کاهش  طرح های  گفت:  و  داد  خبر 
می شود و در این شرکت کمیته بحران آب نیز شکل گرفته است تا 
پیش بینی های الزم برای حفظ تولید در شرایط بحرانی انجام گیرد. 

  در بیستمین دوره همایش شرکت های برتر ایران IMI100 اسامی 
شرکت های فوالدی همچون شرکت فوالد مبارکه اصفهان، فوالد 
خوزستان، معدنی و صنعتی گل گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، 
و  معادن  توسعه  مادر تخصصی  و شرکت  فوالد هرمزگان جنوب 
صنایع معدنی خاورمیانه به عنوان شرکت های فعال در حوزه معدن 
و صنایع معدنی و در میان 100 شرکت برتر از لحاظ میزان فروش/ 

درآمد دیده می شود. 

به گزارش چیالن، رتبه بندی IMI100 در 20 سال گذشته از سوی 
براساس  آن  روش  و  گیرد  می  صورت  صنعتی  مدیریت  سازمان 
شاخص های واقعی، کمی و عددی و براساس الگوی برگرفته شده 
از رده بندی جهانی فورچون 500 می باشد. گفتنی است، شرکت 
فوالد مبارکه رتبه دوازدهم را در بخش درآمد/فروش در میان 500 
شرکت برتر از آن خود کرد. فروش این شرکت از حدود 100 هزار 
و 462 میلیارد ریال در سال 94 به 136 هزار و 22 میلیارد ریال 
در سال 95 رسیده است. شرکت فوالد خوزستان رتبه 33، گل گهر 
رتبه 38، چادرملو رتبه 57، فوالد هرمزگان رتبه 76 و میدکو رتبه 
را  درآمد/فروش  فوالد خوزستان  دادند.  اختصاص  به خود  را   80
از 42 هزار و 197 میلیارد ریال در سال 94 به 48 هزار و 232 
میلیارد ریال در سال 95، گل گهر از 22 هزار و 238 میلیارد ریال 
به 35 هزار و 848 میلیارد ریال، چادرملو 15 هزار و 233 میلیارد 
به 21 هزار و 740 میلیارد ریال، فوالد هرمزگان از 10 هزار و 130 
میلیارد ریال به 15 هزار و 134 میلیارد ریال و میدکو از 10 هزار و 

157 میلیارد ریال به 14 هزار و 545 میلیارد ریال رساند. 

شایان ذکر است، رتبه پنجم شرکت های برتر در ایجاد اشتغال و 
ارزش افزوده از میان 500 شرکت، از آن فوالد مبارکه شد. میدکو 

نیز جزو 10 شرکت برتر صادرات گرا قرار گرفت.

صادقی عنوان کرد:
کاهش قیمت تمام شده محصوالت 

ذوب آهن اصفهان

در بیستمین دوره IMI100 معرفی شد:
فوالدی های منتخب در میان 100شرکت برتر 

ایران 

 وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاح سه طرح در شهرستان 
آمل با بیان این که بعد از پیروزی انقالب اسالمی در حوزه صنعت و 
به ویژه فوالد به موفقیت های ارزشمندی دست یافته ایم، گفت: فوالد 
مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالمی دریایی از تولید علم است؛ از 
این رو می توان با ظرفیت های موجود، برای توسعۀ صنعت گام های 

بیشتری برداریم.
شریعتمداری ظرفیت فعلی تولید فوالد کشور را 30میلیون تن اعالم 
از نقاط مختلف کشور، واحدهای  کرد و گفت: در 51هزار مترمربع 

تولیدی در حال ساخت داریم و 17هزار جواز تأسیس صادر و طی 
افـــتتاح شده  روزهای اخیر، 400 واحد صنعتی کوچک در کشور 

است.
صورت  برندینگ  با  دنیا  بازار  فتح  اینکه  به  اذعان  با  صنعت  وزیر 
تولید  توسعۀ  با  گفت:  و  کرد  برندینگ حمایت  توسعۀ  از  می گیرد، 
موفق می شویم و باید مبدأ را برای مقصد طراحی کنیم و برای تولید 

داخلی باید یارانه داد.

دفاع وزیر صنعت از دستاوردهای فوالد

اخبار داخلی
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 رضا اشرف سمنانی، مشاور مدیرعامل میدکو در گفت و گوی با چیالن گفت: میدکو تا 5 یا 6 ماه آینده بیشتر طرح های خود را به 
بهره برداری می رساند. برای نمونه فوالد سیرجان ایرانیان به تازگی به بهره برداری رسیده و کوره بلند زرند نیمه اول سال آینده وارد مدار 
تولید می شود. همین طور سایر طرح ها شامل واحد آهک، زغال سنگ طبس، توسعه فروسیلیس غرب و کاتد مس تا اوایل سال آینده به 

بهره برداری می رسند. وی افزود: بنابراین میدکو از نیمه دوم سال آینده، طرح بزرگی به جز بوتیا نخواهد داشت.

مشاور مدیرعامل میدکو طرح بوتیا را از جمله طرح های بزرگ فوالدی به جهت ظرفیت 2میلیون تنی با بهره گیری از سطح تکنولوژی باال 
و کاهش مصرف انرژی دانست و گفت: درخصوص بوتیا باید گفت، طرح فوالدسازی آن پیشرفت خوبی داشته و تامین مالی آن هم از طریق 

منابع صندوق توسعه ملی و هم سایر منابع انجام شده است. 

اشرف سمنانی در پاسخ به این سوال که میدکو پس از اتمام طرح های خود چه برنامه ای را دنبال خواهد کرد؟ گفت: میدکو در زمینه 
تولید همواره تکنولوژی تولید را ارتقا و بهبود می دهد و همزمان با احداث طرح ها به دنبال نوسازی واحدها است. همچنین به دنبال توسعه 
اکتشافات هستیم تا با به نتیجه رسیدن آن، زنجیره بخش معدن در مجموعه میدکو تکمیل تر شود. عالوه بر این ما به دنبال تجهیز معادن 

کشور که عقب افتادگی هایی در آن دیده می شود، هستیم چرا که قطعا معادن توسعه های بعدی میدکو را پشتیبانی می کند.

اشرف سمنانی خبر داد:
تمرکز میدکو در سال 97 بر روی طرح بوتیا است

 عبدالرضا محمود پور، مدیر عامل شرکت فوالد اکسین خوزستان 
قالب  در  فوالدی  سازه های  سازی  سبک  پژوهشی  طرح  داد:  خبر 
یـــک پـــروژه تحقیقــاتی به همـــکاری کارشـــناسان شرکت 
شهید  دانشگاه  تحقیقاتی  تیم  و  )کارفرما(  فوالداکسین خوزستان 

چمران )پیمانکار( اجرا شده است.
 ST52 پرمقاومت  فوالد  بکارگیری  تاثیر  خصوص  در  که  طرح  این 
به جای ST37 می باشد در دو فاز تحلیل تاثیر نوع بارگذاری و نوع 
چندین  وزن  سازی  بهینه  و  سازه  قیمت  و  وزن  بر  فوالدی  گرید 
شرکت  شده  تولید  ورق های  از  استفاده  با  فوالدی  ساختمان  نوع 

فوالداکسین خوزستان اجرایی شده است. 
محمود پور در خصوص فاز دوم این طرح به بهینه سازی وزن چندین 
نوع ساختمان فوالدی اشاره کرد و گفت: در فاز دوم پروژه به طراحی 
و تحلیل چندین نوع ساختمان فوالدی با استفاده از ورق های تولید 
شده شرکت فوالد اکسین خوزستان پرداخته شد که در نهایت نتایج 
حاصله ارائه گردید. با محصوالت تخصصی فوالد اکسین خوزستان 
وزن اسکلت فلزی ما تا 30 درصد کاسته خواهد شد و با استفاده از 
محصوالت فوالد اکسین تا حدود 50 درصد هزینه های اسکلت فلزی 

کاهش پیدا می کند.

مدیر عامل شرکت فوالد اکسین خوزستان خبر داد:
کاهش وزن و هزینه اسکلت فلزی برای

 انبوه سازان مسکن

 محمد کشانی، مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در خصوص ایجاد 
ارزش افزوده در این شرکت گفت: شرکت فوالد خوزستان علی رغم اینکه 
در حال حاضر تنها تولیدکننده فوالد میانی است و ساالنه 3.7 میلیون 
تن فوالد میانی تولید می نماید اما در نظر دارد با حرکت به  سمت تولید 
محصوالت نهایی مانند ورق و میلگرد به ارزش افزوده باالتری دست پیدا کند.

وی افزود: انتظار ما این است که فوالد خوزستان به  جای صادرات محصوالت 
میانی در سال های آینده تبدیل به یکی از صادرکنندگان محصول نهایی 
فوالدی در کشور تبدیل شود. کشانی خاطرنشان کرد: طرح های توسعه 
فوالدخوزستان سبب خواهد شد ظرفیت تولید در این مجتمع از 3.7 میلیون 
تن به 5.2 میلیون تن برسد و این طرح از ابتدای سال آینده یعنی سال 97 
آغاز خواهد شد. کشانی استراتژی فوالد خوزستان را تکمیل زنجیره تولید فوالد 
در حلقه های باالیی و پایینی زنجیره عنوان کرده و گفت: فوالد خوزستان 
برای تکمیل زنجیره تولید در صنایع باالدست برنامه خرید معدن یا مشارکت 
در واحدهای کنسانتره سازی را دارد. همچنین همانطور که مطرح شد در 
پایین دست نیز تولید محصوالت با ارزش افزوده باال را مد نظر قرار داده است. 
وی خاطرنشان کرد: در میان شرکت های بزرگ فوالدی کشور، فوالد خوزستان 
و ذوب آهن که هر دو از شرکت های بزرگ و قدیمی فوالدی کشور هستند، 
معدن ندارند اما مابقی شرکت های فوالدساز بزرگ دارای معدن هستند، حتی 
بسیاری از بانک ها نیز جزو سهامداران معادن شده اند و همین امر موجب 
تضعیف این دو شرکت، در رقابت تامین ماده اولیه نسبت به سایر رقبا است.

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان:
تکمیل زنجیره ارزش اولویت فوالد خوزستان 

است
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تولید  ریزی کرده اند که کاهش ظرفیت  برنامه  مقامات چینی   
فوالد خود را در سال 2018 عملیاتی کنند و این یعنی چین دو 

سال جلوتر از اهداف طرح ریزی شده برای سال 2020 می باشد. 

به گزارش چیالن، در ابتدا قرار بود 150 میلیون تن از ظرفیت فوالد 
چین تا سال 2020 کاهش یابد. تاکنون چین در بین سال های 
2016 تا 2017 حدود 115 میلیون تن از این ظرفیت را کاهش 
به  بازدیدهای مربوط  اول سال 2018  نیمه  قرار است در  و  داده 

تعطیلی واحدهای کوره القایی را اجرایی نماید.

بستن  چینی  مقامات  تولید،  ظرفیت  کاهش  برنامه  طول  در 
کوره های القایی زیادی را تسریع کرده اند. پیش از این نیز مقامات، 
فرایند  برای  الکتریکی  قوس  کوره های  داشتن  به  را  کارخانه ها 
انتقال کارخانجات خود به دیگر استان ها  فرآوری قراضه و حتی 
و به دور از مناطق شمالی پکن، تیانجین و هبی تشویق کرده و از 

آنها حمایت می کردند. 

چین در ماه ژانویه 2018 بالغ بر 100 میلیون تن سنگ آهن وارد 
کرد که طبق آمار گمرک چین این میزان 19 درصد باالتر از ماه 
دسامبر 2017 بود.حجم واردات ماه ژانویه تنها کمی کمتر از رکورد 
ثبت شده در سپتامبر 2017 یعنی 102 میلیون و 800 هزار تن 

می باشد.

از  پیش  چین  قوی  سازی  ذخیره  تنها  نه  واردات،  افزایش حجم 
تعطیالت را نشان می دهد بلکه گویای این مورد است که بسیاری 
از کارخانه ها برای آغاز مجدد فعالیت پس از دوره زمستانی، از هم 

اکنون برنامه ریزی کرده اند.

که  مارس  ماه  اواسط  از  کارخانه های چین  بیشتر  انتظار می رود 
محدودیت تولیدی که از ماه نوامبر 2017 آغاز شده بود برداشته 

می شود، مجددا تولید خود را آغاز کنند. 

با توجه به حجم زیاد واردات، صادرات فوالد چین در ژانویه حدود 
18 درصد نسبت به ماه دسامبر 2017 سقوط کرد و به 4 میلیون 

و 650 هزار تن رسید. 

به طور کلی، صادرات فوالد در سال گذشته افت 30.5 درصدی 
داشته و به 75 میلیون و 400 هزار تن رسیده بود درحالی که حجم 
واردات بدون تغییر بوده و در محدوده 13 میلیون و 300 هزار تن 

ثابت مانده است.

 اتوتک برای ششمین سال متوالی، بر اساس ارزیابی شاخــص 
Global 100 به عنوان یکی از صد شرکت برتر دنیا در زمینه ارائه 

تکنولوژی های پایدار معرفی گردید. 

در  امسال  که  انجام شده  ارزیابی  آخرین  در  گزارش  چیالن،  به 
مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس اعالم گردید اتوتک از رتبه 

90 سال 2017 به رتبه پنجم ارتقاء یافت. 

  Corporate Knights شرکت مشــاور سرمایه گذاری و رسانــه ای
که در تورنتو کانادا مستقر است بیش از شش هزار شرکت مختلف را 
براساس هفده شاخص زیست محیطی، مدیریتی و اجتماعی ارزیابی 
نموده و شرکت هایی که در شاخص رتبه بندی گلوبال 100 قرار گرفتند 
دارای پایدارترین تکنولوژی در حوزه کاری خود، پرداخت مالیات 
باالتر، سه برابر مدیران زن بیشتر نسبت به همتایان خود و نیز درآمد 
خالص شش برابر بیشتر نسبت به همتایان جهانی خود می باشند. 

مارکو تراسواسارا به عنوان مدیر عامل اتوتک در این زمینه افزودند: 
ما بسیار مفتخریم که در رتبه بندی جهانی گلوبال 100 در جایگاه 
پنجم قرار گرفته ایم. وی گفت: ما میزان انتشار گازهای گلخانه ای 
را بر اساس هفت تکنولوژی اتوتک در مقایسه با سایر تکنولوژی ها 
کاهش داده ایم. ما به تالش خود جهت حمایت از مشتریان در ارائه 
تکنولوژی های بهتر در جهت استفاده موثر از منابع ادامه خواهیم داد.

 به گزارش چیالن، اخیرا فدراسیون صنعت سنگ و فوالد مالزی 
وزارت  با  را  مذاکــراتی  داخلــی  شرکت های  طرف  از   )MISIF(
صنایع و تجارت مالزی )MITI( درباره تعرفه واردات نورد سرد از 
یا توزیع کنندگان  تولیدکننده  کشورهای خارجی داشت. شرکت 
نورد سرد مالزی انتظار دارند دولت از صنایع داخلی حمایت کند و 

در این زمینه از کارخانجات داخلی مشورت بگیرد. 

گفتنی است، وزارت صنایع و تجارت مالزی تعرفه وارداتی 3.78 
درصد تا 23.78 درصدی را برای ورق های سرد آلیاژی و غیر آلیاژی 
از چین، کره جنوبی و ویتنام وضع کرده است. دولت اعالم کرده این 
تعرفه ها برای یک دوره 5 ساله و تا ماه می 2021 قابل اجرا است. 

چین یک گام جلوتــر از برنامه کاهش ظرفیت 
تولید فوالد

ارتقای رتبه اتوتـــک در لیسـت شرکت های 
پایدار جهان

درخواست تولیدکنندگان مالزی برای تداوم 
حمایت های تعرفه ای دولت

اخبار خارجی
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 تعطیلی کارخانه های الکترود گرافیتی چین در سال 2017 سبب کمبود جهانی عرضه این کاال شد و همین امر افزایش شدید قیمت ها را سبب شد. 

به گزارش چیالن، براساس آمار رسمی گمرک چین، صادرات الکترود گرافیتی از چین در سال 2017 بالغ بر 201 هزار و 695 هزار تن بود که 58 
درصد افت داشت. 

با وجود افزایش قیمت ها، فشار عرضه به جهت محدودیت صادرات چین احتماال در سال 2018 نیز وجود خواهد داشت و همین امر فوالدسازان جهان 
را با چالش مواجه خواهد کرد. پیش بینی می شود مصرف الکترود گرافیتی چین در پی رشد مصرف قراضه در این کشور و فشار دولت بر تولید برای 

کنترل آلودگی و در نتیجه استفاده از کوره های قوس الکتریکی در تولید فوالد به شدت افزایش یابد.

 انتظار می رود چین همچنان رویکرد تعطیلی کوره بلندها و جایگزینی آن با کوره های قوس الکتریکی را در پیش بگیرد.

 وزارت بازرگانی آمریکا گزارش این وزارتخانه در مورد واردات فوالد 
قرار  جمهور  رئیس  اختیار  در  و  منتشر  ملی  امنیت  بر  آن  تاثیر  و 
داد. این وزارت خانه گزارش را در مورد سه محصول نهایی شامل 
محصوالت تخت، محصوالت طویل، لوله، فوالد ضد زنگ و همچنین 

محصوالت نیمه نهایی شامل اسلب و بیلت ارائه کرده است.
در این گزارش یک تعرفه 24درصدی برای واردات کلیه محصوالت 
فوالدی از تمامی کشورها مطرح گردیده و یک تعرفه نیز برای واردات 
کلیه محصوالت فوالدی از 12کشور شامل برزیل، چین، کاستاریکا، 
مصر، هند، مالزی، کره جنوبی، روسیه، آفریقای جنوبی، تایلند، ترکیه 

و ویتنام حداقل معادل 53 درصد پیشنهاد داده است.
 همچنین پیشنهاد شده میزان سهمیه برای کلیه محصوالت فوالدی 
از تمامی کشور ها برابر با 63 درصد صادرات این کشور ها به ایاالت 
متحده در سال 2017 باشد. وزارت بازرگانی آمریکا این اقدامات را 
در راستای حمایت از تولید داخل و افزایش آن دانسته و اعالم کرده 
عالوه بر جزییاتی که در مورد تعرفه ها و سهمیه های ایاالت متحده 
فوالد در  واردات  اطالعاتی هم در خصوص گزینه های  دارد،  وجود 
روند  این  است  امیدوار  آمریکا  بازرگانی  وزارت  است.  بررسی  دست 
ظرفیت  به  سبب  و  گیرد  قرار  آمریکایی  شرکت های  توجه  مورد 
رسیدن صنایع داخلی آمریکا شود. پیش بینی می شود دونالد ترامپ 
در مورد این موضوعات 11آوریل امسال تصمیم گیری نموده و تکلیف 
باعث شده است که سهام  این خبر  را مشخص کند.  تعرفه ها  این 

شرکت های فوالدی آمریکا افزایش یابد.

 ThyssenKrupp با ادغام  از طریق  را  اروپا  تاتااستیل تجارت در   
گسترش می دهد. به گزارش چیالن، براساس آمار ظرفیت تولید 
فوالد خام تاتا استیل در هند 3 میلیون و 270 هزار تن است در 
حالی که این ظرفیت در اروپا 2 میلیون و 670 هزار تن می باشد. 
با توجه به استراتژی های عملیاتی، تولید و فروش واحد هند تاتا 
استیل 50 درصد از کل تولید و فروش این گروه را به خود اختصاص 

داده است. 

برخی کارشناسان می گویند عملکرد تاتا استیل در اروپا به دلیل 
انتظار  یافته است.  برنامه ریزی ها کاهش  برخی فشارها و حفظ 
با  ادغام  طریق  از  اروپا  در  تجاری  توافق  شدن  نهایی  با  رود  می 
ThyssenKrupp تا پایان ماه مارس، سهم این شرکت در بازار اروپا 

نیز افزایش یابد.

وضعیت بازار الکترود گرافیتی در سال 2018

وزارت بازرگانی امریکا نتیجه تحقیقات
 آنتی دامپینگ را منتشر کرد

تاتااستیل به دنبال افزایش سهم خود در بازار اروپا

اخبار خارجی
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نقطه نظـــر

مدلی برای خصوصی سازی فوالد

محمد مسعود سمیعی نژاد
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری پارسیان

دولتی می توانند بعد از سرمایه گذاری مشترک در طرح های فوالدی و 
معدنی سهام آن را در بورس عرضه و بخش خصوصی از آن منتفع شود.
های  پروژه  بردار  بهره  های  شرکت  هم  استراتژی  همین  اساس  بر 
کنسانتره و گندله سازی که در منطقه سنگان سرمایه گذاری کرده اند 
باید با تشکیل کنسرسیوم به طور اصولی از معدن سنگ آهن دولتی 
و مجوز  واگذاری  معادن هم  قانون  برداری کنند. طبق  بهره  سنگان 
بهره برداری معادن به شرکت هایی که در جوار معدن واحد فرآوری 
زده اند در اولویت قرار دارد. بنابراین دولت باید با یک سیاست گذاری 
منسجم توسعه معادن در سنگان را توسط سرمایه گذاران حاضر در 
تا بدین واسطه نگرانی در مورد نحوه و چگونگی  انجام دهد  منطقه 

تامین مواد اولیه در آینده به طور کامل برطرف شود.

مشارکت شرکت سرمایه گذاری پارسیان و ایمیدرو در تکمیل زنجیره 
فوالد در سنگان یکی از موفق ترین طرح های معدنی در کشور بوده 
خرد  خصوصی  بخش  کنونی  شرایط  در  داریم  اعتقاد  چراکه  است 
و  مالی  های  نهاد  و  شود  کالن  های  گذاری  سرمایه  وارد  نمی تواند 

تامین کنسانتره بزرگترین چالش فوالدسازان 
بزرگ در سال 97

سید حسین احمدی
مدیر عامل مجتمع فوالد خراسان

معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توافق 
قرار گرفته بود از سوی کارخانجات سنگ آهنی به طور کامل رعایت 
نمی شود به طوری که در برخی مزایده ها حتی کف قیمت پایه کنسانتره 
از سطح 15 درصد قیمت شمش فوالد خوزستان هم فراتر رفته است. 
عالوه بر این تامین کنندگان کنسانتره واحدهای فوالدی مبالغ سنگینی 
پرداخت مطالبه می کنند که  به عنوان پیش  را  در حدود 40 درصد 
ادامه این شرایط با توجه به تشدید تقاضای کنسانتره در سال آینده، 
فوالدسازان بزرگ کشور را با یک چالش اساسی مواجه می کند و آن 

تامین مواد اولیه مورد نیاز است.
و  نظارتی  سازوکارهای  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  است  الزم  لذا 
کنترلی خود در این خصوص را حداقل برای دو سال آینده که پروژه های 

بزرگ کنسانتره به بهره برداری برسند، فعال تر نماید.  

بندی طرح های در حال  به دلیل عدم مطابقت زمان  در حال حاضر 
احداث کنسانتره و بهره برداری از چند واحد گندله سازی در کشور در 
سال جاری، کمبود مواد اولیه واحدهای گندله سازی به بزرگترین چالش 

صنعت فوالد کشور تبدیل شده است.
بر عرضه آن،  تقاضای کنسانتره  به دلیل پیشی گرفتن  از سوی دیگر 
با وساطت  و  از جلسات متعدد  تعاملی کنسانتره که پس  قیمت های 

حمایت 400 میلیارد تومانی فوالد مبــارکه از 
مشتریان

محمود اکبری
معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه اصفهان

22 درصد نیست و این یعنی فوالد مبارکه این اختالف 400 میلیارد 
این  متقبل  و خودش  نمی کند  دریافت  از مشتریان خود  را  تومانی 

هزینه می شود.
از  که  مشتریان  سنجی  ظرفیت  و  ارزیابی  سیستم  دلیل  به  البته 
خطاهای  تدریج  به  و  داشته  وجود  مبارکه  فوالد  در  قبل  سال های 
آن اصالح شده است، تالش می شود تا صرفا تولیدکنندگان  صنایع 
تکمیلی بتوانند از این حمایت استفاده کنند و دالالن و سفته بازان 
به این موضوع ورود نکنند. در این مکانیسم، با ارزیابی فنی ظرفیت و 
میزان تولید کارخانه های مصرف کننده ورق، هم امکان برنامه ریزی 
خرید به مشتریان واقعی داده می شود و هم سعی می کنیم طوری 

کاالی خود را عرضه کنیم که التهابی در بازار ایجاد نشود. 

فوالد مبارکه اصفهان سال هاست که در راستای اقتصاد مقاومتی و 
حمایت از صنایع تکمیلی و بر پایه اصل مشتری مداری محصوالت 
خود را به صنایع پایین دستی از طریق اعتبارات اسنادی ارائه می کند. 
نکته قابل توجه در این موضوع این است که هزینه ساالنه این اعتبارات 
از  ها کمتر  بانک  موثر  بهره  نرخ  اما  است  اسنادی حدود 12 درصد 
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فوالد عاملی برای امنیت ملی

سید رسول خلیفه سلطانی
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

در چابهار و هرمزگان همین استراتژی را دنبال می کند. این استراتژی 
و  اقتصادی  توسعه  رقابتی،  مزیت  با  فوالد  توسعه  بر  عالوه  صحیح 
اجتماعی و امنیتی آن منطقه را هم به دنبال خواهد داشت چرا که در 
این استراتژی، فوالد می تواند به عنوان یک مزیت برای تولید آب عمل 
کند و با استفاده از تلفات حرارتی تولید فوالد می توان آب را شیرین 
کرد و از این طریق شهرک های صنعتی احداث کرد و با ایجاد اشتغال، 
بخشی از جمعیت کشور را در این منطقه اسکان داد. بدین ترتیب با 
ورود فوالد به مناطق جنوب شرقی کشور و متعاقبا ورود صنعت، آب و 

جمعیت، امنیت ملی کشور نیز افزایش خواهد یافت.

خوشبختانه اکنون همه صاحبنظران فوالد دریافته اند که توسعه فوالد 
از جمله سواحل مکران و  آبی جنوبی  به سمت مرزهای  باید  کشور 
چابهار برود. دولت نیز با در نظر گرفتن 2 پکیج 10 میلیون تنی فوالد 

تقویت بخش خصوصی فوالد با تشکیل تعاونی 
صادراتی

حمیدرضا طاهری زاده
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

بین الملل بخشی از آن هستند. اما بخش خصوصی فوالد ایران آن قدر 
زیر سایه دولتی ها و خصولتی ها قرار گرفته که توان فعالیت حداکثری 
برای تحقق این الزامات را ندارد. از سوی دیگر اگر هر واحد نوردی یا 
ذوبی به طور جداگانه برای توسعه صادرات اقدام کند اوال می بایست 
متحمل هزینه های سنگین شده و ثانیا باید قدرت رقابت با واحدهای 

بزرگ خصولتی یا همکاران خود در بخش خصوصی را داشته باشد.
به اعتقاد بنده تشکیل تعاونی صادراتی متشکل از کارخانجات بخش 
خصوصی و مشارکت دادن تجار بین المللی و شناخته شده در ساختار 
آن، راهی موثر برای توسعه و تقویت بخش خصوصی فوالد ایران در 
شرایط کنونی است که ان شاهلل به زودی و با حمایت واحدهای تولیدی 

محقق خواهد شد.

بخش خصوصی فوالد کشور به ویژه در حوزه نورد به واسطه شرایط 
رکودی بازار فوالد و مازاد عرضه بر تقاضا روز به روز نحیف تر می شود. 
در چنین شرایطی روزنه امید فعاالن بخش خصوصی که اتفاقا می تواند 
راه نجات آن ها از رقابت منفی در بازار داخلی و زیان های پی درپی 
باشد، صادرات است. صادرات الزاماتی دارد که محصوالت با کیفیت، 
برند سازی، تبلیغات و بازاریابی و ارتباطات و مهارت های موثر تجارت 

توسعه صادرات فوالد از مسیر ارتقای 
کیفیت

بهمن تجلی زاده
معاون فروش و بازاریابی فوالد خوزستان

جدی وارد کند. بنابراین الزم است سازمان های رسمی و غیررسمی 
ازجمله انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در مورد کیفیت فوالد تالش 
بیشتری از خود نشان دهند. به این صورت که در درجۀ اول بر کیفیت 
بعدی  گام  در  و  کنند  نظارت  دقیقا  تولیدکنندگان  این  محصوالت 
از تولید، صادرات و حتی فروش داخلی محصوالت بی کیفیت  مانع 
تولیدکنندگان شوند. در این صورت هم از کاربرد فوالدهای نامرغوب 
در ساختمان سازی و در نتیجه خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن در 
کشور جلوگیری می شود و هم رتبه و برند فوالد ایران در بازار جهانی 
فوالد حفظ می شود. طبیعی است این رویکرد در کنار مزیت های فوق 
باعث افزایش کیفیت فوالد ایران نیز خواهد شد و تولیدکنندگان را در 

توسعه صادرات کمک خواهد کرد.

در حال حاضر به دلیل پایین بودن قیمت داخلی فوالد در مقایسه با 
قیمت صادراتی، برخی از تولیدکنندگان داخلی که ظرفیت های پایینی 
دارند و اخیرا آغاز به کار کرده اند، تنها با هدف کسب بهره اقتصادی 
آن هم به صورت مقطعی، از این اختالف قیمت داخلی و بازار جهانی 
استفاده کرده و صادرات انجام می دهند که این مسئله ممکن است در 
آینده به برندسازی و اعتبار جهانی شرکت های مطرح ایرانی آسیب 
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بخش انعکاس چیالن، گزارشــی کوتاه از مهمترین اقدامات و فعالیت هاي  انجمن اســت که جهت اطالع و همگرایی اعضای محترم انجمن در هر 
شماره از نشریه منتشر می شود. عالقمندان می توانند برای کسب اطالعات تکمیلی و اطالع از سایر اقدامات انجام شده، با دفتر انجمن د رتماس باشند.

