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ـــــــــــــــــــــــــــــــ سرمقاله 

رویـــداد
ـــــــــــــــــــــــــــــــ  اخبار داخلي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ  اخبار خارجي

نقطه نظر
ـــــــــــــــــ  تقاضای واقعی فوالد افزایش یافته است
ـــــــــــ  انتظار تولیدکنندگان فوالد برای اجرای عدالت مالیاتی
ـــــــــــــــــ کوره بلند یا احیای مستقیم از نگاه میدکو
ــــــــــــــــــ کیفیت و مالیات، دغدغه روز فوالدی ها
ـــــــــــــــ مقایسه نادرست قیمت های داخلی و صادراتی
ــــــــــــــــ صادرات به اربیل و بغداد در دستور کار است

تحلیل بازار
ــــــــــــ  تحلیل صنعت و بازار فوالد ایران در یک ماه گذشته
ـــــــــــ  تحلیل بازار صنعت و بازار فوالد جهان در یک ماه گذشته

گزارش و گفتگو

ــــــــــــــ   گزارش خارجی )رنگ امید از آن سوی دیوار چین( ـ 
ـــــــــ گزارش داخلی )فصل جدید همکاری های بورس و فوالد(

ــــــــ  رشد 43 درصدی تأمین مالی فوالدسازان از طریق بورس کاال
ــــــــــــــ طراحی بسته ای برای حل زنجیره پرتضاد فوالد
ــــ  توسعه فوالد در مناطق ویژه چابهار و خلیج فارس در دستور کار است
جهانی بازارهای  در  فوالد  وضعیت  بهبود  ــــــــــــــــ 
ــــــ نجات صنایع فوالد از مسیر کاهش بهای تمام شده ممکن است
ـــــــ برنامه ای برای تامین کل ورق مورد نیاز خودروسازان داریم
مبارکه فوالد  جایگاه  از  سبحانی  قد  تمام  دفاع  ــــــــــــ 
ــــــ عراق و ایتالیا مقصد نخستین محموله های صادراتی فوالد تاراز
فوالد قاتل آب نیست؛ تولیدکننده آب است! ــــــــــــــ 
ــــــــــــ مصرف آب در تولید آهن اسفنجی را کاهش دادیم
ـــــــــــ چه سهمی از تولید خود را به صادرات اختصاص داده ایم؟

دیدگاه

ــــــــــــ تدابیر بخش معدن و صنایع معدنی برای رشد بهره وری
ــــــــــــ چرا بهره وری صنعت فوالد ایران افزایش نمی یابد؟
ــــــــــــ  ۱۰ راهبرد برای افزایش بهره وری در صنعت فوالد ایران
ـــــــــ  مهمترین عوامل افزایش بهره وری در شرکت های فوالدی
ـــــــــ  ضرورت ارتقاء بهره وری در صنعت فوالد و راهکارهای آن
ــــــــــــــــ اقدامات فوالد خراسان در افزایش بهره وری

ــــــــــــــــــــــــــــــــ بورس ـ 

معرفی  

ـــــــــــ  حمایت جدی دولت از کاتالیست مصرفی صنعت فوالد

ــــــــــــــ  همگام با فوالدسازان برای دستیابی به افق ۱4۰4

فلزات ـــــــــــــــــــــ بازیافت  پرونده 

تحلیل و مقاله

ـــــــــــــــــــــــــــ  مزیت انعطاف پذیری
ـــــــــــــــــ  مروری بر چالش های توسعه صنعت فوالد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ آمارـ 





بهره وری صنعت فوالد 
در گرو رقابت و دانش فنی

  دکتر محمود اسالمیان
رئیس هیئــت مدیره انجـــمن 

تولیدکنندگان فوالد ایران

امروزه مبنای اقتصاد جهانی رقابت است. پیش از این بخش اعظمی در جهان کمونیست بودند که 
درنتیجه سبب کاهش ارتباطات در دنیا می شد اما امروز به واسطه سرعت تکنولوژی های ارتباطی کل 

دنیا با هم ارتباط دارند و این مسئله اهمیت تولید رقابتی را مضاعف می سازد.
اصل رقابت هم به نفع تولید کننده و هم مصرف کننده است چرا که باعث تولید محصوالت با کیفیت 
بهتر و قیمت پایین تر می شود. تجربه نشان داده که هر جا این اصل حذف گردیده، هم تولیدکننده 
و هم مصرف کننده متضرر شده اند. صنایعی که حمایت های بیش از حدی از آنها صورت می گیرد 
خروجی خوبی نخواهند داشت. به عبارت دیگر حذف رقابت، سبب تولید محصولی شده که مردم را 

راضی نمی کند و عاملی بر تضعیف صنعت کشور است.
بنابراین باید ابتدا اصل رقابت پذیرفته شود و بعد از پذیرش این اصل به سراغ مباحثی نظیر بهره وری 

و کیفیت و سایر مسائل برویم. در حقیقت بهره وری زیرمجموعه اصل رقابت است.
خوشبختانه صنعت فوالد به جهت حمایت های محدودی که در کشور به جز در بحران دهه 8۰ از آن 
صورت گرفته در فضای رقابتی است. بحران دهه 8۰ سبب شد به دلیل تعرفه های پایین در صنعت 
فوالد، کیفیت محصوالت تولیدی تا حدودی افول کند اما در حال حاضر از لحاظ کیفیت هم مشکل 
نداریم و تولیداتمان مطابق با استانداردهای روز دنیا است و به همین دلیل اگر محدودیت های تجارت 

بین المللی علیه کشور را درنظر نگیریم صادرات به کشورهای توسعه یافته هم امکان پذیر است.
بنابراین بنده معتقدم صنعت فوالد ایران در کیفیت مشکلی ندارد اما در بهره وری قطعا مشکل 
داریم. برای بررسی بهره وری به ویژه از منظر نیروی انسانی باید واحدها را به دو بخش تقسیم کنیم: 

واحدهای تحت حمایت دولت و واحدهای خصوصی.
در واحدهای وابسته به دولت، بعضا با تصمیمات غلط غیر اقتصادی واحدها با مشکالت عدیده ای 
مواجه می شوند. برای مثال در واحدهای صنعتی فوالد در سال 9۱ نیروی انسانی چندین برابر شد. 
بنابراین واحدهای دولتی یکی از اصلی ترین مشکالتشان همین تصمیماتی است که برای آنها گرفته 

می شود درحالی که واحدهای بخش خصوصی این محدودیت را ندارند.
مسئله دیگر در مورد بهره وری، بحث دانش فنی است. یک تعریف ساده از بهره وری این است که 
از امکانات موجود در باالترین سطح استفاده کنید و این نوعی علم و دانش است. ایراد جدی که 
به صنعت فوالد کشور وارد می شود این است که برای خرید ماشین آالت هزینه می دهیم و اکثر 
تجهیزات کارخانه را از بهترین برندهای دنیا تامین می کنیم ولی برای دانش فنی و نیروی انسانی 
هزینه نمی کنیم و این در حالی است که استفاده از متخصصین برای انتقال دانش فنی سبب ارتقاء 

سطح واحدهای تولیدی و کاهش ضایعات و مصرف انرژی و افزایش بهره وری می گردد.  
به طور کلی یکی از راه ها برای افزایش بهره وری مقایسه خود با بهترین های دنیا است بنابراین 
می توان از افراد خبره استفاده کرد تا ما را در شاخص های مختلف با شرکت های موجود در دنیا 
مقایسه کنند و راهکارهای بهبود را ارائه بدهند. یکی از بهترین گزینه ها و کم هزینه ترین راهکارها 
در کسب دانش فنی نیز استفاده از متخصصان خبره بازنشسته شرکت ها است بجای آنکه به سراغ 
شرکت ها برویم که البته در انجمن فوالد با الگوهایی که در برخی واحدها موجود است، می توان این 

موارد را عملیاتی کرد. 































اخبار داخلياخبار داخلي

 سید محمد فاطمیان، مدیرکل دفتر امور صنایع معدنی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از عملکرد فوالد خراسان در زمینه تامین 
فوالد  در  مدیریتی  تدابیر  گفت:  و  کرد  قدردانی  زیرساخت ها 
خراسان در تامین زیرساخت ها و تصمیم مناسب این مجتمع 

درخصوص تامین آب پروژه کنسانتره سنگان جای تشکر دارد.
شایان ذکر است نشریه چیالن در شماره قبل، در گفت و گویی با 
مهندس احمدی، مدیرعامل فوالد خراسان به تشریح توانمندی 
این شرکت در ایجاد زیرساخت های آب، برق و گاز و مشارکت 
در راه اندازی سد بار نیشابور و تامین آب مورد نیاز این شرکت 

پرداخت.
طبق این گزارش، فاطمیان در ادامه اظهار داشت: برای تامین 
قراضه واحدهای فوالدی از شش سال قبل اقداماتی انجام شده 
و مهمترین اقدام حمایتی که در این خصوص قابل انجام بود، 
بود که در  ارزشمند  اولیه  این ماده  بر  اعمال عوارض صادراتی 
کوتاه مدت اتفاق افتاد. اما در بلند مدت نیازمند ایجاد ساختاری 
صحیح در این زمینه هستیم و ذینفعان اصلی باید به ضرورت و 

فوریت در ایجاد این ساختار تالش کنند.
فاطمیان درباره موضوع صادرات و توسعه این بخش خاطرنشان 
کرد:  برنامه های بلند مدت و سیاست های توسعه صادرات یک 

نیاز اساسی صنعت فوالد کشور است. 
از  حمایت  و  صادراتی  مشوق های  را  مدت  کوتاه  راهکار  وی 
واحدهای تولیدی صادرکننده دانست و اظهار داشت: از طریق 
مشوق صادراتی، مسائل چالشی آنان نظیر هزینه حمل و نقل 

پوشش داده می شود.

تقدیر دفتر امور صنایع معدنی وزارتخانه از 
فوالد خراسان

الیحه  بررسی  جریان  اسالمی در  شورای  مجلس  نمایندگان   
برنامه ششم توسعه، بر انتقال صندوق فوالد تاکید کردند و با 
۱۶۱ رای موافق، 4۲رای مخالف، ۶ رای ممتنع از مجموع ۲3۲ 

نماینده حاضر در مجلس، این الیحه را به تصویب رساندند.
به گزارش چیالن، در ماده ۱3 این الیحه آمده، مؤسسه صندوق 
حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد با کلیه وظایف، اختیارات، 
تعهدات و دارایی ها- از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، 
به  با حفظ هویت مستقل-  اوراق  امتیازات، موجودی، اسناد و 

وزارت رفاه انتقال می یابد. 
فعاالن صنفی بازنشستگان صندوق فوالد معتقدند این انتقال به هر 
شکل برای بازنشستگان فوالد بهتر است. اگر صندوق فوالد با صندوق 
بازنشستگی کشوری تجمیع می شد، به مراتب وضع بازنشستگان 
بدتر می شد. درمانی  و سطح خدمات  میزان مستمری  نظر  از 

شایان ذکر است، پیش از تصویب این مصوبه در صحن علنی 
مجلس  مقابل  فوالد  صندوق  بازنشستگان  از  جمعی  مجلس، 
تجمع کردند و در پی این تجمع علی الریجانی، رئیس مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به مشکالت بازنشستگان فوالد گفت: باید 
مشکل پیرمردانی )بازنشستگان صنعت فوالد کشور( که  مقابل 
افراد سالخورده  این  تجمع  تجمع می کنند، حل شود.  مجلس 

باعث خجالت می شود.
الریجانی افزود: صندوق بازنشستگی کشوری مشکالت خاص خود 
را دارد و این عقالنی نیست که این صندوق زیرمجموعه صندوق 
بازنشستگی کشوری شود. وی تصریح کرد: باید تدبیری برای رفع 
مشکل بازنشستگان صنعت فوالد در بودجه سنواتی اتخاذ کرد.

تصمیــم مجلس برای واگــذاری صندوق 
بازنشستگی فوالد به وزارت رفاه

رویــداد

آهن  ذوب  مدیرعامل  صادقی،  احمـــد   
صادراتی،  مشوق های  به  اشاره  با  اصفهان 
مساله نقدینگی و تامین منابع مالی طرح های 
توسعه ای فوالد به مشکالت تامین مواد اولیه 
پرداخت و از وضعیت قراضه به عنوان یکی از 
گلوگاه های مهم آینده صنعت فوالد نام برد 
و افزود: در صورت تحقق برنامه چشم انداز 
نیاز کشور به قراضه، ساالنه حدود   ،۱4۰4

۶ میلیون تن است. این در حالی است که 
قراضه تامینی هم اکنون حدود ۱.5 میلیون 

تن برآورد شده است.
آهن  ذوب  مدیرعامل  چیالن،  گزارش  به 
اصفهان در ادامه با تاکید بر نقش صادرات 
در رونق صنایع فوالد کشور گفت: در حال 
حاضر که رکود بازار داخل هنوز حل نشده و 
مازاد تولید به چشم می خورد، صادرات یک 

ضرورت و توجیه اقتصادی دارد.
صادقی افزود: طبق برنامه ریزی های صورت 
کشور  فوالد  تولید  ظرفیت های  گرفته 
افزایش می یابد ولی چنانچه رونق داخلی هم 
حاصل شود باز هم نیازمند صادرات هستیم. 
در نتیجه سیاستگذاری برای توسعه صادرات 

یکی از نیازهای مهم فوالد کشور است.

مشوق های الزم برای صادرات فوالد فراهم شود
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کشور،  اعالمی گمرک  آمار  اساس  بر    
 9 در  بزرگ  شرکت های  فوالد  صادرات 
ماهه ابتدایی امسال، 55 درصد رشد داشته 
و به 4 میلیون و ۱۲۱ هزار تن نزدیک شده 

است.
فوالد  شرکت های  گزارش،  این  طبق 
اصفهان،  آهن  ذوب  اصفهان،  مبارکه 
فوالد خوزستان، فوالد اکسین خوزستان، 
فوالد هرمزگان، فوالد آلیاژی ایران، فوالد 
ماه  آذر  در  خراسان  فوالد  و  آذربایجان 
امسال در مجموع، 4۷9 هزار و 854 تن 

صادرات داشته اند.
به گزارش خبرنگار چیالن، بیشترین حجم 

با  خوزستان  فوالد  به  مربوط  صادرات 
صادرات یک میلیون و 4۰8 هزار تن ظرف 
مدت 9 ماه بوده است. صادرات این شرکت 
ماه  آذر  در  و  بوده  اسلب  و  بیلت  بلوم، 

صادراتش به ۲43 هزار و ۱۱۱ تن رسید.
با  خوزستان  فوالد  از  بعد  مبارکه  فوالد 
در  تن  و 3۷۲ هزار  میلیون  صادرات یک 
رتبه دوم صادراتی قرار دارد. صادرات این 
هزار  مرز ۱3۶  از  هم  ماه  آذر  در  شرکت 
تن گذشت. عمده صادرات فوالد مبارکه در 
9 ماهه ابتدایی سال کالف گرم، تختال و 
کالف سرد بوده است. بعد از فوالد مبارکه، 
فوالد هرمزگان و سپس ذوب آهن اصفهان 

درخشش صادراتی داشته اند.
به گزارش چیالن، آمار گمرک در 9 ماهه 
بهترین  می دهد  نشان  امسال  ابتدایی 
عملکرد صادرات مربوط به فوالد هرمزگان 
آمارها  است.  بوده  درصدی   ۷5۱ رشد  با 
از  هرمزگان  فوالد  است  آن  از  حاکی 
ابتدای سال تا پایان آذر ماه بالغ بر 8۱۲ 
است  کرده  صادر  اسلب  تن   ۱۱5 و  هزار 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
۷5۱ درصدی داشته است. این شرکت در 
آذر ماه نیز ۷۲ هزار و ۲39 تن اسلب صادر 
کرده که نسبت به آذر ماه سال قبل 58۶ 

درصد رشد نشان می دهد.

بر اساس آمار 9 ماهه گمرک محقق شد:
رشد55درصدی صادرات فوالدسازان ایرانی

 به گزارش چـــیالن، شـــرکت فوالد 
سرمایه  افزایش  ثبت  آگهی  خوزستان 
خود از 8 هزار میلیارد ریال به بیش از 

۱4 هزار میلیارد ریال را ثبت کرد.
عمومی فوق  مجمع  تصمیمات  براساس 
العاده این شرکت که در تاریخ ۲8 بهمن 
این  افزایش سرمایه  برگزار شد  ماه 94 
شرکت از 8 هزار میلیارد به ۱4 هزار و 
ماه 95  در ۲۷ دی  ریال  میلیارد   4۷۲
افزایش  این  است  قرار  رسید.  ثبت  به 
سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی 
شرکت و نیز از محل انباشته باشد. مبلع 
نقدی ۶ هزار و ۱۲۰  آورده  و  مطالبات 
میلیارد ریال و از محل سود انباشته 35۲ 

میلیارد ریال است.
برای  نشده شرکت  آمارهای حسابرسی 
فوالد  می دهد،  نشان  ماهه   9 دوره 
خوزستان در مدت مذکور 9۶۶ هزار و 
 ۷۲۰ و  میلیون  یک  و  اسلب  تن   ۶4۶
هزار و 9۶۶ تن بلوم تولید کرد و میزان 
فروش آن یک میلیون و ۱۲5 هزار تن 
اسلب، یک میلیون و ۶۶۶ هزار تن بلوم و 

بیلت و ۶55 هزار تن گندله بود.

آگهی ثبت افزایش سرمایه 
با  شرکت فوالد خوزستان 

نماد فخور   شرکت فوالد مبارکه اصفهان موفق شد 
با تحقق 85 درصدی سود پیش بینی شده 
مبلغ  از  را  خود  سهم  هر  سود  سال 95، 
۱39ریال به ۱۶5ریال به میزان ۱9 درصد 

افزایش دهد.
نادری،  امیرحسین  چیالن،  گزارش  به 
فوالد  شرکت  مالی  و  اقتصادی  معاون 
افزود:  این مطلب  بیان  با  اصفهان  مبارکه 
اول  ماهه   9 در  مبارکه  فوالد  شرکت 
انواع  تن  هزار   4،4۱4 توانست   95 سال 
محصوالت گرم و سرد و پوشش دار تولید 
کند که این مقدار معادل ۷4 درصد پیش 
این  طی  همچنین  است،  سال  کل  بینی 
ارزش  به  محصول  تن  هزار   4۷۰۲ مدت 
فروش  به  ریال  میلیون   ۷۲،۲94،389
فروش  بینی  پیش  درصد   ۷3 که  رسید 

سال 95 را پوشش می دهد.
 9 طی  شرکت  داد:  توضیح  ادامه  در  وی 
کسر  از  پس  و  جاری  سال  نخست  ماه 
۱۰،5۱9،4۷۰میلیون  به  تمامی هزینه ها 

این  که  یافت  دست  خالص  سود  ریال 
پیش  سود  درصدی   85 تحقق  موضوع 

بینی شده سال 95 را نشان می دهد.
فوالد  شرکت  مالی  و  اقتصادی  معاون 
به  توجه  با  کرد:  تصریح  اصفهان  مبارکه 
عملکرد موفق شرکت در فروش محصوالت 
و تحویل محصوالت در 9 ماهه نخست که 
بیش از کل تحویل محصول در سال 94 
بوده، پیش بینی می شود در صورت ثبات 
قیمت ها، شرکت بتواند تا پایان سال به طور 
کامل مقدار برنامه ارائه شده را پوشش دهد.

وی به طرح های توسعه شرکت نیز اشاره 
در  گذاری  سرمایه  مبلغ  کرد:  تصریح  و 
پرداخت های  پیش  و  توسعه  طرح های 
سرمایه ای تا پایان شهریورماه سال جاری 
است  بوده  تومان  میلیارد  از 35۰۰  بیش 
گروه  توسعه  طرح های  اندازی  راه  با  که 
فوالد مبارکه از جمله ماشین ریخته گری 
شماره 5، ظرفیت های تولیدی و سودآوری 

شرکت افزوده خواهد شد. 

تعدیل مثبت 19 درصدی سود هر سهم فوالد مبارکه برای سال مالی 95 
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 سیاست هایی که چین برای سال ۲۰۱۷ 
در پیش گرفته عاملی بر تقویت قیمت فوالد 

و سنگ آهن است.
به گزارش چیالن، چین با جدیت سیاست 
کاهش ظرفیت، مقابله با آلودگی هوا و رشد 
مصرف از طریق توسعه فعالیت های زیربنایی 
می تواند  مسئله  همین  و  می کند  دنبال  را 
بازارهای  در  فوالد  قیمت  تقویت  بر  عاملی 

جهانی باشد.
چین همچنین در نظر دارد تولید فوالدهای 
غیر استاندارد خود را که عمدتا با استفاده 
از قراضه تولید می شدند متوقف کند از این 
رو به واحدهای فوالدی که چنین شرایطی 
دارند ۶ ماه مهلت داده تا تولید خود را به 

حالت استاندارد برسانند.
سنگ  مصرف  شده  سبب  سیاست ها  این 
یافته  افزایش  توجهی  قابل  میزان  به  آهن 
نرخ های  از  گذشته  از  بیش  آهن  سنگ  و 
فوالد تاثیر بپذیرد. عالوه بر این ها، وضعیت 
آلودگی هوای شهرهای چین در سال ۲۰۱۶ 
سبب تعطیلی بسیاری از واحدها شده بود 
در سال جاری  دارد  نظر  در  دولت چین  و 
 ۲۰۱۷ سال  در  را  سختگیرانه  قوانین  این 
هم دنبال کند. این کشور همچنین به طور 
سال  از  که  را  مازاد  ظرفیت  کاهش  جدی 

۲۰۱۶ آغاز کرده بود دنبال می کند.
گزارشی  در  کامودیتی  چیالن،  گزارش  به 
معادن  در  آهن  سنگ  تولید  کرده،  اعالم 

 ۱.۲ به  و  کاهش   ۲۰۱۶ سال  در  چین 
میلیارد تن رسیده و انتظار می رود این افت 
در سال ۲۰۱۷ به 5 درصد برسد که در این 
صادراتی  محموله های  ورود  شاهد  صورت 
چون  بود.  خواهیم  چین  بنادر  به  زیادی 
افزایش ظرفیت تولید سنگ آهن غول های 
دنیا ازجمله ریوتینتو، بی اچ پی بیلیتون و 
واله و... با کاهش تولید چین برابری می کند 
در نتیجه می بینیم که بازار این ماده معدنی 
از نظر عرضه و تقاضا در سال جاری میالدی 
متعادل بوده و سنگ آهن امسال هم مانند 
سال ۲۰۱۶ تابع نوسانات قیمت فوالد است 
تشویقی  چین  دولت  سیاست های  چون  و 
برای صنعت فوالد است درنتیجه می توان به 

رشد بهای فوالد و سنگ آهن امیدوار بود.

تاثیر سیاست های چین بر بازار فوالد و سنگ آهن در سال 2017

پاکستان  سازی  خصوصی  کمیسیون   
طرح اجاره 3۰ ساله کارخانه فوالد پاکستان 
تازگی  به  البته  کرد  تصویب  را   )PSM(
خبرهایی مبنی بر واگذاری به صورت لیزینگی 
است. شده  مطرح  هم  سال   45 مدت  به 

از  نقل  به  چیالن  ترجمه  گروه  گزارش  به 
)PSM( در  پاکستان  رویترز، کارخانه فوالد 
سال های اخیر شاهد اخراج کارکنان زیادی 
بود و این عدد از ۱۲ هزار و 5۰۰ نفر به ۷ 

هزار و 5۰۰ نفر رسیده است.

سازی  خصوصی  کمیسیون  مدیره  هیئت 
پاکستان این تصمیم مشاوران مالی سازمان 
این  ساختار  تجدید  و  بازسازی  از  ناشی  را 
برای  پیشنهاد  این  اند.  کرده  اعالم  صنعت 
تصویب به کمیته هیئت دولت جهت تایید 

نهایی ارائه شده است.

بین  تایید  صورت  در  جانبه  سه  توافق  این 
و  پاکستان  فوالد  کارخانه  مدیران  دولت، 
سرمایه گذار جدید برای یک دوره 3۰ ساله 
باعث  جانبه  سه  توافق  این  که  بود  خواهد 
درآمدزایی برای هر سه این گروه ها خواهد شد.

ساختار این توافق نامه بدین گونه است که 
اختیار  در  کارخانه همچنان  این  زمین های 
و  آالت  ماشین  اما  ماند  خواهد  باقی  دولت 
به  جدید  گذار  سرمایه  شرکت  به  کارخانه 
البته  می شود.  داده  تحویل  سال   3۰ مدت 

قرار نیست دارایی به فروش برسد.

خصوصی  کمیسیون  رئیس  زبیر،  محمد 
صنعت  ساله   3۰ اجاره  درخصوص  سازی 
به  است  قرار  شرکت  این  گفت:  پاکستان 
عالقمندی  که  ایرانی  و  چینی  شرکت های 

نشان داده اند واگذار شود.

وی گفت: گام بعدی، تایید ساختار اجاره نامه 
از سوی هیئت دولت است و پس از تایید، 
بینی  پیش  اما  شد  خواهد  انجام  مناقصات 
می شود کل این فرایند حدود 4 یا 5 سال 

به طول انجامد. 

از سوی  این شرکت  در  کار  نیروی  هزار   5
و  شد  خواهند  حفظ  جدید  گذار  سرمایه 
پیشنهاد  با  مانده  باقی  نفر   5۰۰ و  هزار   ۷
مقامات مبنی بر دریافت حق و حقوق خود از 

مجموعه جدا خواهند شد.

تاکنون  پاکستان  دولت  است،  گفتنی 
موفق  سازی  خصوصی  زمینه  در  نتوانسته 
برخی  در خصوصی سازی  کند حتی  عمل 
گسترده  تظاهرات  شاهد  واحدها  یا  نهادها 
بود اما PSM از کمبود سرمایه رنج می برد 
رقابت  قدرت  آوردن  بدست  و  ارتقا  برای  و 
با سایر رقبا نظیر چین نیازمند این سرمایه 

گذاری است.