صدور پروانه کارشناســی از سوی 
سازمان ملی استاندارد برای انجمن

 با توجه به فعالیت بیش از پیش انجمن 
به  که  فوالد  کیفیت  و  استاندارد  حوزه  در 
استاندارد  فعالیت کمیته  و  تشکیل  واسطه 
انجمن و همچنین دبیرخانه این کمیته بوده 
اقدامات الزم  پیش  یکسال  از حدود  است، 
در جهت پذیرش انجمن به عنوان کارشناس 
استاندارد آغاز شد که خوشبختانه این پروانه 
کارشناسی در اواخر بهمن ماه سال جاری از 
سوی سازمان ملی استاندارد به انجمن ابالغ 
گردید. به موجب این پروانه انجمن می تواند 
استانداردهای  بازنگری  یا  تدوین  به  نسبت 
برنامه  ریزی  کمیته  در  شده  تصویب 
از  لذا  نماید.  اقدام  استاندارد  ملی  سازمان 
وجود  انجمن  در  آمادگی  این  اکنون  هم 
موردنیاز  موضوعات  انجمن  اعضاء  تا  دارد 
تاکنون  که  ملی  استانداردهای  حوزه  در 
عناوین آن وجود نداشته یا نیاز به بازنگری 
تا در کمیته استاندارد  دارند را طرح کنند 
انجمن تصمیم گیری شده و با مشارکت خود 
واحدها اقدام به تهیه یا بازنگری استاندارد 

ملی در زمینه مذکور شود.

جاری  سال  ماه  بهمن  در  این،  بر  عالوه 
اقدامات مهم دیگری نیز در حوزه استاندارد و 
کیفیت در انجمن تولیدکنندگان فوالد انجام 
استاندارد  تدوین  آن،  ترین  مهم  که  شده 
شمش فوالدی با مشارکت تولیدکنندگان و 
مصـــرف کنندگان آن و ارسال پیش نویس 
ملی  سازمان  به  اســتاندارد  ایـــن  نهایی 
است.  بوده  ابالغ  و  تصویب  برای  استاندارد 
در این راستا بر اساس نوبت اعالمی، روز 16 
اسفندماه سال جاری برای برگزاری کمیته 
ملی استاندارد شمش و تصویب آن از سوی 

سازمان ملی استاندارد در نظر گرفته شده 
که دعوت نامه های آن نیز در روزهای آغازین 

اسفندماه برای مدعوین ارسال خواهد شد.

به  توجــه  با  اســت  ذکر  شــایان 
پیگیری های انجمن، وزارت صنعت، معدن 
شمش  تولیدکنندگان  خود  و  تجارت  و 
تصویب  صورت  در  نوردی،  محصوالت  و 
استاندارد  در خصوص  انجمن  نویس  پیش 
اسفندماه،   16 روز  ملی  کمیته  در  شمش 
این استاندارد از ابتدای سال 97 به صورت 
تولیدکنندگان شمش  برای تمامی  اجباری 

الزم االجرا خواهد بود.

هشدار انجــمن نسبـــت به کسری 
فوالدی واحدهای  در  کنسانتره 

واحد  چندین  از  برداری  بهره  به  توجه  با 
و  جاری  سال  طی  کشور  در  سازی  گندله 
عدم تامین کنسانتره مورد نیاز آن ها، انجمن 
و  معدن  صنعت،  وزیر  با  ای  مکاتبه  طی 
تجارت ضمن اشاره به کسری کنسانتره در 
سال جاری و به ویژه در سال های آتی تا افق 
1404 و تشریح دالیل آن، از وی خواست 
بزرگ  واحدهای  که  بیندیشد  تدابیری  تا 
معدنی ملزم به سرمایه گذاری سود حاصله 
خود در فعالیت های اکتشافی و استخراج و 
آینده  کسری  تا  شوند  آهن  فرآوری سنگ 

کنسانتره سنگ آهن به حداقل برسد.

انجمن در مکاتبه خود به کسری 17 میلیون 
تنی کنسانتره در افق 1404 اشاره کرده و 
بزرگ  واحدهای  سود  حاشیه  است:  آورده 
 3 تا   2 همواره  اخیر  سالهای  طی  معدنی 
برابرواحدهای بزرگ فوالدی بوده است که 
نتیجه آن توسعه افقی واحدهای معدنی در 
پایین  به سمت صنایع  فوالد  زنجیره  طول 
متاسفانه   . است  بوده  دستی 
بجای  معدنی  بزرگ  شرکت های 
بهره  و  اکتشاف  حوزه  در  تمرکز 
برداری، روی توسعه در واحدهای 
فاقد  مناطق  در  نورد  ذوب، 
اند.  نموده  گذاری  سرمایه  آب 
منافع  این شرکتها حتی  چنانچه 

سهامداران خود را لحاظ می نمودند بسیار 
خود  کاری  حوزه  در  که  بود  تر  اقتصادی 
عمل می کردند. البته جای توجه است که 
بسیاری از این تصمیمات ناشی از فشارهای 
سیاسی بر مجموعه های مذکور بوده است.  
این در حالی است براساس نتایج پایش طرح 
جامع فوالد، از سال 1398 کمبود کنسانتره 
در زنجیره فوالد به یک مسئله اصلی تبدیل 
نیز  حاضر  حال  در  کمااینکه  شد  خواهد 
واحدهای بزرگ فوالدی مثل فوالد خراسان، 
فوالد مبارکه و فوالد خوزستان هم به سختی 
کنسانتره مورد نیاز خود را تامین می نمایند.

نسخه دوم اطلس ملی فوالد ایران 
در راه است

نخست  نسخه  که  ایران  فوالد  ملی  اطلس 
آن در سال 94 توسط انجمن و با مشارکت 
در  و  تهیه  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت، 
عامل  هیئت  رئیس  حضور  با  مراسمی 
ایمیدرو و جمعی از مسئولین وزارت صمت 
رونمایی شد، قرار است به روز رسانی شده و 
با توجه به تغییرات به وجود آمده در وضعیت 
و  فوالد  زنجیره  فعال  واحدهای  و  طرح ها 
همچنین زیر ساخت های این صنعت، نسخه 

دوم آن در اواسط سال 97 منتشر شود.

شامل  ایران  فوالد  ملی  اطلس  دوم  نسخه 
و  فعال  واحدهای  از  جغرافیایی  نقشه  یک 
فوالد  زنجیره  احداث  حال  در  طرح های 
البته  و  آن ها  و ظرفیت  به همراه جانمایی 
نقشه زیرساخت های مورد نیاز صنعت فوالد 
بنادر،  ریلی،  خطوط  گاز،  برق،  آب،  شامل 
از  این نسخه  باشد. در  ... می  و  فرودگاه ها 
اطلس ملی فوالد ایران، از فناوری اطالعات 
و ارتباطات نیز بهره گرفته شده و اطالعات 
صنعت و بازار فوالد ایران و جهان به صورت 
الکترونیک و در فواصل زمانی مشخص در 

آن به روز رسانی می گردد.

خصوص  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
به  انجمن  دفتر  با  ایران  فوالد  ملی  اطلس 
تماس   021-88551701-4 شماره های 

حاصل فرمایید.
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دوره زمستانی آکادمی فوالد ایران چگونه گذشت؟
آکادمی فوالد ایران در زمستان سال جاری شاهد برگزاری 3 دوره آموزشی 
بود و استقبال واحدهای فوالدی از این دوره ها زمستان گرمی را برای 
آکادمی فوالد ایران رقم زد. دوره های برگزار شده آکادمی فوالد ایران در 

ماه های دی و بهمن به شرح زیر بوده است:
دوره کاربردی نورد گرم و کالیبراسیون غلطک )تکرار مجدد دوره  �

به دلیل تقاضای واحدهای نوردی(: این دوره از 12 تا 14 دی ماه 
سال جاری در انجمن برگزار شد و مدرس آن جناب آقای مهندس 
جعفرزاده، یکی از متخصصان نام آشنای صنعت نورد کشور بودند. 
در این دوره 340 نفرساعت آموزش تخصصی ارائه شد که رضایت 
85 درصدی شرکت کنندگان را به همراه داشت. حاضرین در این 
دوره کاربردی هم از شرکت های فوالد تیکمه داش، هرمس پوالد، 
نورد فوالد سجاد، صبا فوالد زاگرس، سیما فوالد جهان، فوالدآلیاژی 

اصفهان، ذوب آهن البرز غرب، فوالدشاهرود و چدن سازان بودند.
دوره کاربردی آهن سازی و احیای مستقیم )سطح 2(: در این دوره  �

که از 3 تا 5 بهمن ماه با تدریس جناب آقای دکتر توحیدی، از اساتید 
دانشکده فنی دانشگاه تهران و یکی از متخصصان احیاء مستقیم 
برگزار شد،  360 نفر ساعت آموزش تخصصی به شرکت کنندگانی 
از شرکت های فوالدمبارکه، توسعه آهن و فوالدگل گهر، آهن و 
اصفهان در  ارفع، فوالد سفیددشت، جهان فوالد سیرجان،  فوالد 
و MME ارائه شد. میانگین رضایت شرکت کنندگان از آیتم های 

مختلف در برگزاری دوره نیز 68 درصد بود.
دوره  � این  عراق:  کشور  به  فوالد  صادرات  الزامات  با  آشنایی  دوره 

که استقبال قابل توجهی نیز از آن به عمل آمد، در روز 29 بهمن 

که  شرکت   17 از  کنندگانی  شرکت  حضور  با  جاری  سال  ماه 
عمدتا نوردی بودند، برگزار شد. شرکت کنندگان در این دوره از 
شرکت های فوالد اصفهان، آهن و فوالد ارفع، پاسارگاد فوالدنوید، 
ذوب آهن البرز غرب، نورد فوالد یزد، فوالد ظفربناب، صنعت ورق 
آرین پاژ، کاسپین استیل، هفت الماس، فوالد کرمان، پرشین فوالد، 
توسعه آهن گل گهر، فوالد خراسان، آناهیتا گیالن، فوالد غرب آسیا 
و فوالد چادرملو بودند که 160 نفر ساعت آموزش تخصصی دریافت 
کردند و میانگین نظر سنجی آنان از 10 آیتم مربوط به این دوره 
به صورت  دوره  این  است. ضمنا  بوده  آموزشی حدود 77 درصد 
ترکیبی با تدریس دو استاد برگزار شد که جناب آقای نجات نیا، 
رایزن بازرگانی سابق ایران در عراق و جناب آقای سیاوشی مدیر 
کریدور حمل و نقل ترکیبی ایران و عراق، آکادمی را در برگزاری 

این دوره یاری کردند.
در مجموع در 7 ماهی که از تاسیس آکادمی فوالد ایران می گذرد، 9 
دوره آموزشی برگزار شده و حدود 3200 نفر ساعت آموزش تخصصی 
و کاربردی به شرکت کنندگان ارائه شده است که  میانگین رضایت در 
اکثر دوره ها باالی 80 درصد بوده است. همچنین با توجه به اهتمام در 
برگزاری با کیفیت دوره ها، در پایان هر دوره آزمون کتبی برگزار می گردد 
که در صورت احراز نمره قبولی، گواهینامه حرفه ای با هولوگرام انجمن 

تولیدکنندگان فوالد ایران به شرکت کنندگان تقدیم می شود.
الزامات  آموزشی  "دوره  عنوان  با  ایران  فوالد  آکادمی  دوره  دهمین 
انجمن برگزار  تا 17 اسفندماه در  از 15  آزمایشگاه های صنعت فوالد" 

می شود که اطالعات آن در پوستر زیر قابل مشاهده است: 
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برنامه های تولید، صادرات، سهام و طرح های
 فوالد آلیاژی ایران در گفت و گو با مدیر عامل:

اختصاص بیش از 90 درصد 
از محصوالت شرکت به تولید 

فوالدهای  پرآلیاژ

 شرکت فوالد آلیاژی ایران، بزرگترین تولیدکننده انواع فوالدهای 
آلیاژی در ایران و خاورمیانه و یکی از مدرن ترین کارخانه های تولید 
فوالد آلیاژی است که در سال 1378 به بهره برداری رسید. کارخانه های 
فوالد سازی، نورد مقاطع سنگین، نورد مقاطع سبک، عملیات حرارتی 
و تکمیل کاری، مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات و برخوردار از باالترین 
و  آلیاژی  فوالدهای  تولید  امکان  که  است  دنیا  روز  فنی  دانش  سطح 
المللی  بین  استانداردهای  با  بهترین کیفیت و منطبق  با  را  مخصوص 
سازی،  خودرو  صنایع  در  شرکت  این  محصوالت  است.  ساخته  میسر 
ریلی،  نیروگاهی،  ابزارسازی،  پتروشیمی،  و  گاز  و  نفت  سازی،  ماشین 

ساخت لوازم پزشکی و جراحی و سایر صنایع ویژه کاربرد وسیع دارد.
مهندس مرتضی محمدی، مدیرعامل این شرکت در گفت و گو با چیالن 
به برنامه سال آینده شرکت فوالد آلیاژی ایران در زمینه تولید، فروش، 

صادرات و طرح های توسعه پرداخته است.

پایان  تا  ایران  آلیاژی  تولید و فروش شرکت فوالد   روند 
سال چگونه برنامه ریزی شده است؟

با توجه به مسئولیت جدید اینجانب به یاری خداوند متعال  روند اجرایی 
کارها طبق  برنامه پیش رفته و هیچ گونه انحرافی از برنامه ی تولید نداشتیم.

شرکت فوالد آلیاژی ایران براساس برنامه ریزی ها، در بخش تولید به 400 
هزار تن تا پایان سال جاری انواع محصوالت خواهد رسید که از این مقدار 
330 هزار تن فروش داخلی و 70 هزار تن فروش صادراتی خواهد بود.

ما  که  است  وضعیت  این  گویای  نیز   جاری  سال  ماهه  ده  گزارش 
توانسته ایم به اهداف تدوین شده شرکت دست یابیم چراکه در 10 ماهه 
امسال در مجموع 343 هزار تن محصول تولید کرده ایم که 291 هزار 
تن محصوالت آلیاژی، حدود 39 هزار تن محصوالت صنعتی و بیش از 

13 هزار تن ساختمانی است.

 سهم محصوالت آلیاژی در تولیدات شرکت در سال 96 
چقدر بود؟

با توجه به سطح  دانش فنی بسیار باال و  موجود در شرکت فوالد آلیاژی 

ایران محصول این شرکت نیز خاص و منحصر به فرد می باشد بر همین 
اساس آمار تولید، فوالدهای آلیاژی 90 درصد از تولیدات کل شرکت را 

شامل و 10 درصد باقیمانده محصوالت صنعتی و ساختمانی است.

 برنامه سال آینده شرکت در زمینه تولید، فروش و صادرات 
چیست؟

در سال آینده برنامه ریزی رشد حداقل 20 درصدی در بخش تولید و به 
عبارت دیگر تولید 535 هزار تن مذاب پیش بینی شده است. این شرکت 
همچنین در  چشم انداز سال 97 خود برنامه ی فروش 460 هزار تن 

انواع محصوالت را متصور نموده است. 

برای تحقق این اهداف به ویژه در بخش تولید، پروژه هایی در بخش های  
تجهیزات، سیستم ها، نیروی انسانی و بروز رسانی اطالعات در مجموعه 
در حال  اجرا و فعالیت هایی در این زمینه نیز آغاز شده و برآورد می 

شود تا اواخر اسفند ماه امکانات جهت افزایش برنامه تولید مهیا گردد.

 بازارهای هدف صادراتی شرکت چه کشورهای است؟

برای آنکه شرکتی در حوزه صادرات ورود پیدا کند باید تمامی اجزای آن 
شرکت در راستای صادرات حرکت کنند و یکی از مهم ترین مولفه ها، 
قیمت تمام شده است. لذا شرکت فوالد آلیاژی ایران پروژه های بهبود 
مستمر را تعریف و برای آنها برنامه ریزی کرده تا از طریق کاهش قیمت های 
خرید، افزایش تامین کنندگان و ایجاد فضای رقابتی، تامین از طریق 
تولیدکنندگان اصلی در مواد و سازندگان اصلی در قطعات و ماشین آالت، 
کاهش مصارف مواد و انرژی، افزایش راندمان و کاهش هزینه ها، قیمت 
نزدیک کند. مسئله  استاندارد و متوسط جهانی  به  را  تمام شده خود 
دیگری که در موضوع صادارت توجه به آن ضروری است بحث کیفیت 
است که در این زمینه نیز شرکت فوالد آلیاژی ایران پروژه هایی را تعریف 
و براساس تقاضای مشتریان به ویژه مشتریان خارجی حرکت می کند.

بازارهای هدفی را که این شرکت در نظر گرفته کشورهای ترکیه، ایتالیا 
و آلمان هستند که در سال های گذشته نیز تجربه خرید از ما را داشتند. 
است  این  کرد  خواهیم  دنبال  آینده  سال  در  که  هایی  برنامه  از  یکی 
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تن  تا 150 هزار  آنرا  و  افزایش   را 50 درصد  بازار صادراتی  که سهم 
ارتقا دهیم. شرکت فوالد آلیاژی ایران عالوه بر خریداران فوالدهای پر 
مثال  برای  است.  پیدا کرده  ورود  اروپا  در  اصلی  به قطعه سازان  آلیاژ 
کننده  تامین  شرکت  این  چراکه  داشتیم  صربستان   SKF با  مذاکراتی 
قطعات خودروسازان بزرگ اروپا است. همچنین با یک شرکت فرانسوی 
تا  باشد هم مذاکراتی صورت گرفت  تامین کننده قطعات پژو می  که 

بتوانیم فوالدهای آلیاژی آنها را نیز تامین نماییم.

 برنامه شما برای بازار داخلی چیست؟

بازار  سهم  افزایش  بر  عالوه  دارد  نظر  در  ایران  آلیاژی  فوالد  شرکت 
محصوالت فعلی و به دست آوردن بازار از دست رفته از طریق کاهش 
قیمت، افزایش کیفیت و مذاکره و تعامالت، با طراحی و تولید محصوالت 
جدید آلیاژی در صنایع خاص نظیر کشاورزی، ابزارسازی، نفت و فاضالب 

ورود نموده و سهم خود را در این راستا توسعه دهد.

همچنین با توجه به بازار مویرگی و گسترده ای که در سطح کشور وجود 
دارد قرار است از طریق توسعه عاملیت های شرکت فوالد آلیاژی ایران، 

بخشی از این بازار سنتی و مویرگی را بدست آوریم.

علیرغم این برنامه ها، در نظر داریم با تعریف پروژه های بسیار، بخشی از 
محصوالت را از خام فروشی و محصول نیمه ساخته به محصول نهایی و 

با ارزش افزوده باالتر تبدیل کنیم.

 پروژه های شما در راستای ایجاد ارزش افزوده باالتر چیست؟

یکی از این پروژه ها خط وایر 250 هزار تنی با تنوع تولید 4 نوع محصول 
شامل مفتول های آلیاژی، مفتول های پیچ تنیده، کالف و شاخه است. 
این پروژه تعریف شده و ورود به بازارهای باالدستی مثل پیچ و مهر را 
برای ما مقدور می سازد. همچنین پروژه بلنکینگ )Blanking( را تعریف 
کرده ایم. این پروژه امکان تولید برخی قطعات خودرویی را برای شرکت 

فوالد آلیاژی ایران فراهم می نماید.

به سمت  فروشی  خام  از  توانست  خواهیم  ها  پروژه  این  از  استفاده  با 
محصول نهایی و تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر سوق پیدا کنیم.

 این دو پروژه در چه مرحله است و چه میزان سرمایه برای 
آنها برآورد گردیده است؟

برای پروژه بلنکینگ حدود 10میلیون یورو هزینه سرمایه گذاری برآورد 
گردیده است. مفتول آلیاژی هم چون در مرحله مذاکره قیمت قرار دارد 

هنوز نمی توان درمورد میزان سرمایه گذاری آن اظهار نظر کرد.

 آقای محمدی، فاز دوم فوالد آلیاژی در چه مرحله است؟

طراحی فاز دو شرکت فوالد آلیاژی ایران با نام پروژه یزد 1 با ظرفیت 
700 هزار تن ، به اتمام رسیده و ساخت بخشی از ماشین آالت توسط 
شرکت سارایه اسپانیا )Sarralle( به عنوان طراح و سازنده نیز تمام و حمل 

آن به صورت کامل انجام شده است.

لیست سازندگان ایرانی در زمینه تامین تجهیزات مورد نیاز  همچنین 
آماده شده و به زودی کار خود را آغاز خواهند کرد. درخصوص سازه و 
اسکلت فلزی نیز باید گفت، محوطه و فونداسیون ها کامال آماده سازی 
قراردادها  پلنت  اکسیژن  پروژه  و  آبرسانی  درباره  است. همچنین  شده 

منعقد و پیش پرداخت ها داده شده است.

این  اندازی  راه  زمان  و  گذاری  سرمایه  در خصوص  لطفا   
پروژه ها توضیحات بیشتری به خوانندگان نشریه ارائه دهید.

این پروژه که بخشی از سرمایه گذاری آن توسط منابع داخلی و بخش 
اوایل  تا  شود  می  برآورد  شد  خواهد  تامین  ارزی  منابع  توسط  دیگر 
اتمام  زمان  تا  اکنون  از  آلیاژی  فاز 2  برسد.  برداری  بهره  به  سال 98 
کار نیازمند تامین 250 میلیارد تومان دیگر است. این پروژه درمجموع 
به سرمایه گذاری 130 میلیون دالر سرمایه ارزی و 440 میلیارد تومان 
سرمایه ریالی نیاز دارد. با افتتاح این طرح ظرفیت کارخانه از 700 هزار 

تن فعلی به 1.4 میلیون تن ارتقا خواهد یافت.

 توضیحی در خصوص کارخانه شریدر افتتاح شده توسط 
شرکت فوالد آلیاژی ایران در مرکز و جنوب کشور بفرمایید.

این کارخانه سالیانه بیش از  300 هزار تن قابلیت خردکردن و تفکیک 



گفت وگـو

42

ان
یر

د ا
وال

ن ف
دگا

کنن
ید

تول
ن 

جم
ه ان

ری
ش

ن

قراضه را داراست. بخشی از محصول شرید شده در شرکت فوالد آلیاژی 
ایران مصرف و مابقی توسط برخی از فوالدسازان خریداری می گردد.

کارخانه شریدر  توانایی خرد نمودن قراضه های شرکت های دیگر را نیز 
دارا می باشد.

این کارخانه با همکاری کارشناسان شرکت comes آلمان راه اندازی شده 
و هدف از راه اندازی آن افزایش کیفیت و خلوص ذوب، کاهش مصارف 
برق، الکترود و نسوز کوره، افزایش بهروری قراضه ذوب، کاهش زمان 
ذوب، کاهش قیمت تمام شده محصول و از همه مهمتر کاهش آلودگی 

محیط زیست می باشد.

 آقای مهندس، مشارکت ذوب آهن و فوالد آلیاژی در تولید 
ریل ملی به نتیجه ای رسید؟

در سال گذشته سفارشی از ذوب آهن در رابطه با فوالدهای مورد نیاز 
برای تولید ریل وجود داشت و پس از این سفارش، شرکت فوالد آلیاژی 
ایران 3 هزار تن محصول مورد نظر را تولید کرد و 2 هزار تن به شرکت 
ذوب آهن ارسال شد اما هزار تن در انبارهای آلیاژی موجود است و از 
آن پس تاکنون درخواست دیگری برای فوالدهای تولید ریل به شرکت 
فوالد آلیاژی ایران و ادامه همکاری صورت نگرفته است و دلیل اصلی این 

موضوع واردات این نوع محصول می باشد.

همزمان با موضوع قرارداد ریل ملی، شاهد واردات ریل از هند و چین 
بودیم که سبب شد تولید داخلی و خودکفایی ریل مغفول واقع شود. یکی 
از مواردی که می تواند هم به ذوب آهن و هم به شرکت فوالد آلیاژی 
ایران در زمینه تنوع و افزایش تولیدات کمک نماید همین موضوع ریل 
راه آهن است اما به جهت بحث واردات مغفول واقع شده است. و امید 
است مسئولین کشور مساعدتی در این زمینه به این بنگاه تولید محور 

داشته باشند.

 نقش شرکت فوالد آلیاژی ایران در صنایع پایین دستی چه 
اندازه است و تا چه اندازه خرید از سوی خریداران داخلی مورد 

استقبال قرار گرفته است؟

بگویم تمامی شرکت های خودروسازی خریدهای  توانم  به جرات می 
خود را از شرکت فوالد آلیاژی ایران انجام می دهند هم چنین  بخش 
نیز  تراکتورسازی  مانند  کشاورزی  تجهیزات   ، ابزارسازان  از  ای  عمده 

نیازهای خود را از این بنگاه اقتصادی تامین می نمایند.

و  سوله  ساخت  برای  که  خاصی  فوالدهای  هم  ساختمانی  بخش  در 
تامین  و  تولید  عظیم  شرکت  این  توسط  شود  می  استفاده  ساختمان 

می گردد.

آلیاژی توسط  شرکت فوالد  از محصوالت  باید گفت بخش عمده ای 
آلیاژی ایران تولید می گردد و این شرکت به عنوان تنها تولیدکننده 

محصوالت آلیاژی با تنوع در سایز و گریدهای مختلف می باشد.

این شرکت در نظر دارد در آینده در صنایع نظامی، نفت، پتروشیمی، آب 
و فاضالب ورود نموده کما اینکه خریدهایی هم از ما صورت می گیرد. 

یکی از پروژه هایی که در آینده شاید به سمت آن حرکت کنیم، تولید 
لوله های بدون درز باشد.

شرکت  به  ایران  آلیاژی  فوالد  شرکت  سهام  خرید   
سرمایه گذاری غدیر به کجا رسید؟

درصد   40 که  است  گونه  این  ایران  آلیاژی  فوالد  سهامداری  ترکیب 
به شرکت سرمایه گذاری غدیر، 40 درصد سهام عدالت و  آن متعلق 
صندوق  مذاکراتی،  طی  است.  فوالد  بازنشستگان  صندوق  درصد   20
بازنشستگان فوالد قصد واگذاری سهم خود را داشت و برای آنکه مدیریت 
متمرکزی در فوالد آلیاژی حاکم گردد، سرمایه گذاری غدیر به خرید 
بازنشستگی و  ابراز تمایل کرد و مذاکراتی هم بین صندوق  این سهم 
سرمایه گذاری غدیر انجام شده اما هنوز به طور عملی اتفاق خاصی رخ 

نداده است.

 عدم ثبات مدیریت چه تاثیری بر روی سازمان ها می تواند 
داشته باشد و در شرکت فوالد آلیاژی ایران چگونه بود؟

یکی از آفت های مدیریتی در ایران، عمر کوتاه مدیریت ها است. کوتاه 
بودن عمر مدیریتی باعث می شود مدیران نتوانند استراتژی های عمیق، 
و  طراحی  را  خود  مدت  بلند  های  استراتژی  بعضا  و  دقیق  مطالعات 
برنامه های زیربنایی و توسعه ای  عملیاتی نمایند. درحالی که اجرای 
نیازمند زمان است و با تعدد مدیریت ها، بحث سالیق مطرح می گردد و 
بعضی کارهای بهبود یا توسعه ای دستخوش تغییرات شده و نیمه کاره 
رها می شوند. در شرکت فوالد آلیاژی ایران هم این ضایعه وجود داشته و 
سبب شده به عنوان بزرگترین تولیدکننده فوالدهای آلیاژی هنوز زنجیره 
تامین کاملی نداشته باشد درحالی که قرار بود این شرکت زنجیره کاملی 
از معدن تا آهن اسفنجی و محصول نهایی تکمیل می شد. اکنون شاهد 
هستیم که متاسفانه در زمینه تامین آهن اسفنجی و قراضه مشکالت 
زیادی داریم درصورتی که این پروژه ها در مدیریت های قبلی تعریف ، 

اما به خاطر عمر کوتاه مدیریتی کار متوقف ماند.

  پیش بینی شما از وضعیت بازار فوالد به ویژه بازارهای 
فوالدهای خاص و آلیاژی چیست؟

برای فوالد آلیاژی با توجه به دایره وسیعی که در مصرف داخلی وجود 
دارد با تالش و پیگیری تمامی دوستان، سهم بازار و مقدار فروش در 
داخل کشور را افزایش خواهیم داد. درمورد بازار خارجی هم باتوجه به 
پروژه هایی که انجام خواهیم داد از جهت قیمت تمام شده و کیفیت، 
رشد خوبی را در سال آینده خواهیم داشت و حتما در صادرات با توجه 
به روند افزایشی قیمت دالر و یورو، مزیت نسبی خوبی برقرار خواهد شد 

و برآنیم تا صادرات را در چنین شرایطی توسعه دهیم.

شفافی  و  روشن  و  باز  های  پنجره  به  رو  ایران  آلیاژی  فوالد  دورنمای 
خواهد بود چون محصوالت ما محصوالت تخصصی و با بازارها و مشتریان 

خاص است.
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اتابک در گفت و گو با چیالن از سیاست های 
کاوه پارس گفت:

    تناسب تولید در صنایع 
    باالدست و پایین دست                                        

15شرکت  همراه  به  پارس  کاوه  معدنی  صنایع  هلدینگ   
معادن  ذخایر  از  برداری  بهره  توسعه  زمینه  در  خود،  زیرمجموعه 
فلزی و غیرفلزی و صنایع معدنی و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
موجود فعالیت می کند و از ابتدای تاسیس در پروژه های متعددی در 

حوزه های فوالد، سیمان و آلومینیوم سرمایه گذاری کرده اند. 
چیالن به منظور آشنایی خوانندگان خود با فعالیت های این هلدینگ 
تخصصی، مصاحبه ای با سید محمد اتابک، مدیرعامل این مجموعه 
داشت و پیرامون پروژه های در دست اجرا در حوزه فوالد به گفت و گو 

با این فعال اقتصای پرداخت. 

 آقای اتابک، طرح تولید کنسانتره هلدینگ کاوه پارس 
در منطقه سنگان در چه مرحله ای است؟

طرح کنسانتره سازی گسترش صنایع معدنی کاوه پارس که یکی از 
زیرمجموعه های هلدینگ کاوه پارس می باشد در منطقه سنگان در 
این خط دارای ظرفیت 2.5 میلیون تن کنسانتره  حال اجرا است. 
است که قابلیت ارتقا تا 5 میلیون تن را خواهد یافت. این طرح در 
پیشرفت  با  و  است  فیزیکی 45 درصد  پیشرفت  دارای  حال حاضر 
طرح  این  شرایط  ملی  توسعه  صندوق  است.  اجرا  حال  در  خوبی 
است.  نموده  اعالم  و  معرفی  کشاورزی  بانک  به  و  کرده  تصویب  را 
امیدوارم بانک ملی به سرعت این مصوبه را عملیاتی کند تا ادامه این 

طرح سرعت بیشتری به خود بگیرد.

 شما در منطقه سنگان به جز طرح کنسانتره سازی چه 
طرح های دیگری را عملیاتی می کنید؟

هلدینگ  سازی  کنسانتره  طرح  برای  شد  گفته  که  همان گونه 
کاوه پارس که در منطقه سنگان در حال اجرا است خط گندله نیز 
طرح  این  زیرساخت های  است.  شده  گرفته  نظر  در  و  پیش بینی 
شامل گاز، برق و آب در حال انجام است و با تدبیر ایمیدرو توسط 
را  سنگان  منطقه  زیرساخت های  کلیه  تا  شده  احداث  که  شرکتی 
تامین و فراهم نماید در حال تکمیل شدن است. با پیشرفت فیزیکی 
تا سال  انتظار می رود  دارد  زیرساخت ها  تامین  در  این شرکت  که 
و  نیاید  پیش  مشکلی  می رسند  برداری  بهره  به  طرح ها  که  آینده 

زیرساخت ها نیز آماده باشند.

 پیش بینی شما برای آغاز ساخت پروژه گندله سازی 5 
میلیون تنی سنگان چیست؟

پیش بینی ما این است که تا پایان سال فعالیت های اجرایی واحد 
گندله سازی نیز آغاز شود.

 آقای اتابک، مشخصه بارز طرح ها و زنجیره های تعریف 
شده در هلدینگ کاوه پارس چیست؟

همان طور که مستحضرید زنجیره معدن تا نورد فوالد در هلدینگ 
گسترش صنایع معدنی کاوه پارس با توجه به افتتاح برخی طرح ها 
با حضور  و  اخیر  ماه های  در  اروند  کاوه  تنی  هزار  نورد 600  مانند 

معاون اول رئیس جمهور تکمیل شده است. 
دو طرح اخیر هلدینگ کاوه پارس شامل نورد کاوه اروند و آلومینیوم 
مسجد سلیمان با هدف محرومیت زدایی و با سرمایه گذاری بنیاد 
مستضعفان راه اندازی شده تا شاهد افزایش اشتغال محلی و رونق 

اقتصاد منطقه باشیم.
کل  در  دست  پایین  و  باالدست  صنایع  در  تولید  تناسب  واقع  در 
مجموعه کاوه پارس حفظ شده و این یکی از ویژگی های طرح ها در 

هلدینک کاوه پارس است.

 فاز دوم فوالد کاوه جنوب پارس چه زمانی به بهره برداری 
خواهد رسید؟

در محدوده ذوب در فوالد کاوه جنوب کیش فاز 2 شامل خط تولید 
1.2 میلیون تنی در حال اجرا است و پیش بینی می شود این خط 
سال آینده یا نهایتا اوایل سال 98 وارد مدار تولید شود. با راه اندازی 
این خط ظرفیت تولید در فوالد کاوه جنوب واقع در بندرعباس به 

2.4 میلیون تن خواهد رسید.

ادغام واحدها در جنوب   هلدینگ کاوه پارس در طرح 
کشور چه نقشی خواهد داشت؟

هلدینگ کاوه پارس از ابتدا موقعیت یابی مطالعه شده ای در طرح ها 
و مجموعه ها داشت. برای مثال هم مجموعه فوالد اروند که در کنار 
درستی  به  صادرات  امر  تا  شده  واقع  ریلی  خطوط  و  آزاد  آب های 
صورت گیرد. درخصوص فوالد کاوه جنوب کیش نیز چنین است که 
این طرح نیز مشابه کاوه اروند بوده و قادریم هم از مزیت آب های 
آزاد چه برای صادرات و چه از طریق آب شیرین کن جهت مصارف 

کارخانه استفاده نماییم.
هلدینگ  طرح های  با  ادغام  قصد  که  واحدهایی  و  کارخانه ها  لذا 
کاوه پارس را دارند باید شرایطی همانند ما را داشته باشند تا بتوان 
مباحث ادغام را به جلو برد. در راستای ادغام واحدها جلساتی برگزار 
ای حاصل  نتیــجه  هنوز  اما  گــرفته  مذاکراتی صــــورت  و  شده 

نشده است.



مدیر عامل فوالد مبارکه در گفت و گویی صریح
 با چیالن پاسخ داد:
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 دکتر بهرام سبحانی، مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان و عضو 
هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در گفت و گو با چیالن 
فوالد  فعاالن صنعت  بین  در  عمومی و  افکار  در  که  پرسش هایی  به 

مطرح بود، پاسخ داد.

کارخانجات  خرید  خصوص  در  شنیده هایی  روزها  این   
اصفهان  آهن  ذوب  یا  خوزستان  اکسین  فوالد  نظیر  مختلف 
توسط فوالد مبارکه به گوش می رسد. آیا واقعا فوالد مبارکه به 

دنبال خرید این کارخانجات است؟

ببینید فوالد مبارکه مدت ها است به دنبال توسعه و تکمیل زنجیره 
ارزش فوالد در گروه خود است و در همین راستا هم از چند سال 
پیش تاکنون اقداماتی را انجام داده که در این خصوص به کارخانه 
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری یا کارخانه ورق های پوشش دار تاراز 
می توان اشاره کرد. در خصوص فوالد اکسین هم این شرکت درحال 
حاضر به دلیل نداشتن واحد فوالدسازی بایستی مواد اولیه خود را از 
فوالد مبارکه تامین نماید یا از فوالد هرمزگان و فوالد خوزستان اسلب 
این رو بحث هایی در خصوص ورود فوالد مبارکه  از  خریداری کند. 
و  فنی  مطالعات  انجام  در حال  ما هم  و  کارخانه مطرح شد  این  به 
اقتصادی خرید سهام اکسین در راستای تکمــیل زنجیره ارزش در 
فوالد هستیم که البته این بررسی ها و مذاکرات هنــوز ادامه دارد و 

نهایی نشده است. 

در مورد ذوب آهن هم بحث خرید سهام تامین اجتماعی در ذوب آهن 
توسط فوالد مبارکه وجود داشت اما طبق بررسی های به عمل آمده به 
این نتیجه رسیدیم که در حال حاضر زمان مناسبی برای خرید سهام 
ذوب آهن نیست و قرار شده که فعال پشتیبانی مالی و مدیریتی از ذوب 

آهن داشته باشیم تا چرخ این کارخانه بچرخد.

 آقای دکتر، در زمان کاهش تعرفه واردات ورق گرم گفته 
با چراغ سبز فوالد مبارکه راهی هیئت  شد که این پیشنهاد 
دولت شده است. چرا فوالد مبارکه با کاهش تعرفه واردات ورق 

گرم موافقت کرد؟

برای پاسخ به این سوال باید کمی به عقب برگردیم. در دو سال گذشته 
ابتدا به جهت کاهش شدید قیمت های جهانی شاهد وضع تعرفه از 
سوی بسیاری از کشورها بودیم که ایران نیز برای حمایت از صنایع 

از کشورهایی همچون چین  واردات گسترده  مقابل  در  داخلی خود 
تعرفه فوالد را افزایش داد. 

اما در سال گذشته به جهت صعود قیمت های جهانی و افزایش قیمت 
دالر تفاوت نرخ فوالد در داخل و خارج از کشور زیاد شد و درنتیجه 
واردات توجیه اقتصادی نداشت. بنابراین فشار بر فوالد مبارکه برای 
تامین نیاز داخل افزایش یافت اما به دلیل اینکه ظرفیت مشخصی برای 
تولید وجود داشت، درخواست کاهش تعرفه مطرح گردید اما متاسفانه 
این اقدام با فاصله یک ساله انجام شد که درست همزمان با از تب و 
تاب افتادن قیمت های جهانی بود و در مقطع فعلی بهتر آن بود که 

شاهد کاهش تعرفه نباشیم.

در مجموع باید گفت تعرفه ابزاری کنترلی و در اختیار دولت ها است 
تا هر زمان قیمت های جهانی روندی نزولی در پیش گرفت و صنایع 
داخلی را تهدید کرد از آن برای متعادل کردن بازار و کنترل واردات 
استفاده کند و هر زمان شرایط عادی شد آن را کاهش دهد. بنابراین 
تعرفه باید ابزاری پویا باشد در حالی که در کشور ما چابکی الزم در 

خصوص تصمیمات پیرامون تعرفه وجود ندارد.

فعاالن  بین  در  ابهام  یک  باشیم  صریح  بخواهیم  اگر   
فوالدی وجود دارد و آن اینکه آیا فوالد مبارکه یا شرکت هایی 

مثل ذوب آهن اصفهان و فوالد خوزستان خصوصی اند؟

خصوصی سازی واقعی یعنی کارخانه ای با مالکیت دولت به شخص یا 
کنسرسیومی واگذار شود و از آنجا به بعد مالک، اختیار تام داشته باشد 
که البته برخی شروط از قبیل عدم تعدیل نیرو از سوی دولت ها بعد از 

خصوصی سازی مطرح می گردد. 

و شرکت های  نیفتاده  اتفاق  این شکل  به  ایران خصوصی سازی  در 
بزرگ به ویژه فوالدسازانی نظیر فوالد مبارکه، ذوب آهن اصفهان و 
اند و خبری  نهادهای عمومی خریداری شده  فوالد خوزستان توسط 
از بخش خصوصی نیست لذا بحث عدم اجرای صحیح اصل 44 قانون 
اساسی و واگذاری به خصولتی ها مطرح می شود. نکته دیگر این است 
زمانی که بحث خصوصی سازی واحدهای بزرگ مطرح شد فرض بر 
آن بود که دولت و سازمان های توسعه ای نظیر ایمیدرو با پولی که 
از فروش واحدها بدست می آورند، واحد مشابه واحد قبلی را از طریق 
سرمایه گذاری، راه اندازی و احداث می کند اما متاسفانه چنین اتفاقی 

نیفتاد.
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کارنامه 4ساله ایمیدرو و نگاهی به برنامه های سال 96

نقطه عطف سال 96؛
افتتاح طرح های نیمه تمام توسط ایمیدرو 

ایران  معدنی  صنایع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه  سازمان   
)ایمیدرو(، سال 1396 را با افتتاح طرح ها در بخش های زغالسنگ، 
گندله سازی و فوالدسازی آغاز کرد. در واقع تالش هایی که با همت، 
همکاری و مشارکت بخش خصوصی و با در نظر گرفتن سیاست های 
ابالغی اصل44 و اقتصاد مقاومتی، در 4 سال اخیر شکل گرفته در 

حال نتیجه دادن در دولت دوازدهم است. 

امروزه بخش عمده ای از پروژه هایی که طی سالیان اخیر نیمه تمام 
مانده بود، یا افتتاح شده اند یا در انتظار راه اندازی هستند. پروژه های 
فرآوری در ناحیه معدنی سنگان که تا سال 92 بی تحرک بودند،  
اکنون شهری از کارخانه های فراوری را )برای ظرفیت 20 میلیون 
ایجاد  فوالد کشور  زنجیره  در  آهن(  گندله سنگ  و  کنسانتره  تنی 
کرده اند. ازنیمه دوم سال 92 در گندله 120درصد،  فوالد 48درصد و 

آهن اسفنجی 26درصد ظرفیت سازی شده است.

اشتغال 6200 نفر

رقم  با  28طرح   ،96 شهریور  تا   92 شهریور  از  4سال  طول  در 
سرمایه گذاری بیش از 3180 میلیون دالر افتتاح و اشتغالزایی 4657 
نفر به صورت مستقیم و 6260 نفر به صورت غیر مستقیم ایجاد شده 

است. 

پس از شهریور نیز کارخانه های استانی فوالد شامل میانه، شادگان 

و نی ریز وارد مدار تولید شدند. همچنین گندله سازی اپال پارسیان 
و کنسانتره توسعه ملی نیز به طور رسمی فعالیت را آغاز کردند. از 
کارخانه  سه  پی  در  پی  اندازی  راه   ،96 سال  تاثیرگذار  رویدادهای 
 )Persian Reduction( میانه، شادگان و نی ریز با روش ایرانی پِِرد

است. 

از سوی دیگر بر اساس گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید شمش 
فوالد ایران در سال 2017 با رشد 21درصد به 21.7 میلیون تن فوالد 
رسیده ظرفیت تولید نیز بیش از 31 میلیون تن است )برای نخستین 

بار در تاریخ، تولید فوالد ایران از مرز 20 میلیون تن عبور کرد(.

این در حالی است که به سبب سرعت گرفتن روند اجرایی طرح ها و 
آماده شدن آن ها برای راه اندازی، به طور کلی برای سال جاری34 
پروژه برای راه اندازی و 14 طرح کلنگ زنی در برنامه قرار داشته 
تولید  مدار  وارد  جاری  سال  پایان  تا  که  طرح هایی  ارزش  است. 
می شوند 3.8 میلیارد دالر و ارزش پروژه هایی که آغاز می شوند به 

4.5 میلیارد دالر می رسد.

در بخش راه اندازی طرح های همچون کارخانه های گندله سازی و 
تولید کنسانتره،  آهن اسفنجی و فوالد طرح های استانی و همچنین 
بر،  انرژی  صنایع  ویژه  مناطق  در  )زیرساخت(  جاده  و  برق  امور 
جاده های دسترسی در معادن بخش خصوصی،  جاده دسترسی به 
خلیج  منطقه  در  اکسین  غدیر-  نیروگاه  سالمی،   خواف  در  معادن 
فارس در برنامه امسال قرار داشتند که شاخص ترین آن ها پروژه های 
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پیش بینی ظرفیت تا 
پایان سال 96

پیش بینی ظرفیت 
تا پایان سال 97

درصد رشد 97 
نسبت به 96

0 %46.65252کنسانتره )میلیون تن(

21%424858گندله )میلیون تن(

26%27.53139آهن اسفنجی )میلیون تن(

18%31.63339شمش فوالد )میلیون تن(

گندله سازی سنگان خراسان، اپال پارسیان، فوالدهای استانی میانه،  
پایان سال، بخش  تا  برنامه  این  است. طبق  بوده  ریز  نی  و  شادگان 

آهن اسفنجی فوالد سبزوار نیز در نوبت افتتاح قرار دارد.

از سوی دیگر یکی از شاخص ترین پروژه هایی که وارد مدار اجرایی 
شد، آغاز عملیات احداث کارخانه های کنسانتره روی مهدی آباد است. 
این معدن در آینده نزدیک تامین مواد اولیه کارخانه های سرب و روی 

کشور را برعهده خواهد گرفت.

عملکرد اکتشافات ایمیدرو

اجرایی شدن برنامه اکتشاف 250هزار کیلومتری از اقدامات پایه ای 
این سازمان است که از ابتدای سال 93 با کمک وزارت صنعت معدن و 
تجارت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، اجرایی شده است. 
در این طرح بیش از 400 محدوده معدنی را 21 استان کشور تحت 
پوشش قرار داده است. در ادامه از آذر ماه نخستین نتایج این برنامه با 

فراخوان سرمایه گذاری در پهنه های اکتشافی است.

یادآوری می شود که ایمیدرو طی سال های 91 )31.6 هزار متر(، 92 
و  )44.8 هزار متر(، 93 )120.8 هزار متر(، 94 )113.5 هزار متر( 
سال 95 )70.5 هزار متر( عملیات حفاری انجام داده است. هزینه های 

به   95 تا   91 سال های  طی  اکتشافی  حفاری  برای  گرفته  صورت 
ترتیب 131.2، 266.6، 928.3، 1014.4 و 753.5 میلیارد ریال بوده 
است. شرکت ها و طرح های تابعه ایمیدرو شامل شرکت تهیه و تولید 
موادمعدنی، مجتمع سنگان، شرکت آلومینای ایران، طرح توانمندسازی 
اکتشاف، مجتمع طالی زرشوران، طرح عناصر نادر خاکی، طرح پهنه 
حفاری های  کننده  اقدام  عنوان  به  کهنوج  تیتانیوم  طرح  و  سنگان 

مذکور بوده اند.

طرح هایی که در دولت یازدهم به اتمام رسیدند

طرح هایی که ایمیدرو توانست در دولت یازدهم در بخش صنایع معدنی 
به انجام رساند عبارتند از: کارخانه سیمان ونزوئال ، 2واحد تغلیظ در 
استان های آذربایجان شرقی و کرمان به ظرفیت کل 310 هزار تن 
میلیارد   537 و  یورو  ملیون   175 گذاری  سرمایه  با  مس  کنسانتره 
تومان و افزایش ظرفیت تولید کشور به میزان 33 درصد در این بخش، 
بهره برداری از پاالیشگاه مس 200 هزار تنی در استان کرمان و  افزایش 
ظرفیت تولید کشور به 450 هزار تن مس کاتدی، تجهیز و بهره برداری 
از معدن مس چهل کوره زاهدان، طرح توسعه ذوب سرچشمه ، افتتاح  
فاز یک نیروگاه سمنگان سیرجان، تکمیل فاز یک و فاز مهندسی پروژه 
الکترود گرافیتی، فعال سازی مجدد طرح احداث کارخانه تولید الکترود 
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گرافیتی، تهیه گزارش طرح بوکسیت گینه از طریق  انعقاد قرارداد با 
شرکت DMT آلمان، انجام طراحی پایه طرح تولید آلومینا از نفلین 
سینیت سراب آذربایجان شرقی، بهینه سازی خطوط قدیمی خط تولید 
کارخانه آلومینیوم ایران )ایرالکو(، راه اندازی خط جدید تولید بیلت 
ایرالکو، اخذ مجوز خوراک خام کارخانه پترولیوم کک، افتتاح پایلوت 
تولید پترولیوم کک، تهیه گزارش مطالعات امکان سنجی بانک قبول 
طرح صنعتی تولید پترولیوم کک توسط شرکت فرانسوی اکسنس، 
تهیه گزارش مطالعات جامع تولید سوپر آلیاژها در کشور ، تهیه گزارش 
طرح جامع توسعه صنایع باالدستی و پایین دستی صنعت آلومینیوم 
در کشور، بهره برداری از فاز یک طرح تولید کاتالیست با هدف تولید 
بوهمیت به عنوان ماده اولیه پایه کاتالیست و با تغییر کاربری پایلوت 
آذرشهر در سال 1395 تهیه گزارش طرح جامع مس کشور با اهدافی 
همچون افزایش فعالیت های اکتشافی و همسویی و تقسیم وظایف بین 
بخش های دولتی برای اکتشاف ذخایر جدید مس و سرعت دهی به 
فرایند خصوصی سازی واقعی صنعت مس و حمایت از بخش خصوصی.

عملکرد حوزه آموزش، پژوهش و توسعه فناوری ایمیدرو

تا 95  از سال 92  ایمیدرو  فناوری  توسعه  و  پژوهش  آموزش،  حوزه 
تعداد 11پروژه در بخش پژوهش های کاربردی در فرآوری، استحصال 
مواد و عناصر استراتژیک و حیاتی مورد نیاز در فناوری های پیشرفته 
و نوظهور به اجرا در آورده است. از مهم ترین آن ها می توان به طرح 
شناسایی عناصر و مواد معدنی مورد نیاز در فناوری های آینده و بررسی 
روش های استحصال آن ها در کشور، طرح پیش امکان  سنجی فرآوری 
با  تولید  فنی  دانش  به  دستیابی  و  خاکی  نادر  عناصر  استحصال  و 
همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات فرآوری 

مواد معدنی ایران اشاره کرد.

تفاهم  نامه های همکاری 

کشور،  دانشگاه های  با  همکاری  راســتای  در  همچــنین  ایمیدرو 

آزاد  دانشگاه  اسالمی واحد غرب،  آزاد  دانشگاه  با  را  نامه هایی  تفاهم 
اسالمی مشهد، انجمن مهندسي معدن ایران، سازمان نظام مهندسی 
ایران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،  دانشگاه تهران، دانشگاه  معدنی 
ایران سازمان  علمی و صنعتی  پژوهش های  صنعتی شریف، سازمان 
آموزش فنی حرفه ای کشور، پژوهشگاه مواد و انرژی منعقد کرده است. 

23 دوره آموزشی

عملکرد آموزشی سازمان طی سال های مذکور نشان می دهد 23 دوره 
کارگاه  آموزشی معرفی فناوری های جدید  با دعوت از مدرسان خارجی 

و  928 دوره با موضوعات مختلف برگزار شده است. 

تخصیص منابع مالی 

میزان تخصیص منابع مالی آموزش، پژوهش و توسعه فناوری ستاد 
ریال  میلیون   766334 بر  رقمی بالغ  سازمان  تابعه  شرکت های  و 
هزینه شده است که محورهای اصلی آن به پروژه های پژوهشی ستاد، 
پروژه های پژوهشی شرکت های تابعه، حمایت از 82 همایش و کتاب، 
از  حمایت  تکمیلی،  تحصیالت  رساله   و  نامه  پایان    463 از  حمایت 
برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن، حمایت از تجهیزات تخصصی 
دانشگاه ها،  توسعه زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری آموزش، 

پژوهش و توسعه فناوری و  آموزش مربوط است.

و  مجتمع ها  شرکت ها،  ایمیدرو،   1397 سال  سیاست های 
طرح های تابعه

سیاست های ایمیدرو که برای سال آتی ابالغ شده در 4بخش افزایش 
توان رقابتی، مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری، توسعه منابع انسانی و 
جانشین پروری و دولت الکترونیک و شفاف سازی فرایندها است و در 

16 بند جزئیات آن ها آمده است. 
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گزارش چیالن از یک مراسم مهم صنعتی کشور

افتخار رئیس جمهــور به سرمایه گــذاری
 35 هزار میلیارد ریالی گل گهر

 در اولین روز از دهه فجر سال 96،  دکتر حسن روحانی رئیس 
جمهور به همراه وزرای صنعت، معدن و تجارت، نیرو و کشور و همچنین 
استاندار کرمان، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و مسئولین 
محلی در کارخانه گل گهر سیرجان حاضر شد و طی مراسمی پروژه های 

صنعتی این منطقه را  افتتاح کرد.
به گزارش چیالن به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر، 
در این آیین خط 7 تولید کنستانتره شرکت گل گهر، کارخانه مگامدول 
اول تولید آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر و واحدهای 

گازی نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهر به بهره برداری رسید.

مهندس تقی زاده: اشتغال زایی 5700 نفری گل گهر در دو سال گذشته
در ابتدای این مراسم مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ضمن 
تشکر از حضور رئیس جمهور و حمایت های وزیر صنعت، معدن و تجارت 
اظهار داشت: منطقه گل گهر با دارا بودن 6 آنومالی معدنی، 26 درصد 
ذخایر سنگ آهن ایران را دارد و این مجموعه تنها مجتمع کشور است که از 
استخراج سنگ آهن تا تولید فوالد را در یک منطقه و به صورت یکجا دارد.

مهندس تقی زاده گفت: طرح انتقال آب خلیج فارس به منطقه با مشارکت 
شرکت گل گهر در حال اجرا است که در صورت رفع مشکالت نقدینگی، 

این پروژه ملی ظرف 2سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اضافه کرد: مجموع تولیدات 
گل گهر از سال 92 به 96 افزایش 126 درصدی پیدا کرده است که در این 
میان میزان تولید شرکت معدنی و صنعتی گل گهر طی این مدت بیش از 

70 درصد رشد داشته است.

رئیس جمهور: به گل گهر باید افتخار کرد
دکتر روحانی رئیس جمهور در مراسم افتتاح پروژه های منطقه گل گهر 
ضمن اشاره به موفقیت های کشور در زمینه های مختلف گفت: گل گهر از 

مراکز صنعتی ومعدنی کشور است که باید به آن افتخار کرد.
انتقال آب خلیج فارس به منطقه  با  امیدواری کرد  ابراز  رئیس جمهور 
گل گهر موجبات توسعه صنعت و خوشحالی مردم این سرزمین فراهم شود.

آهن  راه  پروژه  اجرایی  عملیات  آغاز  درمراسم  همچنین  روحانی  دکتر 

سیرجان-کرمان که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، گفت: پروژه  راه 
آهن سیرجان-کرمان به همت شرکت گل گهر اولین پروژه ریلی دولت با 

مشارکت بخش خصوصی است.

وزیر صنعت: گل گهر مصداق توجه به مسئولیت های اجتماعی 
صنایع کشور

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در آئین افتتاح پروژه های صنعتی منطقه 
گل گهر با حضور رئیس جمهور،گل گهر را مصداق توجه به مسئولیت های 
اجتماعی صنایع درکشور دانست و از توجه مدیرعامل و سایر مدیران این 
مجموعه به مسئولیت های اجتماعی مطابق دستور رئیس جمهور  و همچنین 
به خاطر توسعه پروژه های معدنی و صنعتی و آبادانی منطقه تشکر کرد.

وزیر نیرو: امروز روز برق و انرژی استان کرمان است
نیروگاه سیرجان که به صورت ویدیو  افتتاح دو  آئین  نیز در  نیرو  وزیر 
کنفرانس با حضور رییس جمهور برگزار شد، گفت: با افتتاح دو نیروگاه 
بزرگ سیکل ترکیبی سمنگان سیرجان و نیروگاه شهیدکاظمی گل گهر 

می توانم امروز را روز برق و انرژی استان کرمان بنامم.

سرمایه گذاری 35 هزار میلیارد ریالی گل گهر برای 2200 شغل پایدار
گزارش چیالن از جزئیات پروژه های افتتاح شده حاکی از آن است که خط 
7 تولید کنسانتره این شرکت با ظرفیت 2 میلیون تن در سال و سرمایه 
احداث شده  یورو  میلیون  ارزي 49  و  ریال  میلیارد  گذاري ریالي700 
است. همچنین کارخانه مگامدول اول آهن اسفنجي شرکت توسعه آهن 
و فوالد گل گهر به ظرفیت 1.7 میلیون تن در سال با سرمایه گذاري 
ریالي 2700میلیارد ریال و ارزي 63 میلیون یورو آماده بهره برداری شده 
و واحد هاي گازي نیروگاه سیکل ترکیبي شرکت گهر انرژي سیرجان 
هم به ظرفیت 332 مگاوات با سرمایه گذاري ریالي 1200 میلیارد ریال 
و ارزي 280 میلیون  یورو احداث شده است. بنابراین مجموع سرمایه 
گذاری پروژه های افتتاح شده گل گهر در این سفر رئیس جمهوری با 
احتساب 20 درصد هزینه هاي زیر ساخت بالغ بر 5520 میلیارد ریال و 
470 میلیون یورو مي باشد که این طرح ها بالغ بر 2200 نفر اشتغال در 

منطقه  ایجاد کرده است.
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گزارش چیالن از هشتمین کنفرانس ملی سازه و فوالد

تولید مقاطع سنگین فوالدی در ذوب آهن 
در راستای بهبود صنعت ساختمان 

 هشتمین کنفرانس ملی سازه و فوالد با حضور دکتر سید رسول 
میر قادری رئیس انجمن سازه های فوالدی ایران، سید حمید کالنتری 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر مجید فراهانی رئیس کمیته 
بودجه و نظارت شورای اسالمی شهر تهران، دکتر دشتیانه معاون بازاریابی 
و فروش ذوب آهن اصفهان و تعدادی از مدیران شرکت ها و تولید کنندگان 
سازه های فوالدی در هتل المپیک 10 و 11 بهمن ماه با هدف مطالعات 
خاص در سازه های فوالدی و طرح رفتار لرزه ای برگزار شد. همچنین، 
در حاشیه این کنفرانس تخصصی، نمایشگاه جانبی نیز برگزار گردید که 
شرکت هایی همانند ذوب آهن اصفهان آخرین دستاوردهای شرکت های 
بازدید  دید  معرض  در  فوالدی  مقاطع  و  محصوالت  حوزه  در  را  خود 

کنندگان قرار دادند.