مالیاتی  معافیت  از  پروژه  این  گذار  سرمایه 
واردات  برای  گمرکی  معافیت  و  ساله   ۱۰
تجهیزات و ماشین آالت برخوردار خواهد شد.

را  قانونی 35 درصد  تعرفه  دولت همچنین 
برای محصوالت فوالدی برای مدت 5 سال 
پیشنهاد داده تا بدین طریق از صنعت فوالد 
داخلی کشور و ترویج استفاده از محصوالت 

بومی حمایت کند.

تمامی بدهی های  داده  قول  پاکستان  دولت 
امضای  از  قبل  را  پاکستان  فوالد  شرکت 
نماید.  فصل  و  گذار حل  سرمایه  با  قرارداد 
این کارخانه طی یک  شایان ذکر است که 

سال و نیم گذشته تولیدی نداشته است.

تسهیالت ویژه دولت پاکستان  برای اجاره 30 ساله کارخانه فوالد پاکستان
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را در سال  اعالم کرده عملکرد خوبی  ریوتینتو  اجرایی   مدیر 
۲۰۱۶ به ثبت رسانده و با افزایش بهره وری و به حداکثر رساندن 

جریان نقدینگی توانسته شرایط را بهبود دهد.
این مدیر اجرایی اعالم کرده، هدف ما دنبال کردن همین شرایط 
در سال ۲۰۱۷ است یعنی بر روی بهره وری، کاهش هزینه ها 
و برتری های تجاری  بازرگانی کار خواهند کرد. این شرکت در 
گزارش مالی خود اعالم کرده محموله های صادراتی سنگ آهن این 
شرکت در سال ۲۰۱۶ بالغ بر 3۲۷.۶ میلیون تن بود که 3 درصد 
باالتر از سال ۲۰۱5 بوده است. سهم ریوتینتو از تولید زغال کک 
شو سخت در سال ۲۰۱۶ حدود 8 میلیون و ۱4۱ هزار تن و از کک 
نیمه نرم و تولید زغال سنگ حرارتی ۲۱ میلیون و 35۶ هزار تن 
بود که به ترتیب در کک سخت 4 درصد رشد و در زغال حرارتی 
4 درصد کاهش را شاهد بود. پیش بینی می شود محموله های 
صادراتی از پیلبارا در سال ۲۰۱۷ بین 33۰ تا 34۰ میلیون تن 
به شرایط آب و هوایی است. این موارد منوط  تمام  البته  شود 

ارتقای بهره وری کلید موفقیت غول معدنی 
جهان

 ترکیه در واکنش به ممانعت صادرات محصوالت آهن و فوالد 
این کشور به آمریکا طرح شکایت از این کشور در سازمان تجارت 

جهانی را مطرح کرد.
اقتصاد ترکیه می گوید،  ایرنا، وزیر  از  به گزارش چیالن به نقل 
آمریکا بدون هیچ استنادی علیه آهن و فوالد ترکیه تحقیقات 
آنتی دامپینگ شروع کرده است و ما نیز در نظر داریم که به 
این موضوع علیه آمریکا در سازمان تجارت  زودی در خصوص 
جهانی شکایت کنیم چون این اقدام آمریکا مغایر با اصل تجارت 

آزاد و مقررات سازمان تجارت جهانی است.
وزیر اقتصاد ترکیه گفت: این سومین بار است که آمریکا تحقیقات 
در این زمینه را آغاز می کند و در دو مورد قبلی مشخص شده که 
این ادعاها واقعیت نداشته و تنها موجب تعویق و کاهش صادرات 

این تولیدات به بازار آمریکا شده است.

شــکایت ترکیه از آمریکا در پی ممانعت از 
صادرات محصوالت فوالد

 به گزارش گروه ترجمه چیالن به نقل از متال بولتن، تقاضا 
و  مانده  باقی  ضعیف  همچنان  امارات  در  فوالد  واردات  برای 
خریداران ترجیح می دهند خرید خود را به دلیل کاهش فعالیت 

کاربران نهایی به تعویق بیاندازند.
ورق گرم فوالدی صادراتی از چین در یک هفته مانده به پایان 
اولین ماه از سال ۲۰۱۷ به 53۰ دالر در هر تن رسیده اما هنوز 
خرید قابل توجهی صورت نمی گیرد. چین برای نورد سرد هم 
۶4۰ دالر در هر تن پیشنهاد می دهد. ورق گالوانیزه نیز از چین 

به امارات به بهای ۶9۰ دالر در هر تن صادر می شود.

تقاضای ضعیف امارات برای محصوالت تخت 
فوالدی

  به گزارش گروه ترجمه چیالن به نقل از متال بولتن، فروش 
خودرو در ماه دسامبر نسبت به دسامبر سال ۲۰۱5 در اروپا سه 

درصد رشد داشته است.

بررسی ها نشان می دهد، این دومین ماه متوالی است که ثبت 
افزایش  اروپا  اتحادیه  در  خودرو  بخش  برای  تقاضا  و  سفارش 
می یابد. فروش خودرو دراتحادیه اروپا در ماه دسامبر ۲۰۱۶ بالغ 
بر یک میلیون و ۱43 هزار و ۶53 دستگاه بوده که در مقایسه 
با یک میلیون و ۱۱۰ هزار و ۲3۶ مورد در دسامبر ۲۰۱5 رشد 

خوبی را نشان می دهد. 

طبق این گزارش، از نظر حجمی این باالترین رکوردی است که 
اتحادیه اروپا به ثبت رسانده است. درمجموع سال ۲۰۱۶ نیز تعداد 
ماشین های ثبت نام شده در سراسر اتحادیه اروپا ۱4.۶4 میلیون 
دستگاه خودرو بود که ۶.۷۶ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۱5 داشت.

الزم به ذکر است، براساس گزارش انجمن جهانی فوالد، به طور 
میانگین 9۰۰ کیلوگرم فوالد در یک خودرو استفاده می گردد.

افزایش ثبت سفارش اروپا در بخش خودرو
و رشد تقاضای فوالد
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نقطه نظــر

کوره بلند یا احیای مستقیم 
از نگاه میدکو

علی اصغر پورمند
مدیر عامل شرکت توسعه معادن و 

صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(

می کند که کدام روش برای اجرای یک پروژه مناسب تر است که 
تامین مواد اولیه یکی از اصلی ترین این مولفه ها است.

بنده معتقدم بحران اقتصادی دنیا در مسائل اقتصادی نیست بلکه در 
تامین مواد اولیه و انرژی ریشه دارد و ما هم در میدکو تالش کرده 
ایم تا به مواد اولیه متصل شویم. محل اجرای پروژه های میدکو هم 
با همین نگاه و با مطالعات کارشناسی دقیق، کرمان انتخاب شده و 
برای ما مهم این بود که بتوانیم گاز تامین کنیم یا از ذغال سنگ به 
فوالد برسیم که در منطقه زرند دسترسی به ذغال راحت تر از گاز 
است و بر خالف پروژه های دیگر میدکو، طرح فوالد زرند ایرانیان به 

روش کوره بلند اجرا می شود.

انتظار تولیدکنندگان فوالد برای اجرای 
عدالت مالیاتی

احمد خوروش
مدیرعامل فوالد کویر کاشان

دارد اما متاسفانه دولت در شرایط فعلی تنها از برخی کسب و کارها و 
مشاغل مالیات اخذ می کند. اگر دولت بتواند به این سمت حرکت کند 
که از تمامی واحدهایی که به نحوی در بازار و اقتصاد نقش ایفا می کنند 

مالیات بر ارزش افزوده بگیرد شرایط بهبود خواهد یافت.
واحدهای  یا  فوالدی ها  مثل  خاصی  واحدهای  از  است  قرار  اگر 
مالیات  هستند  تر  کنترل  قابل  دولت  برای  نحوی  به  پتروشیمی که 
گرفته شود، ظلمی است که به این واحدها می شود. ما معتقدیم باید 
تمام بودجه کشور همچون سایر کشورها از مبانی مالیات تامین شود 
چراکه منابع ملی ذخیره ای برای آیندگان است و نباید برای بودجه 

مصرفی کشور صرف شود.

تولبدکنندگان فوالد انتظار دارند با اجرای طرح جامع مالیاتی، عدالت 
مالیاتی برقرار شود. االن عدالت مالیاتی مخصوصا در ارزش افزوده و 

عملکردها برقرار نیست.
تامین هزینه های دولت  در  به سزایی  نقش  افزوده  ارزش  بر  مالیات 

تقاضای واقعی فوالد افزایش یافته است

بهمن تجلی زاده
معاون فروش و بازاریابی شرکت

فوالد خوزستان

چین در سال ۲۰۱5 تنها یک درصد رشد داشت و در سال ۲۰۱۶ این 
رقم به ۶ درصد رسید. حوزه خودرو هم در چین رشد چشمگیری را 
شاهد بود. بنابراین تقاضای واقعی در جهان ایجاد شده و این مسئله 
می تواند عاملی بر تثبیت قیمت ها و عدم بازگشت آن به نرخ های قبل 
باشد. در داخل کشور اما تقاضا هنوز هم بهبود نیافته و تحرک در بازار 
فوالد داخل به نسبت بازارهای جهانی زیاد نیست. البته نوسانات اخیر 
قیمت دالر و افزایش نرخ ارز می تواند به معنای رونق تقاضا و خرید و 
خروج از رکود باشد. همین طور بودجه عمرانی برای سال 9۶ که بالغ 
بر ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده می تواند تحرکی را در بازار ایجاد 
کند و می توان این گونه استنباط کرد که به خصوص با خروج از فصل 
سرما، رونق جدیدی در بازار فوالد خواهیم داشت که در نتیجه قیمت 
در داخل در سطح فعلی باقی مانده و در برهه ای افزایش خواهد یافت 

اما انتظار نمی رود این رشد چشمگیر باشد.

بسیاری از فعاالن فوالد دنیا معتقدند تقاضای جهانی تغییر چندانی 
نداشته است بنابراین منطقی است که قیمت ها رشد نداشته باشد و 
مجددا شاهد زیان دهی واحدها خواهیم بود اما به اعتقاد من تغییرات 
جدیدی در تقاضا به وقوع پیوسته است. بررسی آمار انجمن جهانی 
فوالد نشان می دهد تقاضا در چین در دو بخش مسکن و مستغالت 
و خودروسازی رشد قابل توجهی داشته است. تقاضای بخش مسکن 

همیشه در میان متخصصین فوالد بحثی وجود داشت که به سمت 
کوره بلند برویم یا از روش احیای مستقیم استفاده کنیم ولی ما در 
میدکو با بررسی دقیقی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که بدون در 
نظر گرفتن شرایط مکانی و اجرایی پروژه ها،  این دو روش نسبت به 
هم هیچ مزیت اقتصادی ندارند. در واقع شرایط منطقه ای مشخص 
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کیفیت و مالیات، دغدغه روز فوالدی ها

حمیدرضا طاهری زاده
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن 

تولیدکنندگان فوالد ایران

نظارت ناکافی سازمان ملی استاندارد بر کیفیت محصوالت تولیدی 
کارخانجات مختلف از یک سو و اجبار برخی واحدهای تولیدی به 
فروش بدون فاکتور رسمی که به دلیل مشکالت نقدینگی و خواست 
مصرف کنندگان انجام می پذیرد از سوی دیگر سبب شده تا ایجاد 
ثبات در بازار شمش و مقاطع طویل فوالدی دچار چالش اساسی شود 
به گونه ای که تفاوت قیمت کف و سقف فروش در میلگرد به حدود 
۱5۰ تومان و در شمش به ۲۰۰ تومان در هر کیلو رسیده است!

بنابراین بسیار ضروری است که سازمان ملی استاندارد و سازمان امور 
مالیاتی نظارت خود را افزایش دهند تا بتوان عالوه بر ارتقای کیفیت 
محصوالت فوالدی داخلی، بازار فوالد را از نابسامانی موجود خارج 

کرد و منافع تولیدکنندگان قانونمند و کیفی را افزایش داد. 

تولیدکنندگان فوالد کشور به ویژه در حوزه شمش و مقاطع طویل 
این روزها درگیر دو چالش در بازار فروش محصوالتشان هستند که 
اتفاقا حل  سایر مسائل صنفی نوردکاران و فوالدسازان هم به این دو 

مسئله گره خورده است.

مقایسه نادرست قیمت های داخلی و 
صادراتی

صادرات به اربیل و بغداد در دستور کار 
است

محمود اکبری
معاون فروش و بازاریابی مجتمع 

فوالد مبارکه

بابک علیزاد شهیر
مدیر عامل مجتمع فوالد صنعت بناب

برخوردار می شوند. شرکت های روسی نیز محصول خود را ۱۰۰ دالر 
بیشتر از قیمت صادراتی در بازار داخلی خود به فروش می رسانند.

استمرار  و  صادرات  امر  در  مبارکه  فوالد  باالی  تجربه  حال  این  با 
حضور در این بازارها بوده که باعث شده بتواند محصوالت خود را با 
سطح قیمتی باالتر از چین و سایر رقبای منطقه ای نظیر CIS صادر 
کند و هیچ گاه اختالف قیمت آن با قیمت های بازار داخلی فاحش 

نبوده است.
ثبات  به دلیل  صادراتی  با  داخلی  قیمت های  مقایسه  این  بر  عالوه 
نرخ ارز در چند سال گذشته و افزایش هزینه های تولید در داخل 
قیاس مناسبی نیست، هرچند این روزها شرایط کامال متفاوت شده 
و نرخ های جهانی با نرخ های داخلی نزدیک و بعضا برابر است و در 

برخی از محصوالت هم نرخ جهانی باالتر از نرخ های داخلی است.

تولیدات فوالدی کشور حرکت کنیم و از طریق صادرات به کشورهای 
همجوار، بخشی از رکود بازار داخلی را جبران کنیم. 

ما هم در کارخانه فوالد صنعت بناب در حال ایجاد بستر مناسب 
شرکت های  برخی  با  و  هستیم  فوالدی  محصوالت  صادرات  برای 
معتبر و صاحب برند در دنیا از جمله شرکت میتال مذاکراتی انجام 
شده و امیدواریم این شرکت و شرکت های مشابه صاحب برند به 
با کاهش بهای تمام شده  بتوانیم  تا  خطوط تولید ما کمک کنند 
تولید و افزایش صادرات به ویژه برای تأمین نیازهای اساسی این دو 
شهر عراق ظرفیت تولید در مجتمع فوالد صنعت بناب را باال ببریم.

موضوعی که این روزها در برخی محافل در مورد آن از مسئولین 
شرکت های بزرگ فوالدی پرسیده می شود، اختالف قیمت فروش 
در  که  موضوعی  است.   فوالدی  محصوالت  صادراتی  و  داخلی 
تمامی کشورهای صادرکننده دنیا امری بدیهی است! به طور نمونه 
است  فوالد  جهانی  محصوالت  صادرکننده  بزرگ ترین  که  چین 
ورق های صادراتی خود را ارزان تر از بازار داخلی به فروش می رساند 
تا ۱۷ درصد هم  جایزه  از  کارخانجات صادرکننده چینی  و حتی 

بر اساس بررسی های بعمل آمده میزان تقاضای آهن مورد نیاز فقط 
در دو منطقه اربیل و بغداد عراق دو برابر ظرفیت تولید میلگرد در 
بناب است! بنابراین ضرورت دارد که در جهت افزایش توان رقابتی 



داخلــــی

تحلیل صنعت و بازار فوالد ایران 
در یک ماه گذشتـــه

)دی ماه 95(
 سید محمد رضا دانشگر 

کارشناس صنعت فوالد

بازار مقاطع طویل فوالدی در یک ماه گذشته
در ماه گذشته روند صعودی قیمت میلگرد که با افزایش قیمت ارز و 
همچنین قیمت های جهانی همگام بوده است متوقف شد به طوری 
که میلگرد سایز متوسط ذوب آهن که به مرز ۱85۰ نیز رسیده بود 
مجددا به حدود ۱۷۷۰ تومان )با احتساب مالیات بر ارزش افزوده( 
بازگشت. نمودار روند قیمت میلگرد سایز ۱۶ ذوب آهن و همچنین 

روند قیمت ماهیانه این محصول را مالحظه می فرمایید:

در همین حال قیمت میلگرد در مناطق مختلف دنیا نیز در اواســط 
ژانویه ۲۰۱۷ بین 4۲5 تا 584 دالر بر تن در مناطق مختلف در نوسان 

بوده است.

اما قیمت تیرآهن های تولید ذوب آهن اصفهان نیز در یک ماه گذشته 
روندی نسبتا نزولی داشت و سایز ۱8 به حدود 43۰ هزار تومان در هر 
شاخه رسید. نمودارهای روند قیمت روزانه و ماهیانه تیرآهن ۱8 ذوب 

آهن را در ادامه مالحظه می فرمایید.
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تحلیل بازار



یکی از شــاخص های مهم برای فوالدسازان بخصوص در بخش نورد، 
فاصله قیمت میلگرد با شــمش است که روند ماهیانه این شاخص در 

نمودار زیر قابل مشاهده است. 

در ایــن نمودار چنانچه فاصله قیمت شــمش و میلگرد به خط قرمز 
هزینه های تبدیل و یا کمتر برســد، نــوردکاران در منطقه زیان قرار 
می گیرند. همانگونه که در نمودار قابل مشاهده است، این شاخص در 
ماه های آذر و دی روند نزولی با شــیب کم داشته و حاشیه سود نورد 

کاران اندکی کاهش یافته است.

بازار شمش و قراضه در داخل کشور
متوسط قیمت شمش بیلت تولید داخل در ماه گذشته به حدود 
۱3۷۰ تومان رسید. در همین حال قیمت قراضه سنگین بار در  ماه 

گذشته حدود 94۰ تومان در نوسان بود.

بازار مقاطع تخت
اما در دی ماه امســال قیمت انواع ورق فوالدی از جمله ورق گرم سایز 
متوسط، ورق ۲ میلیمتر وارداتی و پلیت ضخامت ۲۰ نسبتا ثابت بوده 

است. 

نمودار بعدی نیز فاصله قیمت شمش با قراضه را نشان می دهد. در چند 
سال گذشــته تعدادی زیادی واحد ذوب با کوره های القایی راه اندازی 
شدند و روند این نمودار برای ایشان مهم است. هزینه های تبدیل قراضه 
به شمش )شامل افت وزنی قراضه، سربار ذوب، برق، دستمزد، فروآلیاژ، 
نسوز، تعمیرات و استهالک و... ( 3۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. 
در ماه گذشته این شاخص کاهش یافته و به سطح چند ماه قبل خود 

یعنی شهریورماه بازگشته است.

نمودار بعدی نیز مقایسه قیمت انواع ورق گرم در نقاط مختلف جهان 
را نشان می دهد.
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جهانـــی

سنگ آهن وارداتی بنادر چین
یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت جهانی فوالد، نوسانات سنگ آهن 
جهانی است که مالک اصلی قیمت گذاری آن، قیمت سی اف آر 
وارداتی به بنادر بزرگترین وارد کننده سنگ آهن دنیا یعنی چین است.  

در اواسط ماه ژانویه  قیمت این ماده معدنی به ۷9 دالر رسیده است 
و میانگین قیمت سنگ آهن وارداتی چین در سال ۲۰۱۶ با افزایش 
اندک ۲ دالری نسبت به میانگین سال ۲۰۱5 به 58 دالر بر هر تن 
رسید که حدود ۶۰ درصد قیمت آن در سال ۲۰۱4 میالدی است!

303030

تحلیل بازار صنعت و بازار فوالد جهان در 
یک ماه گــذشته

)دسامبر 2016-ژانویه 2017(
قیمت ها و شاخص های جهانی بازار فوالد

در ماه گذشته شاخص قیمت های جهانی کمی کاهش داشت. متوسط 
قیمت فوالدهای کربنی شامل ورق گرم و سرد، مقاطع و میلگرد در 
 CIS ،بازارهای مختلف دنیا )شامل آمریکای شمالی، اروپا، شرق آسیا

بر تن رسیده  به ۶۰۰ دالر  و خاور میانه( در ماه گذشته میالدی 
بازارهای  فعاالن  از  ایندکس  استیل  نظرسنجی  آخرین  در  است. 
نظرسنجی  در  آمریکایی حاضر  درصد شرکت های  دنیا، ۶۷  فوالد 
می رود. باال  قیمت ها  کردند  بینی  پیش  اروپایی ها  درصد   ۶4 و 
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قراضه وارداتی ترکیه
میالدی  گذشته  ماه  در  ترکیه  آر  اف  سی  وارداتی  قراضه  قیمت 
تن  بر  دالر  به حدود ۲85  ژانویه  اواسط  در  و  داشت  کمی کاهش 
رسید. الزم به ذکر است که ۷4 درصد تولید 35 میلیون تنی فوالد 

ترکیه از طریق بازیافت و ذوب قراضه انجام می گیرد. واردات قراضه 
این کشور در سال گذشته بیش از ۲۲ میلیون تن بوده که ۶۰ درصد 
آن از کشورهای اتحادیه اروپا و CIS و ۲۶ درصد از ایاالت متحده 

تامین شده است.

)CIS( بیلت فوب دریای سیاه
قیمت بیلت دریای سیاه در ۲ ماه گذشته کم نوسان بوده و در حدود 

395 دالر بر تن ثابت مانده است.

میلگرد صادراتی ترکیه
به  با کمی کاهش  امسال  ژانویه  اواسط  در  ترکیه  میلگرد صادراتی 
آمارها، در سال ۲۰۱۶ صادرات  بر اساس  بر تن رسید.  4۲5 دالر 

فوالد ترکیه ۱۶.4 میلیون تن بوده است که ۲ درصد نسبت به سال 
۲۰۱5 باالتر است. برای سال ۲۰۱۷ نیز برآورد شده صادرات فوالد 

این کشور رشد 3 درصدی داشته باشد.























424242

تازه ترین پیش بینی ها از آینده بازیگر اصلی فوالد دنیا

رنگ امید از آن سوی دیوار چین
سال ۲۰۱۶ به اتمام رسید و بازار تحلیل ها و پیش بینی ها برای سال ۲۰۱۷ و بعد از آن داغ شده است. گزارشات مختلفی از موسسات 
معتبر بین المللی مانند مپس، پالتس، متال بولتن، متال اکسپرت و خبرگزاری های جهانی در خصوص وضعیت فوالد در سال ۲۰۱۷ 
و چند سال آتی منتشر شده است که بخش اعظم همه این گزارشات به بازیگر اصلی فوالد جهان، چین با بیش از 5۰ درصد تولید 
فوالد دنیا اختصاص دارد. وزارت صنایع و فناوری چین )MIIT( نیز استراتژی صنعت فوالد این کشور تا سال ۲۰۲۰ را ابالغ کرده 
است.  قصد داریم در این گزارش نکات مهم تحلیل ها و پیش بینی های مذکور که عمدتا در جهت رونق و بهبود بازار فوالد در دنیا 

هستند را به مخاطبان فرهیخته چیالن ارائه نماییم:

متـال بولتـن در نخسـتین پیـش بینـی خـود از وضعیت فـوالد در سـال ۲۰۱۷، خبرهـای امیدوارکننـده ای داده و پیـش بینی کرده  �
بـا کاهـش صـادرات چینی هـا در بازارهـای بیـن المللی، فوالدسـازان ملـی و منطقه ای وضیت مناسـب تـری از منظر تولیـد و قدرت 
قیمـت گـذاری نسـبت به گذشـته خواهند داشـت و احتماال شـاهد افزایش سـود دهـی این کارخانجات باشـیم. حتی اعالم شـده که 
برخـی فوالدسـازان آمریـکا از هـم اکنـون بر روی این موضوع حسـاب کرده و تعدادی از پرسـنل تعدیل شـده را به کار فـرا خوانده اند 

تـا تولیـد خـود را افزایش دهند.

براسـاس گـزارش MIIT )وزارت صنایـع و فنـاوری چین( که  �
بـه تازگـی سـیزدهمین برنامـه پنج سـاله برای صنعـت فوالد 
چیـن را ارائـه داده، احتمـال مـی رود فوالد چین بـه یک دوره 
انحطـاط و زوال هـم در تقاضـای داخلـی و هم تولیـد در بین 
سـال های ۲۰۱۶ تـا ۲۰۲۰ برسـد. بـر همیـن اسـاس، پیـش 
بینـی می شـود تقاضـای داخلـی فـوالد در چیـن در سـال 
۲۰۲۰ بـه حـدود ۶5۰ میلیـون تـن کاهش یابـد درحالی که 
ایـن تقاضـا در سـال ۲۰۱3 بـه ۷3۰ میلیون تن رسـیده بود. 
بـه عبارتـی از سـال ۲۰۱3 تـا ۲۰۲۰ حـدود 8۰ میلیـون تن 

افـت تقاضا اتفـــاق خواهـد افتاد.

ادغام ازجمله مسائلی است که در افق 5 ساله برای فوالد چین  �
ترسیم شده است. براین اساس ادغام فوالدسازان بزرگ که به 
طور همه جانبه و جامع از طریق ادغام تمامی فعالیت های اصلی 
کسب و کار محقق خواهد شد از 33 درصد در سال ۲۰۱5 
به بیش از 44 درصد در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید. همچنین 
تعداد فوالدسازان بزرگ که تنها از طریق کنترل تولید و اجرا 
ادغام را محقق خواهد کرد از ۲9 درصد در سال ۲۰۱5به بیش 
از 4۲ درصد در سال ۲۰۲۰ می رسد. این امکان که فوالدسازان 
بزرگ، فرآیند تولید و فروش خود را با یکدیگر ادغام کنند نیز 
از 5۰ درصد در سال  به بیش  از 43 درصد در سال ۲۰۱5 

۲۰۲۰ خواهد رسید.