رفاه  و  تعاون، کار  وزیر  به گزارش چیالن، سید حمید کالنتری معاون 
اجتماعی ضمن بازدید از غرفه ذوب آهن در گفتگو با خبرنگار ما گفت: ذوب 
آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد با نیم قرن تجربه باید بتواند 
در بازسازی و بروز رسانی صنعت فوالد پیشگام و صاحب تکنولوژی باشد 
چرا که همیشه صنعت فوالد با ذوب آهن اصفهان در ایران شناخته می شود. 

وی ضمن تبریک نیم قرن تجربه و فعالیت شرکت خاطر نشان ساخت: 
مدیریت عالی شرکت توانسته با تدابیر مناسب هزینه های جاری را کاهش 

دهد و این چرخه می تواند با تولید محصوالت جدید کامل تر گردد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پیش بینی بازار های جهانی 
و  مشاورین  از  استفاده  و  تنوع محصوالت  و گفت:  کرد  اشاره  داخلی  و 
متخصصین به منظورکاهش قیمت تمام شده از راهکارهای شرکت های 
بزرگ برای بقا و حضور حداکثری در تولید است که ذوب آهن اصفهان 
توانسته در این امر موفقیت های بدست آورد. وی به رتبه چهاردهم ایران در 
تولید فوالد اشاره کرد و افزود: استفاده از شرکت های سرمایه گذار عالقمند 
به طرح های توسعه ای فوالدی می تواند جایگزین مناسبی برای بانک ها 
باشند تا طرح های توسعه ای ذوب آهن هرچه سریعتر به بهره وری برسد.

دکتر سید رسول میر قادری رئیس انجمن سازه های فوالدی ایران نیز با 
حضور در غرفه شرکت هدف از این کنفرانس را ارتباط بین تولیدکنندگان 
فوالد و تولیدکنندگان سازه های فوالدی معرفی کرد و گفت: ذوب آهن 
اصفهان با درک نیازهای کشور و بلند مرتبه سازی ساختمان ها باید سمت و 
سوی تولید محصوالت خود را تغییر دهد تا بتواند جوابگوی نیاز داخل باشد. 

وی افزود: این مجتمع عظیم صنعتی تنها شرکتی است که توانایی تولید 
مقاطع سنگین نظیر تیر آهن های بال پهن با سایز باال را دارد. 

وی به کیفیت بسیار باالی تیر آهن های بال پهن اشاره کرد و خاطر نشان 
ساخت: در حال حاضر نیاز کشور در خصوص تیرآهن های بال پهن از 
طریق تیر ورق تامین می گردد که با توجه به کیفیت جوشکاری این تیر 

ورق ها می تواند بسیار خطر آفرین باشد. 

در این راستا ذوب آهن با تولید مقاطع سنگین فوالدی می تواند گام مهمی 
در جهت بهبود صنعت ساختمان کشور بردارد  و نیاز کشور را برطرف نماید 

و همچنین بازارهای جدیدی برای خود پیدا کند.

رئیس انجمن سازه های فوالدی ایران با اشاره به اینکه پروژه های تحقیقاتی 
کسب  و  رشد  باعث  که  است  بزرگ  فوالدی  صنایع  از  الینفک  جزئی 
تکنولوژی می شود، گفت: ذوب آهن اصفهان با گسترش ارتباطات خود با 
مراکز دانش بنیان و تحقیقاتی می تواند به دوران شکوفایی خود باز گردد و 

موجب تحول در این قطب صنعتی گردد. 

دکتر احسان دشتیانه معاون بازار یابی و فروش شرکت ضمن سخنرانی 
در پانل ویژه در خصوص راهکارهای کاهش هزینه های تولید و توسعه 
بازار سازه های فوالدی گفت: دلیل تاخیر در تولید تیرآهن های بال پهن 
تولید ریل ملی است که باعث شد تولید این مقطع فوالدی به تاخیر بیافتد 
اما با توجه به تولید بیم بالنک در ماه گذشته، ذوب آهن اصفهان توانایی 
تولید تیرآهن های بال پهن با سایز بزرگتر را خواهد داشت و این نوید را به 
تولیدکنندگان سازه های فوالدی خواهیم داد که به زودی با تولید این محصول 
گام مهمی در جهت بهره وری و تامین نیازهای داخلی شرکت برداریم.

وی به کسب گواهینامه بین المللی کرز اشاره کرد و یاد آور شد: استاندارد 
که  صورتی  در  است  گیرانه  سخت  بسیار  فوالدسازان  برای  کشور  در 
این دستور العمل اجرایی برای تولیدکنندگان مقاطع فوالدی و مصرف 
کنندگان اجرا نمی گردد و شاهد این ماجرا زلزله کرمانشاه و خسارت های 

بسیار زیاد آن می باشد.

معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان با اشاره به این موضوع که حدود 
10 الی 15 درصد تیرآهن بال پهن استفاده شده در سازه های فوالدی نورد 
شده است گفت: اگر ضمانت اجرایی برای مصرف محصوالت با کیفیت اجرا 

گردد، شاهد حجم باالی تلفات در زلزله ها نخواهیم بود.
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تـولیـــد فـــوالد کشـورهــــای مختلف جهان در سال 2017

درصد تغییرات نسبت به سال 2016 تولید کشور
35 6.800.000 مصر
2.6 6.301.000 آفریقای جنوبی
14.4 14.983.000 مجموع آفریقا

درصد تغییرات نسبت به سال 2016 تولید کشور
1.3 5.328.000 استرالیا
2.5 5.985 مجموع اقیانوسیه

آفریقــا

سیه
اقیانو

درصد تغییرات نسبت به سال 20165.4 تولید: 1.692.223.000 جمع کل جهان

درصد تغییرات نسبت به سال 2016 تولید کشور
5.7 831.730.000 چین
0.1 104.930.000 ژاپن
6.2 101.371.000 هند
3.8 71.180.000 کره جنوبی
6.8 23.240.000 تایوان
31.9 10.300.000 ویتنام
5.4 1.162.866.000 مجموع آسیا

سیـــــا
آ

درصد تغییرات نسبت به سال 2016 تولید کشور
21.4 21.726.000 ایران

- 12.6 4.770.000 عربستان سعودی
4.9 2.644.000 قطر
0 2.000.000 عمان

10.9 34.904.000 مجموع خاورمیانه

خاورمیــــانه

5.56 1.197.770.000 مجموع قاره آسیا



تـولیـــد فـــوالد کشـورهــــای مختلف جهان در سال 2017

درصد تغییرات نسبت به سال 2016 تولید کشور
4 81.640.000 آمریکا

6.3 20.000.000 مکزیک
10.5 13.980.000 کانادا
5.1 116.240.000 مجموع آمریکای شمالی

شمالی
آمریکای 

درصد تغییرات نسبت به سال 2016 تولید کشور
12.1 34.670.000 برزیل
12.1 4.624.000 آرژانتین
9.5 44.034.000 مجموع آمریکای جنوبی

آمریکای جنوبی

درصد تغییرات نسبت به سال 2016 تولید کشور
3.5 43.560.000 آلمان
2.9 24.041.000 ایتالیا
7.6 15.506.000 فرانسه
6.2 14.461.000 اسپانیا
14.4 10.300.000 لهستان
4.1 168.701.000 مجموع اتحادیه اروپا

سایر کشورهای اروپایی
13.1 37.524.000 ترکیه
12.5 42.371.000 مجموع سایر کشورهای اروپایی

3.8 313.212.000 مجموع قاره اروپا

اتحـــادیه اروپـــا
C

IS

درصد تغییرات نسبت به سال 2016 تولید کشور
1.3 71.340.000 روسیه

- 6.4 22.660.000 اوکراین
0 102.140.000 CIS مجموع

پیش بینی انجمن جهانی فوالد
از تقاضای سال 2018



فوالد کویر دامغان 

300 هزار تن شمش ظرفیت ساالنه

600 نفر میزان اشتغال زایی
سمـــنان

احیا مستقیم میانه

800 هزار تن آهن اسفنجی ظرفیت ساالنه

250 نفر   میزان اشتغال زایی

2800 میلیارد ریال سرمایه گذاری

آذربایجان شرقی

گندله سازی فوالد خراسان

ظرفیت ساالنه 5. 2 میلیون تن گندله

500 نفر  میزان اشتغال زایی

5 هزار میلیارد ریال  سرمایه گذاری

گندله سازی فوالد سنگان )فوالد مبارکه(

5 میلیون تن گندله ظرفیت ساالنه

1300نفر  میزان اشتغال زایی

103 میلیون یورو سرمایه گذاری

گندله سازی اپال پارسیان

ظرفیت ساالنه 5 میلیون تن گندله

1000 نفر   میزان اشتغال زایی

10283 میلیارد ریال سرمایه گذاری

فوالد سازی شماره 2 فوالد خراسان

ظرفیت ساالنه 720 هزار تن شمش

700 نفر   میزان اشتغال زایی

7200 میلیارد ریال سرمایه گذاری

کنسانتره سازی توسعه ملی

ظرفیت ساالنه  5 .2 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن

400 نفر   میزان اشتغال زایی

8800 میلیارد ریال سرمایه گذاری

فاز دو کنسانتره سازی نگین احیا سپاهان

ظرفیت ساالنه  800 هزار تن کنسانتره سنگ آهن

100 نفر میزان اشتغال زایی

500 میلیارد ریال و 15 میلیون دالر     سرمایه گذاری

فاز سوم کنسانتره سازی نگین احیا سپاهان

ظرفیت ساالنه  800 هزار تن کنسانتره سنگ آهن

احیا مستقیم فوالد سبزوار

ظرفیت ساالنه  800 هزار تن آهن اسفنجی

370 نفر میزان اشتغال زایی

4500 میلیارد ریال      سرمایه گذاری

خراسان رضوی

طـرح های بهره بـرداری شده زنجیــره فوالد در سال 96



گندله ســازی بافــق

400 هزار تن تولید گندله ظرفیت ساالنه

50 نفر میزان اشتغال زایی

170 میلیارد ریال سرمایه گذاری

فوالد چادرملو

3. 1 میلیون تن شمش ظرفیت ساالنه

600 نفر  میزان اشتغال زایی

سرمایه گذاری 3هزار و 31 میلیارد ریال و 171 هزار یورو 

یـــزد

احیا مستقیم فوالد غدیر نی ریز

800 هزار تن آهن اسفنجی ظرفیت ساالنه

300 نفر  میزان اشتغال زایی

2 هزار و 250 میلیارد ریال و  30 میلیون  یورو سرمایه گذاری

فــارس

کنسانتره سازی صبانور

675 هزار تن کنسانتره سنگ آهن ظرفیت ساالنه

کنسانتره سازی کیمیا معادن سپاهان

300 هزار تن کنسانتره سنگ آهن کردستـانظرفیت ساالنه

فوالد کاوه اروند - فاز 1

ظرفیت ساالنه 600 هزار تن میلگرد

300 نفر  میزان اشتغال زایی

140 میلیارد ریال و 35 میلیون یورو  سرمایه گذاری

فوالد روهینای جنوب- فاز 1

ظرفیت ساالنه  450 هزار تن میلگرد

325 نفر  میزان اشتغال زایی

1500 میلیارد ریال  سرمایه گذاری

احیا مستقیم فوالد شادگان 

ظرفیت ساالنه   800 هزار تن آهن اسفنجی

162 نفر  میزان اشتغال زایی

3252 میلیارد ریال  سرمایه گذاری

خوزستــان

کنسانتره فکور صنعت زرند

ظرفیت ساالنه 600 هزار تن کنسانتره سنگ آهن

خط 7 کنسانتره سازی گل گهر

ظرفیت ساالنه 2 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن

700 نفر  میزان اشتغال زایی

700 میلیارد ریال و 49 میلیون یورو  سرمایه گذاری

احیا مستقیم توسعه آهن و فوالد گل گهر

ظرفیت ساالنه  1.7 میلیون تن آهن اسفنجی

2700 میلیارد ریال و 63 میلیون یورو  سرمایه گذاری
کــرمان



















62

ان
یر

د ا
وال

ن ف
دگا

کنن
ید

تول
ن 

جم
ه ان

ری
ش

ن

بین  دنیا  در  شدیدی  رقابت 
تنها  و  شده  ایجاد  تولیدکنندگان 
کسانی موفق خواهند بود که بتوانند 
هزینه های خود را به حداقل برسانند. 
سال های  مطالعات  که  همانگونه 
اخیر نشان داد مصرف انرژی، آب 
و مواد افزودنی در هزینه های تولید 
فوالد موثر بوده و قیمت تمام شده 
دیگر  یکی  اما  می دهد  کاهش  را 
از فاکتورهایی که بهره وری را باال 
است.  انسانی  نیروی  برد،  خواهد 
جهان به این سمت حرکت کرده که 
با تعداد پرسنل محدودتر شاهد تولید فوالدهای با کیفیت مطلوب باشیم. 
برخی فوالدسازان ایرانی به ازای هر نفر تنها 100 تن تولید دارند و بهترین 
فوالدساز کشور فقط 500 تن سرانه تولید )با احتساب صنایع باالدست و 
پایین دست( دارد. حتی عالوه بر کم بودن بهره وری فوالدسازان دولتی یا 
خصولتی، بهره وری شرکت های خصوصی نیز نسبت به نرم های جهانی 
پایین تر است و حتی شرکت هایی هستند که تولید در آنها به شدت غیر 

اقتصادی است و توجیه پذیر نمی باشد.

  این ارقام درحالی در ایران ثبت می شود که در کشوری نظیر ژاپن 
به ازای هر نفر بیش از 3 هزار تن فوالد تولید می گردد و این یعنی 
بهره وری فوالدسازان ژاپنی از برترین فوالدساز ایران 6 برابر باالتر است. 
یکی از دالیل این ارتقاء بهره وری استفاده ژاپنی ها از نسل های چهارم 
تکنولوژی در تولید است و ماشین آالت، سیستم های هوشمند و ربات ها 
خود تولید را در دست گرفته اند و همین امر سبب شده تعداد نیروی 
متخصص افزایش و غیر متخصص ها هم حتی به صفر برسد. عالوه بر 
این خطرات حین کار در صنعت فوالد باالست و بهتر است که تعداد 
کارکنانی که با مذاب یا مواد سروکار دارند کمتر گردد تا ریسک تولید 
کاهش پیدا کند. تمامی این فاکتورها باعث شده برای اینکه فوالدسازان 
ایرانی در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشند و قدرت رقابت خود را 
باز یابند، به دنبال ارتقا بهره وری به ویژه بهره وری نیروی کار باشند. 

از سوی دیگر با توجه به حجم صادرات 25 میلیون تنی فوالد خام 
که در افق 1404 در نظر گرفته شده، 10 تا 15 میلیون تن دیگر نیز 
باید در قالب صنایع دیگر نظیر خودرو، ماشین آالت و لوازم خانگی 
صادر شود و این امر مستلزم افزایش توان رقابت آنهاست. لذا روی هم 
رفته اگر بخواهیم رقابت کنیم و تولید را در همین حدود حفظ نماییم 
و بهبود ببخشیم باید در تمامی زمینه ها از جمله در زمینه نیروی 
انسانی بهره وری را باال ببریم. یکی از راهکارهای آن کنترل تعداد 
نیروی انسانی است و برای حفظ اشتغال بهترین کار سرمایه گذاری 
در صنایع پایین دستی و تخصصی کردن فعالیت هاست. با این اقدام 
هم ارزش افزوده بیشتری را حاصل خواهیم کرد و هم رفاه بیشتری 
را برای پرسنل فراهم خواهیم آورد و خطرات حین کار را کاهش 
می دهیم که برای انجام این کار هم بهتر است تعامل سازنده ای را با 

شرکت های خارجی داشته باشیم. 

بهره وری نیروی انسانی در فوالد ایران کمتر از                
20 درصد ژاپن است

• سید رضا شهرستانی
عضـــو هیئــت مدیـره انجمن 

تولیدکنندگان فوالد ایران

به  انسانی  نیروی  وری  بهره 
اصلی  مولفه های  از  یکی  عنوان 
شده  تمام  قیمت  کاهش  در 
فوالد نقش بسزا و مهمی دارد و 
هرآنچه سرمایه گذاری در نیروی 
دیگر  طرف  در  شود  انسانی 
شاهد کاهش قیمت تمام شده و 
و سهامداران  بنگاه  افزایش سود 
خواهیم بود. متاسفانه بحث بهره 
انسانی در کشور ما  نیروی  وری 
مغفول مانده  و با وجود دارا بودن 
نیروهای کارآمد در کشور اما به جهت خأل مدیریت دانش در زمینه 
آموزش نیروی انسانی، عدم برنامه ریزی منسجم و عدم فعالیت در 
زمینه ای که فراخور عالیق آن ها باشد، بعد از مدتی نیروها بهره 

وری خود را از دست می دهند.

تولید کارکنان  انسانی، موضوع سرانه  منابع  بحث دیگر در حوزه 
)نسبت تولید به پرسنل( در کارخانجات فوالدی است. این نسبت 
دلیل  به  متاسفانه  و  است  پایین  خیلی  ایران  فوالد  صنعت  در 
تصمیماتی که طی چند سال گذشته در زمینه جذب نیروی انسانی 
به  نسبت  کارکنان  تولید  سرانه  شد  اتخاذ  فوالدی  واحدهای  در 
کشورهای صاحب نامی که در فوالد جهان وجود دارند بسیار پایین 

آمد و فاصله زیادی گرفتیم. 

بنابراین قاعدتا برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که نسبت تولید 
به پرسنل در کارخانجات فوالدی افزایش یابد و این کار را می توان 
از طریق نظام جبران خدمات و ایجاد انگیزه در پرسنل جبران کرد. 

در ایران بهره وری و سرانه تولید فوالد در هر شرکت متفاوت است 
و رتبه نخست را شاید بتوان گفت فوالد خراسان و سپس مجتمع 
فوالد مبارکه و فوالد خوزستان دارند و سرانه تولید آن ها به ویژه 

در فوالد خراسان در حد استانداردهای جهانی است.

بگوییم  باید  دهیم  انجام  تری  صحیح  قیاس  بخواهیم  اگر  البته 
شرکت های خصوصی عملکرد بهتری در زمینه بهره وری و سرانه 
به  کمتر،  تولید  مقیاس های  سبب  به  اما  دارند  ایران  در  تولید 
اما در آینده می توان  اند  استانداردهای جهانی دست پیدا نکرده 
انتظار داشت که با توجه به اینکه سهم بخش خصوصی در تولید 
این  سطح  ارتقاء  به  می توان  نتیجه  در  می یابد  افزایش  فوالد 
کارخانجات در سطوح بین المللی هم در امر سرانه تولید و هم در 

قیمت تمام شده امیدوار بود.

اما شرکت های بزرگی نظیر ذوب آهن اصفهان یا فوالد مبارکه به 
دلیل نوع مالکیت و سهامداریشان اختیار عملی در جذب نیروی 
انسانی نداشتند اما با تالش هایی که در دستور کار دارند امیدواریم 

در آینده وضعیت بهبود یابد.

آموزش و مدیریت دانش الزمه اصلی بهره وری 
نیروی انسانی است

•  منصور یزدی زاده
مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران

               



63

w
w

w
.c

h
il

an
o

n
li

n
e.

co
m

در ارتقاء بهــره وری نیـــروی کار 
تعیین  نقش  آموزش  صنایع،  در 

کننده ای دارد.

و  صنعت  همکاری  زمینه  این  در 
به  پرسنل  تا  است  مهم  دانشگاه 
چادرملو  ببینند.  آموزش  درستی 
تالش می کند تا عالوه بر موارد فوق، 
تجربیات  از  گیری  بهره  طریق  از 

افزایش دهد. سایر شرکت های موفق بهره وری نیروی کار خود را 

همچنین تمام سعی ما این بوده که نیروی متخصص جذب نماییم 
تا نیروهای جوان و تازه کار در کنار آنها به درستی آموزش ببینند. 
عالوه بر این شرکت ها باید نیروی انسانی را در حد نیاز جذب کنند 
همانند  ای  مجموعه  هر  در  بیکار  نیروهای  من  اعتقاد  به  که  چرا 
غده ای سرطانی هستند که سایرین را نیز از کار می اندازند در حالی 
که اگر نیروی انسانی بهینه انتخاب شوند و در کنار نیروهای آموزش 

دیده آموزش ببینند مسلما بهره وری ارتقا می یابد.

انسانی  نیروی  وری  بهره  افزایش 
نیازمند  و  است  فرهنگی  بحثی 
فرهنگ  که  هستیم  امر  این 
عمومی جامعه پیرامون این مسئله 

افزایش یابد.

پارامترهای  سازی  فرهنگ  از  بعد 
بسیاری بر روی بهره وری تاثیرگذار 

است.

خدمات،  جبران  بحث  مثال  برای 

توجه به مشــکالت معیشتی  و خانوادگی پرسنل و درگیر کردن 
خانواده ها با اهداف سازمان جزو پارامترهایی است که می تواند در 

بهره وری موثر واقع شود.

شرکت فوالد شادگان در راستای افزایش بهره وری نیروی انسانی، در 
اولین گام آموزش هایی را مدنظر قرار داد تا بتواند بحث فرهنگ سازی 
آموزش های  بحث  مسیر،  آن  ادامه  در  سپس  و  نماید  تقویت  را 

تخصصی را پیش خواهیم گرفت. 

فوالد شادگان با قوت بحث منابع انسانی را دنبال می کند و برنامه ریزی 
دقیقی درخصوص ارتقا توانمندی های پرسنل و خانواده های آنها دارد.

بزرگی  صنایع  جزو  فوالد  صنعت 
برخی  در  که  می شود  محسوب 
تزریق  و  تحمیل  جهت  به  مواقع 
بهره وری  آن،  به  انسانی  نیروی 
حــــد  در  و  نداشــته  مطلوبی 
متوسط های جهانی نیست. با این 
حال مدیران این حوزه در تالشند 
تا بهره وری را باال ببرند چون بدون 
انسانی،  نیروی  وری  بهره  افزایش 
یکی از مولفه های رقابت در صنعت 
داد. در  از دست خواهیم  را  فوالد 
تمام شده در صنعت فوالد  بهای  به سمت کاهش  باید  واقع چون 
ترین  اصلی  از  یکی  انسانی  نیروی  وری  بهره  قطعا  نماییم  حرکت 
محورهای تولید محسوب شده که باید حتما به حد قابل قبولی برسد. 
بهره وری نیروی انسانی در ایران و سایر کشور ها اصال قابل مقایسه 
این زمینه می باشد.  از دالیل آن فرهنگ سازی در  نیست و یکی 

فرهنگ کار در ژاپن، اروپا و دیگر کشورها تغییر کرده در حالی که 
فرهنگ کار، قوانین و مقرراتی که در اداره کار ایران برقرار است مانع 
این شده که ما به بهره وری کامل برسیم. به نظر می رسد افزایش 
بهره وری نیاز به فرهنگ سازی و اصالح قوانین و مقررات دارد تا 
بتوانیم با بقیه کشورها نیز رقابت کنیم. بسیاری از شرکت های بزرگ 
ساختار سازمانی خود را بر اساس استاندارهای روز تنظیم کرده اند و 
به محض بازنشسته شدن یا تعریف طرح توسعه ای، اصالح این مورد 

را در چارت های سازمانی می بینند و انجام می دهند.

در راستای بهره وری نیروی انسانی، بهره وری تجهیزات و تکنولوژی 
نیز نقش اساسی دارد. تجهیزات در صنعت فوالد اکثرا قدیمی هستند 
یعنی با سیستم و تکنولوژی روز کار نمی کنیم با این وجود با همین 
تجهیزات و سیستم های قدیمی فعلی هم تا االن خوب کار کردیم 
با  مقایسه  قابل  هم  باز  ولی  داشتیم  قبولی  قابل  و  خوب  تولید  و 
امروزی  تکنولوژی های  که  حالی  در  نیست.  دنیا  روز  تکنولوژی 
تولید،  هزینه های  درصدی   20 تقریبا  کاهش  بر  عالوه  می تواند 

موجب افزایش بهره وری نیروی انسانی هم بشود.

نیروی انسانی بیکار بهره وری کل شرکت را کاهش می دهد

بهره وری نیروی انسانی بحثی فرهنگی است

بهره وری نیروی انسانی در گرو فرهنگ سازی و اصالح مقررات

•  محمود نوریان
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 

چادرملو

•  عباس تفضلی
مدیر عامل فوالد شادگان

•  عزیز قنواتی
مدیرعامل فوالد امیرکبیرکاشان
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بهترین راهــکاری 
برای  می توان  که 
وری  بهره  افزایش 
فوالد  صنعت  در 
رویکــرد  با  ایران 
نیروی انسانی ارائه 
نمود سهیم کردن 
تولید  در  پرسنل 

است.

زمانی که بــــنده 
فوالد  مــقام  قائم 
خوزستان و معاون بهره برداری بودم این اقدام را بکار 
بردم به این صورت که کار را به صورت پیمانکاری 
آغاز کردیم و در زمان رسیدن تناژ تولید به سطح 
مشخص، به پیمانکار پرداختی صورت می گرفت. این 
مسئله سبب شد فوالد خوزستان سریعا به ظرفیت 

اسمی برسد.

می شود  انجام  تولید  پاداش  با  کار  این  هم  اکنون 
چراکه اگر پرسنل در خروجی کارخانه سهیم باشند، 
این  و  می دهند  نشان  خود  از  را  بهتری  عملکرد 

موضوع بهره وری را باال می برد.

بهره وری در بنگاه های تولیدی و صنعتی، درجه 
استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید است. بهره 
که  است  فکری  دیدگاه  یک  اول  درجه  در  وری 
همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود 
است؛  فرهنگ  یک  بهره وری  بخشد.  بهبود  است 
یک نگرش عقالیی به کار و زندگی است که هدف 
آن هوشمندانه تر کردن فعالیت ها برای دستیابی 
به زندگی بهتر و متعالی است. هر بنگاه صنعتی و 
اقتصادی برای اینکه بتواند در عصر رقابتی امروز به 
حیات موثر خود ادامه دهد، ناگزیر است از منابع 

محدود و در دسترس خود استفاده بهینه نماید. 
کشور ما در حال حاضر، از نظر شرایط تولید دارای 
مزیت های نسبی فراوانی است. از آن جمله می توان به نیروی کار جوان و متخصص اشاره 
کرد که با دستیابی به فن آوری های نوین تولید می تواند نقش موثر و رقابتی و اقتصادی 

را در بازار جهانی فوالد ایفا نماید.
توسعه منابع انسانی از طریق بکار گیری توان بالقوه آن ها به واسطه انتقال تجربیات و 
دانش بهره برداری و مشارکت در ارزش های مشترک می تواند در ارتقای بهره وری در 
خانواده صنعت فوالد ایران نقش مهمی داشته باشند. همچنین تحقیق و پژوهش در مورد 
ابزارها و تکنیک های افزایش بهره وری نیروی انسانی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
است. لذا از آنجا که با برنامه ریزی استراتژیک منسجم شانس موفقیت افزایش می یابد، 
نیروی انسانی با آگاهی از مسیر و اهداف می تواند وظایف محوله را به طور متمرکز 
دنبال کند. همچنین اولویت بندی و مشخص کردن دقیق زمان تحقق هدف و تعیین 
و تخصیص منابع الزم به موثرتر شدن برنامه های استراتژیک کمک می کند. معیارها و 
فرایند های گزارشی موثر جهت سنجش عملکرد، یکی دیگر از ابزارهایی است که موجب 

پاداش تولید راهکار مناسبی برای                               
افزایش بهره وری پرسنل است

آموزش مستمر و برنامه ریزی استراتژیک، دو رکن اصلی بهره 
وری نیروی انسانی

• محمدرضا طاهری 
 MMTE مدیرعامل شرکت

• اسداهلل فرشاد
مدیر عامل شرکت آهن و فوالد 

غدیر ایرانیان

بهره وری به ویژه بهره وری نیروی 
سوددهی  در  اصلی  رکن  انسانی 
شرکت هاســت چرا که درصــدی 
را  شرکت ها  شده  تمام  قیمت  از 
تشکیل  انسانی  نیــروی  هزینه 
می دهد. زمانی که با نیروی انسانی 
ثابت افزایش تولید رخ می دهد هم 
صرفه جویی در هزینه های نیروی 
انسانی صورت گرفته و هم استفاده 
افزایش  دستگاه ها  و  تجهیزات  از 
به عبارت دیگر 5 درصد  می یابد. 
افزایش  جهت  به  تولید  افزایش 
بر  در  را  سود  ارتقای  درصد   5 از  بیش  انسانی،  نیروی  وری  بهره 
را  قطعات  استهالک، مصرف  کاهش  بر  عالوه  داشت. چون  خواهد 
هم کاهش می دهد. لذا یکی از اصلی ترین کارهایی که شرکت ها 
می توانند و باید انجام دهند و حتی بایستی شیوه ای برای آن تعریف 

گردد، افزایش بهره وری نیروی انسانی است.

از شیوه هایی که می توان برای این مهم پیشنهاد داد آموزش نیروی 
انسانی  و اعطای پاداش های مالی مختلف است.

این  و  اند  گرفته  قرار  استفاده  مورد  شیوه ها  این  نیز  گهر  گل  در 
تن  از 16 هزار و 800  را  تولید  تاکنون سرانه  از سال 94  شرکت 
کافی  هم  را  میزان  این  البته  است  رسانده  تن  هزار   29 حدود  به 
نمی دانیم و معتقدم با اقدامات موثر دیگر، می توانیم در آینده سرانه 

تولید شرکت را بیشتر ارتقا دهیم.

نیروی  آموزش  کنار  در  گهر  که گل  مثبتی  اقدامات  از  دیگر  یکی 
انسانی در پیش گرفته، پاداش رکورد تولید است تا پرسنل بدانند 
دیده می شوند و خدمات آنها مورد تقدیر قرار می گیرد. دیگر اقدام 
صورت گرفته ما راه اندازی نظام پیشنهادات است چون زمانی که 
پیشنهادات از بدنه سازمان برسد به خوبی می تواند موجب افزایش 

بهره وری و صرفه جویی شود. 

نکته دیگری که در زمینه نیروی انسانی باید به آن توجه کرد، توجه 
تالش  که  است  انسانی  نیروی  در جذب  ساالری  شایسته  اصل  به 

کرده ایم این اصل در گل گهر رعایت شود.

آموزش، پاداش و تعداد بهینه عامل بهره وری نیروی انسانی

•  ناصر تقی زاده
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 

گل گهر
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طبق آمار سازمان جهانی کار، در 
یا  برونداد )خروجی  سال 2017 
تولید در GDP( تخمینی هر کارگر 
ایرانی 23.641 دالر در سال بوده 
درصد   97 مقدار  این  که  است 
برونداد متوسط جهانی، 26 درصد 
متوسط کشورهای پردرآمد و 25 
بوده  آلمان  مثل  درصد کشوری 
است. سهم نیروی انسانی شاغل 
در صنعت 34 درصد کل شاغلین 
بوده درحالی که حدود 50 درصد 
از شاغلین در بخش خدمات و 16 
درصد در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده اند. متوسط جهانی برای 
سهم صنعت، خدمات و کشاورزی به ترتیب 24 درصد، 50 درصد و 
26 درصد و برای کشور آلمان نیز 28 درصد، 71 درصد و یک درصد 
بوده است. در صنعت فوالد نیز کشورهای پیشرفته امروز تجربه تولید 
یک تن فوالد )محصول نهایی( را با کمتر از یک نفر ساعت دارند 
در حالی که بنا بر گفته مدیرعامل فوالد مبارکه که از پیش روترین 
کارخانجات فوالد کشور و منطقه است، یک تن فوالد با حدود 5 
نفر ساعت تولید می شود. )نقل به مضمون از مصاحبه آبانماه 96(
آمار فوق و آمار دیگری از قبیل ساعات کار مفید، هزینه هر نفر نیروی 
انسانی، درآمد، خط فقر، حفاظت های اجتماعی و غیره، بیشتر از آنکه 
ما را به سمت این نتیجه گیری ببرد که بهره وری پایین نیروی انسانی 
معطوف به خود نیروی انسانی است، ما را به این نتیجه می رساند که 
مسئله بهره وری پایین نیروی انسانی در ایران، بیشتر به ساختار 
اقتصادی کشور و مدیریت بر می گردد و مادامی که ساختار اقتصادی 
کشور مبتنی بر اقتصاد شفاف و رقابتی نباشد و مدیریت و مدیران 
با همین چارچوب نظری و عملی فعلی حرکت کنند، چشم انداز 
روشنی در افزایش بهره وری نیروی انسانی در کشور نخواهیم داشت.

               

ساختار اقتصادی کشور عامل اصلی بهره وری                
پایین نیروی انسانی در فوالد ایران

• حسام ادیب
رئیس هیئت مدیره گروه 

پاترون

تقویت اهداف گروهی و فردی می شود. 
بروزرسانی مهارت ها و دانش نیروی انسانی نیز مسئله مهمی است که 
جهت بهبود بهره وری نیروی انسانی حتما باید در نظر گرفته شود. 
همچنین ضرورت دارد مدیران عالی صنعت فوالد و نیز مسئوالن منابع 
انسانی فرایند هایی را تدارک ببینند که به موجب آن مهارت ها و دانش 

کارکنان به طور پیوسته بروز رسانی شود.
نهایتا هزینه های نیروی انسانی در صورتی که عملکرد آنان منجر به 
بهره وری مطلوبی  گردد، به سرعت به سازمان برگشت می شود لذا برای 
بهبود و استفاده موثر و کارآمد تر از این منابع باید ساختار سازمانی 
مناسب، روش های اجرایی کارآمد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضای کار 

متعادل و بسیاری عوامل دیگر مورد توجه و عنایت اساسی قرار گیرد.

               

نیروی  بهره وری در بخش  افزایش 
اصلی  های  از شاخص  یکی  انسانی 
تولیدی  های  بنگاه  وضعیت  بهبود 
شماره  این  در  خوبی  به  که  است 
نشریه چیالن مورد توجه قرار گرفته 

است. 

اثربخشی  را  وری  بهره  اگرچه 
سازمان در روابط معناداری همانند 
و  تولید  عوامل  به  ستاده  نسبت 
ورودی ها  به  خروجی ها  نسبت  یا 
می  نظر  به  اما  کنند  می  تعریف 
رسد تعریف مرکز بهره وری ژاپن به منافع حاصل از بهره وری برای 
تمامی ذی نفعان از تولیدکننده تا مصرف کننده توجه دارد. این مرکز، 
به  و...  تسهیالت  منابع،  از  استفاده  رساندن  حداکثر  به  را  بهره وری 
روش علمی و کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، رشد اشتغال، 
توسعه بازار و بهبود معیارهای زندگی کاری تعریف می کند. به گونه ای 

که سود حاصل از آن به مدیریت، کارکنان و مصرف کنندگان برسد.

شاخص بهره وری کل از طریق زیرشاخص های بهره وری نیروی کار، 
انرژی محاسبه  وری  بهره  و  اولیه  مواد  وری  بهره  بهره وری سرمایه، 
می شود که در این میان بهره وری نیروی کار را می توان از راه هایی 
از جمله نسبت ارزش افزوده به هزینه های کل نیروی کار و یا نسبت 

نیروی کار به حجم تولید مورد ارزیابی قرار داد.

حساسیت مدیریت بهره وری نیروی انسانی در شرکت های فوالدی 
ریشه در تجربیاتی دارد که همه ما در مجموعه هایی نظیر ذوب آهن 
اصفهان مشاهده کرده ایم به گونه ای که مازاد نیروی کار در صنعت 
مادر فوالد کشور موجب مشکالت بسیاری همانند افزایش زیان انباشته 
هایی  و شرکت  این شرکت  بر  که  تکلیفی  به سبب  دارد. همچنین 
همانند فوالد مبارکه اصفهان در خصوص ایجاد اشتغال صورت گرفته 
است به این راحتی نمی توان به تعدیل نیروی کار و مدیریت شرکت 
در شاخص بهره وری نیروی کار در این شرکت های بزرگ دست زد. 
این تجربه دردناک در خصوص تحمیل نیروی انسانی نکته مهمی است 
که باید در راهبردهای شرکت های عمومی و خصوصی مورد توجه 
جدی قرار گیرد و این شرکت ها را نباید تحت فشار سیاسی و اجتماعی 
برای اشتغال دستوری و توصیه ای قرار داد تا صنعت فوالد کشور در 
با شرکت هایی  به جایگاه جهانی و در مقایسه  نیروی کار  بهره وری 

همانند پوسکو قرار گیرد.

تجربه تلخ بهره وری با تحمیل نیروی کار به شرکت های 
بزرگ فوالدی کشور

• سعید رئوفی
رئیس هیئت مدیره صبا فوالد 

زاگرس
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 نگاه مدیران منابــع انسانـــی

در بحث نیروی انسانی سه موضوع 
آن  به  من  که  است  مطرح  مهم 
می گویم.  انسانی  نیروی  "هما"ی 

"ه" به معنای هدف است یعنی اگر 

نیروی  سازمان،  گذاری  هدف  در 
انسانی درگیر و سهیم شود باعث 
سازی ها  تصمیم  در  شد  خواهد 
تحقق  در  و  گـــردد  ایجاد  تعهد 

اهداف کمک کند.

یعنی  است  مهارت  معنای  به  "م" 

مهارت  روی  بر  شرکت ها  اگر 
نیروی انسانی کار کنند به معنای انجام کار به بهترین نحو بوده و 

بهره وری را ارتقا خواهد داد.

توانمندسازی  با  اگر شرکت ها  یعنی  است  استقالل  معنای  به  "ا" 
نیروی انسانی کارها را واگذار کرده و به پرسنل خود استقالل دهند 
عالوه بر باال بردن اعتماد به نفس، باعث افزایش بهره وری آنها نیز 

می شوند. 

عالوه بر هدف، مهارت و استقالل، ارتباطات نیز در بهره وری معجزه 
می کند.

هر  رگ های  در  جاری  خون  مانند  مستمر  و  دوسویه  ارتباطات 
سازمان محسوب می شود یعنی ارتباطاتی که در تمام سطوح برقرار 
می شود موجب بهبود نقاط قوت سازمان ها شده و ارتقاء بهره وری 

شرکت ها را به دنبال خواهد داشت.

در همین راستا طرحی در فوالد هرمزگان تحت عنوان طرح "نسکافه" 
مطرح و پیگیری شد. این طرح در واقع نظرسنجی کارکنان فوالد 
هرمزگان است و "نسکافه" نیز از حروف اول همین عبارت استخراج 

شده است.

این طرح دو فاکتور شامل مباحث میزان توانمندی و اشتیاق شغلی 
نیروی انسانی را مدنظر قرار داده و بعد از بررسی آن ها در شرایط 
برگزار  دوره هایی  بهبود،  قابل  نقاط  تعیین  به  توجه  با  و  موجود 
توانمندی  روی  بر  هم  و  شغلی  اشتیاق  روی  بر  هم  تا  می شود 

کارکنان کار شود.

یا  دولتی  ساختار  انسانی،  نیروی  وری  بهره  بحث  در  دیگر  نکته 
بودن  چابک  در  دو  این  عمده  تفاوت  است.  شرکت ها  خصوصی 

ساختارها و فرآیندهاست.

در شرکت های خصوصی هزینه ها مستقیما با ادامه حیات سازمان ها 
گره خورده است و در نتیجه با دقت بیشتری انجام هزینه می شود 
درحالی که در سیستم های دولتی هزینه ها چنین جایگاهی ندارد  
لذا بهره وری در حوزه هایی مثل منابع انسانی معموال در شرکت های 

خصوصی باالتر است.

• محسن زنگنه
معاون منابع انسانی فوالد 

هرمزگان

               نقش "هما" در بهره وری نیروی انسانی

با  مشابه  کارخانه  دو  درمقایسه 
این  معموال  یکسان  تجهیزات 
چنین  که  شود  می  بیان  نکته 
چند  با  اروپا  در  کارخانه هایی 
فوالد  کارخانجات  ظرفیت  برابر 
که  درحالی  کند  می  کار  ایران 
یک سوم نیروی انسانی فعال در 
صنعت فوالد ایران در آنها شاغل 
متاسفانه  نگاه  نوع  این  هستند. 
ذهنیتی اولیه ایجاد می کند که 
نیروهای موجود در صنعت فوالد 
الزم  کارایی  یا  بوده  مازاد  کشور 
را ندارند اما واقعیت این نیست! نه اینکه راندمان نیروی انسانی در 
ایران راضی کننده باشد اما مجموعه فاکتورها و پارامترهای مختلفی 
وجود دارد که باعث این راندمان و خروجی شده است و نقش اراده 
و خواست نیروی انسانی هم برای کار به عنوان یکی از این پارامترها 
وجود دارد. اولین نکته ای که باید مورد توجه قرار داد این است که 
تربیت نیروی انسانی در نهادهای آموزشی برای کارهای تخصصی 
و فنی تا چه حد اساسی و کارآمد است؟ آیا نوع نگاه به کار، رعایت 
استانداردها، سلسله مراتب و مواردی که زمینه های فرهنگ صنعتی 
را ایجاد می کند در نهادهای آموزشی ما به درستی تعریف و اجرا 
می شود؟ دومین موضوع اشراف بر تکنولوژی است. همه عوامل به 
خصوص تجهیزات برای رسیدن به یک راندمان باال  و بدون خطر و 
با رعایت مسائل ایمنی باید به صورت مهندسی استفاده گردد. بحث 
دانش فنی در همین جا مطرح می گردد که اگر به درستی تعریف 
گردد بهره وری نیروی انسانی قطعا ارتقاء خواهد یافت. مسئله دیگر 
در کیفیت ها چه در کیفیت مواد و چه در روش ها و تولید محصول 
است. کیفیت خروجی محصول، قطعا بهره وری نیروی انسانی را 
تحت الشعاع خود قرار داده و قیمت تمام شده را افزایش می دهد. 
با  انسانی را در جهت تولید محصول ویژه و  هر چه بتوان نیروی 
ارزش افزوده باالتر به کار گرفت می توان گفت بهره وری نیروی 
انسانی باال رفته است. لذا اگر زیرساخت های صنعتی به تدریج از 
آموزش و تربیت نیروی انسانی، سپس در بعد مهندسی برای تسلط 
بر تکنولوژی و دانش فنی و در انتها هم برنامه ریزی برای استفاده 
از متریال مناسب در زمان مناسب برای دستیابی به محصول کیفی 
مناسب کامل شود می توان انتظار افزایش بهره وری نیروی انسانی 
را مطابق آنچه که در همه جای دنیا اتفاق افتاده مشاهده کرد. البته 
این  اما در  از این مباحث است  انسانی پیچیده تر  مدیریت منابع 

مجال موارد ملموس تر و اجرایی تر ذکر شد.

 با این حال ارزیابی، انگیزش و تعلق خاطر نیروی انسانی و رسیدگی 
به آن ها و همین طور آسان سازی مشاغل برای پرسنل نیز در این 
مباحث می گنجد چراکه فوالد جزو مشاغل سخت محسوب می 
شود که پرسنل در آن هم نیازمند حفاظت در زمان کار هستند 

و هم بعد از طی دوره کار و بازنشستگی نیازمند حمایت هستند. 

چرا بهره وری نیروی انسانی در فوالد ایران کم                
است؟

• مرتضی آقاجانی
مدیرعامل شرکت مهندسی 

)MME( معادن و فلزات
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نگاه مدیران منابـــع انسانـــی

9 راهکار ارتقاء بهره وری نیروی کار در صنعت فوالد

رقابتي  مزیت  سازمان ها  در  آنچه 
ایجاد مي کند، بهره وري به معناي 
بکارگیري و ترکیب مؤثر منابع موجود 
برای رسیدن به اهداف سازمان است. 
پیشرفت  و  رشد  الزمه  وري  بهره 
سازمان بوده و به نهادینه شدن امر 
بهبود در نظام هاي مختلف سازماني 

منجر خواهد شد.

با افزایش بهره وری در فرایند تولید، 
می توان با استفاده از سطح معینی 
از نهاده ها به تولید بیشتری دست 
یافت. از نهاده های مهم تولید، عامل نیروی انسانی می باشد. به همین 
جهت مفهوم بهره وری نیروی کار در حقیقت استفاده بهینه از عوامل 
نیروی  وری  بهره  گیری  اندازه  برای  می دهد.  نشان  را  کار  نیروی 
انسانی در صنعت فوالد می توان از شاخص بهره وري نیروی انسانی 
که از نسبت ارزش افزوده به قیمت ثابت بر تعداد شاغلین محاسبه 

مي شود استفاده نمود.

براساس افق چشم انداز 1404، ظرفیت تولید فوالد خام کشور باید 
جهان  هفتم  جایگاه  به  می رود  انتظار  و  برسد  تن  میلیون   55 به 
ارتقاء پیدا کنیم. پایین بودن بهره وری نیروی کار یکی از معضالت 
تولید رقابتی است به صورتی که میانگین جهانی در این بخش 2 
نفر ساعت بر تن تولید است و در کشورهای آسیای میانه این مورد 
وضعیت نامطلوبی دارد به نحوی که در این کشورها این میزان حدود 
6 نفر ساعت بر تن تولید می باشد. این در حالی است که در شرکتی 
مانند فوالد مبارکه اصفهان که باالترین ظرفیت را نسبت به تعداد 
کارکنان دارد، این میزان حدود 4.5 نفر ساعت است که نسبت به 
سایر بخش های کشور بهترین شرایط را دارد ولی همچنان از متوسط 

جهانی فاصله دارد.

توجه به بهره وری و نقش آن در توسعه سازمانی، همواره در اهداف 
استراتژیک شرکت های ایرانی وجود داشته و استقرار چرخه مدیریت 
بهره وری )شامل تعیین و اندازه گیری شاخص های بهره وری، تجزیه 
اجرای  نهایت  در  و  بهبود  برنامه ریزی  یافته ها،  و  نتایج  تحلیل  و 
برنامه های بهبود بهره وری( به عنوان یک ابزار مدیریتی قدرتمند 
در جهت نهادینه شدن فرهنگ بهره وری همواره یکی از دغدغه های 
مدیران ارشد سازمان ها بوده است که برای استقرار این چرخه در 
وری  بهره  گیری  اندازه  برای  مناسب  شاخص های  و  معیارها  ابتدا 
نیروی انسانی مبتنی بر رویکرد فرایندی، انتخاب، تعریف و محاسبه 
به  وری  بهره  مختلف  شاخص های  نوسانات  علل  سپس  می شوند. 
این بررسی  نتیجه  عنوان متغیرهای موردنظر بررسی می شوند که 
تعیین نقاط قوت و ضعف سازمان در طول یک دوره مدنظر است. با 
اندازه گیری شاخص هاي بهره وري سال های گذشته و حال سازمان 
و کشف شکاف های بین آنها و تجزیه و تحلیل این شکاف ها و با در 
اتخاذ گزینه هاي  با  توان  قانوني مي  تکالیف  و  الزامات  نظر گرفتن 

مختلف اهداف رشد بهره وري در سال هاي هدف را تعیین و براي 
تحقق آنها مجموعه اي از تکنیک ها و برنامه هاي آموزشي، مدیریتي 

و نظارتی را تدوین نمود. 

در مرحله برنامه ریزي، پس از تعیین اهداف و راهکارهاي مناسب، 
فعالیت هاي الزم براي بهبود و ارتقاء سطح بهره وري سازمان تعریف 
مي شوند و منابع و امکانات مورد نیاز براي انجام فعالیت هاي مزبور 
مشخص مي گردند و بدین ترتیب راهکارهاي پیشنهادي براي بهبود 
وضعیت در قالب برنامه عملیاتي منسجم و یکپارچه تنظیم و ارائه 
شــده و مســئولیت واحدها و اجزاي مختلف ســازمان مشخص 

مي گردد.

شناسایی علت یا علل تغییر بهره وری نیروی کار از اهمیت خاصی 
برخوردار می باشد، زیرا از این طریق می توان روند تغییر بهره وری 
نیروی انسانی را در جهت دلخواه تغییر داد ولی به طور کلی برخی 
از رویکردهای افزایش بهره وری نیروی انسانی در صنعت فوالد  به 

شرح ذیل می باشد:

بکارگیری انواع روش های مدیریت مشارکتی از جمله استقرار . 1
ایجاد  فکری،  طوفان  ایجاد  و  پاداش  نظام  پیشنهادات،  نظام 
فضای اعتماد بین مدیران و کارکنان به منظور تفویض اختیار 

به کارکنان در سازمان و بسترسازی فرهنگی 

کشف استعدادهایی که به طورکامل مورداستفاده قرار نگرفته اند . 2
و یافتن راه های بهتری برای استفاده بیشتر از آن ها 

در . 3 آنان  کـــــردن  سهیم  ازطریق  کارکنان  در  انگیزه  ایجاد 
موفقیت های سازمان و توزیع عادالنه پاداش ها

و . 4 سازمانی  پست های  با  آموزشی  دوره های  عنوان  تناسب 
بهره گیری هرچه بیشتر از شیوه های آموزش مجازی با هدف 

کاهش هزینه های سازمانی

شناسایی ویژگی های کارکنان سازمان توسط مدیران و استفاده . 5
از سبک رهبری مناسب آنان

شفاف سازی و رفع ابهام کارمندان درخصوص جایگاهشان در . 6
سازمان و همچنین کنترل روابط میان واحدهای کاری

ایجاد تعهد در کارکنان. 7

افزایش رضایت و اشتیاق شغلی در کارکنان. 8

افزایش ظرفیت های تولیدی موجود بدون افزایش تعداد نیروی . 9
انسانی

• ایاز اسماعیلی
معاون نیروی انسانی شرکت 

فوالد مبارکه اصفهان
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فوالد خراسان استراتژی هایی در 4 
منظر جهت ارتقاء بهره وری نیروی 
را  تعریف کرده که شرکت  انسانی 
سال  انداز  چشم  اهداف  تحقق  در 
منظر   4 این  کند.  می  کمک   99
شامل توانمند سازی، فرهنگ های 
داخلی، مشتری و ارزش می باشد.

استراتژی  از  یکی  ارزش،  منظر  از 
بهره وری کل در تمامی  ارتقاء  ها 
جوانب از قبیل بهره وری سرمایه، 
نیروی  و  و ماشین آالت  تجهیزات 
های  حوزه  از  یکی  است.  انسانی 
مهم در ارتقا بهره وری، نیروی انسانی است و بر همین اساس مدیریت 
منابع انسانی در فوالد خراسان استراتژی های وظیفه ای خود را در 
چارچوب و براساس استراتژی های کلی شرکت تدوین کرده است.

از منظر مشتری اقدامی که صورت گرفته بررسی رضایت مندی مشتری 
) داخلی و خارجی( و جامعه پیرامونی است چراکه جامعه پیرامونی 
نیز از اقدامات و استراتژی های تدوین شده شرکت ها متأثر می شوند.

از منظر فرهنگ های داخلی مدیریت منابع انسانی استراتژی هایی در 
سه بخش شامل پشتیبانی استراتژیک، تعامل مناسب با ذینفعان و تعالی 
فرایندهای عملیاتی را مدنظر قرار داده و تدوین کرده است. در هر یک 
از این بخش ها رویکردهای مربوطه برنامه ریزی و تدوین شده است. 
مبنای  و  اساس  باید گفت  توانمندسازی.  یعنی  اما آخرین منظر  و 
توانمند  گرو  در  انسانی  نیروی  وری  بهره  ارتقاء  های  استراتژی 
در  متنوعی  و  مختلف  رویکردهای  منظر،  این  در  است.  آن  سازی 
فوالد خراسان استفاده شده است. یکی از این رویکردها که مبنا و 
زیرساخت محسوب می شود این بوده که چارت و ساختار سازمانی 
را از طریق بازنگری در آن به ساختاری انعطاف پذیر و چابک تبدیل 
را  انسانی  نیروی  پذیری  انعطاف  و  توانمندسازی  بتوانیم  تا  نماییم 
حفظ نموده و ارتقا دهیم. از این رو است که ساختار سازمانی اولویت 
و زیرساخت تمامی مواردی است که سبب ارتقا بهره وری می شود.

موضوع دیگر، بهره گیری از رویکردهای علمی و الگوبرداری از تجارب 
انسانی است. جذب و استخدام  نیروی  موفق در جذب و استخدام 
مورد  ترین  ای  پایه  سازمانی،  چارت  تدوین  از  بعد  انسانی  نیروی 
است و نیاز است نیروی انسانی شایسته ای جذب سازمان ها شوند. 
شایستگی شامل دانش و مهارت و توانایی می باشد و باید در جذب 
و استخدام این شایستگی ها مدنظر قرار گیرد. در این زمینه الگویی 
که فوالد خراسان از سالیان گذشته پیش گرفته همین استفاده از 
رویکردهای علمی و الگوبرداری از تجارب موفق در جذب و استخدام 

نیروی انسانی بود.
گفتنی است فوالد خراسان در 5 نوبت اقدام به جذب نیروی انسانی 
کرده که شامل سال های 78، 80، 88، 93 و 96 می باشد و با این 
رویکرد همواره نیروهای شایسته ای جذب سازمان شده اند تا بتوانیم 

از این طریق بخش مهمی از بهره وری شرکت را محقق نماییم.
وری  بهره  افزایش  جهت  در  خراسان  فوالد  در  که  موضوعی  دیگر 

نیروی کار همواره مورد توجه قرار گرفته ارتقاء در پست های مهم 
سازمانی از داخل شرکت است که منجر به افزایش انگیزه در میان 
پرسنل نیز می شود. سیاست فوالد خراسان در بیشتر موارد ارتقاء 
پست از داخل سازمان است مگر تخصص هایی که از داخل شرکت 

قابل جذب و تامین نباشد.
همچنین رویکرد مهم دیگری که در ارتقا بهره وری نیروی انسانی 
در فوالد خراسان مد نظر قرار دارد، استفاده از رویکرد جبران خدمت 
کارکنان به صورت مادی و معنوی و همچنین خدمات رفاهی است. 
طبقه  طرح  اگرچه  خراسان  فوالد  در  دستمزد  و  حقوق  بخش  در 
بندی مشاغل وزارت کار اجرا می گردد اما پرداخت ها رقابتی صورت 
امر  در  باشیم. همچنین  نیز  استعدادها  به جذب  قادر  تا  گیرد  می 
تولید شرکت  اهداف  به  انگیزشی دستیابی  پاداش های  ها،  پاداش 
را طرح ریزی کردیم که الگوبرداری و برگرفته از نظام پاداش چند 
شرکت بزرگ داخلی شامل فوالد مبارکه، ذوب آهن اصفهان و فوالد 
از  یکی  فوالد خراسان  گفت  توان  می  به جرات  و  است  خوزستان 
بهترین نظام های پاداش را دارد که منجر می شود کارکنان اهداف 
تولید را محقق نمایند. همچنین در جهت ایجاد انگیزه پرداخت های 

غیر نقدی نیز برای کارکنان درنظر گرفته می شود.
موضوع دیگر در بخش توانمندسازی، استفاده از رویکردهای توسعه 
ای است که برای ارتقاء کارکنان و مدیران برنامه ریزی شده است. 
برای مثال آموزش های تخصصی و مهارتی را برای ارتقاء شایستگی 
های مدیران در نظر گرفته ایم و در همین راستا در سال 94 مدلی را 
برای افزایش شایستگی مدیران تدوین کردیم. معتقدیم اگر مدیران 
توسعه یافته شوند و شایستگی های آنها ارتقا یابد می توانند کارکنان 
فرایندها  مند شدند،  انگیزه  کارکنان  وقتی  و  نمایند  مند  انگیزه  را 
بهبود یافته و در نتیجه بهره وری قابل دستیابی است. براساس مدل 
شایستگی مدیران،  ارزیابی 360 درجه مدیران را انجام می دهیم 
و خروجی این ارزیابی، نقاط قوت مدیران و زمینه های قابل بهبود 
عملکرد مدیران را مشخص می کند تا بتوانیم برنامه توسعه مدیران 
را پی ریزی نماییم. به منظور بررسی اثربخشی این فرایندها، مدل 
شایستگی مدیران در سال جاری مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار 
گرفت و مشخص شد خروجی این مدل، ارتقاء نیروی انسانی را به 

دنبال دارد.
همچنین نظام ارزیابی عملکردی با تغییر رویکرد ارزیابی عملکرد به 
سمت مدیریت عملکرد سوق داده شد. بهبود نظام گذشته و تغییر 
رویکرد از ارزیابی به مدیریت پیشرفت خوبی داشته و به زودی در 

شرکت عملیاتی خواهد شد.
همچنین در همین راستا رویکردهای جانشین پروری در جهت ارتقاء 
بهره وری و تامین نیازهای مهارتی نیروی انسانی در آینده سازمان، 
مدیریت دانش و ایجاد مخزن استعدادها و همین طور برنامه ریزی 
مسیر شغلی جزو برنامه های مهم و آتی فوالد خراسان به شمار می آیند.

نیروی  وری  بهره  زمینه  در  که  مفیدی  و  موثر  اقدامات  با  توجه  با 
انسانی در فوالد خراسان صورت گرفته، بایستی از مهندس احمدی، 
مدیرعامل و مهندس صبوریان، معاون منابع انسانی و امور اجتماعی 
فوالد خراسان به پاس زحماتی که در این زمینه داشته اند تشکر کرد.

استراتژی های 4 گانه فوالد خراسان در ارتقاء بهره وری نیروی انسانی 

•  موسی الرضا بهرامی
مدیر اداری و توسعه منابع انسانی 

فوالد خراسان

               

 نگاه مدیران منابــع انسانـــی
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از  یکی  جهان  فوالد  صنعت  در 
تمام  قیمت  در  تاثیرگذار  عوامل 
انسانی  نیروی  وری  بهره  شده 
است. در دنیا تالش شده با ایجاد 
سیستم های پیشرفته نقش نیروی 
با  بعضا  و  تر  کمرنگ  را  انسانی 
ماهرتر،  انسانی  نیروی  از  استفاده 
موثرتر  را  انسانی  نیروی  نقش 
نیروی  استاندارد  شاخص  نمایند. 
فوالد  کارخـــانجات  در  انسانی 
مختلفی  اعداد  دنیا  در  یکپارچه 
است برای مثال برخی کارخانه ها 
دیگر  برخی  یا  دارند  پرسنل  نفر  هزار  تن  میلیون  ازای هر یک  به 
اما در  دارند.  تن  میلیون  ازای یک  به  نفری  انسانی 2 هزار  نیروی 
کارخانجات فوالدی با ظرفیت زیاد 30 تا 40 میلیون تنی به ازای 

هر یک میلیون تن حدود 2 هزار نفر استاندارد نیروی انسانی آنان 
است. در ایران چون اشتغال یکی از اهداف مهم محسوب می شود 
باید سعی کرد به جای تحمیل نیروی انسانی، ظرفیت ها را با نیروی 
بردن ظرفیت  باال  به سمت  یعنی  نماییم  استاندارد  موجود  انسانی 
ثبت  به  را  باالتری  وری  بهره  فعلی  شاغل  انسانی  نیروی  تا  برویم 
بیشتری  کار  موجود  انسانی  نیروی  برای  بهتر  عبارت  به  برساند. 
تعریف گردد. در فوالدسازان بزرگی همچون فوالد خوزستان، فوالد 
مبارکه یا ذوب آهن اصفهان نیز تالش در این راستاست که ورودی 
نیروی انسانی از خروجی سرعت کمتری داشته باشد تا نیروی انسانی 
و ظرفیت جدید  کار جدید  انسانی  نیروی  برای  و  گردد  استاندارد 
آتی  کند ظرف چند سال  می  تالش  نیز  آهن  ذوب  گردد.  تعریف 
ظرفیت تولید خود را افزایش دهد و در پروژه هایی که تعریف شده 
نیروی  از  برخی  و  نماید  استفاده  موجود  انسانی  نیروی  از  دارد،  و 
انسانی متخصص خود را به جهت توان باالی پرسنل این شرکت به 

پروژه های جدید منتقل نماید.