گزارش و گفتگو
گزارش خارجــــی 

• وحید یعقوبی
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با وجود پیش بینی رشد ۱۰ درصدی صادرات چین در سال  �
۲۰۱۶، شاهد کاهش 4 میلیون تنی آن نسبت به سال ۲۰۱5 
بودیم. آمارها نشان می دهد که در سال گذشته از هر 5 کوره 
بلند چین، یکی به دالیل مختلف از جمله تعمیرات تعطیل بوده 
است و بنابراین در عمل امکان رشد تولید فوالد چین وجود 
صادراتی  بازارهای  در  چین  حضور  توان  اساس  براین  ندارد. 
در سال ۲۰۱۷ محدودتر شده و با توجه به جذابیت بیشتر، 
فوالدسازان چینی بروی تامین داخلی متمرکز خواهند شد و 
سهم خود از بازارهای جهانی را کاهش خواهند داد که این یک 

فرصت مغتنم برای سایر کشورهای صادرکننده فوالد است.
ظرفیت تولید فولید خام چین قرار است از یک میلیارد و ۱3۰  �

میلیون تن سال ۲۰۱5 به یک میلیارد تن در سال ۲۰۲۰ برسد 
با این حال نسبت استفاده از ظرفیت ها یا همان ضریب تولید 
به ظرفیت از ۷۰ درصد در سال ۲۰۱5 به 8۰ درصد در ۲۰۲۰ 
خواهد رسید که این مسئله به معنای بکارگیری سهم بیشتری 
البته  از واحدها و استفاده بهتر از ظرفیت های موجود است. 
در سال ۲۰۲۰ شاهد افزایش بهره وری و تاسیس واحدهای 
هوشمند هم خواهیم بود. ضمنا چنانچه دنیا بخواهد کاهش 
۱۰۰ تا ۱5۰ میلیون تنی ظرفیت تولید فوالد چین را مشاهده 
کند باید شاهد از رده خارج شدن و تعطیلی واحدهای کوره 

بلند کمتر از 4۰۰ متر مکعب و کوره قوس های الکتریکی کمتر 
از 3۰ تنی تا پایان سال ۲۰۱۷ باشیم.

انتظار می رود در سال ۲۰۲۰ تولید فوالد خام چین در محدوده  �
۷5۰ تا 8۰۰ میلیون تن قرار گیرد که در سال ۲۰۱4 تولید به 
8۲۲ میلیون تن رسیده بود. همچنین انتظارها این است که 
۱۰ تولیدکننده برتر فوالد جهان، بالغ بر ۶۰ درصد از کل تولید 
فوالد خام چین را در سال ۲۰۲۰ به خود اختصاص دهند. البته 
این هدفی بود که در برنامه 5 ساله دوازدهم چین هم تعریف 
شده بود اما همان گونه که مشاهده شد در سال ۲۰۱5، ۱۰ 
تولیدکننده برتر تنها 34 درصد از کل تولید فوالد خام چین 
را تولید کرده بودند و این عدد به مراتب از 49 درصد سال 

۲۰۱۰ کمتر است.
سال  � در  کشور  این  فوالد  درصد  چین۱۰  در  خودرو  بخش 

درصدی  رشد ۱5  شاهد  طرفی  از  و  کرده  مصرف  را   ۲۰۱۶
تولید بوده است که تقاضای فوالد و به طور خاص ورق گالوانیزه 
را تقویت کرده است. همزمان تولید ۱۱ ماهه ۲۰۱۶ سیمان نیز 
3 درصد افزایش نشان می دهد که به دلیل رشد تقاضای بخش 
عمران و ساختمان چین است. بنابراین مصرف فوالد چین در 
سال ۲۰۱۶ با رشد ۱3 میلیون تن به رقم ۶۷9 میلیون تن 

رسیده و وضعیت مطلوب ادامه دارد.
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گزارش و گفتگو
گزارش داخلـــــی 

از جلسـه مشترک  »چیالن« 
فوالد  تولیدکننـدگان  انجمن 
و بورس کاال گزارش می دهد:

فصل جدید 
همکاری های 

بورس
و 

فوالد

چیــــالن،  گزارش  به 
نشـــست مشتــــرک 
مدیره  هیئت  اعضای 
تولیدکنندگان  انجمن 
مدیران  با  ایران  فوالد 
بورس  شرکــت  ارشد 
اواسط  در  ایران  کاالی 
با  جاری  سال  ماه  دی 
حضور آقایان حمیدرضا 
نایب  زاده  طاهــــری 
رئیس هیـــئت مدیره، 
احمد خـــوروش عضو 
هیئت مــــدیره، سید 
رسول خلیــفه سلطانی 
دبیر انجمن و وحید یعقوبی مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران و آقایان دکتر حامد سلطانی نژاد مدیرعامل، علی پناهی معاون 
عملیات و نظارت، عباس یعقوبی، مدیر عملیات بر بازار و سید جواد 

جهرمی، مدیر نظارت بر بازار بورس کاالی ایران برگزار شد. 

حمیدرضا طاهری زاده در ابتدای این نشست، فعالیت های جدید 
انجمن را تشریح کرد و گفت: با توجه به افزایش تعداد اعضای انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران و با تصمیم هیئت مدیره و مجمع عمومی 
دسته بندی هایی بین تولیدکنندگان صورت گرفت تا اعضای این 
آرا  تبـــادل  و  بحث  به  مختلف  های  رستــه  در  بتوانند  انجمن 

بپردازند. 

نایب رئیس انجمن در خصوص دستاوردهای نشست های هم اندیشی 
در انجمن توضیح داد: با بررسی های کارشناسی که صورت گرفت، 
انجمن در رسته های پنج گانه ذوب و  تولیدکنندگان فوالد عضو 
ریخته گری، گندله و آهن اسفنجی، نورد مقاطع طویل، نورد مقاطع 
به محصوالت  توجه  با  و  تقسیم شدند  بزرگ  و شرکت های  تخت 
تولیدی به هم اندیشی و تبادل نظر می پردازند. تولیدکنندگان رسته 
و  می آیند  گردهم  کشور  سراسر  از  جلسات  این  در  مختلف  های 
فلسفه اصلی این نشست ها جلوگیری از شکل گیری رقابت منفی 

بین تولیدکنندگان کشور و ایجاد ثبات در بازار است.

جلسات  در  انجمن  مثبت  های  گام  از  یکی  گفت:  ادامه  در  وی 

هم اندیشی تالش برای جلوگیری از ورود محصوالت بی کیفیت به 
بازار بوده و طی جلسات متعدد تصمیم به رتبه بندی شرکت های 
تولیدکننده گرفته شد. در همین رابطه نیز مقرر شد تا با مشارکت 
سازمان ملی استاندارد، محصوالت تولید شده توسط واحدها از لحاظ 
کیفی رتبه بندی شوند تا بر اساس این مکانیزم از شکاف قیمت بی 

دلیل در بازار جلوگیری کنیم. 

طاهری زاده در پایان با اعالم اینکه در جلسات هم اندیشی مشکالت 
تولیدکنندگان به طور هفتگی رصد شده و راهکارها نیز اعالم می 
شود، گفت: اخیرا از قیمت گذاری بورس کاال بر برخی محصوالت 
انجمن  اعضای  از عمده مسائل  یکی  به عنوان  فوالدی عرضه شده 
یاد می شود و بسیاری از اعضا نیز خواستـــار حل این مشــکالت 

هستند. 

احمد خوروش از اعضای هیئت مدیره انجمن نیز با اعالم اینکه هدف 
این جلسه نزدیکی و تعامل بیشتر بین انجمن و بورس کاال است، 
گفت: باید برای حضور بیشتر اعضا در بورس کاال تالش کرد و شرایط 

را برای عرضه محصوالت فوالدسازان در بورس کاال مهیا کرد.

خوروش ادامه داد: گرچه در دیدارهای قبلی مقرر شد نشست های 
انجمن و بورس کاال برگزار شود ولی به دلیل برخی  دوره ای بین 
مسائل، این مهم به منصه ظهور نرسید و چه خوب خواهد بود که 
چنین نشست های تخصصی بین این دو نهاد به طور مداوم برگزار 

شود تا شاهد بهبود وضعیت بازار باشیم.

این عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در ادامه 
اظهار داشت: با توجه به وضعیت خاص بازار و صنعت فوالد کشور، 
موانع  و  مشکالت  تا  شد  تشکیل  انجمن  در  تخصصی  های  رسته 
تولیدکنندگان در حیطه های مشخص و مختص به هر واحد مورد 
تحلیل و بحث قرار بگیرد؛ قطعا چنین سیستمی نتایج بهتری نیز 
در پی خواهد داشت که با تعامل حداکثری اعضا در این جلسات نیز 

شاهد این ادعاست. 

وی خاطرنشان کرد: با پیشرفت روزافزون نتایج این نشست ها، نیاز به 
همکاری با سازمان های مرجعی همچون سازمان استاندارد و بورس 
بهبود شرایط  برای  نهادها  این  نمایان شد و  همراهی  کاال بیشتر 

صنعت فوالد کشور و رسیدن به اهداف یاد شده الزامی خواهد بود.

که  نهادی  عنوان  به  کاال  بورس  اینکه  اعالم  با  ادامه  در  خوروش 
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تثبیت  برای  دارد، گفت:  را  بازار  تنظیم  توانایی 
شرایط و تنظیم عرضه و تقاضا در بازار فوالد 

کشور، باید تعامل بیشتری با بورس کاال 
به عنوان نهادی مرجع داشته باشیم. 

وجود  رابطه  این  قبال  که  چنان 
داشته ولی با توجه به نیاز مرجعی 
برای شفاف ساختن نرخ محصوالت 
فوالدی و جلوگیری از شکل گیری 
بازار چندقیمتی، در شرایط کنونی 

این همکاری الزام بیشتری دارد. چرا 
که عدم شفافیت در قیمت ها باعث 

ایجاد تشویش در بازار خواهد شد. 

انجمن  دبیر  سلطانی،  خلیفه  رسول  سید 
اظهار  نشست  این  در  نیز  فوالد  تولیدکنندگان 

داشت: انتظار ما این است که بورس کاال شرایط عرضه کننده 
را رصد کند و با نگاه کارشناسانه و با توجه به شرایط روز در بورس 
کشف قیمت صورت گیرد، چرا که باید از چند قیمتی شدن در بازار 
جلوگیری شود و در عین حال رقابت برای همه تولیدکنندگان در 

شرایط برابر و عادالنه وجود داشته باشد.

دبیر انجمن در ادامه خاطر نشان کرد: در همین خصوص پپیشنهاد 
پایه در بورس کاال،  این است که در شورای تعیین قیمت های  ما 
تا روند قیمت گذاری دچار  پیدا کند  انجمن حضور  از  نماینده ای 
اشتباه نشود تا مبادا اعتماد مشتریان و فعاالن بازار را از دست بدهد.

مدیرعامـل بـورس کاالی ایـران نیـز با اعالم خرسـندی از تشـکیل 

جلسـات هـم اندیشـی انجمـن و اهمیت چنین 
جلسـاتی گفـت: بـورس کاال آمادگـی دارد 
تـا بـا حضـور و اسـتنتاج نتایـج ایـن 
بـازار  شـرایط  بهبـود  بـه  جلسـات 
فوالد کشـور کمک کنـد. همچنین 
و  میزبانـی  آمادگـی  کاال  بـورس 
حضـور در جلسـات هـم اندیشـی 
را دارد و می توانـد بـه تبـادل نظر 
بـا فوالدسـازان کشـور بپـردازد و 
مسائل و مشـکالت تولیدکنندگان 
را بـا ابزارهایـی کـه در اختیـار دارد، 

کند. مرتفـع 

رابطه گفت: می  این  نژاد در  دکتر سلطانی 
توان از جلسات هم اندیشی بین رسته های مختلف 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به عنوان رگوالتوری بازار 
استناد کرد و قطعا موضوعات مطرح شده و تصمیمات اخذ شده در 
این جلسات، مبنای تصمیمات آتی شوراها و کمیته های بورس کاال 

قرار خـــواهد گرفت.

مدیرعامل بورس کاالی ایران در پایان خاطر نشان کرد: ابزارهایی 
مثل سلف موازی یا گواهی سپرده، می تواند برای تولیدکنندگان 
انتخاب های مناسبی تلقی گردد تا شرایط خود را بهبود دهند. اما 
اینها منوط به این است که فوالدسازان بخش خصوصی نیز  همه 
مانند سایرین به طور مداوم و مستمر به عرضه محصوالت خود در 

بورس کاال بپردازند.

در شورای تعیین قیمت های 
پایه در بورس کاال نماینده ای از 

انجمن هم حضور پیدا کند تا در روند 
قیمت گذاری دچار اشتباه نشده که مبادا 

اعتماد مشتریان و فعاالن بازار را از 
دست بدهد.
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انجمن تولیدکنندگان فوالد و  از نشــست مشترک   پس 
مدیران ارشد بورس کاالی ایران، در خصوص این نشست و مهمترین 
مسائل بورسی تولیدکنندگان فوالد و ابزارهای جدید تأمین مالی و 
رشد تأمین مالی فوالدسازان در سال جاری نسبت به سال گذشته 
گو  و  گفت  به  کاال  بورس  مدیرعامل  نژاد،  سلطانی  حامد  دکتر  با 

پرداختیم.

به دنبال ارتباط سازنده با تولیدکنندگان فوالد هستیم

با  مشترک  جلسه  نتیجه  درباره  ایران  کاالی  بورس  مدیرعامل 
اینکه  به  توجه  با  گفت:  چیالن  خبرنگار  به  فوالد  تولیدکنندگان 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به عنوان نهادی برای ارائه و نظرات 
ارتباط  می شود؛  محسوب  خصوصی  بخش  فوالد  تولیدکنندگان 
سازنده و تعامالت موثر می تواند نتایج مثمر ثمری برای هر دو طرف 

در برداشته باشد. 

با  انجمن  این  گسترده  هم اندیشی  نشست های  برگزاری  همچنین 
رسته های مختلف فوالدی، فرصت خوبی است تا با حضور کارشناسان 
بورس کاال در جلسات این رسته ها بتوان با سایر تولیدکنندگان به 
بحث و گفتگو پرداخت و مشکالت و مسائل آن ها را مرتفع کرده و 
فضا را برای حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی صنعت فوالد در 

بورس کاال فراهم کرد.

دکتر سلطانی نژاد در ادامه گفت: هم اکنون با ابزارهای مناسبی که 
در اختیار بورس کاالی ایران وجود دارد، می توان شرایط خوبی را 

برای تولیدکنندگان مهیا کرد. 

شفاف شدن هرچه بیشتر بازار، از بین رفتن واسطه گران و تنظیم و 
ثبات بازار از طریق بورس کاال ممکن است چراکه بورس کاال نهادی 
است که عرضه و تقاضا را زیرنظر دارد و طبعا می تواند شرایط بازار 

را بهتر کند. 

43درصد  سلف  معامالت  طریق  از  فوالدسازان  مالی  تأمین 
رشد داشته است

مدیرعامل بورس کاال در ادامه گفت و گو راجع به تامین مالی های 
انجام شده توسط این نهاد برای فعاالن حوزه فوالد و صنایع معدنی 
گفت: تأمین مالی فوالدسازان از طریق معامالت سلف از ابتدای سال 
95 تا ۱395/۱۰/۲4 برابر با 9۱/3 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت 

به دوره مشابه سال قبل 43 درصد رشد داشته است.

سلطانی نژاد در پایان اظهار داشت: تأمین مالی سنگ آهن از طریق 
با  برابر  ابتدای سال 95  از  انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نیز 
قبلی 5۱  به دوره مشابه  بوده که نسبت  ریال  میلیارد  ۱/۲۲ هزار 

درصد رشد داشته است.

• پیمان مرادی

مدیرعامل بورس کاالی ایران  در گفت و گو 
با »چیالن« خبر داد:

رشد 43درصدی 
تأمین مالی فوالدسازان 

از طریق بورس کاال
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دریافت نیم در هزارم 
ارزش کل معامالت به عنوان کارمزد 
رقم باالیی محسوب نمی شود و در 

معامالت چندین میلیاردی تنها 10 میلیون 
تومان هزینه کارمزد می شود که این هم به 

خاطر سهامداران بورس کاال است

ابزارهای تامین مالی بورس کاال برای فوالدی ها مهیا است

فوالدسازان  برای  کاال  بورس  ابزارهای  درباره  نژاد  سلطانی  دکتر 
مالی  تامین  برای  ابزاری  استاندارد  موازی  سلف  گفت:  چیالن  به 

تولیدکنندگان است که با پیش خرید محصوالت شان 
توسط خریداران انجام می شود. در این روش به 

خریداران اوراقی تحویل داده می شود که 
قابل انتقال به غیر بوده و برای تولید 

محسوب  صرفه  به  بسیار  کننده 
می شود.

برای نمونه، ذوب آهن اصفهان در 
سال جاری و تنها طی یک فقره 
تامین مالی از طریق سلف موازی، 
توانست حدود ۱5۰ میلیارد تومان 

تامین مالی شود.

ابزار  را  سپرده  گواهی  ادامه  در  وی 
تولیدکنندگان  مالی  تامین  برای  دیگری 

دانست و اظهار کرد: روش دیگری که بورس کاال 
برای تسهیل تجارت کاال از یک سو و وثیقه گذاری برای 

تأمین مالی تولیدکنندگان فوالد از سوی دیگر در نظر دارد، استفاده 
این است که  از ویژگی های گواهی سپرده  از گواهی سپرده است. 

باعث کشف قیمت های محصوالت به طور روزانه خواهد شد. 

دکتر سلطانی نژاد ادامه داد: ابزار تسهیل تجارت و تأمین مالی شرکت 
با  ایران تحت عنوان معامالت گواهی سپرده کاالیی  بورس کاالی 
انبار، در سال های گذشته توسط شرکت  تمرکز بر معامالت قبض 

بورس ایران طراحی و به دفعات پیاده سازی شده است.

از بارزترین نقش های این ابزار امکان توثیق و در نتیجه تأمین مالی به 
واسطه آن و افزایش نقدشوندگی معامالت کاالیی به وسیله آن است.

وی افزود: این ابزار امکان سرمایه گذاری روی کاالها را برای افراد و 
اقشار مختلف فراهم می نماید که نتیجه  آن هدایت هدفمند سرمایه ها 

و تأمین مالی صنایع است. 

تأمین مالی از طریق گواهی سپرده کاالیی چه از طریق توثیق آن و 
اخذ تسهیالت و چه از طریق جذب سرمایه کمترین هزینه مالی را بر 

صنایع تحمیل خواهد نمود. 

مدیرعامل بورس کاالی ایران خاطرنشان کرد: یک شیوه در دسترس 
مبنا  کاالیی،  سپرده  گواهی  طریق  از  صنایع  مالی  تأمین  برای 
قراردادن کاالی راکد در انبار و صدور گواهی سپرده به پشتوانه آن 
است. صنایع مختلف در کشور می توانند از این طریق سرمایه های 

زیادی را جهت تامین مالی و توسعه خود جذب نمایند.

دکتر سلطانی نژاد همچنین در خصوص روش قرارداد آتی)فیوچرز(، 
مهم ترین  از  جمله  آتی  قراردادهای  گفت:  آن  مزایای  و  شرایط 
ابزارهای مدیریت ریسک در جهان امروز هستند که بورس کاالی 

ایران در جهت نهادینه کردن و توسعه آن در بازار و اقتصاد کشور 
تالش فراوانی نموده است.

مدیریت ریسک نوسانات قیمت بازار، امکان برنامه ریزی بلندمدت، 
ارائه تصویری از جهت گیری بازار در آینده، افزایش توان 
معامالتی افراد، معامله بدون نیاز به هزینه های 
معامله  از  آسان  خروج  و حمل،  انبار داری 
به تحویل کاال و هزینه های  نیاز  بدون 
مالیاتی،  مـــعافیت  معامله،  فسخ 
استاندارد بودن قــرارداد و تضمین 
مهم ترین  از جمــله  مــعامالت، 
ویژگی های قراردادهای آتی است. 
وی توضیح داد: در ساده ترین نگاه 
در  آتی  قراردادهای  پیاده سازی 
امکان  محصوالت،  ارزش  زنجیره 
برنامه ریزی بلندمدت برای تأمین مواد 
اولیه، تولید و فروش محصوالت را برای 

صنایع فراهم خواهد نمود.

در صورتی که صنایع بدون اتکا به ابزارهای پوشش 
ریسک مانند قراردادهای آتی همواره با ریسک نواسانات قیمت مواد 

اولیه و محصول نهایی مواجه خواهند بود.

نرخ کارمزد در بورس کاال پایین است

مدیرعامل بورس کاالی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: اینکه برخی از 
دوستان گالیه دارند که نرخ کارمزد بورس کاال به صرفه نیست باید 
گفت که چنین مسئله ای صحیح نیست و نرخ کارمزد بورس کاالی 

ایران نسبت به سایر کشورها بسیار پایین تر است. 

دریافت نیم در هزارم ارزش کل معامالت به عنوان کارمزد رقم باالیی 
محسوب نمی شود و در معامالت چندین میلیاردی تنها ۱۰ میلیون 
تومان هزینه کارمزد می شود که این هم به خاطر سهامداران بورس 

کاال است. 

وی در ادامه به چیـــالن گفت: از سوی دیگر متقاضیان بازار سهام 
این شرکت  به خــرید سهام  اقدام  فرابورس  از طــریق  می توانند 

کنند. 

از طریق کارمزد حاصل می شود،  اینکه درآمدهایی که  نکته دیگر 
معامالت  برای  قوی تر  زیرساخت هایی  ایجاد  در  آن  مصرف  عمده 

کاالیی است که در بورس کاال انجام می گیرد.
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پدرام سلطانی در گفت و گو با 
»چیالن« تصریح کرد:

طراحی بسته ای 
برای حل زنجیره 

پرتضاد فوالد 

 پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو 
با »چیالن« ضمن بیان این مطلب که ساختار هزینه در صنعت فوالد 
ایراد دارد به ما گفت: متاسفانه بعضا تصمیمات دولت، هزینه هایی را 

به واحدهای فوالدی تحمیل می کند. 

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، ساختار نامناسب هزینه، بهره وری 
و انباشت نیروی انسانی در صنعت فوالد ما ایرادات متعددی دارد 

بزرگی  واحدهای  موضوع  ترین  اصلی  مسائل  و همین 
است که اکنون زیان ده شده یا زیان های انباشته 

سنگینی دارند.
مسائل  این  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 
نداشت،  وجود  تحمیلی  تصمیمات  و 
فوالدی  شرکت های  اساسی  مشکل 
مثال  برای  نبود.  اولیه  مواد  کشور، 
سنگ  مورد  در  فعلی  شرایط  در 
آهن می بینیم که این ماده معدنی با 

قیمت پایین تری نسبت به فوالدسازان 
چینی به دست فوالدسازان ما می رسد و 

لجستیک،  هزینه های  پرداخت  با  چینی ها 
که  می کنند  تولید  محصوالتی  واردات  و  حمل 

قدرت رقابت با تولیدات ما یا سایر کشورها را دارند. 

انگیزه سرمایه گذاری در طول زنجیره ارزش فوالد ایجاد شود
بازرگانی جهان تصریح کرد:  اتاق های  عضو شورای عمومی اتحادیه 
در طول زنجیره ارزش فوالد باید به گونه ای برخورد شود که در 
همه بخش ها انگیزه کافی برای توسعه سرمایه گذاری ایجاد گردد. 
البته سازوکارهای مالیاتی و حذف معافیت های مالیاتی مواد معدنی 
و سنگ آهن تا حدودی تولیدکنندگان را به سمت خریداران داخلی 
سوق خواهد داد، به این شرط که یک معادله برد برد در معامالت در 

نظر گرفته شود و در پرداخت ها هم خوش حساب باشند.

این فعال بخش خصوصی در یک جمع بندی مشکل صنعت فوالد 
کشور را در صنایع بزرگ، ساختار هزینه و در واحدهایی که در حال 
راه اندازی و بهره برداری هستند، جانمایی و مقیاس کوچک آنها 

دانست.

چرا اقدام خاصی برای فوالدسازان انجام نداده ایم؟
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از این گفت و گو با 
چیالن به وجود انجمنی در اتاق بازرگانی برای پیگیری 
مسائل فوالدسازان و صنایع اشاره کرد و گفت: 
البته با وجود این انجمن، اتاق تاکنون اقدام 
نداده  انجام  فوالدسازان  برای  را  خاصی 
ارتباط  معموال  بزرگ  واحدهای  چون 
دولت  با  مستقیما  را  خود  مذاکرات 
برقرار می کنند و گویا احساس نیازی 

نسبت به اتاق بازرگانی نداشته اند.

اتاق بازرگانی باید در زنجیره ارزش 
فوالد وارد شود

در  باید  اتاق  معتقدم  داشت:  اظهار  سلطانی 
طراحی بسته و سازوکاری که توازن را در طول زنجیره 
ارزش فوالد ایجاد کند و بازگرداند، وارد شود چراکه فوالدی ها از یک 
سو با سنگ آهنی ها و از سوی دیگر با خریدار محصوالتشان مشکل 
دارند و باید این تضاد منافع مدیریت شود. ازجمله این سازوکارها 
می توان به مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، تغییرات حقوق 
دولتی، تغییر پروانه معادن بزرگ و فراهم کردن زمینه و امکانی که 
واحدهای فوالدی بتوانند سازوکار هزینه خود را اصالح کنند اشاره 

کرد. 
سلطانی افزود: این ها می تواند اجزای بسته ای باشد که در مجموع 
را  اساسی  فلـــزات  فـــوالد و صنایع  پرتــضاد  زنجیره  مشکالت 

حل کند.