افزایش ظرفیت تولید، مسیر مناسب ارتقاء بهره وری نیروی کار در کارخانجات بزرگ است

•  احسان دشتیانه
معاون بازاریابي و فروش ذوب آهن 

اصفهان

               

فوالد هم به لحاظ عظمت و بزرگی 
تجهیزات،  جهت  به  هم  و  آن 
در  و  است  بر  سرمایه  صنعتی 
عین حال که صنعتی عظیم است، 
را  زیادی  بسیار  انسانی  نیروی 
انسانی  نیروی  لذا  طلبد.  می  نیز 
قیمت  در  ای  کننده  تعیین  نقش 
برخی  متاسفانه  دارد.  شده  تمام 
کارخانجات به جهت قدیمی بودن 
نیروی  سطح  ابتدا  از  تکنولوژی، 

انسانی باالیی را می طلبند.

اما عالوه بر قدیمی بودن تجهیزات، فشارهای سیاسی در برهه های 
زمانی، نیروی انسانی زیادی را به این کارخانجات تحمیل کرده است. 
این تحمیل نیروی انسانی بهره وری را به شدت کاهش داده چرا که 
تولید و ارزش افزوده تغییری نداشته و همان حجم تولید بر نیروی 
انسانی بیشتری تقسیم شده و در نهایت بهره وری را پایین آورده 
است. راه چاره کاهش نیروی انسانی است یا افزایش تولید و همین 

طور تولید کاالهای با ارزش افزوده باال. 

لذا یا باید از طریق بازنشستگی و بکار گرفتن نیروها در سایر طرح ها 
اقدام کرد یا بهتر آن که موازی با آن به فکر باال بردن ظرفیت ها، 
رسیدن به ظرفیت های اسمی، انتخاب محصوالت با ارزش افزوده 
باالتر و کاهش هزینه ها در ابعاد انرژی از طریق ارتقاء تکنولوژی بود 

تا از این طریق بهره وری پایین در نیروی انسانی را جبران نماییم.

 اگر بخواهیم بهره وری نیروی انسانی در ایران را با سایر نقاط جهان 

مقایسه کنیم می بینیم برای مثال پوسکو کره جنوبی که بهره وری 
نیروی انسانی باالیی دارد با 18 هزار نفر نیرو حدود 25 میلیون تن 
نیروی  با حجم تولید کمتر،  تولید دارذ درحالی که فوالدسازان ما 
انسانی بیشتری دارند و متاسفانه فشار مضاعفی هم با تحمیل نیروی 

انسانی به آنها اعمال شده است. 

این درحالی است که در واحدهای جدید و به ویژه واحدهایی که 
این  که  چرا  نیست  چنین  کند  می  اداره  را  آنها  خصوصی  بخش 
واحدها عالوه بر برخورداری از تکنولوژی های جدید و به روز، مکان 
یابی صحیح و زنجیره کامل تولید، تحت فشارهای جمعی و تحمیل 
نیروی انسانی نبودند بنابراین در جذب نیروی انسانی مشکلی ندارند 
و در نرم های جهانی هستند. از این رو می بینیم که این واحدها 
دارای قیمت تمام شده به نسبت پایین تری هستند و قدرت رقابت 

باالتری دارند. 

میدکو عالوه بر اقدامات مهمی که در زمینه افزایش بهره وری کل 
انجام داده، توانست با بهره گیری از افراد با تجربه در صنعت فوالد 
افراد  این  تجربه  انتقال  البته  و  ها  آن  تجارب  از  استفاده  و  کشور 

بهره وری نیروی انسانی را نیز ارتقا دهد. 

به اعتقاد من این چنین واحدهایی قدرت رقابتی باالیی دارند. نکته 
مهم دیگر اینکه در میدکو به جز برخی مدیران واحدها و مدیران 
ارشد بیش از 90 درصد نیروها بومی هستند و این نیروهای جوان 
توانسته اند با بهره گیری از دانش نیروهای با تجربه و چند سال زمان 
برسانند و علیرغم جوان  به سطوح مطلوب  را  کار و آموزش، خود 

بودن قدرت ابتکاری و توان اجرایی خوبی دارند. 

راهکار ارتقاء بهره وری نیروی کار افزایش ظرفیت و تولید محصوالت با ارزش افزوده است

•  رضا اشرف سمنانی
مشاور مدیرعامل میدکو
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شرکت بورس کاالی ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، 
محل رویارویی واقعی عرضه و تقاضای کاال در اقتصاد و مبادله  شفاف 
کاال و محصوالت است. نحوه ورود خریدار و فروشنده به این بازار و 
معامله کاال در آن از ضوابط مشخصی تبعیت می کند و اشخاص تنها 
پس از آنکه واجد شرایط مشخصی شوند، امکان معامله در این بازار را 
خواهند داشت. بورس کاالی ایران نهادی رسمی و متشکل است که به 
منظور ساماندهی و ارتقای تجارت کاالیی و تخصیص بهینه منابع و 
سرمایه ها در اقتصاد، کارکردهایی را مورد هدف قرار می دهد. مجموعه 
کارکردها و خدمات بورس کاالی ایران عبارتند از: ایجاد ابزاری برای 
پوشش ریسک، ایجاد قیمت مبنا برای قراردادهای نقدی، نظارت بر 
انبارداری و تحویل فیزیکی کاال، سرمایه گذاری، تسهیل تأمین مالی، 

توسعه بازار و تنظیم بازار.

چهار کارکرد اصلی بورس کاالی ایران 
امکان پوشش ریسک به عنوان یک کارکرد اصلی بورس کاال به این 
دارد، نسبت  قرار  قیمت  معناست که صنعتی که در معرض ریسک 
اتخاذ نماید. عمده ترین  به پذیرش میزان ریسک موجود تصمیماتی 
راهکاری که امروزه برای مدیریت ریسک ناشی از نوسان قیمت ها به 
و  آتی  قراردادهای  نظیر  نوین  مالی  ابزارهای  از  استفاده  می رود  کار 
از فعاالن  اختیار معامله در بورس های کاالیی است و طیف وسیعی 
صنعت و کشاورزی می توانند از ابزارهای موجود در آن برای پوشش 

ریسک استفاده کنند. 

از طریق  فرآیندی که  است؛  قیمت  بورس کشف  کارکرد مهم دیگر 
آن قیمت های صحیح و عادالنه کاالها از برآیند تقابل نیروهای عرضه 
و تقاضا تعیین می شود و یکی دیگر از رسالت های مهم بورس کاالی 
ایران به شمار می رود. کاالیی که در بورس پذیرفته می شود، در یک 
بازار رقابتی با حجم قابل قبولی از عرضه و تقاضا، کشف قیمت می شود 
و توان برنامه ریزی و تحلیل فعاالن اقتصادی را افزایش خواهد داد، به 

ویژه زمانی که قیمت ها برای آینده تعیین می شود. 

آتی جهت گیری عمومی قیمت ها  پیمان های  و  آتی  قراردادهای  بازار 
راهگشای  و  نموده  مشخص  اقتصادی  فعاالن  برای  آینده  در  را 
برنامه ریزی های بلندمدت برای آن ها خواهند بود. سومین خدمت اصلی 
که بورس کاالی ایران ارائه می دهد قراردادهای منجر به تحویل فیزیکی 
است. اغلب قراردادهای بورس کاال با نام تجاری مشخص شده، با شکل 
و مقداری مشخص منتهی به تحویل فیزیکی می شوند. تحویل هایی که 

اتفاق می افتد، منعکس کننده عرضه و تقاضای بازار هستند. 

با  اقتصاد  که  شرایطی  در  به خصوص  اقتصادی  فعاالن  مالی  تأمین 
شرایط رکودی و پایین بودن حجم فعالیت های اقتصادی دست و پنجه 
بورس  بازارهای  و  ابزارها  کارکردهای  از مهم ترین  یکی  نرم می کند، 
کاالی ایران برای فعاالن اقتصادی است. ازجمله ویژگی های این ابزارها 
می توان به کارایی، سرعت، تأمین مالی بر اساس تولید و تأمین مالی 

ارزان قیمت اشاره نمود. 

بارزترین ابزار تأمین مالی که در حال حاضر در بورس کاالی ایران مورد 
استفاده تولیدکنندگان قرار می گیرد، قراردادهای سلف و سلف موازی 
صندوق  و  دین  خرید  اوراق  کاالیی،  سپرده  گواهی  است.  استاندارد 
کاالیی نیز از دیگر ابزارهای تأمین مالی در بورس کاالی ایران می باشند. 
تنظیم بازار نیز از کارکردهای مهم بورس کاال در ایران به شمار می رود. 

دولت با استفاده از اطالعات موثقی که در بورس ایجاد می گردد می تواند 
ارزیابی  را  مدنظر خود  اقتصادی  یا عدم ضرورت موضوعات  ضرورت 
نموده و راهکارهای متناسب با آن ها را اتخاذ نماید. بورس کاالی ایران 
در زمینه های دیگر ازجمله تنظیم بازار کاالهای استراتژیک، ظرفیت 
همکاری با دولت را دارد و دولت می تواند اجرای سیاست های نظارتی 
خود در مبادالت کاالهای استراتژیک را به بورس واگذار نماید. استفاده 
از ظرفیت های بورس کاالی ایران در اجرای سیاست های تنظیم بازار 
اقدام  دقیق،  برنامه ریزی  منابع،  هدررفت  کاهش  موجب  نهایت  در 

به موقع و جلوگیری از وقوع بحران می گردد.

ابزارهای معامالتی بورس کاالی ایران
در یک تقسیم بندی کلی معامالت در بورس کاالی ایران در دو دسته 
بازارهای فیزیکی و بازارهای اوراق بهادار مبتنی بر کاال جای می گیرند. 
معامالت بازارهای فیزیکی در سه تاالر )بازار( داخلی، صادراتی و فرعی 
از  عبارتند  فیزیکی  بازارهای  در  معامالتی  ابزارهای  می پذیرد.  انجام 
معامالت نقدی با تسویه نقدی، نقدی با تسویه اعتباری، نسیه، سلف با 

تسویه نقدی و سلف با تسویه اعتباری.

معامالت انواع اوراق بهادار و ابزارهای مشتقه ازجمله قراردادهای آتی، 
پیمان  آتی، اختیار معامله، اوراق سلف موازی استاندارد، اوراق خرید 
دین و گواهی سپرده کاالیی نیز در دسته بازار اوراق بهادار مبتنی بر 
کاال جای می گیرند. اوراق خرید دین، معامالت تهاتری، تابلوی مناقصه 
و قراردادهای بلندمدت )بر اساس پیمان آتی و کشف پریمیوم و تسویه 
چندمرحله ای( از جمله بازارهای جدید بورس کاال هستند که در حال 

شکل گیری می باشند.

تخصیص بهینه منابع و افزایش بهره وری در بازار فوالد
از مسیر بورس کاالی ایران

•  جواد فالح
مدیر مطالعات اقتصادی شرکت  بورس کاالی ایران
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معامالت نقدی، نسیه و سلف

معامالت نقدی ساده ترین شکل معامالت در بورس کاال است. فرآیند 
انجام معامالت نقدی بدین صورت است که در ابتدا مشخصات عرضه از 
طریق اطالعیه عرضه به فعاالن بازار اعالم شده و پس از آن متقاضیان 
حائز شرایط، برای خرید کاال رقابت نموده و در صورت موفقیت در 
)عرضه کننده(  فروشنده  و  خریدار  بین  نقدی  معامله  قرارداد  رقابت، 

منعقد می گردد. 

پس از انعقاد قرارداد، خریدار و فروشنده در مهلت زمانی کوتاهی ملزم 
به مبادله وجه و کاال خواهند بود. در این معامالت به دلیل وجود ساز 
بورس،  پایاپای  اتاق  از طریق  اجرای معامالت  بر حسن  نظارت  وکار 
ریسک نکول طرفین معامالت به شدت کاهش می یابد. معامالت نقدی 
با تسویه اعتباری تا مرحله انعقاد قرارداد مانند معامالت نقدی با تسویه 
نقدی صورت گرفته و پس از انعقاد قرارداد، خریدار و فروشنده تسویه را 
به صورت توافقی انجام خواهند داد که ماحصل آن سند تسویه اعتباری 

است که خریدار ملزم به تحویل آن به اتاق پایاپای است.

فعاالن  توجه  مورد  مالی  ابزارهای  مهم ترین  ازجمله  سلف  معامالت 
متعهد  فروشنده  معامالت  این  در  است.  ایران  کاالی  بورس  در  بازار 
می شود در زمان مشخصی در آینده کاال را به خریدار تحویل دهد. 
این معامالت از تمامی ویژگی های معامالت نقد برخوردار است، بعالوه 
اینکه قراردادهای سلف با تسویه نقدی یکی از ابزارهای تأمین مالی 
تولیدکنندگان کاالها یا فروشندگان می باشند و به صورت فراگیر توسط 

تولیدکنندگان مورد استفاده قرار می گیرند.

هزینه  کمترین  با  درعین حال  و  زمان  کوتاه ترین  در  مالی  تأمین 
امکان پذیر است و هیچ گونه محدودیتی از نظر میزان وجوه موردنیاز 
جهت تأمین مالی وجود ندارد. تولیدکنندگان با استفاده از قراردادهای 
سلف، کاالهای خود را از چند ماه قبل پیش فروش می نمایند بنابراین 
قرارداد سلف امکان پوشش ریسک را برای طرف فروشنده به طور کامل 

فراهم می نماید.

معامالت نقد، نسیه و سلف در بازار فیزیکی تاکنون به روش مزایده 
به  را  خود  محصول  عرضه کننده  یک  که  است  بوده  انجام  حال  در 
گروهی از خریداران معرفی می کند. عالوه بر این مکانیزم، به تازگی 
زیرساخت های مورد نیاز جهت انجام روش مناقصه نیز در بازار فیزیکی 
ایجاد شده است که در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد. در این روش 
با مشخصات  کاالیی  بر خرید  مبنی  را  درخواست خود  یک خریدار 
معین به بورس کاال می دهد و اطالعیه متناظر با آن صادر می گردد. در 
زمان تعیین شده فروشندگانی که تمایل دارند در مناقصه شرکت کنند 
آمادگی خود را اعالم کرده و در صورت لزوم بر روی قیمت با یکدیگر 
به رقابت می پردازند و در نتیجه خریدار به بهترین قیمت کاالی خود 

را تأمین خواهد کرد.

اوراق سلف موازی استاندارد

معامالت اوراق سلف موازی استاندارد شکل تکامل یافته معامالت سلف 

و  قیمت  تغییرات  ریسک  با  معامالت سلف  در  کاال  است. خریداران 
ثانویه  بازار  نبود  دلیل  به  زیرا  هستند  مواجه  نقدشوندگی  ریسک 
امکان فروش کاالی موردنظر توسط خریدار  نوع معامالت  این  برای 
به شخص ثالث وجود ندارد. ریسک های مذکور با تعریف اوراق سلف 

موازی استاندارد برطرف شده است. 

که  تفاوت  این  با  می باشد  سلف  معامالت  مانند  اوراق  این  معامالت 
به  را  قرارداد  تاریخ سررسید،  از  قبل  که  دارد  را  اختیار  این  خریدار 
توسط  اوراق  ابتدا  قرارداد،  نوع  این  در  کند.  واگذار  دیگری  شخص 
ناشر در بازار اولیه عرضه می گردد و پس از آن با تشکیل بازار ثانویه، 

خریداران می توانند اوراق خریداری شده را به دیگران واگذار نمایند.

قرارداد آتی

قرارداد آتی، قراردادی است که بر اساس آن فروشنده متعهد می شود 
در سررسید معین، مقدار معینی از کاالی مشخص را به قیمت مشخص 
بفروشد و در مقابل، خریدار که طرف دیگر قرارداد است متعهد می شود 
همان کاال با همان مشخصات را در سررسید معین بخرد و برای اینکه 
هر دو طرف به تعهدات خود عمل کنند باید مبلغی را به عنوان وجه 
تضمین اولیه نزد اتاق پایاپای بگذارند که این وجه متناسب با تغییرات 
قیمت معامالت قرارداد آتی موردنظر به صورت روزانه تعدیل می گردد. 
بازار  دارای  ویژگی های خاص خود معموالً  دلیل  به  آتی  قراردادهای 
ثانویه پررونق و با نقدشوندگی باال هستند. معامالت بسیاری از کاالها 
قرارداد  نوع  این  طریق  از  پیشرفته  کشورهای  کاالیی  بورس های  در 

انجام می گیرد.

اوراق خرید دین

اوراق خرید دین بورس کاالی ایران یکی از ابزارهای مالی است که از 
آن می توان برای تأمین مالی بر اساس قراردادهای نسیه یا اعتباری 
فروش  نمود.  استفاده  کوچک  و  متوسط  بزرگ،  شرکت های  برای 
اعتباری منجر به ایجاد تنگنای نقدینگی برای شرکت های تولیدکننده 

خواهد شد. 

با انتشار اوراق خرید دین به راحتی می توان بر این تنگنا غلبه کرد 
این روش تولیدکننده  انجام داد. در  و برای تولیدکننده تأمین مالی 
در مقام بانی، می تواند کاالی موردنظر خود را از طریق بورس کاالی 
ایران به صورت نسیه به فروش رسانده و سپس اسناد دریافتنی خود 
را به اوراق بدهی تبدیل کرده و با تنزیل آن در بازار به سرمایه گذاران 
واگذار نماید. در سررسید، اوراق با مبلغ اسمی توسط شرکت بازخرید 

خواهد شد. 

با توجه به اینکه انتشار اوراق بر اساس معامالت واقعی صورت گرفته در 
بورس کاالی ایران انجام می پذیرد، از نظر فقهی انتشار آن ها مطابق با 
موازین شرعی می باشد. الزم به ذکر است که این ابزار هنوز به مرحله 

اجرایی سازی نرسیده است.
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قراردادهای بلندمــدت: پیمان آتــی، کشف پریمیوم، تسویه 
چندمرحله ای

قیمت های  مبنای  بر  می توانند  تولیدکنندگان  قراردادها  نوع  این  در 
با مشتریان  ایران کشف می گردد  کاالی  بورس  در  که  عمده فروشی 
ثابت خود قراردادهای بلندمدت منعقد نمایند و قیمت آن نیز با توجه 
به قیمت استخراج شده برای معامالت عمده فروشی در بورس کاالی 
به  توجه  با  ایران  کاالی  بورس  درعین حال  می گردد.  تنظیم  ایران 
مکانیزم هایی که در اختیار دارد ریسک نکول طرفین معامله را نسبت 
به عدم ایفای تعهدات از بین می برد. همانطور که مشخص است این 
نوع معامالت عالوه بر جلوگیری از توزیع رانت و ایجاد شفافیت، جریان 
معامالت را روان می سازد. با ترکیب این نوع قرارداد با پیمان آتی و 
کشف پریمیوم و تسویه چندمرحله ای که زیرساخت آن در بورس کاال 
فراهم شده است، می توان عالوه بر کاهش ریسک عدم ایفای تعهدات 
طرف مقابل، انعطاف قیمتی را نیز در قرارداد لحاظ کرد. الزم به ذکر 
است تسویه چند مرحله ای هنوز به مرحله اجرایی سازی نرسیده است.

بر اساس پیمان آتی فروشنده متعهد می شود در سررسید معین، مقدار 
معینی از کاالی مشخص را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین 
شده بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود همان کاال 
را با همان مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین 
از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد به تودیع 
تضامینی نزد اتاق پایاپای و تعدیل آن متناسب با تغییرات آتی قیمت ها 
هستند. معامالت کشف پریمیوم نیز نوعی قرارداد است که به موجب 
آن، مقدار معینی مابه التفاوت نسبت به قیمت مبنا مورد توافق طرفین 
طرفین  توافق،  انجام  ابتدای  در  اساس  این  بر  می گیرد.  قرار  معامله 
عنوان  به  پایاپای  اتاق  نزد  را  معامله  ارزش حدودی  از  قسمتی  باید 
ضمانت تودیع کنند. قراردادهای کشف پریمیوم معامالتی است که در 

آن یک قیمت مبنا )به عنوان مثال قیمت محصول در یکی از بازارهای 
جهانی( برای استعالم قیمت در سررسید در اطالعیه عرضه اعالم شده 
و خریداران تنها بر روی صرف و یا کسر قیمت نسبت به قیمت مبنا 

باهم به رقابت می پردازند. 

به عنوان نمونه اگر نوع مشخصی از فوالد در کشور مورد معامله قرار 
را  پریمیوم  کشف  بازار  می توان  آن  آینده  معامالت  برای  می گیرد، 
کاال  مبادله  به  متعهد  فروشنده  و  آن خریدار  در  که  نمود  راه اندازی 
در آینده بر اساس نرخ مرجع قیمتی تعیین شده )مثاًل آخرین قیمت 
تسویه این کاال در بورس فلزات لندن( با احتساب پریمیوم کشف شده 
هستند. فرض کنید پریمیوم توافق شده در زمان عقد قرارداد 5 دالر 
در واحد و در سررسید قرارداد کشف پریمیوم آخرین قیمت تسویه در 
بورس فلزات لندن 60 دالر در واحد باشد، در نتیجه در سررسید این 

مبادله بر اساس قیمت 65 دالر در واحد انجام خواهد پذیرفت.

گواهی سپرده کاالیی

گواهی سپرده اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار 
معینی کاال است. به عبارتی بهتر گواهی سپرده کاالیی سندی است که 
در قبال تحویل کاال به انبارهای تحت نظارت بورس کاال توسط انباردار 
صادر و مشخصات مربوط به کمیت و کیفیت کاال در آن درج می گردد. 
دارندگان گواهی سپرده کاالیی می توانند با توثیق این اوراق، از شبکه 
بانکی کشور تسهیالت مالی دریافت نمایند. با توجه به اینکه در این 
روش ریسک نکول و نقدشوندگی دارایی توثیق شده برای شبکه بانکی 
کاهش می یابد، استفاده از ابزار گواهی سپرده کاالیی موجب تسریع روند 
پرداخت وام و کاهش هزینه تأمین مالی خواهد شد. بنابراین به کارگیری 
این روش هدایت منابع بانکی به سمت تولید را تسهیل خواهد نمود.
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صندوق کاالیی

این صندوق ها امکان پیروی از بازده تغییرات قیمتی یک یا چند کاالی 
معین را فراهم میآورند و واحدهای آن ها در بورس قابل معامله است. 
مبتنی  بهادار  اوراق  در  این صندوق ها، سرمایه گذاری  اصلی  فعالیت 
بر کاالهایی است که به عنوان دارایی پایه صنــدوق در نظر گرفته 

می شوند. 

بزرگ  مقیاس  در  وجوه سرمایه گذاران،  از  استفاده  با  این صندوق ها 
برای  مناسب  بازدهی  کسب  دنبال  به  و  می کنند  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاران صندوق هستند. سرمایه گذاران با دارندگان واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق به نسبت سهم یا میزان سرمایه گذاری خود در 

صندوق، در سود و زیان آن شریک می شوند. 

این صندوق ها به سرمایه گذاران این امکان را می دهند که به جای خرید 
و نگهداری کاالی موردنظر و تحمل هزینه های حمل ونقل، انبارداری 

و خسارت های احتمالی آن، اوراق این صندوق ها را خریداری کنند.

معامالت تهاتری

یکی دیگر از راهکارهای نوین بورس کاال در راستای بازاریابی و فروش 
محصوالت شرکت ها "معامالت تهاتری" است که در آن فروشنده کاالی 
خود را عرضه می کند و در ازای آن وجه نقد یا کاالی مورد نیاز خود را 
دریافت می کند. این معامالت می تواند در بازار سنگ آهن جایگزین یا 
مکمل حواله های کاالیی )گندله و فوالد و ...( شود که عرضه کنندگان 
هم اکنون در بازار در ازای فروش سنگ آهن خود دریافت می کنند. این 

روش معامالت هنوز به مرحله اجرایی سازی نرسیده است.

توسعه بازار محصوالت زنجیره فوالد از مسیر بورس کاال
ایجاد ساختار  از  تجربه بورس کاال در معامالت گروه فوالد به پیش 
می گردد.  باز  فلزات  بورس  کارگزاران  کانون  به  و  کاال  بورس  جدید 
خانواده فوالد در حوزه فوالد خام و محصوالت فوالدی با گستردگی 
قابل توجهی در بورس کاالی ایران پذیرفته شده است. کاالهای پذیرفته 
شده در خانواده فوالد شامل انواع و اقسام مقاطع طولی، مقاطع تخت، 
شمش ها و قراضه می شود. در سال 1395 مقدار حدود 7 میلیون تن 
محصوالت فوالدی به ارزش 3734 میلیون دالر در بورس کاالی ایران 
معامله شده است. در نه ماهه ابتدایی سال 1396 این مقدار به حدود 
5 میلیون تن به ارزش 3235 میلیون دالر رسیده است و گروه فوالد 
در سال گذشته حدود 77 درصد از کل ارزش معامالت گروه صنعتی 
و معدنی بازار فیزیکی را در بورس کاال به خود اختصاص داده است. 
سنگ آهن دانه بندی شده نیز در تاالر صادراتی و تاالر داخلی پذیرفته 
شده و در عرضه های متعددی در بورس کاال داشته  است. همچنین 
بر 3900  بالغ  کنون  تا  از سال 1393  استاندارد  موازی  اوراق سلف 

میلیارد ریال تأمین مالی برای زنجیره فوالد به همره داشته است.

برای حضور محصوالت دیگر زنجیره فوالد نیز مذاکراتی انجام گرفته 
است و در آینده نزدیک شاهد حضور بیشتر آنها در بورس کاال خواهیم 
بیشتر فعاالن بخش فوالد  این محصوالت و حضور  بازار  بود. توسعه 
در بورس کاال به کشف نرخ منصفانه تر، افزایش شفافیت، ایجاد بازار 
منسجم و مرجع قیمت گذاری، تضمین تعهدات طرفین و بهره مندی از 
ابزارهای تأمین مالی و پوشش ریسک خواهد شد. از این رو کمک به 
توسعه بازار محصوالت زنجیره فوالد از طریق بورس کاال موجب خواهد 
شد تا ارزش افزوده و بهره وری این بخش افزایش یابد، تخصیص منابع 
در این بخش اصالح شود و عدم توازن ظرفیت ها در بخش های مختلف 

زنجیره فوالد مرتفع گردد.



مدیرعامل شرکت نسوز آریا گهر خواستار 
حمایت تعرفه ای، نقدینگی و ارزی شد:

تولیدات شـرکت های 
دانش بنیان مشمــول 
حمایت دولت نمی شود

  شرکت نسوز آریا گهر در سال 1385 و به منظور تأمین نیاز 
صنایع چینی مظروف و سرامیک، احیای آلومینیوم، مس و کوره های 
عملیات حرارتی و صنایع شیمیایی تاسیس شد. مهندس علیرضا 
خلخالی، مدیرعامل شرکت نسوز آریا گهر در گفت و گو با چیالن 
ضمن تشریح فعالیت های شرکت، درخواست های شرکت های فعال 

در حوزه نسوز از دولت را مطرح کرده است.

  شرکت نسوز آریا گهر در چه زمینه ای فعالیت دارد؟

شرکت نسوز آریا گهر به لطف پروردگار در پی تجربه بس طوالنی 
از  فنی  دانش  و  تجهیزات  ترین  مدرن  بکارگیری  و  خود  مدیران 
پیشرفته  نسوزهای  زمینه  در  پژوهشی خارجی  مراکز  معتبرترین 
سیلیکون کارباید باند نیتریدی و اکسیدی، برای اولین بار در سال 
کشور  در  سال 1389  در  آریا  نسوز  شد. شرکت  تاسیس   1385
عزیزمان جهت تامین نیازهای صنایع چینی مظروف و سرامیک، 
احیا آلومینیوم، مس، کوره های عملیات حرارتی و صنایع شیمیایی 
پا به عرصه تولید گذاشت. این شرکت به عنوان تنها تولیدکننده 

این نوع محصوالت در ایران با برداشتن گامی هر چند کوچک با 
موفقیت در خودکفایی کشور سهیم شده است و اثبات کرد که ما 

هم می توانیم.