مشکل صنایع بزرگ 
فوالد کشور در  ساختار هزینه 

و در واحدهای در حال بهره برداری
 و راه اندازی، جانمایی و مقیاس 

کوچک آنهاست.
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مدیرعامل شرکت ملی فوالد 
در گفت و گو با »چیالن«:

توسعه فوالد 
در چابهار و خلیج فارس 

در دستور کار است
 عبدالمجید شریفی، مدیرعامل شرکت ملی فوالد به چیالن گفت: 
در بندرعباس و به طور اخص در منطقه ویژه اقتصادی قصد داریم یک 
بسته ۱۰ میلیون تنی فوالد شکل دهیم. شریفی خبر داد که پیشنهاداتی 
هم از سوی کشورهای خارجی برای مشارکت در مناطق آزاد خلیج 
فارس و چابهار ارائه شده است و در حال بررسی این پیشنهادات هستیم.

در  فوالدی  گذاری های  سرمایه  تشویق  برای   
کرانه های خلیج فارس چه برنامه هایی در دست اجرا دارید؟

به  رسیدن  برای  داده،  نشان  کارشناسی  بندی های  جمع 
توسعه و ظرفیت سازی 55 میلیون تن فوالد، حاشیه 

خلیج فارس و دریای عمان به جهت آب، منابع 
کافی،  نقل  و  و حمل  ریلی  انرژی، خطوط 

گذاری  سرمایه  برای  بهتری  گزینه های 
است. از بعد دیگر، حمل و نقل یکی از 
اولیه  تامین مواد  ترین مسائل در  مهم 
و  صادرات محصول نهایی است که در 
تر  آسان  آن  به  دسترسی  ویژه  مناطق 

کشورهای  سوی  از  پیشنهاداتی  است. 
آزاد  مناطق  در  مشارکت  برای  خارجی 

خلیج فارس و چابهار ارائه شده است و ما در 
حال بررسی این پیشنهادات هستیم.

هم اکنون نیز در حوزه خلیج فارس و به طور خاص در 
منطقه ویژه اکنون چند شرکت فوالدی درحال فعالیت هستند  که 
یکی از این شرکت ها فوالد کاوه جنوب است که شمش و احیا آن به 
مرحله تولید رسیده و همین طور فوالد هرمزگان که از پیش در این 

منطقه فعال بود. 
دو طرح دیگر شامل گندله سازی مادکوش و مگامدول صبا نیز هستند 
که مادکوش پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد داشته و انتظار می رود سال 
آینده به بهره برداری برسد و دیگری پروژه مگامدول صبا که امیدوار 

هستیم امسال به بهره برداری برسد.
در بندرعباس و به طور اخص در منطقه ویژه قصد داریم یک بسته 
۱۰ میلیون تنی فوالد شکل دهیم و از شرکت ها دعوت شده و پس 

از بررسی های الزم این پروژه ها در قالب مشارکتی انجام می شود.

و  شکست  هم  فوالدی  طرح های  طلسم  باالخره   
چه  در  طرح ها  بقیه  رسید،  تولید  به  دشت  سپید  فوالد 

وضعیتی است؟
بله، شرکت ملی فوالد به عنوان مجری طرح های استانی، اولین طرح 
را بعد سال ها تاخیر با مشارکت فوالد مبارکه در آبان ماه سال جاری 
به بهره برداری رساند و برنامه ریزی شده است که سه طرح دیگر 
شامل شادگان، میانه و نی ریز تا پایان سال به بهره برداری رسد که 
نی ریز عقب تر از دو طرح دیگر است اما تمام تالشمان را می کنیم 
تا این طرح ها پیش از سال به بهره برداری برسند. زمانی که بازار، 
از لحاظ قیمت ها مساعدتر می شود زمان برای پیشبرد 
اهداف صنعتی فراهم می گردد. بنابراین با ابتکار 
مشارکینی  وزارت،  فکری  هم  با  و  ایمیدرو 
این  و  برای طرح های فوالدی گرفته شد 
تحولی  بود.  بخش  نتیجه  مشارکت ها 
ایجاد گردید و منابع مالی به پروژه های 
برای  همچنین  شد  تزریق  مربوطه 
با  آنها،  فوالدسازی  طرح های  فاینانس 
شرکت MCC مذاکراتی صورت گرفت 
مذاکرات  این  شدن  نهایی  حال  در  و 
نهایی  محصول  طرح ها  این  در  هستیم. 
شمش خواهد بود البته دو طرح شامل بافق و 
سبزوار با توجه به شرایط اقلیمی و گذشت ۱۰ سال 

از شروع آنها، شاهد تغییراتی خواهند بود.

دست  صادرات  در  بهتری  وضعیت  به  امسال   
یافتیم، نگاه شما به این آمارها چیست؟

دارد.  وجود  کشور  در  فوالد  تن  میلیون   ۱8 تولید  پتانسیل  امسال 
نکته خوبی که امسال در صنعت فوالد شاهد آن هستیم روند واردات 
و صادرات فوالد است که در طی سالیان گذشته واردات فوالدمان 
همواره از صادرات بیش تر بود حتی در مقطعی )حدود 5 سال قبل( 
واردات فوالد به 8 تا 9 میلیون تن رسیده بود اما امسال امیدواریم 
صادرات فوالد خام را به سطح ۶ میلیون تن برسانیم. این در حالی 

خواهد بود که در سال 94 بالغ بر 4 میلیون تن صادرات داشتیم. 

در بندرعباس و به طور 
اخص در منطقه ویژه قصد داریم 

یک بسته 10 میلیون تنی فوالد شکل 
دهیم و پس از بررسی های الزم این 
پروژه ها در قالب مشارکتی انجام 

می شود.
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پیش بینی مدیرعامل فوالد 
خراسان از سال 2017 

بهبود وضعیت فوالد 
در بازارهای جهانـی 

فوالد  مجتمع  شرکت  مدیرعامل  احمدی،  سید حسین    
خراسان ضمن تصریح این نکته که مجموعه ارزیابی ها نشان می دهد 
صنعت فوالد در مرحله پایانی رکود قرار دارد، به خبرنگار »چیالن« 
گفت: دوران رکود فوالد که بیش از دو سال است تداوم یافته، در 

بازارهای داخلی و بین المللی در حال سپری شدن است.

مجموعه  افزود:  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  مدیره  هیئت  عضو 
ترین  اصلی  عنوان  به  چین  ویژه  به  دنیا  سراسر  در  که  تحوالتی 
تولیدکنندگان فوالد، رخ می دهد بیانگر آن است که سال ۲۰۱۷، 

سال بهبود صنایع به ویژه صنعت فوالد است و این 
صنعت از آرامش و پایداری بهتری برخوردار 

خواهد بود.

مدیرعامل فوالد خراسان خاطرنشان 
نشان  بررسی ها  همچنین  کرد: 
هم  نفـــت  صنـــعت  می دهد 
مستقیــمی بر  اثرگذاری  که 
شرایط  دارد  فوالد  صنعت 
می کند.  تجربه  را  تری  مطلوب 
نفت در سال گذشته کاهش ۶۰ 

تا ۷۰ درصدی را شاهد بود و سبب 
شد همه صنایع از این روند کاهشی 

آسیب ببینند اما این صنعت هم رو به 
بهبود است.

وی شرایط فوالد در بازار ایران را نیز مورد بررسی قرار 
داد و گفت: موتور محرک صنعت فوالد بخش ساخت و ساز محسوب 
می شود اما متاسفانه هنوز تحول خاصی را در بخش عمرانی و ساخت 
و ساز مشاهده نکرده ایم. با این حال مجموعه تدابیر و تالش های 
دولت برای بهبود و رونق بخش مسکن نظیر بودجه های عمرانی و 
تسهیالتی که در بخش مسکن اختصاص خواهد یافت می تواند فوالد 

را در داخل فعال کند و تحرکی را در این بخش ایجاد کند.

احمدی تصریح کرد: آنچه که در شرایط فعلی شاهد آن هستیم، این 
است که علیرغم بهبود وضعیت فوالد در بازارهای جهانی، در داخل 
هم چنان این خال وجود دارد و حس می شود مصرف سرانه رو به 

کاهش است. 

این امر خطری بزرگ برای اشتغال و اقتصاد محسوب می شود و به 
میزانی که مصرف سرانه فوالد در کشور افزایش یابد می توان گفت 
کشور در مسیر رشد صنعتی حرکت کرده و تولید ناخالص داخلی 

)GDP( ارتقا یافته است.

وی ابراز امیدواری کرد که قطعا دولت تدابیری اندیشیده و امیدواریم 
همزمان  داخلی  تدابیر  با  بیرونی  اتفاقات  مجموعه 

شود تا فوالد از این وضعیت رهایی یابد.

 احمدی در خاتمه از راه اندازی طرح 
توسعه ای فوالدسازی شماره ۲ فوالد 
خراسان در آینده نزدیک خبر داد 
و گفت: طرح توسعه فوالدسازی 
شماره ۲ که ظرفیت تولید فوالد 
خام فوالد خراسان را به دو برابر 
شروع  مرحله  در  می رساند، 
راه اندازی آزمایشی بوده و کمتر 
از یک ماه آینده و با حضور مقامات 

آماده بهره برداری خواهد شد.

گفتنی است، این طرح با سرمایه گذاری 
۷۰۰ میلیارد تومانی عملیاتی شده و مجموع 
در  را  انتقالی  خطوط  و  برق  آب،  قبیل،  از  زیربناها 
خراسان دو برابر خواهد کرد و عمال ظرفیت تولید این مجتمع را به 

دو برابر شرایط فعلی می رساند. 

 

علیرغم بهبود وضعیت 
فوالد در بازارهای جهانی هم چنان 

در داخل مصرف سرانه فوالد رو به کاهش 
اســت. این امر خطری بزرگ برای اشتغال و 
اقتصاد محسوب می شود و امیدواریم دولت 

تدابیری اندیشید و مجموعه اتفاقات جهانی 
با تدابیر داخلی همزمان شــــود.

•مریم رحیمی
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معاون بازاریابی و فروش مجتمع 
ذوب آهن اصفهان در گفت و گو با »چیالن«:

نجات صنایع فوالد 
از مسیر کاهش بهای 

تمام شده ممکن است

مدیرعامل ورق خودرو چهارمحال و 
بختیاری به »چیالن« خبر داد:

برای تامین کل ورق 
مورد نیاز خودروسازان 

برنامه داریم
 احسان دشتیانه، معاون بازاریابی و فروش مجتمع ذوب آهن 
اصفهان در گفت و گو با »چیالن« با بیان اینکه بازار جهانی به نقطه 
اشباع رسیده و عرضه فراتر از تقاضا حرکت کرده است، دلیل اصلی 
بحران صنعت فوالد را همین مسئله عنوان کرد و گفت: در شرایط 
فعلی رقابت در دنیا بر روی کاهش بهای تمام شده است و کاهش 
بهای تمام شده میسر نخواهد شد مگر از طریق افزایش بهره وری.
دکتر دشتیانه در ادامه توضیح داد: در سال های آینده کارخانه هایی 
قدرت رقابت و بقا خواهند داشت که با افزایش بهره وری، بهای تمام 
شده خود را کاهش دهند چون دیگر چشم انداز مثبتی در خصوص 
افزایش چشمگیر قیمت ها وجود ندارد و آن چیزی که تعیین کننده 

رقابت در سال های آتی است، افزایش بهره وری می باشد.
نیست  چیزی  نیز  وری  بهره  افزایش  راهکار  گفت:  چیالن  به  وی 
پایین  تولید  افقی. واحدهای متعدد و سطوح  ادغام عمودی و  جز 
و  دولت  کمک های  اگر  و  نبوده  ور  بهره  محدود،  ظرفیت های  و 
حمایت ها و سیاست گذاری ها در حوزه تعرفه صورت نگیرد بسیاری 
از واحدها تعطیل خواهند شد. بنابراین بهترین راه غلبه بر این بحران، 
ادغام واحدهای کوچک و متوسط با یکدیگر و ادغام کل زنجیره با 

هم است.
معاون بازاریابی و فروش مجتمع ذوب آهن اصفهان با اشاره به این 
دارد،  وجود  نامتعادلی  شرایط  فوالد  تولید  زنجیره  در  که  موضوع 
گفت: راه حل تعادل بخشی کوتاه مدت، نظارت دولت و همکاری 
کارشناسان و انجمن ها برای تعیین قیمت و ایجاد تعادل در زنجیره  

در یک مقطع دو تا پنج ساله است اما راه حل پایدار، سرمایه گذاری 
افقــی و عمـــودی شرکت های فوالدی و دارا بودن سهام مناسبی از 

معادن، شرکت های حمل و نقل و شبکه توزیع می باشد.

چهارمحال  خودرو  ورق  مدیرعامل  اسماعیلی،  اصغر   
نیاز  مورد  تامین کل ورق  ما،  برنامه  اینکه  بر  تاکید  با  بختیاری  و 
خودروسازان است؛ در خصوص طرح استفاده از ورق های گالوانیزه 
به جای ورق سرد توسط خودروسازان به خبرنگار »چیالن« گفت: 
حدود یک سال و نیم است که این طرح در حال انجام است. در سال 
94 بالغ بر 4۰ هزار تن ورق گالوانیزه در هیمن راستا به خودروسازان 

تحویل داده شد تا در بدنه خودروها استفاده نمایند.
مدیرعامل ورق خودرو چهارمحال و بختیاری افزود: پیش از تولید 
این نوع ورق در داخل، ورق مورد نیاز خودروسازان از طریق واردات 
تایید  مورد  استانداردهای  با  مختلف  گریدهای  اما  می شد  تامین 
خودروسازان در کارخانه ورق خودرو چهارمحال و بختیاری تولید 
گردید و مورد قبول آنها قرار گرفت تاجایی که ثبت سفارش های 

خارجی خود را لغو کردند.
اسماعیلی رشد تحویل ورق تولیدی به خودروسازان را در سال جاری 
نسبت به سال 94، ۲5 درصد عنوان کرد و گفت: پیش بینی می شود 
امسال میزان ورق تحویل داده شده به خودروسازان از مرز 5۰ هزار 
تن بگذرد. تا سال ۲۰۱8 نیز باتوجه به تولیدات جدید خودروسازان 
تولید ورق از مرز ۱۰۰ هزار تن خواهد گذشت و تالش خواهیم کرد 
از  را  است  گالوانیزه  که  داخلی  قطعات  بدنه خودرو، کل  بر  عالوه 

تولیدات داخل استفاده کنیم.
نیاز  اعظم  بخش  حاضر  حال  در  خودرو  ورق  کرد:  خاطرنشان  وی 
خودروسازان را تامین می کند و از این رو به دنبال افزایش تولیداتمان هستیم. 
مدیرعامل ورق خودرو چهارمحال این خبر را نیز به خوانندگان داد که تا 
اوایل سال 9۷ اصالحاتی در خط تولید این کارخانه ایجاد خواهد شد تا 
بتوانیم گــریدهای آلیـــاژی پیشرفته را تولید کنـــیم و به تولید ورق 

بدنه اتومبیل هــم دست یابیم. 
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بزرگترین واحد تولید فوالد در خاورمیانه و شمال آفریقا هستیم
مبارکه  فوالد  مدیرعامل  سبحانی،  بهرام  دکتر  چیالن،  گزارش  به 
نظام  و  ایران  برای  افتخاری  مبارکه  فوالد  پروژه  گفت:  اصفهان 
ظرفیت  برابر  سه  با  اکنون  هم  اصفهان  مبارکه  فوالد  اسالمی است. 
ابتدای راه اندازی خود مشغول به کار است و هم اکنون با دارا بودن 
سه واحد فوالدسازی در کشور شامل فوالدمبارکه، فوالد سبا در لنجان 
و کارخانه فوالد هرمزگان در بندرعباس و پروژه های متعدد دیگر در 
بزرگترین  در حال حاضر  بختیاری  و  و چهارمحال  کاشان  خراسان، 
می آید. حساب  به  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  در  فوالد  تولید  واحد 

تدوین بودجه 96 فوالد مبارکه
دکتر سبحانی در ادامه صحبت های خود به تدوین بودجه 9۶ فوالد 
مبارکه هم پرداخت و گفت: در جلسه تدوین مفروضات بودجه 9۶ 
فوالد مبارکه در ابتدا برنامه های تولید، فروش، خرید و مالی شرکت 
و  اقدام  دست  در  توسعه های  اندازی  راه  لزوم  بر  آن  در  و  شد  ارائه 
تکمیل توسعه های نیمه تمام تاکید  شد. همچنین استفاده از حداکثر 
توان تولید ظرفیت های خطوط تولیدی شرکت، به ظرفیت رساندن 
توسعه های تکمیل شده ازجمله ماشین پنجم ریخته گری، پروژه توسعه 
سبا و سایر پروژه ها، در نظر گرفتن حقوق تمامی ذینفعان شرکت و 
لزوم توجه به مسائل زیست محیطی و تحقق سودآوری پایدار برای 
سهامداران شرکت و افزایش سودآوری با توجه به سرمایه گذاری های 
بود. جلسه  این  در  شده  مطرح  موضوعات  دیگر  از  شده  انجام 

35 درصد از محصوالت فوالد مبارکه صادر می شود
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به ۲3 دی ماه، سالروز راه اندازی این 
مجتمع، از کلیه دست اندرکارانی که در احداث این پروژه مشارکت و 
همکاری داشتند تقدیر کرد و با تاکید بر اینکه آنچه امروز به یادگار 
مانده، یادگار دسترنج و زحمات گذشته و تالش و همدلی افراد بسیاری 
است، خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از تجهیزات این پروژه در زمان 
جنگ 8 ساله اتفاق افتاد و در چنین شرایطی این شرکت فوالدی شکل 
گرفته که هم اکنون افتخاری برای ایران به حساب می آید، به گونه ای 
که 35 درصد از محصوالت این شرکت به خارج از کشور صادر می شود 

که ۶۰ درصد آن به اروپا و به قلب تولید فوالد جهان صادر می شود.

ظرفیت تولید فوالد مبارکه در سال 96 به 10 میلیون می رسد
دکتر سبحانی به طرح های توسعه این شرکت هم پرداخت و گفت: 
در حال حاضر فوالد مبارکه اصفهان ساالنه ۷.5 میلیون تن فوالد در 
کشور تولید می کند که این رقم حدود 5۰ درصد فوالد تولیدی در 
کشور است که با اجرای طرح های توسعه، ظرفیت تولید در سال آینده 

به ۱۰.3 میلیون تن افزایش می یابد. 
مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: براساس سند توسعه فوالد کشور، حجم 
تولید فوالد در کشور باید به رقم 55 میلیون تن در سال برسد که 5۰ 
درصد از این تولید بر عهده مجتمع فوالد مبارکه گذاشته شده است.

برداشت آب فوالد مبارکه اندک است
این عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان، میزان مصرف آب فوالد 
مبارکه را بالغ بر ۲۷ میلیون متر مکعب دانست و اظهار داشت: فوالد 
مبارکه اصفهان در طول سال، قریب به ۲۷ میلیون متر مکعب آب 
به  بوده،  اندک  آب،  برداشت  این  که  می کند  برداشت  آبی  منابع  از 
گونه ای که تاثیری در جریان رودخانه زاینده رود در زمانی که آب 
جاری است، ایجاد نمی کند. این در حالی است که براساس آمار وزارت 
نیرو، قریب به 9۲ درصد از منابع آبی کشور، تنها در بخش کشاورزی 
مصرف می شود و ۶ درصد آن در بخش شرب و مابقی در بخش صنعت 
استفاده می شود که این رقم، مصرف بسیار ناچیزی است و با توجه 
به ضریب اشتغالی که این صنعت به نسبت صنعت کشاورزی ایجاد 
به جاست که در  به صرفه است و  می کند، بسیار منطقی و مقرون 
برنامه های مدیریت منابع آب بخش برنامه ریزی بیشتری برای حمایت 

از صنعت صورت گیرد.

20درصد رشد صادرات داشته ایم
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان به صادرات نزدیک به یک میلیون و 
3۷۲ هزار تنی این شرکت اشاره کرد و گفت: این رقم در مدت 9 ماه 
حاصل شده که رشد ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته 
است. عمده صادرات ما نیز در این مدت کالف گرم با حجم حدود 8۷۰ 
هزار تن بوده است. گفتنی است، براساس آمار، فوالد مبارکه دومین 
صادرکننده برتر کشور در 9 ماهه نخست امسال بود که بعد از فوالد 

خوزستان در رتبه دوم قرار گرفت.



فوالد تاراز رکورد تولید 
1100 تنی روزانه را شکست و برنامه 

داریم تا پایان سال ماهانه 10 هزار تن 
تولید داشته باشیم که خوشبختانه 

در ماه های نخست توانسته ایم به این 
تولید دست یابیم

رضاپور در گفتگو با »چیالن« خبر داد:

عراق و ایتالیا مقصد 
نخستین محموله های 

صادراتی فوالد تاراز

 مجید رضاپور، مدیرعامل شرکت صنایع ورق های پوششدار 
گام، صادرات  اولین  در  این شرکت  اینکه  بیان  با  تاراز چهارمحال 
به خبرنگارچیالن گفت:  دارد،  برنامه خود  در  را  عراق  و  ایتالیا  به 
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، قرار است حداقل 3۰ درصد از 

محصوالت تولیدی مجموعه تاراز صادر گردد. 

وی افزود: با توجه به اینکه حدود 3 ماه از زمان راه اندازی مجتمع 
می گذرد، اولین محموله صادراتی به کشور عراق و ایتالیا را در دستور 
کار داریم که این در نوع خود یک موفقیت برای شرکت به حساب 

می آید.
برای  زیادی  مذاکرات  البته  داد:  ادامه  رضاپور 

گالوالوم صورت  و  گالوانیزه  ورق  صادرات 
نیز  زیادی  درخواست های  و  گرفته 

تولیدی  ورق های  چراکه  است  بوده 
این مجتمع با استانداردهای مورد 
تایید اروپا مطابقت دارد و از این 
رو چشم انداز خوبی برای صادرات 

تولیداتمان متصور هستیم.
وی در ادامه به ثبت رکورد تولید 

ماه های  همان  در  مجتمع  این  در 
تاراز  فوالد  گفت:  و  کرد  اشاره  اولیه 

رکورد تولید ۱۱۰۰ تنی روزانه را شکست 
تا پایان سال ماهانه ۱۰ هزار  و برنامه داریم 

تن تولید داشته باشیم که خوشبختانه در ماه های 
نخست توانسته ایم به این تولید دست یابیم.

مدیرعامل شرکت صنایع ورق های پوششدار تاراز چهارمحال تصریح 
کرد: در سال آینده ظرفیت تولید ماهیانه ۲۰ هزار تن را در دستور 
کار داریم که در این راستا تمهیدات الزم جهت تامین مواد اولیه آن 

صورت گرفته است. 
همچنین در آینده ای نزدیک ورق گالوالوم تولیدی این شرکت هم 

در بازار عرضه خواهد شد.

تاراز  وی به مذاکراتی که پیرامون اجرای طرح توسعه ای شرکت 
به  زمینه  این  در  مذاکرات  کرد:  تاکید  و  پرداخت  نیز  شده  انجام 

مراحل نهایی رسیده و رو به اتمام است. 
عالوه براین پیرو سفر معاون اول رئیس جمهور، مقرر شد یک واحد 
به  دشت  سفید  فوالد  تولید  خط  امتداد  در  منطقه  در  گرم  نورد 

ظرفیت یک میلیون تن احداث شود. 
در ادامه نیز قرار است با مشارکت مجموعه های مستقر در استان 
یا  مبارکه  فوالد  و  بختیاری  و  چهارمحال  خودرو  ورق  تاراز،  نظیر 
نورد  یا  اسیدشویی  احداث یک خط  به  فوالد سفید دشت نسبت 
است  انجام  آن در حال  اقدام گردد که مطالعات  سرد 
و هر زمان نهایی شود عملیات اجرایی آن آغاز 

خواهــد شد.
فوالد  مجتمع  مزیت های  از  یکی  وی 
تاراز را استفاده از قانـون معافیـــت 
5 ساله مالیاتی دانست و خاطرنشان 
به طور  امر صادرات هم  کرد: در 
مالیاتی  معافیت  از  خود  به  خود 

استفاده می شود. 
صنایع  کارخانه  است،  ذکر  شایان 
ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال 
معاون  جهانگیری،  اسحاق  حضور  با 
اول رئیس جمهــــور در ۱8 آذر بــــه 

بهره برداری رسید.
این شرکت با سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد ریال، قرار 

است ساالنه 33۰ هزار تن ورق گالوانیزه و گالوالوم تولید کند.
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  نشریه چیالن در این شماره، نشستی صمیمی با مهندس 
تولیدکنندگان  انجمن  مدیره  هیئت  عضو  شهرستانی،  رضا  سید 
انجمن  دبیر  سلطانی،  خلیفه  رسول  سید  مهندس  و  ایران  فوالد 
تولیدکنندگان فوالد ایران ترتیب داد تا »نگاه نو به بهره وری« در 

زنجیره فوالد و سهم هر عامل بهره وری داشته باشیم.

  اگر موافق باشید در ابتدا درباره عوامل موثر بر 
بهره وری در زنجیره فوالد و سهم هر عامل به گفت و گو 

بپردازیم.
مهندس شهرستانی: بله، با کسب اجازه از آقای خلیفه سلطانی، 
در آغاز باید به این مطلب را عنوان کرد که فوالد صنعتی انرژی بر 
است و انرژی از جمله موضوعاتی است که همواره بر روی آن بحث 
به  بعد  انسانی است و در گام  نیروی  جدی می شود. مسئله دیگر 
جهت حجم و وزن باالیی که در این صنعت تولید و جابجا می شود، 
فوالد  موارد ذکر شده،  بر  برویم. عالوه  نقل  و  به سراغ حمل  باید 
صنعتی است که برای رسیدن به توجیه اقتصادی باید تولید انبوه 
شود که این امر هم مستلزم نقدینگی و سرمایه گذاری باالست. نکات 
مطرح شده مواردی است که بهره وری در آنها موثر می باشد و روی 
آوردن به تکنولوژی های جدید می تواند به آنها کمک کنند. تغییر در 
تکنولوژی های موجود، یا استفاده از تجهیزات به روز و الگوبرداری از 
کشورهایی که در صنعت فوالد شناخته شده هستند می تواند باعث 

بهبود عملکرد شود.
در طرح های توجیه اقتصادی کشور ما، سرمایه در گردش و بازگشت 
سرمایه، 3 تا ۶ ماه عنوان می شود درحالی که کشوری مانند ژاپن 
به  این مسئله  است.  رسیده  و 8 ساعت  روز  زیر یک  به  عدد  این 
سیاست های دولت، وضعیت حمل و نقل و دسترسی به مواد اولیه 
باز می گردد. درحالی که اگر شرایط مطلوب حاکم شود، بهره وری 

شرکت ها هم افزایش خواهد یافت.  

به نظر می رسد در کشور ما که هزینه های مالی باالست، اگر زمان 
بازگشت سرمایه کاهش یابد، شاهد کاهش هزینه های واحدها هم 
خواهیم بود و این اعداد در صنعتی همچون فوالد به وضوح خود را 

نشان می دهد.
در بخش نیروی انسانی نیز شاهد هستیم که تناژ تولیدی هر نفر به 
طور روزانه در شرکت های فوالدی کشور تفاوت های زیادی با یکدیگر 
و با استانداردهای جهانی دارد اما اگر بتوانیم مقدار تناژ تولید را با 
کاهش نیروی انسانی افزایش دهیم خواهیم توانست بهره وری نیروی 
انسانی را افزایش دهیم اما در حوزه حمل و نقل، دسترسی به مواد 
اولیه و حمل، موضوعی است که باید برای افزایش بهره وری مورد 
انتقال  یا  اولیه درب معادن  بر روی مواد  توجه قرار گیرد. فرآوری 
مواد خام و در نهایت دسترسی به بازارهای فروش و مصرف ازجمله 

مواردی است که باید به آنها توجه شود.
در یک کالم، برای آنکه بهره وری افزایش یابد، توجه به تمامی این 
موارد، جانمایی ها، تکنولوژی و حتی سرمایه گذاری ها مهم است. 
باید بدانیم، رسیدن به بهره وری هزینه بر است و حتی نمی توان 
برای تمامی واحدها نسخه واحدی پیچید. از اینرو انجمن می تواند 
مرکزی برای جمع آوری اطالعات واحدها و معرفی مشاورانی باشد 

که می توانند شرکت ها را در زمینه ارتقا بهره وری یاری رسانند.

مهندس خلیفه سلطانی: با تشکر از آقای مهندس شهرستانی، به 
نظر بنده در حوزه تکنولوژی های نو در کشور خوب پیش رفته ایم 
اما در انتقال دانش فنی عملکرد خوبی نداشتیم و باید روی آن کار 
انجام شود چون تکنولوژی لوکس گرایی نیست و دانش  بیشتری 
فنی نیاز دارد. بهره وری یک علم انتزاعی نیست بلکه از روز تولد یک 
صنعت معنا و مفهوم پیدا می کند. بهره وری با همه اجزاء و مقوالت 
یک ساختار زنده عجین است. متاسفانه به دلیل اینکه به موضوعی 
تحت عنوان بهره وری به عنوان »فضای زندگی یک صنعت« توجه 

• سید احمد عسکری
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فرض کنید کارخانه های فوالدسازی و نورد به کنار دریا منتقل شوند، می دانیم که از هر یک از این فرآیندها یک گاز خروجی 
بدست می آید که دارای دمای باالیی است. اگر این گاز خروجی به مبدل حرارتی انتقال یابد می توان از آن برق استحصال کرد 
و گاز خروجی از این مرحله نیز برای آب شیرین کن و تولید آب آماده است. پس فوالد می تواند ایجاد کننده فضای زیست 

باشد نه دشمن محیط زیست.

نگاهی نو به بهره وری در نشست »چیالن«
با عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن 

تولیدکنندگان فوالد

فوالد قاتل آب نیست
تولیدکننده آب 

است!



نمی کنیم در نتیجه عمر مفید واحدهای صنعتی ما به طور متوسط 
۲سال است!

بهره وری یعنی فضای زیست و حیات یک صنعت که در کشور از 
همان روز نخست به آن بی توجهی شده است.

مثال  برای  می شود  شماری  بی  و  متعدد  عوامل  شامل  وری  بهره 
می توان گفت بهره وری گویای سطح توسعه یافتگی صنایع است. در 
ایران مقیاس صنایع کوچک است و این نشان دهنده آن است که 
از روز اول با مفهوم بهره وری بیگانه بوده ایم. این در حالی است که 
همواره باید به این مسئله فکر کرد که چگونه می توان از یک بهره 
وری باالتری در آینده برخوردار باشیم؟ در گذشته ماندن، سبب شده 
وقتی به زمان حال می رسیم قادر به تصمیم گیری نباشیم و از سوی 

دیگر آینده را هیچ گاه نبینیم.
باید از همان دریچه ای که دنیا از آن به موضوعاتی مثل فوالد نگاه 
اینکه  باشیم.  برای گفتن داشته  بتوانیم حرفی  تا  بنگریم  می کند، 
اثربخش  داده  انجام  ما  اقدامی برای  چه  دولت  بگوییم  و  بنشینیم 
از  بسیاری  مانند  است  نیست. الزم  نیست، چون همه چیز دولت 
واحدهای  خودشان  شرکت ها  آنجا  در  که  کنیم  عمل  کشورهایی 

تحقیق و توسعه برای بررسی عملکرد و روند حال و آینده دارند.
فوالد در عصر حاضر که قرن سه مهندسی انرژی، محیط زیست و 
مواد است و سایر رشته ها در خدمت این سه مواد هستند قرار دارد. 
جالب است که ایران در هر سه حوزه این مهندسی ها حضور دارد 
و اگر در همه این زمینه ها خالقیت نداشته باشیم قطعا با مشکل 

مواجه خواهیم شد.

  همین نگاه جهانی و رو به آینده در بهره وری که 
جنابعالی و مهندس شهرستانی به آن اشاره کردند را در 
بحث ادامه می دهیم و همچنین بحث درباره جدی ترین 
تحقیقات جهانی و اقداماتی که در حوزه بهره وری در حال 

اجراست؟
مهندس خلیفه سلطانی: یکی از فوالدسازان بزرگ دنیا، چند آیتم 
را در توسعه فلزات با محوریت فوالد مورد بررسی قرار داده است و 
اگر ما هم بخواهیم فضای بهره ور آینده را تصویر کنیم باید به این 

موارد توجه کنیم.
اولین آیتم، مصرف کک است، طبق تحقیقات این فوالدساز، مصرف 
کک باید کاهش یابد و زغال حرارتی جایگزین گردد چراکه معتقدند 
کک یک فرایند گرماگیری دارد که سبب افزایش مصرف انرژی و 
تولید بیشتر منوکسید کربن می شود. این کوچک ترین چیزی است 
که فوالدسازان بزرگ دنیا به سمت آن در حرکت هستند و می بینیم 
که در کوره بلندها با مصرف زغال حرارتی و گاز، در حال کاهش 
مصرف کک هستند. ذوب آهن اصفهان هم باید به این سمت حرکت 
کند و خوشبختانه ذوب آهن پروژه ای با ساینااستیل تعریف کرده و 

در حال عملیاتی کردن آن است.
محور دیگری که فوالدسازان دنیا در حال دنبال کردن آن هستند، به 
حداقل رساندن مصرف کربن در احیای آهن و استفاده از هیدروژن 
در این فرایند است. تکنولوژی میدرکس که جایگزین کوره بلند شده 

در راستای تحقق این محور بوده است و خوشبختانه ایران از 3۰ سال 
وارد این مسیر شده است اما تکنولوژی های جدید درحال جایگزین 
شدن با روش میدرکس هستند و ما هم باید حواسمان را جمع کنیم 
که عقب نمانیم و درجا نزنیم چراکه دنیا در این مسیر قرار گرفته 
است.حتی در جهان کاتالیست هایی طراحی و تولید شده است که 

سبب می شود احیای آهن صد در صد با هیدروژن انجام شود. 
که  است  مواردی  دیگر  از  خروجی  گازهای  از  انرژی  استحصال 
می توان برای دستیابی به بهره وری باالتر به آن توجه کرد. برای 
مثال ارزیابی شده که از واحدهای نورد فوالد مبارکه می توان 5۰ 
مگاوات برق تولید کرد و براساس همین موضوع، پروژه ای توسط 

فوالد مبارکه تعریف شده است.
در جهان همچنین برای مسائل زیست محیطی بر روی الکترولیز 

آهن کار شده تا در تصفیه مذاب اصال گازی متصاعد نشود.  
اگر ندانیم آینده صنعت فوالد به چه سمت و سویی می رود نمی توانیم 
موفق باشیم درحالی که باید این مسیر جلوی صنعتگران ایرانی باز 

شود تا بزرگ، نواندیشانه، انرژیک و زیست محیطی فکر کنند.
مهندس شهرستانی: برای مثال در صنایع برقی و الکترونیکی برای 
تبدیل   DC به   AC برق  کوره ها،  در  مصرفی  برق  مصرف  کاهش 
می شود. تمامی این تکنولوژی ها سبب افزایش بهره وری و کاهش 

قیمت تمام شده می شود.
شرکت هایی در شرایط فعلی موفق خواهند بود که در همه زمینه ها 
خود را ارتقا دهند. بحث زیست محیطی و آب یکی از موضوعاتی است 
که اکنون به عنوان اصلی ترین چالش صنعت فوالد شناخته می شود 
پس باید به سمت تکنولوژی هایی برویم که موجب کاهش یا حذف 
آب شود. برای مثال در واحد خودمان پروژه ای را تعریف کرده ایم 
که مصرف آب در بخشی از این پروسه را به صفر می رساند. این پروژه 
در مرحله نهایی است که البته به جهت مشکالت مالی متوقف شده 
است. در این پروژه قرار است سنگ آهن به کنسانتره تبدیل شده 
و مستقیما از کنسانتره احیا شود. در زمینه فوالدسازی هم می توان 
برج های خنک کننده را به سمت فرایند خشک سوق داد هرچند که 
هزینه های سرمایه ای نسبتا باالیی را می طلبد. اما فراموش نکنیم 
که بخشی از این حرکت ها به تصمیم و سیاست گذاری دولت باز 
می گردد تا سبب تشویق سرمایه گذاران برای رفتن به این سمت شود.

  آیا در صـــدور مجوزهای جدید به شاخص های 
بهره وری مثل جانمایی صحیح و مقیاس تولید توجه می شود؟
مهندس خلیفه سلطانی: نمی خواهیم از یک نفر یا یک تشکیالت 
انتقاد کنیم؛ فضای عمومی مدنظر است. این مباحث باید انجام شود تا 
شاهد رشد صنایع باشیم. هدف زیر سوال بردن فرد یا ارگان خاصی 
نیست چون در بحث مجوزها هم آن فردی که درخواست می دهد 
مقصر است و هم آن کسی که این درخواست را پاسخ می دهد. با 
یک نگرش سیستمی به موضوع بهره وری باید نگاه کرد. بهره وری 
نماد رشد اجتماعی و توسعه یافتگی صنعتی کشورهاست. یعنی تمام 

جامعه باید آن را بخواهد.
بهره وری چیزی است که باید همگی دانش آن را پیدا کنیم درحالی 
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که می بینیم به دلیل نبود آینده نگری، به عنوان مثال در جانمایی 
واحدهای فوالدی اشتباه عمل کرده ایم و در نهایت چون آن محل از 
لحاظ ساختاری، اقلیم مناسبی برای صنعت نبوده باید تعطیل شود. 
یا برای مثال نگاه به مسئله حمل و نقل و نداشتن دید روشنی نسبت 
به آن، قطعا شرکت ها را در تامین و حمل مواد اولیه شرکت هایشان 
از  بخشی  در  ما  کارخانه های  از  هریک  می کند.  مواجه  مشکل  با 
فرایندشان دچار مشکل هستند اما اگر تمام موضوعات مطالعه شود و 
آینده نگری در آنها لحاظ گردد، سرمایه گذاری بهتری انجام خواهد 
شد. به عنوان نمونه این اتفاق نظر وجود دارد که واحدهای کنسانتره 
باید درب معادن باشند، گندله می تواند درب معدن احداث شود اما 
اگر به جای دیگر انتقال یافت موردی ندارد اما از آهن اسفنجی تا 
فوالد حتما باید به کنار دریا منتقل شود چراکه در آینده بیشتر این 

محصوالت نه برای نیاز داخلی بلکه جنبه صادارتی دارند.

و  صنعت  زیست  فضای  عنوان  به  بهره وری    
دوستدار محیط زیست چگونه تحقق می یابد؟

مهندس خلیفه سلطانی: خب، فوالد یک مسئله زیست محیطی 
است. این در حالی است که در کشور هم به گونه ای جا افتاده که 
فوالد قاتل آب است درصورتی که این طور نیست و اگر با یک نگرش 
رو به آینده به آن نگاه کنیم، فوالد نه تنها قاتل آب و محیط زیست 
نیست بلکه می تواند تولیدکننده آب، حیات بخش و دوست محیط 

زیست باشد.
فرض کنید کارخانه های فوالدسازی و نورد به کنار دریا منتقل شوند، 
بدست  گاز خروجی  یک  فرآیندها  این  از  یک  هر  از  که  می دانیم 

می آید که دارای دمای باالیی است.
اگر این گاز خروجی به مبدل حرارتی انتقال یابد می توان از آن برق 
برای آب شیرین  نیز  این مرحله  از  استحصال کرد و گاز خروجی 
کن و تولید آب آماده است. پس فوالد می تواند ایجاد کننده فضای 

زیست باشد.
نظیر  ساحلی  مناطق  و  آب  کنار  به  می توانند  فوالدی  پلنت های 
جاسک تا مکران منتقل شوند و در این نوار تقریبا 5۰ کیلومتری در 
5۰۰ کیلومتری که به اندازه یک کشور گسترش دارد می توان برای 
مثال پنج کارخانه فوالدی احداث کرد و با استفاده از شیرین کردن 
آب دریا از فرایند تولید فوالد، می توان کشاورزی را در این منطقه را 

توسعه داد و حیات نسل های جدید را تضمین کرد. 
پس فوالد می تواند ایجاد فضای زیست کند و تهدیدها را به فرصــت 

تبدیل کند.
وقتی می خواهیم به بهره وری بپردازیم، دیگر نباید به سراغ مسائلی 
به  اگر  و  هستیم  آن  شنیدن  و  گفتن  از  همگی خسته  که  برویم 
مفاهیم بهره وری به خوبی پی ببریم شاهد زیرو رو شدن اندیشه ها 
و رویکردها خواهیم بود ولی مطمئن باشیم که دولت با یک برنامه 
که  کند  ایجاد  ور  بهره  فوالدی  صنعت  می تواند  صحیح  ریزی 

تضمین کننده اشتغال در کشور است. 

  با این تفاصیل، آیا فضای بهره وری در صنعت 
برخی  کرد  ادعا  می توان  یا  است  خاکستری  ما  فوالد 
نشانه ها مثل رکورد جدید صادرات فوالد نشانگر بهبود 

بهره وری در برخی از بخش ها است؟
مهندس خلیفه سلطانی: قطعا پیشرفت داشته ایم، قبال صادرات 
فوالدمان ۲۰۰ هزار تن بود و اکنون به ۶ میلیون تن رسیده و زمانی 
که قیمت های صادراتی مان باالتر از قیمت داخلی است یعنی درست 

پیش رفته ایم و مسیرمان منطقی بوده است.
باید صنعتی در کشور راه اندازی کنیم که به قیمت و بهای تمام شده 
بین المللی احداث شود نه اینکه ماشین آالت را با قیمت های باال 
وارد کنیم و به زور یارانه و سوبسید صنعت را پابرجا نگه داریم. البته 
نمی گویم یارانه حذف شود بلکه یارانه باید باشد به شرط آنکه درست 
استفاده هزینه شود و عرصه زندگی ایجاد کند نه اینکه سوبسید در 

راستای حفظ نیروی کار فعلی داده شود. 
مهندس شهرستانی: بله مدیریت سوبسید انرژی و مواد اولیه و 
غیره مهم است، شما سوبسید در صنعت خودرو را ببینید. مایه تاسف 
جای  به  دهه  چندین  اما طی  کردیم  شروع  هیوندای  با  که  است 
پیشرفت، پسرفت کرده ایم و در صنعت خودروسازی حرفی برای 

گفتن نداریم.
نکته آخر در خصوص بهره  وری و با تأکید بر بهره وری انرژی هم 
اینکه آمریکا بعد از افزایش قیمت نفت، وابستگی خود را از نفت 4۰ 
درصد کاهش داد و به سمت انرژی های نو در حرکت است ما هم 
باید به آسیب شناسی جایگاه انرژی، نیروی انسانی و تکنولوژی در 
صنعت فوالد بپردازیم و مطمئناً با این تفکر و برنامه ریزی به نتیجه 

مطلوب حاصل می رسیم.

بهره وری، فضای زندگی یک صنعت است و از روز تولد یک  ½
صنعت معنا پیدا می کند.

برای  ½ نمی توان  و  است  بر  هزینه  وری  بهره  به  رسیدن 
تمامی واحدها نسخه واحدی پیچید.

در حوزه تکنولوژی های نو خوب پیش رفته ایم اما در انتقال  ½
دانش فنی عملکرد خوبی نداشتیم.

کاهش  ½ شاهد  یابد،  کاهش  سرمایه  بازگشت  زمان  اگر 
هزینه های واحدهای فوالدی هم خواهیم بود.

فوالد می تواند ایجاد کننده فضای زیست باشد. ½

تکنیک های فنی بهره وری: جایگزین شدن زغال حرارتی  ½
به جای مصرف کک، استفاده از هیدروژن در احیای آهن، 

استهصال انرژی از گازهای خروجی

با توجه به بحران آب در کشور، به سمت تکنولوژی هایی  ½
برویم که موجب کاهش یا حذف آب شود.

در جانمایی واحدهای فوالدی اشتباه عمل کرده ایم. ½

نکات مهم نشست

56



57

w
w

w
.c

hi
la

no
nl

in
e.

co
m

 اسداله فرشاد، مدیرعامل آهن و فوالد غدیر ایرانیان در گفت 
و گو با چیالن به این دستاورد مهم اشاره کرد و گفت: می دانیم که در 
صنعت احیا مستقیم، طراحی مدول های میدرکس به گونه ای است که 
به ازای هر تن آهن اسفنجی ۱.۲ مترمکعب آب نیاز دارد اما توانستیم 

مصرف آب را به زیر  ۰.۶5 مترمکعب در هر تن کاهش دهیم.
روش  به  تنی  هزار   8۰۰ کارخانه  یک  دیگر  تعبیر  به  افزود:  فرشاد 
میدرکس که به 45 لیتر بر ثانیه نیازمند است اکنون مصرف آب آن 
به زیر ۲۶ لیتر بر ثانیه تقلیل یافته و این دستاورد تکنولوژیک از طرف 

غدیر ایرانیان به میدرکس ارائه شده است.

راهی طوالنی در بهبود شاخص های بهره وری صنعت فوالد در 
پیش داریم

مدیرعامل آهن و فوالد غدیر ایرانیان در پاسخ به سوال راهکار افزایش 
بهره وری شرکت های فوالدی در ایران گفت: از نظر بهبود شاخص های 
بهره وری، کل زنجیره ارزش فوالد ایران راهی طوالنی در پیش دارد 
از  باید گام های اساسی برداشته شود. بخشی  که طی نشده است و 
و  بروز  را  تجهیزات  اگر  یعنی  می گردد  باز  تکنولوژی  سطح  به  آن 
مدرن نکنیم یا سرمایه گذاری های جدید در این زمینه انجام ندهیم 
و بخواهیم با سطوح تکنولوژی های قدیمی تر و اتوماسیون پایین تر 
به فعالیت خود ادامه دهیم بدون شک شرکت های تولیدی که سطح 
تولیداتشان قابل مقایسه با شرکت های تولیدکننده بزرگ نیست؛ قطعا 
در  داشت.  خواهند  باالتری  شده  تمام  قیمت  و  تر  پایین  وری  بهره 
نتیجه امکان ماندگاری آنها در بازار رقابتی فعلی قدری دشوار است. 

چگونه به صنعت فوالد "کم آب خواه" برسیم؟
شرکت های  عمده  داد:  ادامه  ایرانیان  غدیر  فوالد  و  آهن  مدیرعامل 
فوالدی ما صنایعی هستند که نیازمند آب می باشند و تمامی ماشین ها 
در تولید فوالدمان "پُر آب خواه" هستند اما امروزه گام های اساسی در 
زمینه تقلیل مصرف آب و تبدیل این صنعت به "صنعت کم آب خواه" 
برداشته شده است. به طور مثال اگر تکنولوژی کوره بلند، کنورتور و 
ریخته گری های قدیمی و حتی کارخانه های نورد مورد مقایسه قرار 
گیرند خواهیم دید که در این فرایندها برای خنک کردن تجهیزات 
استفاده  به پساب می شود  و آب هایی که منجر  باز  مدار  از آب های 
می گردد درحالی که امروزه آب مجددا در مدار مصرف قرار می گیرد یا 
بسیاری از مدارات خنک کننده ماشین آالت، هوا خنک کن شده اند.

با  باز  باال  کننده  خنک  برج های  نصب  از  بتوانیم  باید  طور  همین 
تبخیر زیاد و مصرف حجم وسیع آب جلوگیری کرده و با جایگزینی 

تکنولوژی های روز مصرف آب را کاهش دهیم.  
 

ایمیدرو شرکت های برتر بهره ور فوالدی را رتبه بندی می کند
فرشاد به اقدام ایمیدرو برای رتبه بندی شرکت های فوالدی برتر در 
زمینه بهره وری پرداخت و اظهار داشت: در زمینه شاخص های بهره 
وری کار خوبی توسط ایمیدرو ظرف سال های گذشته انجام شده و 
این سازمان 5 سالی است که شاخص های بهره وری را در چند زمینه 
شامل قیمت تمام شده، هزینه نیروی انسانی، بهره وری نیروی کار، 
و  سرمایه  اولیه، شاخص  مواد  و  برق  گاز،  آب،  مصارف  شاخص های 
سودآوری طرح ها و نیز شاخص های تکنولوژی در ۶۰ شرکت صرفا 

فوالدی مورد مطالعه دقیق قرار داده است. 
وی افزود: این شاخص ها در ۶۰ شرکت با یکدیگر مورد مقایسه قرار 
گرفتند و نتایج این تحقیق ظرف ماه های آینده توسط این سازمان منتشر 
خواهد شد و در زنجیره ارزش فوالد، شرکت های بهره ور برتر هم به لحاظ 
بازده نیروی کار، نیروی انسانی و بهره وری سرمایه و هم به لحاظ فنی و 
اقتصادی که برای مقایسه بهره وری صنایع پایین دست فوالد از درجه 
اهمیت باالیی برخوردارند معرفی خواهند شد. عالوه بر ایمیدرو، سازمان 
ملی بهره وری نیز در حال انجام اقدام مشابهی در زمینه فوالد است.

ارزش واقعی کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی پرداخت شود
فرشاد به مسئله حرکت های توسعه ای صنایع پایین دستی نیز پرداخت 
و تصریح کرد: اگر برای 55 میلیون تن فوالد به دنبال ارتقای ظرفیت 
در چادرملو یا گل گهر هستیم باید این شرایط برای آنها مهیا شود 
و بدانیم اگر ارزش واقعی کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی پرداخته 
نشود، صنایع پایین دست فوالد نمی توانند حرکت های توسعه ای خود 

را انجام دهند.
ایرانیان معتقد است صحبت در مورد  مدیرعامل آهن و فوالد غدیر 
زنجیره ارزش صحبت دقیقی نیست به تعبیر دیگر، بخش قابل توجهی 
تولید  تا  معدن  از  که  است  این  از  متاثر  فوالد  پایین دست  سود  از 
نمی بیند  را  جدید  گذاری  سرمایه  از  ناشی  افزوده  ارزش  کنسانتره 
بنابراین سهم استهالک سرمایه، قطعات یدکی، سرمایه گذاری های 
جدید اگر لحاظ شود باید تدبیری اندیشیده شود که بتواند روند تامین 

مواد اولیه زنجیره فوالد تحقق پیدا کند.

مدیرعامل آهن و فوالد غدیر ایرانیــان 
در گفت و گو با »چیالن«:

مصرف آب در تولیــد 
آهن اسفنجـی را 
کاهــش داده ایم
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  آخرین روزهای مهرماه امسال، شاهد افتتاح فاز اول واحد 
اسمی ۱.۲میلیون  ظرفیت  به  کیش  جنوب  کاوه  فوالد  فوالدسازی 
تن شمش فوالدی، با حضور معاون اول رئیس جمهور بودیم. این 
کارخانه متعلق به هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس بوده و 
به گفته مهندس اتابک، مدیرعامل این هلدینگ، احداث این کارخانه 
انقالب  مستضعفان  بنیاد  گذاری های  سرمایه  ترین  بزرگ  از  یکی 
بر اساس رسالت محرومیت زدایی و  اسالمی در حوزه صنایع مادر 

اشتغال زایی در منطقه جنوب کشور محسوب می گردد. 
خبرنگار چیالن با حضور در دفتر این شرکت به گفت و گو با مهندس 
تقی ممتازان، معاون بازرگانی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش نشسته 

است تا ما را در جریان آخرین تحوالت این مجموعه بگذارد.