داخلی  بازار  و  صنایع  در  شرکت  تولیدی  محصوالت    
مصرف می شود؟

تولیدات این شرکت در حال حاضر قادر به جوابگویی و تامین نیاز 
مصرف کنندگان داخلی بوده و بدیهی است در آینده در صورت رفع 
برخی مشکالت بانکی موضوع صادرات از دید مدیران منتفی نیست.

  کاربرد تولیدات  شما در چه بخشی از زنجیره تولید 
فوالد است؟

تولیدات ما در صنایع فوالد کشور بیشتر در بخش های نورد و آهن 
اسفنجی کاربرد دارد و توانستیم در رفع این نیاز داخلی برای اولین 

بار قدم برداریم.

معــــــرفی
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 مشــکالتی که برای شرکت هایی نظیر شرکت نسوز 
آریاگهر وجود دارد چیست؟

ریاست  و  رهبری  معظم  مقام  مکرر  تاکیدات  خالف  بر  متاسفانه 
محترم جمهوری مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی، اما با توجه به 
اینکه این محصول در زمره تولیدات دانش بنیان است مشمول هیچ 
گونه حمایت خاصی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت نشده 
وجود  با  نسوز  وارداتی محصوالت  تعرفه های  مثال  طور  به  است. 
تولید برخی محصوالت در بازار داخل هنوز تغییری نکرده تا به گونه 

ای حمایت از تولیدکننده داخلی باشد. 

 با توجه به مشکالت تعرفه ای و سایر مسائل، تقاضای 
شما از دولت چیست؟

درخواست ما از دولت حمایت از تولیدات داخلی و رفع موانع پیشرو 
از جمله تامین ارز و کمک در تامین سرمایه در گردش شرکت ها 

است. 

به  را هم  آریا گهر محصول جدیدی  نسوز  آیا شرکت   
تولیدات خود افزوده است؟

در حدود دوسال پیش، امکان تولید بوته های سیلیکون کاربایدی 

صنایع تولید اهن اسفنجی مورد بررسی گرفت و همان  طور که اشاره 
شد در راستای اقتصاد مقاومتی اقدام به تهیه تجهیزات و تولید این 
قطعات نمودیم که البته امیدواریم در این زمینه شاهد حمایت های 
باشیم. زمینه ها  این  در  فعال  شرکت های  و  دولت  سوی  از  الزم 

  به عنوان یک تولیدکننده، حرف پایانی شما چیست؟

بدیهی است که استقالل هیچ کشوری بدون تولید نمی تواتند پا 
برجا باشد و این تولید است که ضامن بقای سربلندی کشور و رفع 
بیکاری است لذا اجرای سیاست های متقن،  مدون و پایدار می تواند 
از بروز بسیاری از مشکالتی که االن گریبانگیر کشور عزیزمان است 

جلوگیری کرده و ما را از مشکالت موجود رها سازد.

منابع  داشتن  و  قوی  فرهنگ  و  تمدن  به  توجه  با  ایران  کشور 
سرشار طبیعی و انسانی می تواند به عنوان یک قدرت جهانی در 
معادالت بین المللی عمل کند و این مستلزم برنامه و آینده نگری  

و قانون مندی موثر است.

از طریق  آریا گهر  با شرکت نسوز  ارتباطی شما  راه های  از  یکی 
75پست الکترونیک ariagohar_re@yahoo.com می باشد.
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یادداشتی در حوزه چیستی و اهداف خصوصی سازی اقتصادی
خصوصی سازی در راستای مقابله با عدم کارایی است

خصوصی سازی چیست؟

خصوصی ســـازی به عنـــوان یک 
وسیله برای بهبود عملکرد اقتصادی 
و  اموال  مالکیت  انتقال  کشورها، 
به  دولتی  سازمان  یک  از  بنگاه ها 
و  تلقی می شود  نهاد خصوصی  یک 
در کشورهای در حال توسعه به طور 
گسترده مورد حمایت قرار می گیرد. 
سازی  خصوصی  موارد  برخی  در 
ادامه  در  دولت ها  تمایل  عدم  به 
عملیات در یک منطقه باز می گردد و در برخی دیگر خصوصی سازی 
شرکت های بزرگ در قالب بازسازی فعالیت های تجاری در آنها است 
که این نوع خصوصی سازی می تواند تاثیر منفی بر قیمت سهام و اتمام 
باشد. خصوصی سازی همچنین  پروژه ها و منافع سهامداران داشته 

می تواند از طریق مزایده یا ادغام با یک شرکت دیگر هم رخ دهد. 

باید توجه داشت که اقتصادها به دو بخش خصوصی و عمومی تقسیم 
می شوند. بخش عمومی در زمینه شرکت داری و صنعت فعال بوده 
و توسط سازمان های دولتی مختلف نظارت و اداره می شود و بخش 
خصوصی تمامی عملیات تجاری را بر عهده دارد و به طور مستقیم 

توسط نهادهای دولتی مدیریت نمی شود. 

فرآیندهای  مالکیت  انتقال  شامل  دولتی  بنگاه  یک  سازی  خصوصی 
خصوصی  شرکت های  اکثر  است.  خصوصی  شرکت  یک  به  تجاری 
توسط گروه کوچکی از سرمایه گذاران آغاز به کار می کنند. با رشد این 
شرکت ها امکان حضور آنها در بازار سرمایه جهت تامین مالی از طریق 
فروش سهام فراهم می شود. روند خصوصی سازی یک شرکت دولتی 
عکس فرایندی است که در مورد عرضه سهام شرکت های خصوصی در 
بورس مطرح شد بدین مفهوم که زمانی که سرمایه گذاران یک شرکت 
خصوصی تمامی سهام یک شرکت دولتی را خریداری می کنند، شرکت 
به یک شرکت سهامی عام تبدیل می شود و هنگامی که خرید کامل 

شود تبادل سهام از آن پس از طریق بازار سرمایه اتفاق خواهد افتاد.

اهداف خصوصی سازی

انتقال  دولت،  بخش  فعالیت  حوزه  کاهش  سازی،  خصوصی  اهداف 
اقتصادی،  واحدهای  کارایی  افزایش  اقتصادی،  کنترل  و  مالکیت 
اختالل  و  یارانه ها  تعدیل  ملی،  بدهی های  و  بودجه  کسری  کاهش 
قیمت ها، تعدیل مقررات، افزایش رقابت، گسترش بازار سرمایه، تامین 
منابع مصرف کنندگان، توزیع مناسب درآمدها و دستیابی به سرمایه 
تکنولوژی و منابع خارجی عنوان می شود و اولویت خصوصی سازی 
در هر دولتی با توجه به اهدافی که از خصوصی سازی انتظار می رود 

تعریف می شود.

تجربه جهانی خصوصی سازی

سیاست های  با  باید  که  است  مدت  بلند  فرایندی  سازی  خصوصی 
رقابتی و مقررات دولتی موثر ارتقا یافته و تکمیل شود. تجربه نشان 
داده خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته بهتر اجرا شده است و 
اصالحات ساختاری گسترده ای را شامل شده است و بررسی ها نشان 

می دهد آلمان موفق ترین کشور در اجرای خصوصی سازی بود.

تجربه خصوصی سازی در کشورهای زیادی قابل بررسی است برای 
مثال در کشورهایی نظیر چک و اسلواکی، مجارستان، رومانی، انگلیس، 
فرانسه، آلمان، شیلی، مکزیک و مالزی خصوصی سازی به خوبی مطرح 

و عملکرد مطلوبی داشت.

خصوصی سازی در جهان به سال های پس از جنگ جهانی اول باز 
می گردد و با شروع دهه های پایانی قرن بیستم روند خصوصی سازی 
به اوج خود رسید و کشورهای زیادی به این سمت و سو سوق پیدا 
کردند. بررسی خصوصی سازی در کشورهای مختلف نشان می دهد، 
در میان کشورهای جهان، فرایند واگذاری سهام شرکت های دولتی در 
آلمان موفق تر از سایرین بود هر چند که انگلستان را می توان پیش 
گام در فرایند خصوصی سازی عنوان کرد. این فرایند در راستای مقابله 
با شرکت های دولتی و انحصارات دولتی است چراکه بحثی با مضمون 

عدم کارایی شرکت های دولتی مطرح شده بود. 

 کیوان جعفری طهرانی 
تحلیلگر بازارهای بین الملل 

فوالد و سنگ آهن
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تکنولوژی، بهره وری و افزایش ثروت ملی
امروزه که تکنولوژی به جای فیزیک 
آنان  دانش  و  فکر  با  انسانی  نیروی 
سر و کار دارد بجاست که در بخش 
خصوص  به  تولیدی  واحدهای  فنی 
اساسی  تغییرات  سالمند  واحدهای 
داده و تکنولوژی مدرن را جایگزین 
اثر  اولین  است  بدیهی  نماییم. 
مدرن،  آالت  ماشین  از  بهره مندی 
کاهش ضایعات و هزینه های تولید، 
سرعت در ساخت و تولید محصول، 
افزایش بازدهی انرژی مصرفی، بهبود کیفیت محصوالت و بهره وری 
بهینه است که جملگی عوامل تاثیر گذار در توان رقابتی واحد صنعتی 

هستند.

عالوه بر این امروزه در کلیه کشورها تأمین انواع انرژی هم از نظر هزینه 
و هم کمبود منابع تأمین در مقایسه با رشد و افزایش جمعیت انسانی 

بسیار مشکل ساز بوده و از معضالت و دغدغه های بشر است.

بدیهی است استفاده از تکنولوژی های جدید و با مصرف انرژی کمتر 
و بازدهی باالتر نه تنها موجب افزایش بهره وری شده بلکه در حفظ 
سرمایه های ملی و انسانی و زیست محیطی نقش اساسی ایفا خواهد 

کرد.

مهارت  افزایش  مستلزم  تکنولوژیک  توسعه  هرگونه  دیگر  سوی  از 
کارکنان است. فناوری های جدید بر روی ساختار سازمانی، مهارت ها، 

روابط کارکنان و مشاغل تاثیر خواهد گذاشت.

لذا کلیه موارد فوق و سایر زمینه های مرتبط با آن ها می بایست مورد 
تجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفته و اصالحات یا تغییرات الزم جهت 

استفاده بهینه از آنها داده شود.

از دیدگاه انسانی و جامعه شناسی نیز تالش بشر همواره در راستای 
ایجاد امکانات بهبود زندگی، بهره مندی از شرایط عادی، فرهنگی و 
اجتماعی بهتر و بیشتر بوده و برای رسیدن به آن تولید بیشتر و بهینه 

را هدف اساسی خود قرار داده است.

از طرفی تولید بیشتر و بهینه میسر نمی شود مگر ازطریق تولید بهره 
کیفیت محصول  افزایش  اینکه سبب  وری ضمن  بهره  افزایش  و  ور 
شده و قیمت تمام شده آن را کاهش می دهد، بازدهی سرمایه را نیز 
افزایش داده و توان پرداخت دستمزدهای باال برای شرکت ها را فراهم 
می سازد که این هر دو از عـــــوامل اصلی ایجاد ثروت ملی محسوب 

می شوند.

از  استفاده  راه  از  وری  بهره  افزایش  که  گفت  می توان  بنابراین 
سطح  بهبود  افزایش  برای  ابزار  بهترین  دنیا  روز  به  تکنولوژی های 
زندگی مردم و ایجاد ثروت ملی است. از دیدگاه سیستمی با گسترش 

این تفکر در سطح منابع اقتصادی جامعه می توان نتیجه گرفت که 
افزایش بهـــره وری شرکت ها موجب افزایش بهره وری ملی شده و 
آن نیز به باالرفتن قدرت خرید مردم، رونق اقتصادی، افزایش درآمد 
اشتغــال در درازمدت منجر  افزایش  و همچنین  تورم  ملی، کاهش 

خواهد شد.

سرعت رشد صنایع بویژه صنعت فوالد و توسعه آن در دهه های اخیر و 
نیز چشم انداز رشد اقتصادی مطلوب کشور در سال های آتی حاکی از 
آن است که کشورمان  برای تحقق یک اقتصاد صنعتی و مدرن تالش 
بودن آن می تواند ضمن سرعت  ور  بهره  و  تولید  به  توجه  می کند. 
بخشیدن به رشد و توسعه صنعتی آن را در مسیری صحیح و اصولی 

هدایت کند.

از این رو به آشنایی شرکت ها با مفاهیم بهره وری و راهکارهای افزایش 
آن تأکید می شود. بنابراین می توان گفت درجه توسعه یافتگی صنایع 
به میزان قابل توجهی به بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات 

تولید و تکنولوژی-های جدید بستگی دارد.

استقرار یک سیستم بهره ور مستلزم ایجاد مدیریتی مستقل در سازمان 
با همین نام و به منظور ایجاد تعادل و یافتن نقاط تالقی میان مدیریت 
بر  ناظر  عملیاتی  مدیریت  می باشد.  استراتژیک  مدیریت  و  عملیاتی 
»کارایی« و مدیریت استراتژیک کنترل کنندۀ »اثربخشی« فعالیت ها و 

عملکردهای سازمان می باشند.

اما استمرار سیستم بهره ور نیازمند تالش های بسیار از جمله اقداماتی 
به شرح ذیل می باشد:

تالش و حمایت مستمر و همه جانبه مدیران به خصوص مدیران . 1
رده باالی سازمان از اجرای برنامه های مدون و مصوب در این 

زمینه.

تالش کلیه کارکنان در خصوص ارتقاء سطح بهره وری در سازمان . 2
که این امر مستلزم ایجاد انگیزه است.

در . 3 کارا  مدیریتی  اعمال  و  سازمانی  ساختار  در  الزم  اصالحات 
منابع انسانی

ارتقاء تکنولوژی موجود از طریق بهینه سازی ماشین آالت و یا . 4
در صورت نیاز جایگزینی آنها با ماشین آالت و تکنولوژی های 

جدید.

آخرین حرف گفتنی این است که کلیه واحدهای انتفاعی و به خصوص 
تولیدی از افزایش بی رویه نیروی انسانی اجتناب نمایند زیرا حضور 
کارکنان زائد موجب ناکارآمدی بخشی از نیروی شاغل شده و انگیزه را 
حتی در کارکنان پرتالش و متعهد کاهش می دهد و در نتیجه عالوه 
بر نیروی مازاد استخدام شده بخشی از نیروی شاغل در حال کار هم 
ترجیح می دهند از به خدمت گیری تمامی ظرفیت خود اجتناب نمایند.

 جهانبخش شکری 
رئیس هیئت مدیره جهان 

فوالد غرب
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مهم ترین چالش ها و فرصت های زنجیره فوالد ایران

ایران با دارا بودن مزیت های خاص جزو 
کشورهایی قرار دارد که دارای موقعیت و 
شرایط ممتازی در تولید فوالد است. یکی 
از  مزیت های تولید فوالد در ایران وجود 
قطعی  ذخایر  تن  میلیارد  از 3.1   بیش 
میلیارد تن  از مجموع 170  سنگ آهن 
ذخایر کشف شده در جهان است به گونه 
ای که این حجم از ذخایر سبب شده ایران 
حدود 1.5 درصد از کل ذخائر جهان را 
در  فوالد  تولید  مزیت  دیگر  باشد.  دارا 
ایران، منابع غنی گاز طبیعی با ظرفیت 
متر مکعب ذخیره  تریلیون  از 34  بیش 
کشف شده از مجموع 188 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی جهان و 
دسترسی به آب های آزاد، نیروی انسانی جوان، انواع تکنولوژی های 

فوالدسازی و نیروهای مجرب می باشد.

اسفنجی،  تولید زنجیره فوالد شامل کنسانتره، گندله، آهن  ظرفیت 
فوالد میانی و مقاطع فوالدی تا پایان سال 95 به ترتیب 44 میلیون 
 46.6 و  تن  میلیون   30 تن،  میلیون   24.4 تن،  میلیون   33.6 تن، 
به بهره برداری رسیده  با توجه به طرح های  میلیون تن بوده است. 
و طرح های در شرف بهره برداری این ظرفیت تا پایان امسال به 48 
میلیون تن در بخش کنسانتره، 47.3 میلیون تن در گندله، 31 میلیون 
تن در آهن اسفنحی، 32.5 میلیون تن فوالد میانی و 50 میلیون تن 

در مقاطع فوالدی خواهد رسید.

چالش اکتشاف و استخراج سنگ آهن
بر اساس مطالعات طرح جامع فوالد، گلوگاه اصلی زنجیره فوالد کشور 
در افق 1404 سنگ آهن است.  کسری حلقه های زنجیره فوالد در 

افق 1404 به ترتیب 24 میلیون تن سنگ آهن، 13.7 میلیون تن در 
کنسانتره، 2.5 میلیون تن گندله و 7.15 میلیون تن در آهن اسفنجی 
فعلی  استخراج  قابل  به حجم ذخیره  توجه  با  به عبارت دیگر  است. 
تحقق  در صورت  امروز،  به  تا  شده  انجام  اکتشافات  براساس  معادن 
طی  فوالد،  صنعت  انداز  چشم  در  شده  بینی  پیش  تولید  ظرفیت 
کمتر از 10 سال کشور ناگزیر به تامین سنگ آهن از طریق بازارهاي 

بین المللی خواهد شد. 

البته عملکرد دولت در کشف ذخایر جدید سنگ آهن مثبت بوده اما 
نیاز است که با اختصاص منابع بیشتر و همت ملی و جدیت بیشتر 
عمل شود. در چهار سال دولت یازدهم 400 میلیون تن ذخیره قطعی 
به ذخایر سنگ آهن کشور اضافه شده و از 2.7 میلیارد تن به 3.1 
میلیارد تن رسیده در حالی که کل ذخایر زمین شناسی سنگ آهن 

کشور حدود 5 میلیارد تن برآورد می شود.  

چند نکته در حوزه اکتشاف و استخراج ذخایر معدنی قابل توجه است. 
اکتشاف و  براي جبران عقب ماندگی حوزه  آنکه منابع الزم  نخست 
استخراج در زنجیره فوالد ایران حدود یک میلیارد یورو برآورد گردیده 
است. تامین این منابع نیازمند عزم ملی، مشارکت بخش خصوصی و 
سازمان هایی مانند نظام مهندسی معدن در کنار ایمیدرو و سازمان 
سرمایه گذاری  جذب  و  کشور  معدنی  اکتشافات  و  شناسی  زمین 
خارجی می باشد. دوم آنکه عالوه بر گلوگاه اکتشاف، استخراج سنگ 
آهن نیز از حوزه هایی است که باید مورد توجه اساسی قرار گیرد. حجم 
زیادی از ذخایر قطعی سنگ آهن کشور در اعماق بیش از 50 متر قرار 
دارند و حتی عمق برخی از این ذخایر به 300 تا 400 متر نیز می رسد. 

این  حل  برای  را  راهکار  چند  ایران  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن 
چالش پیشنهاد داده است. یکی از آنها تدوین و اجرای مدل جذب 
بخش  مشارکت  طریق  از  ایمیدرو  توسط  خارجی  سرمایه گذاری 
خصوصی در اکتشاف و استخراج سنگ آهن است چرا که تامین منابع 

جدول شماره 1- ظرفیت فعلی و آتی حلقه های زنجیره فوالد ایران

دکتر محمود اسالمیان
انجمـن  مدیـره  هیئـت  رئیـس 
ایـران فـوالد  تولیدکننـدگان 
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جدول شماره 2- ترکیب ظرفیتی واحدهای زنجیره فوالد کشور )از آهن اسفنجی تا محصول نهایی(

عظیم مورد نیاز اکتشاف و استخراج نیازمند سرمایه گذاری خارجی 
است و سرمایه گذاران خارجی نیز به واسطه بخش خصوصی امکان 
حال  در  پهنه های  امتیاز  اعطای  یافت.  خواهند  مشارکت  و  جذب 
اکتشاف که به بیش از 250 هزار کیلومترمربع می رسد، به فوالدسازان 
بزرگ داخلی و سرمایه گذاری مشترک با معدن داران و تولیدکنندگان 
فوالد در کشورهای همسایه به ویژه افغانستان از دیگر راهکارهای و 
پیشنهاداتی است که انجمن تولیدکننگان فوالد ایران برای رفع گلوگاه 

اکتشاف و استخراج سنگ آهن ارائه کرده است.

چالش پراکندگی و ظرفیت های غیر اقتصادی واحدهای تولیدی

یک چالش مهم دیگر در زنجیره فوالد کشور که به واسطه فقدان نقشه 
راه و بی نظمی های ناشی از تصمیمات غلط مدیریتی در دولت های 
ظرفیت  با  پراکنده،  واحدهای  زیادی  تعداد  آمده،  وجود  به  گذشته 
پایین و البته جانمایی نامناسب است و این در حالی است که در دنیا، 
واحدهای زیر 5 میلیون تن آن هم با دار بودن چرخه کامل تولید فوالد 
را اقتصادی نمی دانند و حتی در چین شرکت های 100 میلیون تنی 
راه و عدم هدایت صحیح سرمایه  نقشه  نبود  ادغام می شوند.  با هم 
گذاران در کشور موجب شده که بیش از 80 درصد واحدهاي نوردي و 
بیش از 75 درصد واحدهاي ذوب فوالد کشور ظرفیت تولید زیر 500 
هزار تن دارند! عالوه بر این، پراکندگی واحدهاي تولیدي در سراسر 
کشور نیز مزید بر علت شده است که بهاي تمام شده تولید در صنعت 
فوالد کشور باال باشد و واحدهاي تولیدي در شرایط رکودي فعلی فقط 
نیمی از ظرفیت خود را پوشش دهند. در این خصوص پیشنهاد می شود 
مشوق هاي موثر براي ادغام هاي افقی و عمودي )تولیدکنندگان فوالد 
و محصوالت فوالدي با یکدیگر یا فوالدسازان و معادن با یکدیگر( در 
نظر گرفته شود تا شاهد صرفه جویی نسبت به مقیاس و کاهش بهاي 
تمام شده در واحدهاي تولیدي و جلوگیري از تعطیلی و ورشکستگی 

واحدهاي کوچک باشیم.

فرصت توسعه صادرات فوالد ایران

این  که  داشت  توجه  باید  کشور  فوالد  صادرات  توسعه  خصوص  در 
توسعه بایستی بر مبنای سبد بهینه صادراتی صورت پذیرد. مزیت هاي 
نسبی ایران در دسترسی به گاز طبیعی و وجود ذخایر عظیم سنگ 
آهن در کنار تقاضاي منطقه و همچنین روند صادرات زنجیره فوالد 
این است که مزیت صادراتی  ایران در 5 سال گذشته نشان دهنده 
یا مصرف  بیشتر  بري  انرژي  که  بخش هایی  در  فوالد کشور  صنعت 
گاز باالتري دارند، مانند آهن اسفنجی بیشتر است. بر اساس مطالعات 
بین المللی و همچنین طرح جامع فوالد کشور، عالوه بر آهن اسفنجی، 
صادرات فوالد میانی و محصوالت تخت از مزیت و تقاضاي بیشتري 
نسبت به محصوالت طویل برخوردار است. همچنین فاصله قیمتی 70 
دالري فعلی پیش آمده بین فوالد ایران و نرخ هاي جهانی، حاکی از 
یک فرصت تاریخی براي توسعه صادرات فوالد کشور است که الزم 
است با ارائه مشوق هاي صادراتی و حمایت از صادرکنندگان فوالد، از 

این فرصت استفاده حداکثري کرد. 

جدول شماره 3- ترکیب سبد بهینه صادراتی فوالد ایران در افق 1404

انجمن  مطالعــات  کشور،  فوالد  صادراتی  بهیـــنه  سبد  تعیین  در 
تولیدکنندگان فوالد نشان می دهد که بر اساس تقاضاي کشور هاي 
آهن  گاز و سنگ  به  ایران در دسترسی  نسبی  و مزیت هاي  منطقه 
و مازاد گندله در منطقه و همچنین حجم قابل توجه ذخایر سنگ 
آهن در کشور افغانستان، بیشترین سهم از سبد صادراتی زنجیره فوالد 

کشور در افق 1404 متعلق به آهن اسفنجی خواهد بود. 
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اختصاصی چیالن

گزارش پایش سال 1396 مطالعات طرح جامع فوالد کشور
مهران محجوب نژاد 

معاون برنامه ریزی شرکت مهندسی بین المللی فوالد تکنیک- مشاور طرح جامع فوالد کشور

نظر به عدم توازن زنجیره فوالد و همچنین به منظور سیاستگذاری 
و برنامه ریزی یکپارچه در توسعه صنعت فوالد کشور و دستیابی به 
هدف سند چشم انداز افق 1404 مطالعات طرح جامع فوالد کشور 
با محوریت سازمان ایمیدرو و شرکت ملی فوالد ایران توسط شرکت 
مهندسی بین المللی فوالدتکنیک در سال 1393 تدوین گردید. درحال 
حاضر سه سال متوالی است که طرح جامع فوالد با رصد مولفه های 
می آید.  به عمل  ارزیابی های الزم  و  گرفته  قرار  پایش  مورد  موجود 
گزارش حاضر خالصه ای از عملکرد پایش طرح جامع فوالد کشور در 

سال 1396 می باشد.

موازنه زنجیره فوالد در افق 1404 با احتساب وضعیت واحدهای فعال 
نمودار شماره1  براساس  و ظرفیت سازی زنجیره فوالد در سال 96 

می باشد.

نمودار شماره 1- موازنه زنجیره فوالد در افق 1404

همانگونه که در نمودار شماره 1 مشاهده می شود کسری توازن زنجیره 
در بخش آهن اسفنجی و کنسانتره به ترتیب با 8 و 9 میلیون تن وجود 
دارد و در حلقه تامین سنگ آهن نیز به مقدار قابل توجه 32 میلیون 
تن سنگ آهن جهت رسیدن به ظرفیت تولید 55 میلیون تن فوالد 

نیاز خواهد بود.
نمودار شماره 2 موازنه براساس ظرفیت اسمی زنجیره فوالد تا پایان 
باالنس  محاسبه  درصورت  که  می شود  مالحظه  می باشد.   96 سال 
زنجیره براساس ظرفیت کامل در انتهای سال در بخش کنسانتره و 

گندله مازاد ظرفیت خواهیم داشت.
نکته قابل تامل این است که در بخش تولید فوالد خام معادل 3/6 
میلیون تن ظرفیت واحدهای فعال مربوط به واحدهای با ذوب آهن 
قراضه می باشد که در شرایط موجود حداکثر 50 درصد از ظرفیت خود 

تولید خواهند داشت و در بخش محصوالت نوردی نیز تا انتهای سال 
96 پیش بینی می گردد که 40 درصد از ظرفیت اسمی واحدهای نورد 
محقق گردد. پراکندگی موقعیت مکانی این واحدها، ظرفیت های پایین 
غیر اقتصادی، جابه جایی فراوان مواد، مسائل انرژی و نرخ پایین تولید 
نسبت به ظرفیت باعث پایین بودن بهره وری این واحدها شده است.

نمودار شماره2- موازنه زنجیره فوالد در سال 1396

نمودار شماره 3 مقایسه تولید 9 ماهه زنجیره فوالد در سال 1395 و 
1396 می باشد که نشان از رشد در کلیه حلقه های زنجیره فوالد دارد.

نمودار شماره 3- مقایسه تولید 9 ماهه زنجیره فوالد در سال 1395 و 1396

در نمودارهای شماره 4 و 5 سرمایه گذاری مورد نیاز برای تکمیل واحدهای 
زنجیره فوالد و زیرساخت های مورد نیاز در افق 1404 مالحظه می شود.
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نمودار شماره 4- سرمایه گذاری مورد نیاز برای تکمیل توازن در زنجیره فوالد

نمودار شماره 5 - سرمایه گذاری مورد نیاز برای تامین زیرساخت های زنجیره فوالد

نیاز جهت تکمیل  الزم به ذکر است در بخش سرمایه گذاری مورد 
از طریق  مالی  تامین منابع  )نمودارشماره4(  واحدهای زنجیره فوالد 
از تسهیالت صندوق  بهره گیری  و  فاینانس  بانکی،  جذب تسهیالت 

توسعه خواهد بود.
تامین منابع مالی درخصوص سرمایه گذاری مورد نیاز برای تکمیل 
زیرساخت های زنجیره فوالد )نمودارشماره5(یکی از چالش های اصلی 
طرح جامع فوالد می باشد که نیاز به تعامل با وزارتخانه های ذیربط را 
دارد و در این راستا ستاد زنجیره فوالد اقدامات مورد نیاز را در برنامه 

قرار داده است.
نمودار شماره 6 مربوط به پیش بینی حجم صادرات فوالد و محصوالت 
فوالدی ایران در افق 1404 می باشد که در گزینه های مختلف مقایسه 
شده است و گزینه منتخب پیش بینی براساس سهم صادرات به تولید 
کشور به میزان 14 میلیون تن با توجه به تجارب روند گذشته خواهد 

بود.
نمودار شماره 7 مربوط به تجارت فوالد خام و محصوالت فوالدی در 
سه سال گذشته می باشد که با توجه به رشد قابل توجه طی سالیان 
گذشته، تراز تجاری مثبت 4/8 میلیون تن در پایان سال 1396 برآورد 

شده است.

نمودار شماره6- پیش بینی حجم صادرات فوالد ایران در افق 1404

نمودار شماره7- تراز تجاری فوالد ایران در 3 سال گذشته

نمودارهای شماره 8 و 9 مربوط به میزان واردات و صادرات فوالد خام و 
محصوالت فوالدی در نه ماهه اول سال 1396 می باشد و سهم افزایش 
صادرات فوالد خام و کاهش صادرات محصوالت تخت نسبت به سال 

قبل قابل توجه می باشد.