آقای ممتازان، هلدینگ کاوه پارس شامل چه 
شرکت هایی است و به صورت جزئی چه فعالیت هایی 

انجام می دهد؟
که  است  ۱۱هلدینگ  دارای  اسالمی،  انقالب  مستضعفان  بنیاد 
هلدینگ کاوه پارس با مجموعه ۱5شرکت به مدیریت آقای مهندس 
با مدیریت  اداره می شود و شرکت فوالد کاوه جنوب کیش  اتابک 
آقای مهندس علی دهاقین، تحت نظر این هلدینگ فعالیت می کند. 
در این هلدینگ تعداد هشت شرکت سیمانی، یک شرکت آلومینیوم، 
یک شرکت معدنی، دو شرکت مشاوره و خدمات مهندسی و سه شرکت 
اقتصادی  ویژه  منطقه  در  کاوه جنوب کیش  فوالد  فوالدی شامل: 
خلیج فارس واقع در بندرعباس، فوالد شرق کاوه در منطقه سنگان 
و فوالد کاوه اروند در منطقه خرمشهر فعالیت دارند. در فوالد شرق 
کاوه طرح های تولید کنسانتره و گندله سازی در حال احداث است. 
همچنین درفاز اول  فوالد کاوه اروند در خرمشهر خط تولید میلگرد 
و وایر با ظرفیت ۶۰۰ هزار تن در مراحل انتهایی نصب و راه اندازی 
است و انتظار می رود در ماه های اول سال 9۶ در مدار تولید قرار گیرد.
مدول  دو  با  این شرکت  احیاء  واحد  کیش،  کاوه جنوب  فوالد  در 
سال  از  سال(،  در  اسفنجی  آهن  تن   ۱،85۶،۰۰ کل  ظرفیت  )با 
اندازی فاز اول  با راه  اما  9۱ وارد چرخه تولید آهن اسفنجی شد. 
فوالد سازی خود، از بهمن ماه سال گذشته به دلیل مصرف آن در 
واحد فوالدسازی، تمایلی به فروش آهن اسفنجی ندارد و گاهاً آهن 

اسفنجی مازاد تولید را به فروش می رساند.

وضعیت تولید، فروش و صادرات فوالد کاوه 
از ابتدای سال تاکنون چگونه بود؟

تولید فوالد کاوه جنوب کیش از ابتدای سال تا پایان آذر ماه حدود 
۷۷۰ هزار تن آهن اسفنجی و 445 هزار تن شمش فوالدی بود.  

از ابتدای طراحی این شرکت، با توجه به موقعیت قرارگیری کارخانه 
در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، تمرکز بر صادرات بوده است. 
یعنی کارخانه با این دیدگاه تاسیس شد که سهم قابل توجهی از 
تولید خود را به صادرات اختصاص دهد. با توجه به همین دیدگاه از 
ابتدای تولید شمش وارد بازار صادرات شدیم و در ماه دوم فعالیت، 

اولین محموله صادراتی را به کشور اردن ارسال کردیم.
با ثبات شدن کیفیت و کسب درصد قابل توجه صادرات از تولید، در 
شرکت های فوالدی، پروسه ای زمان بر است و حدود یک تا یک و 
نیم سال به طول می انجامد. در نتیجه هر ماهه درحال افزایش سهم 
صادرات از تولید هستیم و برنامه نهایی ما رساندن سهم صادرات 
به ۶۰ تا 8۰ درصد تولید است.  در 9 ماهه نخست امسال شرکت 
توانست از 44۰ هزار تن تولید شمش، بالغ بر ۱38 هزار تن صادرات 
داشته باشد و احتمال می رود این رقم تا پایان سال به 3۰۰ هزار 
اسالمی و  انقالب  مستضعفان  بنیاد  هدفگذاری صادراتی  برسد.  تن 
 ۱۰۰ جاری،  سال  برای  پارس  کاوه  هلدینگ  محترم  مدیرعامل 

میلیون دالر است و امیدواریم امسال به این هدف دست یابیم.
از ۷۷۰ هزار تن آهن اسفنجی  باید بگویم،  نیز  درخصوص فروش 
تولید شده در سال جاری ۲۲ هزار تن صادراتی بوده و مابقی مصرف 
خود کارخانه و سهم بازار داخل بوده است. همچنین مجموع فروش 
داخلی و صادراتی شمش شرکت با احتساب ۱38 هزار تن صادراتی، 

نزدیک به 44۰ هزار تن بوده است.

عمده بازارهای هدف صادراتی شرکت کدام 
کشورها است؟

صادرات شرکت عمدتا به شرق آسیا، خاورمیانه و کشورهای حوزه 
خلیج فارس می باشد و به تازگی نیز بر روی درخواستی هایی که از 
اروپا رسیده در حال کار هستیم. این تقاضاها مربوط به شمش آلیاژی 

از کشورهای اسپانیا و ایتالیا بوده است. 

تشریح برنامه های صادراتی
 فوالد کاوه جنوب کیش در گفت وگوی

»چیالن« با ممتازان :

چه سهمی از تولید 
خود را به صادرات 
اختصاص داده ایم؟

•مائده صالح
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پایان  تا  شرکت  تولیدات  می کنید  بینی  پیش 
سال به چه رقمی برسد؟

فوالدی  تن شمش  میلیون  اسمی شرکت ۱.۲  که ظرفیت  آنجا  از 
تولید ۶5۰  به  نخست،  در سال  است  این  ما  بینی  پیش  می باشد 
در  می گردد  برآورد  طور  همین  برسیم.  شمش  تن  هزار   ۷۰۰ تا 
بخش آهن اسفنجی تولید یک میلیون و ۱۰۰ هزار تنی را پشت 

سر بگذاریم.

درصورت های فروش 9 ماهه شما قیمت های 
هم  آیا  است،  داخلی  قیمت های  از  باالتر  صادراتی 

چنان تمرکزتان بر روی بازارهای صادراتی است؟
طراحی فوالد کاوه جنوب کیش صادرات محور بوده است و فاصله 
نسبتاً زیاد این شرکت با مصرف کنندگان داخلی موید همین طراحی 
می باشد. با راه اندازی فوالدسازی در سال 95 و ورود به بازار مشاهده 
گردید  قیمت های صادراتی همواره با قیمت های داخلی برابر و یا 
باالتر بوده است. لذا ترجیح این شرکت بر توسعه صادرات محصول 
قرارگرفت. در صورتی که قیمت های صادراتی ریزش قابل توجهی 
داشته باشد در مورد حجم صادرات بازنگری خواهد شد ولی سعی 

خواهیم کرد هرگز از بازار صادراتی خارج نشویم.

ای فوالد در هلدینگ کاوه  طرح های توسعه 
پارس را لطفا  توضیح بفرمایید؟

از جمله طرح های در دست اجرای شرکت، طرح فوالدسازی شماره 
۲ است که با ظرفیت ۱.۲ میلیون تن بوده و انتهای 9۶ یا ابتدای سال 
9۷ به بهره برداری می رسد و با راه اندازی آن ظرفیت اسمی کارخانه 

به ۲.4 میلیون تن شمش فوالدی خواهد رسید.
به ظرفیت 5  از دیگر پروژه ها یک واحد گندله سازی در سنگان 
میلیون تن است که در مرحله شناسایی پیمانکار و انجام امور مربوط 
به پیمانکاری است. این واحد همجوار کنسانتره سازی شرکت در 
سنگان است که در حال حاضر 4۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد 
و اگر منابع مالی آن تامین گردد ظرف یک سال آینده به مرحله 
تولید می رسد. واحد دیگر، طرح تولید میلگرد در خرمشهر است که 
ظرفیت اسمی آن ۶۰۰ هزار تن کالف و شاخه بوده و ظرف 5 تا ۶ ماه 
آینده به بهره برداری می رسد. نیروگاه برق 5۰۰ مگاواتی در کارخانه 
بندرعباس، آب شیرین کن با ظرفیت 45 هزار لیتر، ایستگاه تقلیل 
فشار گاز، پست برق، سیستم جمع آوری پساب های صنعتی، خط 
راه آهن داخلی جهت تخلیه و بارگیری، واحد تولید اکسیژن و تولید 
آهک طرح های دیگر هلدینگ است که در منطقه ای به وسعت ۱۷۰ 
هکتار در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در حال احداث هستند. 
همچنین ۱3۰۰نفر به طور مستقیم در فاز یک کارخانه بکار گرفته 
شده اند و پیش بینی می شود با راه اندازی فاز ۲ نیروی انسانی به 

بالغ بر ۲۶۰۰ نفر برسد. 

در تولید فوالدهای آلیاژی چه اقداماتی انجام 
داده اید؟

یکسری تجهیزات برای تولید فوالدهای آلیاژی خریداری شده و در 

حال نصب است اما به دلیل اینکه کارخانه در سال اول تولید است 
ابتدا باید در تولید فوالدهای نرمال به ثبات برسد سپس تجهیزات 

جدید وارد مدار تولید شوند.
سیاست، عزم و اراده مدیریت هلدینگ و شرکت حرکت به سمت 
بازار دارد  البته زمان تولید بسته به  تولید فوالدهای آلیاژی است. 
چون سرعت و کمیت تولید را کاهش می دهد در نتیجه باید بازار 
رصد شود و با در نظر گرفتن منافع شرکت به سمت آن حرکت کرد.

اقداماتی که شرکت فوالد کاوه جنوب کیش 
برای افزایش بهره وری تولید و نیروی انسانی انجام 

داده چه بوده است؟
در فوالد نسبت های تولید و نیروی انسانی نسبت های مشخصی است 
و به جرأت می توان گفت فوالد کاوه جنوب کیش یکی از شرکت های 
موفق بوده که با تکنولوژی های روز و نیروی انسانی مناسب، تولیدی 

قابل قبولی را انجام می دهد.
این شرکت با هزار نفر نیروی انسانی امسال تولید ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار 
تنی را به ثبت می رساند. استفاده از تکنولوژی های جدید منجر به 
استفاده کمتر از نیروی انسانی، مصرف کمتر انرژی و تولید باالتر 
می شود که در مجموع قیمت تمام شده را کاهش داده و شرکت ها 
را دارای مزیت رقابتی می سازد. به عبارتی زمانی که این موارد را در 
کنار یکدیگر قرار می گیرد به شرایط مطلوب تری از لحاظ اقتصادی 

و قیمت تمام شده می رسیم. 

آقای ممتازان شنیده های ما حاکی از مشکالت 
تامین مواد اولیه در شرکت شماست.

متاسفانه در مورد مواد اولیه مرتبط با صنعت فوالد، عدم برنامه ریزی 
آهن  کنسانتره  برای صادرات  فروشی  اعطای مجوز خام  و  صحیح 
از ابتدای سال به شرکت های معدنی، تبعات منفی برای واحدهای 
فوالدی داشته است. هم اکنون کارخانه های مصرف کننده گندله با 
حدود 5۰% ظرفیت در حال فعالیت هستند و بزودی ممکن است با 

ادامه این روند خام فروشی به تعطیلی و ورشکستگی برسند. 

جنوب  کاوه  قیمت های  آیا  ممتازان،  آقای 
درباره  اطالعاتی  شرکت هاست؟  سایر  با  هماهنگ 
پایین بودن قیمت های شما نسبت به دیگر شرکت ها 

در بازار داخل به گوش رسیده است.
باالتری  حمل  کرایه  سنتی  صورت  به  بندرعباس  بفرمایید،  توجه 
نسبت به سایر مناطق دارد. همچنین چون کاوه جنوب کیش در 
منطقه ویژه قرار گرفته است، استفاده از ریل برای حمل محصوالت 
هم شرایط خاص خود را دارد و مجموعا ارزانتر از حمل جاده ای 
نخواهد. بنابراین بعضاً به دلیل مشکالت حمل و نقل و هزینه باالی 
آن، فروش داخلی با قیمت پایین صورت می گیرد و همین مسئله 
سوء تفاهمی را برای شرکت های رقیب ایجاد می کند که فوالد کاوه 
جنوب کیش با قیمت های پایین اقدام به فروش می کند در صورتی 
باقی  بازار  بتوانیم در  تا  به رعایت هزینه حمل هستیم  که مجبور 

بمانیم.
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• دکتر مهدی کرباسیان
معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو

براساس جدیدترین گزارش انتشار یافته مجمع جهانی اقتصاد در سال 
)۲۰۱۷-۲۰۱۶(، ایران در شاخص رقابت پذیری اقتصاد در بین ۱38 
کشور جهان رتبه ۷۶  را به خود اختصاص داده است که نسبت به سال 
قبل دو پله تنزل داشته است. اما نکته مثبتی که در گزارش امسال 
ایران به کشورهای مرحله دو  مشاهده می شود ارتقای رتبه اقتصاد 
)اقتصاد کارایی محور( است که یکی از مهم ترین دستاوردها در مسیر 

توسعه صنعتی کشور در سال جاری محسوب می شود. 
تردیدی وجود ندارد که ایران از جمله کشورهای برخوردار از منابع 
طبیعی و سرزمینی به ویژه معدنی اعم از منابع جامد، مایع و گاز است. 
وسعت سرزمینی، موقعیت ویژه اقتصادی به علت ارتباط با آب های آزاد 
جهان و رتبه تک رقمی ایران در ذخایر هیدروکربنی نظیر رتبه چهارم 
در ذخایر نفت و رتبه دوم در ذخایر گاز و رتبه نهم در ذخایر سنگ آهن 
و استعداد کم نظیر در زمینه مواد اولیه مصالح ساختمانی، برخی کانی 
های صنعتی و وجود دیگر کانی های فلزی نظیر سرب و روی، طال، 
منگنز، کرومیت و غیره  موجب غبطه بسیاری از کشورهای جهان است. 
مزیت های موصوف ایران، موقعیت ویژه و ممتازی را برای جهش به 
تاخیر افتاده صنعتی کشور فراهم ساخته است. تذکر این نکته الزم 
است که صنعتی شدن به منزله تحول در یک زیربخش از اقتصاد ملی 
نیست بلکه تنها گزینه موجود برای توسعه متوازن و پایدار اقتصادی 
و  بهره ور  تولید  برای  است که ظرفیت سازی  واضح  پر  است.  کشور 
رقابتی انواع کاال ها و محصوالت صنعتی متکی بر فناوری های پیشرفته 
به منظور کسب سهم مناسب از فرصت های بازار بین المللی و حصول 
درآمدهای حاصل از صادرات محصوالت صنعتی می تواند به راه اندازی 
انسانی، تحقیق و توسعه،  از آموزش و توسعه منابع  جریان عظیمی 
خالقیت و نوآوری، اشتغال مولد، رفاه اجتماعی و امنیت ملی منجر شود.

ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت 
و خدمات دانش بنیان برای تبدیل شدن به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان 
در منطقه که از مضامین مصرح در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 

است، نیازمند تدابیری به شرح ذیل است:
۱. از آنجا که ناکامی نسبی برنامه های توسعه اقتصادی کشور عمدتاً 
ناشی از موانع غیراقتصادی بوده است ،  بنابراین پیش شرط موفقیت 
های  حوزه  در  موجود  موانع  کردن  برطرف  توسعه ،  ششم  برنامه 
از دام چاله های  به ویژه خروج موفق  فرهنگی- اجتماعی و سیاسی 
تحریم و انزوای سیاسی و اقتصادی است. برطرف شدن تدریجی موانع 
موصوف منجر به بهبود محیط کسب وکار و فراهم شدن بسترهای الزم 
برای رشد درونزا و مستمر شاخص های بهره وری در بنگاه ها خواهد شد
از منظر بهره وری تغییر نقش دولت در اقتصاد، حذف اشکال مختلف 
به ویژه  اقتصادی  سیاست های  بیشتر  بخشی  اثر  و  ثبات  و  انحصار 

در  رقابتی  محیط  ایجاد  منظور  به  خصوصی سازی  و  تجاری سازی 
محیط کسب و کار حایز بیشترین اهمیت است.

۲. استحصال حداکثری از ارزش افزوده ذاتی مواد معدنی و استخراج  
بهینه از منابع معدنی پایان پذیر و تجدید ناپذیر مستلزم رعایت موازین 
توسعه پایدار و الزامات تولید بهره ور در دو سطح ساختاری و کارکردی 
است. بهره وری ساختاری معطوف به پایان پذیری، کمیابی، بین نسلی 
مقیاس  این  در  است.  معدنی  ذخایر  و  مواد  بودن  ناپذیر  تجدید  و 
جلوگیری از اتالف ذخایر و تالش برای حصول حداکثری ارزش افزوده 
ذخایر معدنی در چارچوب موازین توسعه پایدار حائز اهمیت است. 
تولید بهره ور مبتنی بر موازین توسعه پایدار به دنبال یکپارچه سازی 
منفعت اقتصادی بنگاه ها، رعایت حقوق و منافع کلیه ذینغعان و حفظ 

و صیانت از محیط زیست است. 
وجود بحران کم آبی و هزینه های فرصت منابع گران و کمیاب انرژی 
از  انرژی  مدیریت  و  کم آب بر  فناوری های  توسعه  سو  یک  از  کشور 
طریق بهینه سازی مصارف و بازیافت انرژی در فرایند تولید و از سوی 
دیگر حداکثر سازی ستانده از نهاده های آب و انرژی در قالب الزامات 

بهره وری کارکردی و فنی بنگاه ها را اجتناب ناپذیر می سازد.
فروش  و  استحصال  از  ناشی  درآمدهای  بکارگیری  که  آنجا  از   .3
مواد معدنی به منظور تامین هزینه های جاری دولت ها از مهمترین 
انحرافات مغایر با اهداف توسعه  اقتصاد کشور  بوده است، بنابراین شرط 
کافی برای استفاده حداکثری از ارزش افزوده ذخایر معدنی در فرایند 
صنعتی شدن بکارگیری هوشمندانه درآمدهای ناشی از استخراج و 
صادرات فرآوردهای و کاالهای معدنی در توسعه صنایع پایین دستی، 
تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی و سرمایه گذاری در توسعه منابع 

انسانی و تحقیق و توسعه و نوآوری است. 
از این رو ایمیدرو در تحقق ماموریت خود به عنوان متولي راهبري 
معدني  صنایع  و  معدن  بخش  رقابت پذیري  و  توانمندسازي  توسعه، 
در  کشور  پایدار  ثروت  به  بخش  این  محصوالت  و  منابع  تبدیل  و 
حوزه ارتقای بهره وری و رقابت پذیری سیاست های گسترش فرهنگ 
یادگیری از طریق توسعه آموزش های تخصصی و مهارتی، سرمایه 
گذاری در پژوهش های کاربردی و حمایت از پژوهش های توسعه ای 
بنگاه ها، پایش تحوالت فناوری و انتقال آن و گسترش روابط با مراکز 

توسعه دهنده فناوری در سطح ملی و بین المللی را دنبال می کند. 

»یادداشت اختصاصی چیالن«:

تدابیر بخش معدن و صنایع معدنی برای 
رشد بهره وری
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چرا بهره وری صنعت فوالد ایران افزایش نمی یابد؟

داستان رقابت در صنعت فوالد دنیا همیشه یک نبرد بین کارخانجات 
با هزینه تولید باالتر و تولیدکنندگان با هزینه پایین تر بوده است. در 
این میان کارخانجاتی که توانسته اند محصول خود را به قیمت پایین 
تر به دست مصرف کننده برسانند سهم بیشتری از ظرفیت خود را پر 
کرده اند و کارخانجات با هزینه باالتر تولید، با تجمع هزینه های سربار 
بر مقدار کم و کمتری از ظرفیت تولید، به تدریج به مرز عدم توجیه 
اند. به طور میانگین  اقتصادی رسیده و از گردونه تولید خارج شده 
همیشه صنعت فوالد جهانی در حال کار با حدود ۶5 درصد ظرفیت 
مقدار شود شاهد موج  این  از  بیش  تقاضا  فشار  و هرگاه  است  خود 
افزایش قیمت از ناحیه عرضه هستیم. پر واضح است که این نسبت 
پوشش ظرفیت برای همه کارخانجات یکسان نمی باشد و در هر مقطع 
زمانی کارخانجاتی هستند که به دلیل اینکه می توانند با هزینه کمتر 
فوالد را به دست مصرف کننده برسانند، با نسبت های باالتر پوشش 
ظرفیت- و به ضرر کارخانجات ضعیف تر و با هزینه تولید باالتر- در 
حال فعالیت هستند. بنابراین برای بقا در صنعت فوالد به عنوان یک 
صنعت تولید کنــنده کاالی پایــه )Commodity( پیگیری و تالش 
مستمر برای کاهش دائمی هزینه تولید و به تبع آن امکان ارائه کمترین 
قیمت به مشتری حیاتی می باشد. افزایش بهره وری به طور کلی به 
معنای تولید بیشتر با استفاده از نهاده های کمتر می باشد. مهمترین و 
هزینه زا ترین نهاده های تولید در صنعت فوالد عبارتند از سرمایه، 
مواد اولیه، انرژی )مخصوصا ذغال سنگ و گاز طبیعی( و در نهایت 
نیروی انسانی و سایر ملزومات. نگاهی به شرکت های موفق تولید 
با  بنگاه ها  این  مدیران  که  است  این  نشانگر  در جهان  فوالد  کننده 
استفاده روش های مبتکرانه موفق به پیشی گرفتن از رقبا با کاهش 
هزینه های مذکور شده اند. موج ادغام ها )Mergers( منجر به ایجاد 
افزایش  بر  اند عالوه  توانسته  که  است  تری شده  بزرگ  شرکت های 
قدرت چانه زنی خود در خرید مواد اولیه و دسترسی به قیمت های 
کمتر با افزایش گردش و کاهش ریسک مالی خود، با نرخ های کمتری 
از بازار سرمایه و پول تامین مالی شوند و بدین ترتیب هزینه سرمایه 
گذاری و سرمایه در گردش خود را کاهش دهند. آرسلور میتال به 
کننده  تولید  یک  از  بارزی  نمونه  ساز جهان  فوالد  بزرگترین  عنوان 
فوالد است که به خوبی از این مزیت استفاده کرده است. همچنین 
سال های  در  نیز  فوالد  تولید  آالت  ماشین  در  تکنولوژی  پیشرفت 

گذشته بیشتر حول کاهش مصرف انرژی و نیروی انسانی مورد نیاز 
در تولید بوده است که تولید کنندگان بسته به شرایط اقتصادی که 
در آن قرار دارند از قبیل بهای نیروی انسانی، انرژی و از همه مهم 
 )Optimal( بهینــه  انتخاب سطحی  با  خود  مالی  تامین  هزینه  تر 
از تکنولوژی سعی در کاهش این هزینه ها کرده اند. در این جا ذکر 
این نکته ضروری است که متاسفانه در کشور ما این تصور غلط بین 
بعضی مدیران و کارشناسان ) اکثرا در بخش دولتی( رواج دارد که 
جدیدترین تکنولوژی لزوما بهترین برای شرایط ایران می باشد غافل 
به صرف  نیاز  غالبا  که  تکنولوژیک  دستاوردهای  آخرین  اینکه  از 
برای دستیابی  اغلب  دارند،  باالتری  بسیار  گذاری  هزینه سرمایه 
به قدری مصرف کمتری انرژی و یا نیروی انسانی ایجاد شده اند 
و مخصوصا در شرایط وجود هزینه مالی باال مانند کشور ما فاقد 
توجیه اقتصادی هستند. در کشورهای غربی میانگین هزینه نیروی 
انسانی شاغل در صنعت فوالد در حدود ساالنه ۶۰ هزار یورو )حدود 
انرژی مانند گاز طبیعی 3۰  ۲4۰ میلیون تومان( می باشد و هزینه 
سنت )۱۲۰۰ تومان!( در متر مکعب در حالی که هزینه تامین مالی 
برای تولید کنندگان عادی فوالد در حدود 4 درصد در سال است. 
بکار  بهینه  تکنولوژی  نوع و سطح  طبیعی است در چنین شرایطی 
گرفته برای یک تولید کننده فوالد ایرانی و یا در حال توسعه با یک 

تولید کننده کشور پیشرفته کامال متفاوت می باشد.
به  وری  بهره  مبحث  با  که  معیار  هر  با  که  گفت  باید  متاسفانه 
نداریم.  مناسبی  چندان  جایگاه  کنیم  نگاه  کشورمان  فوالد  صنعت 
در تمامی کارخانجات بزرگ دولتی و خصوصی شده فوالد معضالت 
به عنوان  به طور مثال ذوب آهن اصفهان  بزرگی مشاهده می شود. 
قدیمی ترین تولید کننده فوالد کشور بار سنگین به کار گرفتن ۱5 
هزار نیروی انسانی برای تولید 3 میلیون تن فوالد را بر دوش می کشد 
! برآورد می شود که فیش حقوقی این ارتش نیروی انسانی چیزی در 
حدود ماهیانه 8۰ میلیارد تومان و با یک محاسبه ساده در می یابیم 
که هزینه نیروی انسانی در هر تن تولید این واحد باید چیزی در 
هزینه  این  باشد!  تن  در  دالر   125 یا  کیلو  در  تومان   500 حدود 
در کشور آمریکا برای یک تولید کننده مشابه در حدود 30 دالر 
می باشد. البته این مشت یک نمونه از خروار است و با یک محاسبه 
ساده از ضرب تعداد نفرات شاغل در هزینه ساالنه هر نفر و تقسیم بر 
محصول تولیدی می بینیم که تقریبا وضعیت بهره وری نیروی انسانی 
هیچ یک از تولید کنندگان بزرگ خوب نمی باشد. به عبارت دیگر با 
وجود داشتن نیروی کار به نسبت ارزان تولید کنندگان بزرگ فوالد 
ایران، هیچ کدام از مزیت "هزینه نیروی انسانی" حتی در مقایسه با 
اگرچه برخی مدیران  نیستند.  نیز برخوردار  اروپایی  تولید کنندگان 
تمایل دارند که این مشکل را برگردن دولت قبل و استخدام دستوری 
نیروهای پیمانکاری بیاندازند اما واقعیت این است که این واحدها در 
گذشته نیز تنها با استفاده و تقبل غیر مستقیم هزینه این نیروها به 
عنوان پیمانکاران امکان تولید داشته اند و دستور استخدام تنها به عیان 
کردن نیاز به "نفر ساعت باال" و هزینه باالی نیروی انسانی منجر شده 
است. اگرچه با این حرکت امکان تعدیل و معقول سازی چارت های 
شغلی هم تا حدی مشکل تر شده است. البته باید در این میان ذکر 
کرد که بارقه امیدی در واحدهای از نو تاسیس شده توسط بخش 
خصوصی دیده می شود و مثال های بسیار خوب و قابل الگو برداری 
از استفاده بهینه از نیروی انسانی در این واحدهای دیده می شود.
در زمینه انرژی اما باید گفت که اگر چه به طور کلی وضعیت چندان 

• بهادر احرامیان
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
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بحرانی نمی باشد اما آنچه دیده می شود در بعضی مواقع بیشتر افتادن                
و  کم  اسفنجی  آهن  زمینه  در  مثال  طور  به  است.  بام  آن سوی  از 
بیش تولید کنندگان فوالد در وضعیت متوسط جهانی قرار دارند و در 
بسیاری مواقع در صورت مقایسه هزینه فایده استفاده از تکنولوژی های 
جدیدی مانند شارژ داغ اسفنجی... و غیره می بینم که با توجه به هزینه 
اقتصادی  توجیه  در کشورمان  پول  هزینه  و  تکنولوژی ها  این  باالی 
اندکی مشاهده می شود. همین امر در شارژ داغ شمش از ریخته گری 
به خط نورد )هم در مقاطع طویل و هم عریض( نیز دیده می شود. 
در این موارد سنگین شدن تراز شرکت ها به واسطه بدهی بیش از 
حد به دلیل عدم توجیه پذیری این تکنولوژی ها با هزینه مالی و 
بهای انرژی در کشورمان به وضوح به چشم می خورد. البته در برخی 
موارد نیز عدم تصمیم گیری در استفاده از توجیه دار ترین و اثبات 
ایران نیز  شده ترین راهکارها برای کاهش هزینه ها حتی با شرایط 
جالب توجه و تامل انگیز است. به طور مثال بیش از 3 دهه از استفاده 
از تزریق ذغال پودر شده و شارژ گندله به عنوان دو راهکار کم خرج 
و موثر جهت کاهش مصرف کک در کوره های بلند در سطح جهان 
عمومیت یافته است اما با وجود آگاهی از مزایای این روش ها توسط 
بسیاری مدیران و کارشناسان، هنوز قدیمی ترین فوالد ساز کشورمان 
یعنی ذوب آهن اصفهان موفق به پیاده سازی این تکنولوژی ها نشده 
است. البته می بایست متذکر شد که بسیاری مدیران این واحدها از 
اما  آنها مطلع می باشند  راهکارهای  تمامی این معضالت و همچنین 
عدم تصمیم گیری و استمرار این مشکالت را می بایست در جایی دگر 
جست. قطعا شنیدن علت عدم انجام این مهم از زبان مسئولین این 
شرکت ها می تواند برای یافتن راهکارهای آینده افزایش بهره وری در 

صنعت فوالد کشورمان مفید باشد.
در زمینه مقیاس تولید، هزینه های سرمایه گذاری و تامین مالی نیز 
تصویر یک دستی در کشور مشاهده نمی شود. واحدهای مجتمعی که 
اکثرا متعلق به بخش دولتی، خصوصی شده و عمومی هستند اگرچه 
از هزینه مستقیم تولید پایین تری برخوردارند اما به دلیل سرمایه 
گذاری های سنگین هنوز نتوانسته اند ترازهای مالی چندان چشم 
گیری بسازند. در کارخانجات بخش خصوصی اما اگرچه وضعیت در 
زمینه نسبت سرمایه گذاری به تولید حتی در مقیاس جهانی بسیار 
بهتر می باشد اما متاسفانه به دلیل تک زنجیره ای بودن اکثریت قریب 
به اتفاق این واحدها که اکثرا بر تولید شمش یا نورد متمرکز هستند، 
هزینه مستقیم تولید به نسبت واحدهای مجتمعی باالتر می باشد.

در زمینه نسبت سرمایه گذاری به تولید در مقایسه با اروپا و برخی 
کشورهای نفتی یا در حال توسعه هم به طور نسبی برابر بوده ایم اما 
در مقایسه با کشورهای رقیب مان در بازارهای صادراتی عملکرد چندان 
مناسبی نداریم. در واقع اگر می خواهیم در بازار صادرات موفق باشیم 
می بایست به عملکرد بازیگران این کشورها نگریست و تالش کرد با 
عملکردی بهتر از ایشان در میدان رقابت چیره شد. نگاهی به هزینه های 
پروژه های فوالد سازی در کشورهایی مانند چین، ترکیه و یا هند نشان 
می دهد که پروژه های انجام شده در کشورمان بسیار گرانتر از حد معمول 
بازارهای  برای  رقابت  کارزار  و طبیعتا در  اند  تمام شده  این کشورها 
صادراتی با این کشورها نیز با وضعیت دشواری روبرو خواهیم بود. اگر 
به روش سرمایه گذاری صنعت فوالد در کشورهایی مانند  نگاهی 
چین و ترکیه داشته باشیم می بینم که در اجرای طرح های فوالدی 
در این کشورها خبری از طرح های "کلید در دست" توسط سازندگان 
کارخانجات طراز اول جهان نمی باشد و خود شرکت تولید کننده 
ضمن تقبل ریسک فنی نسبت به هدایت پروژه اقدام می نماید.عالوه 

بر این استفاده از ماشین آالت دست دوم و یا ساخت داخل که هزینه 
کمتر )و البته شاید ریسک فنی قدری باالتر نسبت به نمونه وارداتی 
دارند( همواره بخش مهمی از سبد تجهیزات بکار رفته در پروژه را دارا 
می باشند. به عنوان مثال نگارنده دو سال پیش از کارخانه تولید شمش 
در نزدیکی شهر کینداو چین بازدید کرد که با هزینه 5۰۰ میلیون یوان 
– 85 میلیون دالر- شامل کوره بلند، سیستم آگلومره، کارخانه اکسیژن، 
کنورتر و ماشین ریخته گری در عرض یک سال بر روی یک زمین 
خالی و تماما توسط ماشین سازان چینی تامین و بنا شده بود. در کشور 
چین هزینه ایجاد یک "کارخانه" کامل نورد میلگرد 500 هزار تنی با 
استفاده از ماشین آالت داخلی حداکثر چیزی در حدود 15 میلیون 
دالر می باشد و این رقم در کشور ترکیه از حدود 20 میلیون دالر 
تجاوز نمی کند. چنین اعدادی برای مدیران شرکتهای بخش دولتی، 
خصوصی شده و عمومی کشورمان که اکثرا سابقه کاری در بخش دولتی 
دارند بسیار دور از ذهن و دست نیافتنی است. راهکاردستیابی به این 
استانداردها و ارقام برای سرمایه گذاری ثابت، تغییر نگرش ریسک گریز 
اما گران تر  از اجرای پروژه های بدون ریسک  با تفکر دولتی  مدیران 
کلید در دست توسط شرکت های طراز اول اروپایی به سمت ریسک 
پذیری بیشتر و نقش آفرینی خود شرکت به عنوان کارفرمای اصلی و 
کاهش الیه های متعدد کارفرکا/پیمانکار و هزینه های منتج از این روش 
و انتخاب و استفاده از انواع گزینه های دست چین شده تجهیزات اعم از 

خارجی،داخلی، نو و دست دوم می باشد.
بنا بر آنچه در باال گفته شد علل استمرار وضعیت فعلی و عدم وجود 
عزم جدی برای بهبود وضعیت بهره وری در صنایع فوالد کشورمان 
به هیچ وجه ناشی از عدم آگاهی از آخرین شاخص ها و دستاوردهای 
بهره وری جهانی نمی باشد چراکه این اطالعات به خوبی در دسترس 
مدیران، کارشناسان و مشاوران کلیه بنگاه ها می باشد. شاید مهترین و 
اساسی ترین علت این امر را ادامه نفوذ مسئولین دولت بر کارخانجات 
دولتی و خصوصی شده بتوان ارزیابی کرد. این ارتباط البته دو طرفه 
نیاز به حمایت  این کارخانجات به دلیل  از  می باشد چراکه بسیاری 
سیستم دولتی به دلیل مشکالتی که وارث آن ها هستند ملزم به جلب 
نظر دولت مردان نیز می باشند. در حقیقت دولت مردان با استفاده از 
ابزارهای در اختیارشان نسبت به خرید فرجه برای این بنگاه ها و برهم 
نزدن وضع موجود ادامه می دهند و مدیران این بنگاه ها نیز با آگاهی 
از اختیارات مسئولین، تمایل چندانی به افزایش ریسک پذیری خود 
در انجام اصالحات مورد نیاز برای افزایش بهره وری ندارند چرا که 
ابزارهای حمایتی در اختیار مسئولین به مقدار کافی می تواند نسبت به 
پوشش این کاستی ها موثر باشد.  به همین دلیل است که طرح های 
متوقف  کاغذ  روی  بر  واحدها  این  در  انسانی  نیروی  سازی  معقول 
می شوند چرا که کاهش نیروی انسانی از نظر سیاسی مشکالتی به 
همراه دارد که بدنه دولت مایل به تقبل آن نمی باشد. همچنین کاهش 
هزینه سرمایه گذاری بدون افزایش ریسک پذیری مدیران و مالکان 
بنگاه ها و دور شدن از قراردادهای "کلید در دست" و الیه های متعدد 
کارفرما/ پیمانکاری که به موازات کاهش ریسک فنی برای کارفرمای 
اصلی هزینه سرمایه گذاری را متورم می کند، دست یافتنی نخواهد 
بود اما از آنجا که در بسیاری از این واحدها حمایت دولتی از شبکه 
بانکی در اعطای وام و تقسیط بازپرداخت وجود دارد، نیاز به تالش 
برای کاهش هزینه سرمایه گذاری در مقابل افزایش ریسک چندان 
حاد نمی باشد. سخن پایانی اینکه تا زمانی که دولت – هر چند غیر 
مستقیم و غیر علنی- به نوعی خود را مسئول این واحدها بداند 

این نگرش نیز پا برجا خواهد بود.
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و  بهره وری عامل حفظ  »افزایش 
بقاء صنعت فوالد در شرایط فعلی 

می باشد«
شاید ضرورت پرداختن به مبحث 
بهره وری را در همین یک جمله 
بتوان نشان داد اما با توجه موضوع 
این  در  نشریه چیالن،  این شماره 
نوشتار به طور تیتر وار، راهکارهای 
صنعت  در  وری  بهره  افزایش 
ارائه  مختلف  حوزه های  در  فوالد 

می گردد:
 مهمترین عوامل ایجاد اصالحات و 
تغییر ساختار در نظام صنعت را می توان در قالب چند پارامتر به 

شرح ذیل عنوان کرد.
الف -کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده که مشتمل بر موارد 

زیر می باشد:
واگذاری اقتصاد دولتی و بدنه حجیم خانواده دولت به بخش . ۱

خصوصی
اصالح ساختار ناکارآمد بخش دولتی در صنعت فوالد. ۲
اصالح عوامل محیطی و دولتی از قبیل اصالح ساختار نظام . 3

مالیاتی در بخش فوالد، انطباق نظام پولی و اقتصادی، عدم 
فوالد،  بدنه  در  سیاسی  و  اجتماعی  فرآیندهای  دخالت  
مدیریت بهینه مصرف انرژی و نیروی انسانی، مدیریت صحیح 
در سیستم و شالوده سازمان های بزرگ دولتی و مرتبط و 
باالدستی صنعت فوالد، بررسی راهکارهای افزایش صادرات 
و سیاست های تشویقی دولت به دور از تنش های سیاسی، 
در  ستیزی  سرمایه  عدم  و  خارجی  گذاری  سرمایه  جذب 

پیکره اقتصاد ایران و جذب اعتماد و اطمینان سرمایه گذار 
ب- اصالح فناوری سنتی و فرسوده با تکنولوژی و مدیریت روز آمد 

در صنعت فوالد که در حال حاضر متکی بر دانش خارجی بوده و 
دانش داخلی و استفاده از سطوح دانش بنیان و اساتید و دانشگاهیان 
را در صنعت فوالد ایران بسیار کمرنگ می نماید که نیازمند ارائه 
مدل و الگوی رشد)توسعه( مبتنی بر عقالنیت سیاسی و ساختاری 
سود محور و منطبق بر » قانون گرایی و نظم غربی در صنعت« و 
عقالنیت اخالقی و ارزشی » آموزه های بومی« و نهایتاً رشد و شتاب 

اقتصادی می باشد.
فلذا بکارگیری راهبردهای سیاسی- اجتماعی- اقتصادی ۱۰ گانه 
زیر در جهت بهره وری مناسب و کاهش هزینه های تولید و رونق 
و شکوفایی و سودآوری صنعت فوالد در برهه زمانی فعلی پیشنهاد 

می شود:
ارتقا و رشد هدفمند و برنامه ریزی شده صنعت فوالد. ۱
مدیریت هوشمند و ساختاریافته  تشکلی و انجمنی. ۲
اصالح قوانین و همسان سازی مقررات. 3
جذب توان و سرمایه و مدیریت خارجی. 4
ورود . 5 و  توسعه  و  تحقیق  مراکز  تقویت  و  زیرساخت  ایجاد 

تکنولوژی نوین
دیپلماسی فعال و مسالمت آمیز و متوازن سازی قیمت ها. ۶
ادغام شرکت ها در زنجیره فوالد. ۷
اثربخشی عوامل مربوط به تبلیغات و جهانی شدن و ورود به . 8

بازار  بین المللی
و . 9 نوآوری  و  تمایز  و  مشتریان  اطالعات  سیستم های  بهبود 

کنترل ونظارت بر استانداردسازی محصوالت
بهره بری از پارادایم و خرد جمعی و استفاده از استراتژی ها و . ۱۰

تکنیک هایی که سبب رشد و جذب بازار فروش و صادرات و 
کاهش هزینه و قیمت تمام شده خواهند گردید از جمله موارد 

و نکات مثبت در بهره وری صنعت فوالد می باشد.

• دکتر سید احمد رضوی نیک 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت 
مجتمع فــوالد نیک صــدرای توس

10 راهبرد برای افزایش بهره وری در صنعت فوالد ایران               

 معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با چیالن اظهار 
داشت: صنعت فوالد جدا از سایر صنایع نیست و هر نسخه ای که برای افزایش بهره وری 
پیچیده می شود می توان در این صنعت هم عملیاتی کرد. اما استفاده صحیح از انرژی و 
آب مهم ترین موضوعی است که در بهره وری صنعت فوالد باید به آن توجه شود هرچند 

که در مصرف آب و برق، عملکرد شرکت های فوالدی مناسب شده است.

دکتر جعفر سرقینی خاطر نشان کرد: ضرورت کاهش هر چه بیشتر مصرف انرژی و آب در 
واحدهای فعال و طرح های در دست اجرای شرکت های فوالدی سبب شده اقدامات مثبت 

و خوبی از سوی این شرکت ها در زمینه بهره وری صورت گیرد.

انرژی و آب، اولویت های اصلی فوالد ایران در بهره وری
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مهمترین عوامل افزایش بهره وری در شرکت های فوالدی               
عوامل بسیاری در ارتقای بهره وری 
کشور  فوالد  تولید  کارخانه های 
تاثیر گذار هستند وتالش مدیران 
این بنگاه های اقتصادی، شناسایی 
تدابیری  بکارگیری  و   عوامل  این 
جهت کنترل این شاخص ها برای 
به دست آوردن حداکثر سود الزم 
افق  برنامه  به  توجه  با  می باشد. 
دستیابی  جهت   ۱4۰4 چشم انداز 
فوالد  تن  میلیون   55 ظرفیت  به 
خام الزم است تا کلیه فاکتورهای 
موثر در افزایش راندمان و باال بردن 
بهره وری کارخانجات فوالد سازی 
واحد های  در  تدریج  به  و  بررسی 
تولیدی عملیاتی گردد تا تولید اقتصادی تر گردد. قبل از ارائه راهکار 
شاخص های  است  الزم  شرکت ها،  وری  بهره  افزایش  در خصوص 
مهم و تاثیر گذار در بهره وری شناسایی گردیده و سپس با مطالعه 
و الگو برداری از شرکت های موفق در این زمینه،  نسبت به اصالح و 

بازسازی سیستم در راستای افزایش بهره وری اقدام نمود.

مهم ترین عوامل در افزایش بهره وری شرکت های فوالدی عبارتند از:
گذشت  به  توجه  با  استفاده:  مورد  تجهیزات  و  آوری  فن   )۱
در صنعت  استفاده  مورد  و  ارائه شده  آوری های  فن  از  نسل  چند 
فوالد، در برخی از شرکت ها هنوز از ماشین آالت قدیمی در خطوط 
تولید استفاده می گردد  که باعث افزایش هزینه های مصرف انرژی، 
تعمیرات و نگهداری، کاهش زمان آماده به کاری دستگاه ها و عدم 
انعطاف در تولید محصوالت جدید می گردد. لذا با  بهره گیری از فن 
تجهیزات جدید  و  ماشین آالت  به روزرسانی  و  دنیا  روز  آوری های 
با  رقابت  قابل  و  باالتر  افزوده  ارزش  با  تولید محصوالت  در جهت 
محصوالت خارجی و  فوالد های خاص می توان  بهره وری را افزایش 
داد.  با توجه به کمبود منابع تامین انرژی به ویژه آب در کشور و لزوم 
استفاده بهینه آن در جهت افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام 
شده محصوالت، از طریق فن آوری های نوین می توان گام هایی در 

جهت کاهش مصرف آب مورد نیاز کارخانجات برداشت.

عنوان  به  انسانی  منابع  که  حاضر  عصر  در  انسانی:  نیروی   )۲
سرمایه های اصلی هر سازمانی محسوب می گردند ، می توان با آموزش 
و تربیت کارکنان بخشی از هزینه های جاری سازمان را کاهش و 
نگاه کارشناسان  از  داد.  افزایش  را  بهره وری شرکت  مقابل     در 
فوالد، سهم نیروی انسانی در قیمت تمام شده صنعت فوالد حدود 
5 تا 8 درصد می باشد که با بکارگیری نیروی انسانی آموزش دیده 
نیروی  از فن آوری های روز می توان هزینه های  و ماهر و استفاده 

انسانی راکاهش داد. در برخی شرکت ها به دلیل تعداد نیروی انسانی 
کاهش  وری  بهره  سازمان،  هزینه های  افزایش  و  نیاز  از حد  بیش 
چشمگیری می یابد که در سال های اخیر شاهد این موضوع  بوده ایم. 

3( هزینه های حمل مواد و محصوالت و استفاده از حمل و نقل 
ریلی و دسترسی به بنادر: بخشی از هزینه های جاری هر شرکت 
صرف حمل مواد اولیه و محصوالت تولیدی می گردد که در صورت 
دسترسی و قابلیت استفاده از حمل و نقل ریلی، میزان قابل توجهی 
از هزینه ها کاهش می یابد. به بیان دیگر مکان احداث و جانمایی 
کارخانجات تولید کننده فوالد بایستی در کنار آب های آزاد و بنادر 
برنامه ریزی گردد تا موجب سهولت در امر صادرات محصوالت گردد. 

توجه  با  یکدیگر:  با  کوچک  فوالدی  شرکت های  ادغام   )4
با  فوالدی  شرکت های  در  تولید  و  برداری  بهره  هزینه های  به 
ظرفیت های پایین، ادغام این شرکت ها در جهت کاهش هزینه ها و 
زیر ساخت های الزم می تواند بهره وری آن ها را افزایش دهد. عالوه 
بر آن ادغام شرکت های فوالدی، باعث کامل تر شدن زنجیره تولید 

فوالد نیز می گردد.

جمع بندی:
با توجه به پتانسیل های موجود در حوزه معدن و صنایع معدنی، 
وجود ذخائر عظیم سنگ آهن در کشور و نیروی انسانی متخصص 
و مجرب در حوزه فوالد به نظر می رسد می توان با ارائه راهکارهایی 
بهره وری در این حوزه را افزایش داد. عالوه بر عواملی که برشمردیم 
عوامل دیگری نیز می تواند نقش مهمی را در افزایش بهره وری ایفا 
نماید. سبک مدیریت و نوع رهبری در سازمان های فوالدی در عصر 

حاضر بسیار حائز اهمیت می باشد.
نگرش مدیریت در حوزه هایی چون آموزش و افزایش مهارت سرمایه 
انسانی و کارکنان، سیستم های اطالعات مدیریت جاری در سازمان 
و زیر ساخت های یکپارچگی فرآیندهای سازمان و کنترل و نظارت 
کافی بر آن، برنامه ریزی در خصوص تولید محصوالت جدید و با 
ارزش افزوده باالتر، بررسی و تمرکز بر نیازهای بازار و تاکید بر رقابت 
پذیر کردن بنگاه تولیدی نیز می تواند بر افزایش بهره وری سازمان 

تاثیر گذار باشد. 
به طور کلی اگر کلیه فعالیت های اصلی و زیر فعالیت های جاری در 
شرکت های فوالدی بصورت مداوم مورد پایش و ارزیابی قرار گیرد 
و بهبود مستمر در کلیه حوزه ها را در اولویت  برنامه های شرکت 
باشد، می توان امیدوار بود که بهره وری سازمان روند افزایشی خواهد 
داشت. الگو برداری )Benchmarking(  از واحدهای موفق  مشابه 

خارجی می تواند مسیر دستیابی به اهداف باال را آسان تر نماید.

• رامین لطفي
مدیرتوسعه فوالدسازی شرکت 

فوالد سفیددشت 
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برنامه  قانون  تدوین  در  وری  بهره  مقوله 
و  اجتماعي  اقتصادي،  توسعه  چهارم 
براي  ایران،  اسالمي  جمهوري  فرهنگي 
به  کشور  ریزي  برنامه  تاریخ  در  بار  اولین 
عنوان یک اصل اساسی در رشد اقتصادی 
که  گردید  بیني  پیش  و  لحاظ  کشورمان 
معادل 3۱/3 درصد از رشد ساالنه اقتصاد 
کشور از طریق ارتقاء بهره وري کل عوامل 

تولیــد )TFP( حاصــل گردد.
به عبارت روشن تر قرار بوده است از میزان 8 درصد متوسط رشد 
ساالنه اقتصاد ملي در سال هاي برنامه چهارم توسعه ۲/5 درصد از 
طریق ارتقاء بهره وري و یا استفاده بهتر از سرمایه گذاري هاي قبلي 
)امکانات موجود( انجام شود و 5/5 درصد از طریق افزایش ســرمایه 

گذاري هاي جدید انساني و فیزیکي تأمین گردد.
با توجه به این که موضوع بهره وری مهم ترین عامل تاثیرگذار در 
پیشرفت کشور است و می تواند نقش اساسی در توسعه کشور ایفا 
کند، در برنامه های توسعه به طور اکید به آن توجه شده است ولی 
در برنامه چهارم توسعه، رشد بهره وری کل عوامل تولید ۱.۱ درصد 
و سهم بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی ۲5 درصد اعالم 
شد که البته این شاخص ها متاثر از بهای نفت ۱۲۰ دالری بوده است. 
نوسان  دچار  دوباره  وری  بهره  شاخص  وضعیت  پنجم  برنامه  در 
می شود و رشد بهره وری کل عوامل تولید ۱.9- درصد وسهم بهره 
وری عوامل تولید در رشد اقتصادی تقریبا صـفر گزارش شده اســت.

در این مجال اشاره ای به مهمترین راهکارهای افزایش بهره وری در 
صنعت فوالد ایران خواهیم داشت:

اگر به آمار مراجعه کنیم می بینیم که مصرف بنزین ایران ۶ . ۱
برابر متوسط مصرف جهانی است، مصرف گاز ایران 4 برابر 

متوسط مصرف جهانی، مصرف برق 3 برابر و مصرف آب کشور 
۲ برابر متوسط مصرف جهانی می باشد و این نشان می دهد 
که در قدم اول بایستی الگوها و فرهنگ های مصرف و بهره 
وری در کشور تغییر کند تا انتظار از رشد و شکوفایی اقتصادی 
الگوی مصرف در کلیه صنایع و  باشیم. قطعا اصالح  داشته 
صنعت فوالد امری غیرقابل اجتناب است تا با برآیند آنها رشد 
میان  این  در  گرددکه  ایجاد  کشورمان  وری  بهره  در  پایدار 
و  وفاق  ایجاد  و  هزینه ها  رهبری  در  مدیریت  کلیدی  نقش 

الگوسازی ها بسیار پررنگ می باشد.
یکی دیگر از راهکارهای افزایش بهره وری در صنعت فوالد . ۲

و  تکنولوژی  تکنولوژی هاست.  رسانی  روز  به  و  ارتقاء  ایران، 
دانش تولید فوالد همیشه در حال تغییر است و کارشناسان و 
خبرگان زیادی در دنیا در این ارتباط در حال فعالیت هستند 
بتوانند یک  تکنولوژی های جدید  از  استفاده  و  معرفی  با  تا 
تن فوالد را با کمترین مصارف و منابع از جمله مواد اولیه، 
انرژی، سرمایه و نیروی انسانی تولید نمایند و برای ماندن در 
بازار قیمت های خود را رقابتی کنند. لذا همکاری شرکت های 
تولیدکننده فوالد کشور با واحدهای تحقیق و توسعه تاحدود 

زیادی می تواند در تحقق این امر تاثیرگذار باشد.
نمود، . 3 گیری  اندازه  نتوان  را  ای  پدیده  تا  اینکه  به  توجه  با 

اندازه گیری شاخص های  لذا  را مدیریت کرد،  نمی توان آن 
بهره وری و ایجاد زیرساخت های محاسبه پارامترهای تشکیل 
دهنده آن بایستی در حوزه های بخشی و سازمانی با جدیت 
انجام شود و با تعریف پروژه های بهبود و اجرای آن ها، رشد 

بهره وری را در آن حوزه لمس و ارائه نمود.
جذب و بکارگیری دقیق و توسعه کارکنان از طریق آموزش . 4

اثربخش  ارزیابی  همچنین  و  مناسب  نیازسنجی های  با  و 
می تواند در ارتقاء بهره وری به کلیه صنایع و صنعت فوالد 
کمک نماید. همچنین کار تیمی و افزایش مشارکت کارکنان 
در تحقق استراتژی های سازمان، بهره وری را ارتقاء خواهد 

• فرزاد ارزانی 
معاون تکنولوژی فوالد 

مبارکه اصفهان

ضرورت ارتقاء بهره وری در صنعت فوالد و راهکارهای آن               
)با نگاهی به اقدامات مجتمع فوالد مبارکه در افزایش بهره وری(

 مصطفی موذن زاده، مشاور معاون اول رئیس جمهور در گفت و گو با چیالن گفت: تولید 
فوالد معمولی و عادی که از ۲۰ سال گذشته در کارخانه های ما صورت می گیرد، هیچ گونه 
ارزش افزوده ای را نصیب واحدها نمی کند پس به طور طبیعی باید تکنولوژی ها را به منظور 
کاهش هزینه های تولید تغییر دهیم تا با ارتقای تولید، قدرت رقابت خود با رقبا را باز یابیم.