نمودار شماره8- مقایسه صادرات فوالد ایران در 9 ماهه 96 نسبت به مدت مشابه سال گذشته

نمودار شماره 10 مربوط به تجارت محصوالت صنایع معدنی می باشد 
که افزایش سهم قابل توجه صادرات در بخش کنسانتره سنگ آهن، 

گندله و آهن اسفنجی در سال 1396 وجود دارد.
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نمودار شماره 9- مقایسه واردات فوالد ایران در 9 ماهه 96 نسبت به مدت مشابه سال گذشته

نمودار شماره10- مقایسه صادرات حلقه های باالدستی زنجیره فوالد ایران در 9 
ماهه 96 نسبت به مدت مشابه سال گذشته

 1404 افق  تا  فوالد  مصرف  بینی  پیش  مربوطه   11 شماره  نمودار 
می باشد که در سناریوهای مختلف محاسبه شده است و میانگین به 
دست آمده از چهار سناریو به میزان 30/2 میلیون تن خواهد بودکه 
لحاظ رشد جمعیت میزان  با  افق 1404  این روند در  ادامه  با  البته 
بود  نفر خواهد  هر  ازای  به  فوالد حدود 340کیلوگرم  مصرف سرانه 

درصورتی که این میزان درحال حاضر 230 کیلوگرم است. 
با توجه به برآورد مصرف 30 میلیون تن در افق  الزم به ذکر است 
1404 جهت تحقق نیاز به تولید 55 میلیون تن می بایست حدود 20 
تا 25 میلیون تن صادرات داشته باشیم که یکی از مسائل طرح جامع 
بود و می بایست جهت تحقق اهداف در این بخش برنامه ریزی های 

منسجمی بعمل آید.
نمودار شماره 12 وضعیت تولید، صادرات، واردات و مصرف ظاهری 
محصوالت فوالدی در نه ماهه سال 96 در مقایسه با نه ماهه سال 95 
را نشان می دهد و مالحظه می گردد باتوجه به مولفه های موجود رشد 

قابل توجهی در مصرف ظاهری وجود نداشته است.
سال  پایان  تا  کشور  آهن  سنگ  ذخایر  وضعیت  تحلیل  درخصوص 
1404 در نمودار شماره 13 مشاهده می گردد درصورت تحقق ظرفیت 
کامل تولید 55 میلیون تن فوالد خام میزان ذخایر حدود 10 سال بعد 
از افق خواهد بود و همچنین عیار متوسط معادن موجود سنگ آهن 

از میزان حدود 51 درصد در سال 93 به میزان 46 درصد در سال 96 
تنزل پیدا کرده است.

نمودار شماره11- پیش بینی مصرف فوالد ایران در افق 1404

نمودار شماره12- مقایسه تولید، صادرات، واردات و مصرف ظاهری فوالد ایران 
در 9 ماهه 96 نسبت به مدت مشابه سال گذشته

نمودار شماره13-وضعیت ذخایر سنگ آهن ایران در سال 96 و افق 1404
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نمودار شماره14- میزان نیاز و ذخایر سنگ آهن بر اساس نسبت تولید به ظرفیت

درخصوص زیرساخت های مورد نیاز توسعه فوالد در بخش حمل و 
از  بار  نمودار شماره 15ظرفیت جابه جایی و حمل  ریلی طبق  نقل 
طریق ریل مشاهده می گردد و برآورد می شود با توجه به سیاست های 
موجود، حمل و نقل مواد معدنی و فوالدی از طریق ریل می بایست در 
افق 1404حدود 4 برابر گردد که رشد بسیار قابل توجهی خواهد بود 
که الزم است توسعه خطوط شبکه ریلی و سرمایه گذاری در این بخش 
افزایش قابل مالحظه ای پیدا نماید همچنین جهت توسعه خطوط 
ریلی در بخش صنایع معدنی و فوالدی به میزان 3145 کیلومتر احداث 

خط جدید و خط دوم برآورد می گردد.

نمودار شماره 15- وضعیت موجود و افق 1404 حمل و نقل ریلی زنجیره فوالد

الزم است در راستای سرمایه گذاری های مورد نیاز در خصوص توسعه 
خطوط ریلی و ارتقاء بهره وری وضعیت موجود ناوگان نیز مدنظر قرار 

گیرد.

توسعه خطوط ریلی و سرمایه گذاری در این بخش با توجه به روند 
گذشته یکی از چالش های اصلی طرح جامع فوالد می باشد.

قابل  افزایش   1404 افق  در  نیز  ای  جاده  نقل  و  حمل  درخصوص 
مالحظه ای مدنظر نخواهد بود.

ظرفیت  و  دریایی  نقل  و  حمل  وضعیت  شماره16  نمودار  با  مطابق 

در  تن  میلیون  میزان 35-50  به  افق  در  بار  نیاز جهت حمل  مورد 
سال برآورد شده است که بخشی مربوط به صادرات محصوالت نهایی، 
واردات کنسانتره سنگ آهن و بخشی نیز صادرات محصوالت معدنی 

خواهد بود. 
درصورت احداث دو پکیج تولید 10 میلیون تنی فوالد در جنوب کشور 
و عدم حصول نتایج مثبت اکتشافات سنگ آهن و نیاز به واردات این 
ماده اولیه، ظرفیت مورد نیاز جهت توسعه بنادر افزایش بسیار قابل 

توجهی خواهد داشت.
همچنین جهت رقابتی بودن هزینه حمل و نقل دریایی نیاز به احداث 
اسکله با عمق آبخور 24 متر می باشد که امکان پهلوگیری کشتی های 

300 هزار تنی فراهم گردد.

نمودار شماره16- وضعیت فعلی و افق 1404 حمل و نقل کشور و صنعت فوالد 

در  فوالد  نیاز صنعت  مورد  و  مصرفی  آب  نمودار شماره17حجم  در 
ظرفیت کامل تولید در افق1404 مشخص می باشد.

الزم به ذکر است جهت تامین کسری آب، شیرین سازی و انتقال آب 
از خلیج فارس جهت استان های جنوبی و مرکزی شامل هرمزگان، یزد 
و کرمان در مراحل اجرا می باشد و همچنین شیرین سازی و انتقال 
آب از دریای عمان به استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی 

و خراسان رضوی نیز در دست مطالعات می باشد.
باتوجه به بیالن منفی سالیانه ذخایر آب های سطحی و زیرزمینی در 
داخل کشور توســعه آتی فوالد در کنـــار آب های آزاد مدنظر خواهد 

بود. 
همچنین یکی دیگر از راه های تامین آب واحدهای معدنی و صنعتی 
با توجه به پراکندگی واحدها استفاده از سیستم های پساب فاضالب 

می باشد. 
کشور  فوالد  توسعه  اصلی  چالش های  از  یکی  نیز  آب  تامین  امکان 
می باشدکه الزم است تدابیر الزم در خصوص جانمایی واحدها بعمل 

آید.
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نمودار شماره17- میزان آب مورد نیاز زنجیره فوالد ایران در افق 1404 

میزان حجم گاز مصرفی و مورد نیاز واحدهای معدنی و فوالدی براساس 
ظرفیت کامل در افق 1404 در نمودار شماره 18 مالحظه می شود.

نکته قابل ذکر دراین بخش نیاز به هماهنگی اقدامات و برنامه های 
توسعه فوالد کشور  برنامه های  با  توسعه شبکه خطوط گازی کشور 

می باشد.

نمودار شماره18- میزان گاز مورد نیاز زنجیره فوالد ایران در افق 1404

میزان برق مصرفی و مورد نیاز واحدهای صنایع معدنی و فوالدی در 
افق 1404 هم در نمودار شماره 19 مالحظه می شود.

تعهدی  نیرو  وزارت  سیاست های  به  باتوجه  که  است  توجه  قابل 
درخصوص احداث نیروگاه و تامین برق مورد نیاز واحدهای فوالد وجود 
ندارد و الزم است هم راستا با توسعه فوالد کشورسرمایه گذاری در این 

بخش نیز انجام شود.

نمودار شماره 19- میزان برق مورد نیاز زنجیره فوالد ایران در افق 1404

جمع بندی
در خصوص جمع بندی گزارش و نتایج پایش سال 96 طرح جامع 

فوالد کشور نکات اصلی که مدنظر قرار گرفته به شرح زیر می باشد:
در  � واحدها  صادره  مجوزهای  کردن  هدفمند  و  نسبی  کنترل 

و  معدن  وزارت صنعت،  در  فوالد کشور  زنجیره  توازن  راستای 
تجارت

بینی  � پیش  و  آهن  سنگ  ذخایر  توسعه  و  اکتشافات  پیگیری 
سرمایه گذاری جهت تامین مواد اولیه در سایر کشورها

تحقق توازن نسبی زنجیره فوالد نسبت به سال 1392 �

پایش طرح های زنجیره فوالد به صورت مستمرتوسط کارگروهی  �
متشکل از نمایندگان معاونت های طرح و برنامه و معدن و صنایع 
ملی  شرکت  ایمیدرو،  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  معدنی 
انجمن سنگ  ایران،  فوالد  تولید کنندگان  انجمن  ایران،  فوالد 

آهن ایران و شرکت فوالدتکنیک

منطقه  � در  فوالد  تنی  میلیون   10 پکیج  دو  احداث  پیگیری 
هرمزگان و چابهار با هدف واردات مواد اولیه و صادرات محصوالت 

نهایی

تشکیل کارگروه های تخصصی جهت توسعه زیرساخت )کارگروه  �
حمل و نقل ریلی، بندر، آب و....(

پیگیری در خصوص تامین منابع مالی و جذب سرمایه گذاری  �
خارجی

به روز آوری و بکارگیری تکنولوژی های نو در طرح های جدید  �
فوالدی جهت افزایش بهره وری

انجام بررسی های الزم برای تهیه بسته های سرمایه گذاری برای  �
تولید محصوالت فوالدی با ارزش افزوده باال

توسعه صادرات در زنجیره فوالد باالخص در بخش محصوالت  �
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مطالعه عوامل کاهش مصرف غلتک در خط نورد سرد

مصطفی ستارزاده )دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک- دفتر فنی فوالد غرب آسیا(
مجتبی آزاد )کارشناس ارشد مکانیک   دفتر فنی فوالد غرب آسیا(

مقدمه

پس از اینکه غلتک دچار عیب سطحی گردید از قفسه خط تاندم 
خارج گردیده، چوک ها از آن دمونتاژ شده و غلتک به کارگاه غلتک 
فرستاده می شود .درکارگاه عملیات سنگ زنی توسط ماشین های 
اولیه کار در کارگاه غلتک،  انجام می گیرد. مبنای  اینچ  سنگ36 
رفع عیب سطحی است که در خط تاندم تشخیص داده شده است 
ولی در نهایت اپراتور سنگ است که با الیه برداری از سطح غلتک، 
عیب اصلی را مشخص کرده و اقدام به رفع آن می کند ]2[.ترتیب 

عملیات در فرآیند سنگ زنی به قرار زیر است:

قرار دادن غلتک بر روی دستگاه سنگ �

در این مرحله غلتک توسط جرثقیل سقفی به باالی ماشین سنگ 
منتقل شده، توک گیر از طرف گلوگاه غلتک در سمت هداستاک به 
آن متصل شده و غلتک بر روی پایه های ثابت دستگاه قرار می گیرد.

گرفتن اطالعات از سیستم اطالعاتی و تنظیم ماشین �

برحسب کراون درخواستی در خط تاندم، تنظیم دستگاه سنگ زنی 
توسط اپراتور سنگ انجام می گیرد.

انجام عملیات سنگزنی �

ایجاد کراون  در عملیات سنگ زنی هدف حذف عیوب سطحی، 
مطلوب در سطح غلتک و ایجاد کیفیت سطحی مناسب برای نورد 
است. عملیات سنگ زنی در سه مرحله خشن کاری، نیمه پرداخت 
برداری  براده  کاری  مرحله خشن  در  انجام می گیرد.  پرداخت  و  
اصلی انجام می گیرد البته در این مرحله نیز کراون ایجاد می گردد 
.عملیات بدین صورت است که در یک پاس از یک طرف، سنگ در 
تماس با غلتک قرار گرفته و با حرکت در طول غلتک مرتباً اتصال 
آن با غلتک کمتر می شود به گونه ای که در سمت دیگر غلتک 
اصال اتصال برقرار نیست و در پاس دوم، سنگ در تماس با غلتک 
قرار گرفته و با حرکت در طول غلتک به سمت اولیه حرکت می کند 
کمتر  غلتک  با  آن  اتصال  مرتباً  نیز  مرحله  این  در  که  حالی  در 
می شود .]3[ بدین ترتیب غلتک سنگ زنی شده در سطح عاری 
از عیوب سطحی گردیده و از طرف دیگر حالت بشکه ای در آن 
ایجاد می گردد یعنی وسط غلتک نسبت به کناره ها از قطر بیشتری 
برخوردار خواهد بود .در مرحله نیمه پرداخت کراون ایجاد شده در 
مرحله خشن کاری به صورت مطلوب تنظیم گردیده و نهایتا در 

مرحله پرداخت، سطح صیقلی و آماده برای استفاده در خط تاندم 
می باشد]4[.

مقدار زبری سطح غلتک، در آخرین پاس ایجاد می شود که با توجه 
به شرایط خط نورد سرد قابل تغییر می باشد.

روش تحقیق

در نورد سرد از مجموعه ای غلتک کاری و پشتیبان استفاده می شود 
که در داخل یک استند قرار داده شده اند و برای کاهش ضخامت، 
این غلتک ها که عکس همدیگر در حال چرخش  بین  از  را  ورق 

می باشند عبور می دهند )شکل 1(.

شکل 1- عبور ورق بین غلتک

نوردهای سرد تک قفسه نسبت به نوردهای سرد چند قفسه دارای 
تنوع تولید محصول می باشند ولی از نظر راندمان تولیدی در رده 
و  رفت  صورت  به  محصول  تولید  آن  علت  که  می باشند  پایین تر 
برگشتی یا چند پاسی می باشد در حالی که نورد های چند قفسه با 

یک پاس نورد کردن محصول به ضخامت نهایی می رسد.

در نورد سرد، ورق به طور مستقیم با غلتک های کاری در ارتباط 
این  طریق  از  ضخامت  کاهش  برای  نیاز  مورد  نیروی  و  می باشد 
جزء  غلتک  اینکه  به  توجه  می شود.با  منتقل  ورق  به  غلتک ها 
هزینه های  آن  تهیه  و  نورد سرد می باشد  در  تجهیزات  مهمترین 
امکان  تا حد  نیاز است  بر همین اساس  بر می گیرد  را در  زیادی 
مصرف غلتک را کاهش داده و از بروز حوادث و در نتیجه از بین 

رفتن آن جلوگیری به عمل آید.

هرگونه مارک که بر روی غلتک ایجاد می شود، بر روی ورق نیز 
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چاپ می شود و اثر این مارک بر روی محصول تولیدی به صورت 
گام دار نمایان می شود.

است  نیاز  تولیدی  معیوب شدن محصول  از  برای جلوگیری  پس 
غلتک معیوب را تعویض نماییم.

از عمده ترین مواردی که موجب مارک دار شدن غلتک می شود به 
قرار زیر است:

وجود ناخالصی در کالف های گرم �

موج زیاد در لبه ها و یا مرکز ورق ورودی  �

ورود پلیسه  یا براده به همراه ورق �

خرابی لبه ورق و تاخوردگی لبه �

ُسرخوردن ورق �

با توجه به اینکه نیروهای وارده به غلتک بسیار باال است و همواره در 
معرض تنش های احتمالی هستند، پس نیاز است که در ساخت آنها 
دقت کافی صورت گیرد زیرا در صورت بروز حادثه عالوه بر تحمیل 
هزینه، کاهش راندمان تولید را نیز درپی دارد و صرف اقتصادی برای 

تولید محصول وجود نخواهد داشت.

غلتک ها بر اساس نوع کاربرد، با سختی های متفاوتی تولید می شوند 
و محدوده رنجی )حداقل – حداکثر( برای آنها تعریف می گردد. 

هر غلتکی که ساخته می شود دارای شناسنامه می باشد که در آن 
مواردی مانند آنالیز شیمیایی و سختی درج شده است.

نظر  از  شده  ساخته  غلتک  تا  می کنند  کمک  شناسنامه ها  این 
مشخصات ساخت با شرایط کاری مورد نیاز مقایسه شوند و آنچه 
را که نیاز خط نورد است انتخاب شود زیرا غلتک ساخته شده باید 
تمام فاکتورهای الزم برای شارژ در خط نورد را داشته باشد یعنی 

عالوه بر صافی سطح و زبری، سختی مجاز را نیز دارا باشد.

در انتهای عملیات سنگ زنی، مقادیر سختی توسط اپراتور سنگ ثبت 
می گردد و در صورتی که مقدار سختی از رنج مجاز خارج شد، غلتک 
تعلیق شده و از ورود آن به پروسه تولید خط نورد جلوگیری می شود.

نتایج و بحث

هر غلتک که شارژ خط نورد می شود نیاز است بعد از تناژ معینی از 
خط خارج شود و به کارگاه غلتک ارسال گردد تا پس از سنگ زنی 
مجدد و اعمال زبری مناسب، سطحی را که در خط نورد دچار تنش 
شده بود حذف شده و در پایان توسط دستگاه ادی کارنت از نظر 

ترک و کوفتگی نیز بررسی گردد.

شکل شماره 2- گراف خروجی پس از اتمام سنگ زنی

مقدار مجاز کارکرد هر غلتک را معموالً به صورت تجربی بدست 
می آورند که به دو حالت انجام می گیرد:

به صورت تناژی: با توجه به اینکه تمامی کالف های ورودی . 1
به دستگاه دارای وزن مشخصی هستند می توان مجموع وزن 
کالف های تولید شده را معیار قرار داد. در شرایط فعلی تناژ 
کاری هر غلتک کاری 500 تن می باشد یعنی بعد از 500 تن 
تولید نیاز است که غلتک را از مدار خارج نمود و غلتک جدید 

را جایگزین کرد.

به صورت کیلومتری: در فرایند نورد برای تولید یک کالف گاهاً . 2
چندین پاس نیاز است. برای محاسبه کارکرد غلتک کاری، 
مجموع طول تمامی پاس هایتولید شده محاسبه می گردد که 
برای دقت در این کار از تجهیز انکودر که بر روی موتور نصب 
هر  مجاز  کارکرد  فعلی،  شرایط  در  می گردد.  استفاده  است 

غلتک 240 کیلومتر در نظر گرفته شده است.

با توجه به اینکه مقدار کاهش ضخامت هر کالف ممکن است بسته 
باشد، پس  ...( متفاوت  و  اولیه  به شرایط )سفارش مشتری، مواد 
تعداد پاس ها برای تولید یک کالف مشخص نیز متغییر هستند. در 
نتیجه روش اول یعنی تناژی صحیح نمی باشد و بهتر است که از 

روش دوم یعنی کیلومتری استفاده شود. 

برای تعیین کیلومتر مجاز کارکرد هر غلتک ، در یک بازه مشخص 
اثرات تنش های وارده به غلتک ها را از نظر ترک و کوفتگی بررسی 
کرده و در صورت امکان می توان حد مجاز کارکرد یک غلتک را  

افزایش و یا کاهش داد.

مقدار باربرداری هر غلتک به اندازه عمق ترک و کوفتگی بستگی 
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دارد و هر چه تنش های وارده به غلتک کمتر بوده باشد، باربرداری 
کمتر خواهد بود  بدین ترتیب می توان رنج مناسبی بدست آور.

در صورتی که مقدار ترک و کوفتگی برای غلتک ها )با تناژ کارکرد 
240 کیلومتر( زیاد باشد، مقدار باربرداری افزایش خواهد یافت، در 
نتیجه می بایست مقدار مجاز کارکرد را از KM240 کمتر نمود و در 
حالت دیگر با کاهش مقدار ترک و کوفتگی، مجاز به افزایش تناژ 

کارکرد می باشد.

گرافی که از دستگاه ادی کارنت ماشین سنگ زنی بدست می آید 
اپراتور را در رسیدن به نتیجه یاری می نماید. 

شکل شماره 2 نمونه یک گراف خروجی پس از اتمام سنگ زنی 
می باشد.

ادی کارنت در طول غلتک حرکت کرده و گرافی تهیه می نماید 
که متشکل از ترک و کوفتگی است و عمق و اندازه آنها را تعیین 

می نماید.

با توجه به اینکه عوامل خارجی می توانند به راحتی بر روی غلتک 
مارک ایجاد کنند ، پس باید تا حد امکان سختی غلتک را متناسب 

با شرایط موجود محاسبه نمود. 

اگر تعداد دفعاتی که غلتک ها مارک دار می شوند زیاد باشد به همان 
نسبت نیز مقدار باربرداری افزایش خواهد یافت.

برای بدست آوردن رابطه میان طول عمر غلتک با مقدار سختی 
غلتک، در یک شرکت نورد سرد حوادث ناشی از مارک دار شدن 

غلتک ها بررسی شد.

اطالعاتی  و  قرار گرفت  بررسی  مورد  پنج سال  تحقیق مدت  این 
نظیر شماره غلتک، قطر غلتک، مقدار سختی و کیلومتر کارکرد 
برای غلتک هایی که دچار حادثه شده بودند جمع آوری شده است. 

برای این کار تعداد 14غلتک با مشخصات فیزیکی یکسان و شرایط 
کاری ثابت انتخاب شد و مورد بررسی قرار گرفت.

غلتک ها بعد از رسیدن به تناژ )KM 240( از خط خارج می شوند و 
برای سنگ زنی به کارگاه غلتک ارسال می گردند ولی در این بازه 
زمانی  تعداد 114مورد ازغلتک ها به تناژ نرسیده اند و زودتر از موعد 

به دلیل عیب مارک )رول مارک( از خط خارج شده اند.

با توجه به اینکه مقادیر سختی هر غلتک بعد از سنگ زنی یا قبل از 
استفاده در خط نورد ،در جدول شماره 2 ثبت می شود، غلتک هایی 
که دچار حادثه مارک شده بودند از نظر سختی شناسایی و به 6 

دسته تقسیم شدند)جدول 1(.

تعداد حوادث برای هر دسته از سختی ها، بدست آمده و یادداشت 
شد و برای تحلیل بهتر، مقادیر حادثه به درصد تبدیل گردید. 

با توجه به جدول بدست آمده به درستی می توان تشخیص داد که 

بیشترین حادثه مارک در غلتک های با سختی پایین تر بوده است و 
همچنین کمترین حادثه برای غلتک های با سختی باالتر می باشد.

جدول شماره 1- تعداد حادثه برحسب مقدار سختی

با توجه به نمودار بدست آمده در این خط نورد سرد، استفاده از 
چنین غلتک هایی از نظر سختی اشتباه بوده و حوادث مارک غلتک 
را افزایش می دهد و در نتیجه مصرف غلتک افزایش خواهد یافت. 
پایین بودن سختی غلتک موجب سهولت نفوذ جسم خارجی در 

سطح غلتک و در نتیجه ایجاد مارک بر روی آن می گردد.

برای کاهش مصرف غلتک در شرایط کنونی نیاز است که محدوده 
 LD860 به LD840 مجاز سختی غلتک اصالح گردد و حد پایین آن از

افزایش یابد.

نمودار شماره 1- سختی مجاز غلتک

• منابع در دفتر مجله موجود است.
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• وحید یعقوبی
• شیرین نیکو حرف

)انجمن تولید کنندگان فوالد ایران(

تولید فوالد میانی و کل محصوالت فوالدی طی ده ماهه سال 95 و  96
واحد: هزار تن

تولید، واردات، صادرات، مصرف فوالد ایران
 در 10 ماهه اول 96

روایت آماری چیالن از 10 ماه 
فعالیت فوالد ایران

در 10 ماهه سال 96 تولید فوالد میانی کشور)بیلت، بلوم و اسلب( به 18.3 میلیون تن رسید که 19 درصد از مدت مشابه سال 95 بیشتر  �
است. این در حالی است که در مقایسه آمار 9 ماهه تولید فوالد کشور نسبت به مدت مشابه سال 95، رشد 16 درصدی را تولید فوالد میانی 

شاهد بودیم که این مهم شدت گرفتن رشد تولید فوالد در کشور را نشان می دهد.
تولید بیلت و بلوم در 10 ماهه سال 96 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود 2 میلیون تن افزایش یافته و رشد 23 درصدی را به ثبت  �

رسانده است. میزان رشد تولید بیلت و بلوم کشور در آمار مقایسه ای 9 ماهه سال جاری، 17 درصد بوده است!
تولید ورق گرم در 4 کارخانه کشور طی 10 ماهه سال جاری به 6.4 میلیون تن رسیده که حاکی از رشد 10 درصدی نسبت به مدت مشابه  �

سال گذشته است.
به طور کلی حدود 9.6 میلیون تن انواع ورق در کشور طی 10 ماهه سال 96 تولید شده که 66 درصد آن ورق گرم )سیاه(، 20 درصد ورق  �

سرد)روغنی( و 14 درصد انواع ورق های پوشش دار )گالوانیزه، قلع اندود، رنگی و گالوالوم( می باشد. در همین مدت تولید ورق سرد با 26 
درصد افزایش به مرز 2 میلیون تن رسیده و تولید ورق های پوشش دار هم با ثبت رشد 42 درصدی به 1.25 میلیون تن رسیده است.

افزایش 3.5 میلیون تنی تولید آهن اسفنجی در 10 ماهه 96 باعث شده تولید این محصول به 18.5 میلیون تن برسد یعنی رشد 23 درصدی  �
نسبت به مدت مشابه سال قبل!

در پایان دی ماه سال 96 تولید شمش فوالد ایران در مرز 10 میلیون تن قرار گرفته است، یعنی به طور متوسط ماهیانه 1 میلیون تن تولید بیلت و بلوم! �
 تنها محصولی که کاهش تولید را شاهد بوده، میلگرد است. در دی ماه 96 فقط 500 هزار تن میلگرد در کشور تولید شده است. با این روند  �

پیش بینی می شود تولید میلگرد ایران تا پایان سال جاری به سختی به حدود 6 میلیون تن برسد.
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• وحید یعقوبی
• شیرین نیکو حرف

)انجمن تولید کنندگان فوالد ایران(

رشد 88 درصدی صادرات فوالد میانی ایران موجب شده تا صادرات فوالد ایران در 10 ماهه سال جاری به حدود 5.4 میلیون تن برسد.  �
این در حالی است که به دلیل کاهش شدید صادرات ورق گرم، صادرات محصوالت فوالدی کشور 25 درصد کاهش داشته و به حدود 1.2 

میلیون تن رسیده است.
صادرات بیلت و بلوم کشور طی 10 ماهه سال جاری با رشد 65 درصدی به مرز 3 میلیون تن رسیده است. در 10 ماهه سال گذشته 1.8  �

میلیون تن شمش فوالدی از کشور صادر شده بود.
درصد رشد صادرات آهن اسفنجی کاهش پیدا کرده و پس از رشد 392 درصدی 9 ماهه سال جاری، در آمار 10 ماهه به 336 درصد رسیده  �

است. در مجموع در این مدت 567 هزار تن آهن اسفنجی از کشور صادر شده است.
بیش از 400 هزار تن میلگرد شاخه و کالف از کشور صادر شده که مقصد عمده آن ها عراق و افغانستان بوده است. صادرات میلگرد کالف  �

در 10 ماهه سال 96، تقریبا 4.5 برابر شده است. 
صادرات ورق گرم جهش خیره کننده ای نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و با 559 درصد رشد به 56 هزار تن رسیده که البته در  �

مقایسه با صادرات سال های 93 و 94 عدد قابل توجهی نیست.
صادرات اسلب تفریبا 2.5 برابر شده و با 1.4 میلیون تن افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیش از 2.4 میلیون تن رسیده است. �
صادرات ورق های پوشش دار 2 برابر شده اما فقط به عدد 51 هزار تن رسیده است. از سوی دیگر صادرات ورق سرد افت 93 درصدی  �

نسبت به 10 ماهه سال 95 را تجربه کرده است.
جهش قابل توجه 1000 درصدی در واردات اسلب طی 10 ماهه سال جاری هر چند به لحاظ آماری رشد زیادی را نشان می دهد اما مقدار  �

این واردات فقط 22 تن است.
واردات ورق گرم بیش از 600 هزار تن کاهش داشته و مجموعا به کمتر از 800 هزار تن رسیده است. یعنی کاهش 47 درصدی در واردات  �

ورق گرم زیر 3 میلیمتر و همچنین افت 37 درصدی در واردات ورق های گرم باالی 3 میلیمتر.
واردات ورق سرد و پوشش دار علی رغم ظرفیت های خالی تولیدکنندگان داخلی به ترتیب 11 و 18 درصد رشد داشته به طوری که بیش  �

از 800 هزار تن از این ورق ها در 10 ماهه سال جاری وارد کشور شده است.

واردات و صادرات فوالد میانی و محصوالت فوالدی طی ده ماهه سال 95 و  96
واحد: هزار تن
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سهم فوالد میانی و محصوالت فوالدی از تولید، واردات و صادرات فوالد  در ده ماهه سال 96
واحد: هزار تن

مصرف ظاهری فوالد میانی و محصوالت فوالدی طی ده ماهه سال 95 و  96
واحد: هزار تن
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سهم کشورها از واردات فوالد میانی و محصوالت فوالدی ایران طی 10 ماهه نخست 1396

سهم کشورها از صادرات فوالد میانی و محصوالت فوالدی ایران طی 10 ماهه نخست 1396
