وی تصریح کرد: محور بهره وری در فوالد ایران باید کاهش بهای تمام شده باشد. فوالدسازان 
ایرانی قیمت تمام شده باالیی دارند درحالی که گاز و سنگ آهن ارزان تر از کشورهای دیگر به 
دست فوالدسازان ما می رسد. بنابراین فوالدسازان ما اگر تکنولوژی های موجود را در تجهیزات 
به روز نکنند و مطابق با نیاز بازار، محصوالت خود را تغییر ندهند قاعدتا در بازار رقابتی بازنده اند. 
در واقع اگر چنین نکنیم به طور طبیعی از گردونه خارج خواهیم شد چون دنیا، دنیای رقابت است 

و ادامه این روند در آینده مشکالت بیش تری را برای واحدها ایجاد خواهد کرد.

محور بهره وری در فوالد ایران باید کاهش بهای تمام شده باشد
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داد. در این میان نقش ابزارهای تحولی و مشارکتی- مدیریتی 
و  متخصص  ماهر،  انسانی  نیروی  بکارگیری  و  سازمان ها  در 
توانمند در مشاغل مرتبط در ارتقاء بهره وری موثر خواهد بود.

بهبود زیرساخت های تکنولوژی اطالعات)IT(، مبحث دیگری . 5
است که قطعا در رشد بهره وری در صنعت فوالد موثر است 
با  که  هستند  اطالعات  و  داده ها  که  کنیم  فراموش  نباید  و 
بکارگیری سخت افزارهای قدرتمند می تواند کمک شایانی به 

این صنعت نماید.
بهبود زیر ساخت های مختلف مورد نیاز صنعت فوالد که در . ۶

سال های اخیر کمبودهای آن به وضوح لمس شده مانند آب، 
برق، گاز و حمل ونقل ریلی، جاده ای و اسکله از عوامل دیگر 
ارتقاء بهره وری است که بتوان با حداکثر توان بنگاه عملیات 

تولید انجام گیرد و بهره وری سرمایه افزایش یابد. 
تولید فوالد . ۷ با کیفیت و مرغوب در چرخه  اولیه  تامین مواد 

نکته با اهمیتی است که از ضایعات می کاهد و میزان بهره وری 
را در کارخانه های فوالدســازی افزایش می دهد. لذا افزایش 
بهره وری در صنایع پایین دستــی فوالد نیز بایستــی مدنظر 

قرار گیرد.
موضوع صرفه به مقیاس که چند سالی است در دنیا و بخصوص . 8

در کشور چین شروع شده، راهکار دیگری است و بر این اساس 
بایستی از تاسیس کارخانه های با ظرفیت پایین دوری کرد و 
حتی شرکت های کوچک قبلی را تجمیع نمود. یعنی واحدهای 
کوچک در یکدیگر ادغام شوند تا در فعالیت های خود رفیق 
باشند نه رقیب یکدیگر. بهره وری زمانی افزایش پیدا می کند 
بسترهای  کشور  فوالد  کننده  تولید  بزرگ  واحدهای  در  که 
الزم برای برخورداری از یک زنجیره تولید فراهم شود تا بدین 
وسیله هزینه حمل، جابه جایی و میزان ضایعات در این واحدها 

به حداقل برسد.
توسعه . 9 پروژه های  تکمیل  و  خالی  ظرفیت های  بکارگیری   

و  مالی  زیرساخت های  به  نیاز  عمدتا  که  فوالد  صنعت  در 
فاینانس های خارجی دارد، التفات دولت در تامین این منابع 
را می طلبد و از طرف دیگر می توان با اصالح قوانین خصوصی 
سازی، فروش شرکت های به بهره برداری نرسیده یا کم بازده 
و بدون بازده را پس از ارزیابی های دقیق به شرکت های توانا 
و باتجربه واگذار نمود و سپس هــزینه سرمایه گذاری فوق 
را پس از راه اندازی و از طریق منافع حاصل از تولید آن اخذ 

نمود.

در ادامه این نوشتار به اقدامات انجام شده در مجتمع فوالد مبارکه 
در سال های اخیر برای ارتقاء بهره وری اشاره می کنیم:

 توجه به بهره وری و نقش آن در توسعه سازمانی، همواه در اهداف 
استراتژیک شرکت فوالد مبارکه وجود داشته است و استقرار چرخه 
ی مدیریت بهره وری به عنوان یک ابزار مدیریتی قدرتمند در جهت 

نهادینه شدن فرهنگ بهره وری همواره یکی از دغدغه های مدیران 
ارشد سازمان بوده است. 

محاسبه شاخص های عمومی و اختصاصی بهره وری در این شرکت 
و مقایسه آن با شرکت های برتر جهانی و ارائه راهکارها در جهت 
صورت  فعالیت های  از  اقتصادی  رشد  در  وری  بهره  سهم  افزایش 

گرفته در این سازمان می باشد.
اعداد و ارقام ده ساله گذشته )۱385 تا ۱394( نشان می دهد فوالد 
مبارکه به طور میانگین با نرخ ثابت ساالنه 4/۱ درصد رشد اقتصادی 
را تجربه کرده است که از این مقدار حدود 4۰ درصد سهم رشد 

بهره  وری می باشد. 
برخی از پروژه های مهم شرکت که در بهره وری نقش داشته اند به 

شرح ذیل می باشد:
پایه های  � در  فوالدی  کالف های  کاری  خنک  عملیات  بهبود 

HNX واحد باکس آنلینگ

تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه �
راهبری تعالی شرکت های گروه فوالد مبارکه �
ارتقاء سیستم PCS فوالد سازی  �
ساخت 3 عدد کوره و ۶ عدد پایه در واحد باکس آنلینگ نورد  �

سرد به صورت بومی سازی
ساخت مکانیزم های میز متحرک جهت ماشین ریخته گری  �

 4-3-۱
تولید ورق قلع اندود گرید T3 همسان گرد. �
در  � نهایی(  و  )میانی  محصوالت  و  مواد  وزنی  باالنس  تحلیل 

فرآیندهای زنجیره تامین شرکت فوالد مبارکه
کاهش مصرف گازهای ماشین جوش لیزری واحد تاندمیل پنج  �

قفسه ای
با  � قلع اندود  مکانیکی محصوالت  یکنواختی خواص  و  تثبیت 

گرید تجاری T3 در طول کالف و کالف های مختلف 
پژوهش و امکان سنجی به منظور توسعه فوالدهای میکروآلیاژی  �

استحکام باالی مقاوم در برابر محیط اسیدی و تردی هیدروژنی 
)HIC(

تحقیق و پژوهش جهت رفع مشکل قطعات تولیدی از ورق های  �
فوالد مبارکه در واحدهای پرسکاری ایران خودرو و ارائه راهکار

ایران  � شرکت  قالب های  خوردگی  مشکل  بررسی  و  تحقیق 
خودرو در استفاده از ورق های فوالد مبارکه

شرکت  � ساخت  کششی  فوق  فوالدهای  شکل پذیری  بررسی 
فوالد مبارکه  

� API تدوین دانش فنی تولید فوالد
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با توجه به مطالعات اولیه و امکان سنجی 
برای اجرای یک مجتمع بزرگ فوالدی در 
شرق کشور از ابتدا با نگاه یک بنگاه کسب و 
کار بهره ور در نظر گرفته شده به نحوی که 
نزدیکی به منابع زیر ساختی نظیر گاز، برق، 
آب، سنگ آهن، جاده های دسترسی اصلی 
و خطوط ریلی مجتمع فوالد خراسان را به 
عنوان یک شرکت بهره ور از جایگاه ویژه ای 

برخوردار  نموده است.

چرخه بهره وری شامل چهار رکن اساسی است که اولین رکن آن 
اندازه گیری بهره وری می باشد. در این زمینه فوالد خراسان از ابتدای 
راه اندازی اقدام به اندازه گیری شاخص های بهره وری نموده که همه 
ساله محاسبه و با شرکت های برتر و میانگین صنعت از طریق نرم 

افزار بهره وری ایمیدرو مقایسه گردیده است.
-در خصوص نیروهای انسانی متخصص شرکت و پیمانکار نسبت به 
خطوط و حجم تولید از وضعیت بهینه ای برخوردار بوده به نحوی که در 
چندین سال فوالد خراسان در شاخص بهره وری نیروی انسانی نسبت 
به سایر فوالدسازهای کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است.

• فوالد خراسان در راستای بهره وری انرژی بر اساس یک پروژه بهبود تعریف شده منتج از ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی نسبت به استقرار 
سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001 از سال ۱394 اقدام نموده که در تاریخ ۲۷ و۲8 مهر ماه سال جاری توسط شرکت 

SGS سوئیس مورد ممیزی قرار گرفته که جهت اخذ گواهینامه موافقت گردیده است.

با توجه به اینکه عملکرد مصرف انرژی فوالد خراسان کمتر از معیارهای تعیین شده سازمان ملی استاندارد ایران می باشد، موفق به اخذ 
گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی مطابق با  استاندارد ملی ایران به شماره  9۶53 نیز گردیده است.

همچنین فوالد خراسان در فرآیند جایزه ملی مدیریت انرژی که توسط 5 سازمان بهره وری انرژی ایران )وزارت نیرو(، شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت )وزارت نفت(، ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست )معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری(، سازمان ملی استاندارد و 
سازمان مدیریت صنعتی )وزارت صنعت ، معدن و تجارت( بررسی می شود،  در تاریخ ۲۰ دی ماه سال جاری در گروه صنایع انرژی بر موفق 

به کسب تندیس دومین دوره این جایزه گردید. 
یکی از رویکردهای فوالد خراسان در راستای بهبود بهره وری "نظام بهپویی" می باشد که  می توان گفت یک عامل  مشارکتی بسیار خوبی 
جهت جمع آوری پیشنهادات بهبود از کلیه سطوح کارکنان می باشد و در سال های اخیر با اجرای این نظام پیشنهاداتی اجرا شده که بهبود 

بهره وری در مواد و انرژی را به همراه داشته است.
به عنوان نمونه می توان به پروژه  بهبود بهره وری فوالد خراسان که سال گذشته در جشنواره بهره وری ایمیدرو با حضور ریاست سازمان ملی 

بهره وری ایران و سازمان ایمیدرو حائز تقدیر گردید اشاره کرد.

• بهروز اسماعیلی
معاون برنامه ریزی فوالد

خراسان 

اقدامات  فوالد خراسان در افزایش بهره وری               
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مشخصات پروژه "افزایش راندمان نسوز پاتیل های ذوب از طریق تغییر نوع نسوز الیه ایمنی پاتیل" به شرح ذیل می باشد:
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بـورس کاالبــورس کاال
• آشنایی با بورس فلزات لندن

بـــورس کاال

Mercantile Exchange
Mercantile Exchange

Mercantile Exchange
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آشنایی با بورس فلزات لندن
 معین محمدی پور

کارشناس مطالعات اقتصادی بورس کاالی ایران بــورس کاال
1. تاریخچه بورس فلزات لندن

بورس فلزات لندن )LME(1 یکی از قدیمی ترین بورس  های کاالیی 
در دنیاست که فلزات غیرآهنی2 )آلومینیوم، مس، سرب، نیکل، قلع 
و روی(، فلزات مینور3 )کبالت و مولیبیدن(، بیلت )شمش( فوالد4 
در آن معامله می شوند. الزم به ذکر است که در این بورس عالوه بر 
کاالهای مذکور شاخص قیمت بورس فلزات لندن )LMEX( نیز که 
شاخصی از قیمت ۶ فلز اصلی )آلومینیوم، مس، سرب، نیکل، قلع و 

روی( است، قابل معامله می باشد.
ابزارهای معامالتی مورد استفاده در بورس فلزات لندن ابزار مناسبی 
را برای پیش بینی  قیمت فلزات در آینده فراهم آورده است و این 
در حالی است که از بین بردن ریسک حاصل از نوسان قیمت ها، 
برای  باثبات تر  قیمت هایی  و  بینی  پیش  قابل  نقدی  جریان  ایجاد 

مصرف کنندگان از دیگر مزایای این بورس به حساب می آید.
تاریخچه بورس فلزات لندن  به بیش از 4۰۰ سال پیش برمی گردد، 
اما توسعه آن به عنوان یک بازار جهانی با انقالب صنعتی اروپا همراه 
بود. در این زمان تقاضا برای فلزات در بریتانیا و نیاز به واردات وسیع 
از سراسر جهان در آن زمان و همچنین نیاز به ابزاری برای محافظت 
از محموله های در راه در مقابل کاهش قیمت در طول مسیر حمل 
که معموالً به مدت 3 ماه و یا بیشتر به درازا می کشید باعث شدند 
تا فلزات پیشاپیش برای تحویل در آینده بر اساس زمان برآوردشده 
ورود کشتی حامل، به فروش برسند. این فرایند به عنوان پوشش 
ریسک5 شناخته شده که هم از خریداران و هم از فروشندگان در 

قبال نوسانات قیمت حمایت می کند. 
این معامالت به سرعت توسعه یافت و در سال ۱8۷۷ بورس فلزات 
لندن تشکیل شد و داد و ستدها در غالب حراج حضوری در تاالر 
تاالر معامالت،  آغاز شد در حال حاضر داد و ستد در یک  بورس 
سیستم  یک  طریق  از  و  می شود  انجام  حضوری  حراج  صورت  به 
۲4 ساعته ارتباطات تلفنی میان دفاتر معامالتی، و نیز یک پایانه 

معامالت الکترونیکی معروف به LMEselect، پشتیبانی می شود.
بورس فلزات لندن توانسته است خدمات متنوعی در راستای پوشش 
ریسک برای بنگاه های اقتصادی ایجاد نماید. به عنوان مثال لوتوس6 
که یکی از مشهورترین خودروسازان جهان است، از خدمات بورس 
استفاده  خود  فعالیت  ناپذیر  جدایی  بخش  عنوان  به  لندن  فلزات 
می کند و نیاز به خرید مقادیر زیادی فلزات مورد معامله در  بورس 

1. London Metal Exchange  

2. NON-FERROUS METALS

3.  MINOR METALS

4.  Steel Billet

5.  Hedging

6. Lotus

فلزات لندن )LME( دارد. برای مثال آلومینیوم به مقدار زیادی در 
قرار می گیرد.  استفاده  لوتوس مورد  بدنه خودرو کالسیک  ساخت 
تولیدکنندگان خودرو از خدمات بورس فلزات لندن برای تضمین 
با  و  استفاده می کنند  بلندمدت  نیم ساخته در  مواد  قیمت خرید 
به صورت  را  خودرو  نهایی  قیمت  و  هزینه ها  می توانند  عمل  این 
دقیق پیش بینی نمایند. اگر این خدمت در دسترس آنها نبود هزینه 
و  می کرد  پیدا  نوسان  آلومینیوم  قیمت  موازات  به  خودرو  ساخت 
سودآوری آنها و همین طور قیمت فروش را برای عامه مردم تحت 

تأثیر قرار می داد. 
به فروش محصوالت  نیاز  آلمان  آلومینیوم کوروس7  کارخانه ذوب 
تولیدی خود را از طریق بورس فلزات لندن تامین می کند. توجیه 
آنها برای معامالت آتی، بخشی از سیاست مدیریت ریسک قیمت 
توسط این شرکت است  که به اهداف آنها در محافظت از خود در 
مقابل ضررهایی برمی گردد که ممکن است با کاهش قیمت فلزات 
بوجود بیاید. اکثر هزینه های شناخته شده و در دوره زمانی بلندمدت 
ثابت هستند. اما قیمت فروش به موازات مظنه قیمت بورس فلزات 
برای مصرف  کوتاه مدت  در  بیشتر  معموالً  و  تغییر می کند  لندن 

کنندگان ثابت است.
در سال ۲۰۱۲ هلدینگ بورس فلزات لندن که تنها سهامدار بورس 
فلزات لندن است، توسط گروه بورس هنگ کنگ خریداری شد و از 

آن زمان تا کنون تغییرات جدیدی را به خود دیده است.

در سال ۲۰۱5 بورس فلزات لندن و بورس آتی شانگهای را میتوان 
دو بورس برتر معامالت فلزات دانست.

2. نحوه انجام معامالت در بورس فلزات لندن
کارگزارن و معامله گران می توانند از 3 طریق زیر در معامالت بورس 

فلزات لندن شرکت نمایند:
معامالت میان دفاتر8: از طریق این سیستم کارگزاران می توانند . ۱

به وسیله تلفن در طول ۲4 ساعت شبانه روز کلیه قراردادهای 
بورس فلزات لندن را معامله نمایند.

پایانه اختصاصی معامالت الکترونیکی9: به وسیله این سیستم، . ۲
معامله گران تاالر و اعضا کارگزار پایاپای به سراسر دنیا متصل 
هستند و آنها اجازه دارند کلیه قراردادهای بورس فلزات لندن 

را معامله نمایند. 
معامالت تاالر10: در ساعت ۱۱:45 صبح، تیم های معامله گران . 3

7. Corus

8. inter-office telephone market

9. LME Select

10.  Ring trading

Mercantile Exchange
Mercantile Exchange
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تاالر در بورس جمع می شوند تا شکل سنتی تر معامالت را که 
به حراج حضوری معروف است، اجرا نمایند. در این حراج هر 
یک از فلزات در یک جلسه 5 دقیقه ای معامله می شود. به 
مجرد اینکه هر ۶ فلز اصلی معامله شدند، ۱۰ دقیقه استراحت 
اعالم می شود که پس از آن این فرایند تکرار می شود. رینگ 
این  در  زیرا  است  معامالتی  جلسه  مهمترین  معامالت،  دوم 
دومین  این  می شوند.  کشف  رسمی روزانه  قیمتهای  جلسه 

خدمت اصلی بورس فلزات لندن است. 
بدنبال رینگ دوم، یک دوره معامالت همزمان همه فلزات که به 
نیز  معامالتی  جلسه  این  می شود.  آغاز  است  معروف   Kerb نام 
حراجی حضوری است که در آن کلیه فلزات بطور همزمان معامله 
انجام می شوند و  بورس  اطراف سکوی  این معامالت در  می شوند. 
در مقایسه با نشست های رسمی سکوی بورس کمتر ساختاربندی 
شده اند. اعضا می توانند بیش از یک دادوستدکننده در سکوی بورس 
معامالت  این  باشند.  داشته  پشت صندلی ها  در  ایستادن  مکان  یا 
در دو جلسه یکی ۱3:۲۰ الی ۱4:45 و دیگری ۱۶:۱5 الی ۱۷:۰۰ 

برگزار می شوند. 

3. قراردادهای قابل معامله در بورس فلزات لندن
انواع قراردادهایی که در بورس فلزات لندن مورد معامله قرار میگیرند 
معامله  اختیار  قرارداد  معامله،  اختیار  آتی،  قراردادهای  از:  عبارتند 
میانگین قیمت معامله شده، آتی میانگین ماهیانه، قراردادهای آتی 
ماهیانه خرد )mini(، قراردادهای آتی بر اساس واحد پول چین. آتی 

شاخص بورس فلزات لندن.

قراردادهاي آتی 
براي  حال  زمان  در  کاال  فروش  و  خرید  حقیقت  در  آتی1  قرارداد 
تحویل در یک تاریخ معین در آینده که قیمت آن در زمان امضاء 
قرارداد تعیین شده است. فرض بر این است که در آینده این کاال 
تحویل  قرارداد کاال  تاریخ  اگر طبق  داده مي شود.  تحویل  و  تولید 
شود این قرارداد را یک قرارداد فیزیکي مي نامند. اما در واقع اکثر 
اوقات چنین چیزي اتفاق نمي افتد و خیلي وقت ها قرارداد آینده 
بوسیله یک قرارداد معکوس خرید یا فروش تسویه مي شود. در حال 
حاضر قراردادهای آتی زیر در بورس فلزات لندن )LME( قابل معامله 

هستند:
الف- بیلت فوالد، پلی اتیلن، آلیاژ آلومینیوم، آلومینیوم، مس، سرب، 
آلیاژ مخصوص آلومینیوم آمریکای شمالی )NASAAC(، نیکل، قلع، 

روی
)LMEX( ب- شاخص بورس فلزات لندن

پ- قراردادهای کوچک )Mini( برای آلومینیوم، مس و روی
پول  )بر حسب  بورس هنگ کنگ-لندن  قراردادهای کوچک  ث- 

چین(

قراردادهاي اختیار معامله 
پوشش  و  سرمایه گذاران  توسط  بیشتر  معامله2  اختیار  قراردادهاي 
دهندگان ریسک منعقد می شوند که انعطاف پذیري بیشتري نسبت 

1. Futures Contract

2. Option Contract

شکل یک: بیشترین حجم معامالت فلزات در بورس های جهان در سال 2015

FIA : منبع
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به قراردادهاي آتی دارند. وقتي یک قرارداد اختیار معامله خریداري 
کاال  یا یک  بار مسئولیت یک شرکت  زیر  مي شود خریدار حتما 
نمي رود بلکه در حقیقت آنها به سادگي یک موقعیت را خریداري 
مي کنند که با معین کردن یک قیمت شروع مي شود و به یک قیمت 
مطلوب در زمان سررسید خاتمه مي یابد. در این نوع قرارداد، ذات 

قرارداد آتی  هم در آن مستتر است.
قیمت هایي که در ابتداي این نوع قرارداد تعیین مي شود عبارت است 
از قیمت کاال بعالوه حداقل سود قابل دسترسي که در آینده ممکن 

است قیمت نهایي نسبت به آن کمتر یا بیشتر شود.
در حال حاضر قراردادهای اختیار معامله زیر در بورس فلزات لندن 

قابل معامله می باشند:
آلیاژ آلومینیوم، آلومینیوم، مس، سرب، نیکل، روی، آلیاژ مخصوص 

)NASAAC( آلومینیوم آمریکای شمالی

قرارداد اختیار معامله میانگین قیمت معامله شده 
قرارداد اختیار معامله میانگین قیمت معامله شدهTAPOs( 1( یک نوع 
قرارداد اختیار معامله است که به صورت نقدی تسویه می شود. قیمت 
تسویه دارایی پایه2 این قرارداد برابر میانگین قیمت تسویه روزانه یک 

کاال در یک ماه منتهی به تاریخ سررسید می باشد.
از آنجایي که بسیاري از مصرف کنندگان در صنایع، قیمت هاي مواد 
را بر اساس قیمت هاي بورس فلزات لندن )LME( تخمین مي زنند 

1. Traded Average Price Options

2. Strike Price

این سیستم بوجود آمده است که بر اساس قیمت هاي متوسط عمل 
معامله شـــده  قیمت  میانگین  معامله  اختیار  قراردادهاي  مي کند. 
)TAPOs( ترکیبي از قراردادهاي آتی و اختیار معامله است. مصرف 
کنندگاني که بر اساس قیمت هاي متوسط خریداري مي کنند از این 

قراردادها استفاده مي کنند.
در حال حاضر قراردادهاي اختیار معامله میانگین قیمت معامله شده 

)TAPOs( زیر در بورس فلزات لندن )LME( قابل معامله هستند:
آلیاژ آلومینیوم، آلومینیوم، مس، سرب، نیکل، روی، آلیاژ مخصوص 

)NASAAC( آلومینیوم آمریکای شمالی

4. نقش بورس فلزات لندن در ساختار صنعت و اقتصاد
فعالیت ها و خدمات بورس فلزات لندن )LME( را می توان به طور 

خالصه در سه مورد بیان نمود:
ایجاد ابزاری برای پوشش ریسک. ۱
ایجاد یک قیمت مبنا برای قراردادهای نقدی. ۲
ایجاد مکانیزمی برای انبارداری و تحویل فیزیکی کاال. 3

پوشش ریسک
تولید فرآیندی زمان بر است و تصمیم گیری در خصوص میزان تولید 
و  درآمدها  به  نسبت  تولیدکنندگان  انتظارات  به  سرمایه گذاری  و 
هزینه هایشان بستگی دارد. هرچه این انتظارات با اطمینان بیشتری 
و  یافته  افزایش  کار  و  به فضای کسب  اعتماد نسبت  شکل گیرد، 
وجود  دیگر،  عبارت  به  می شود.  تقویت  سرمایه گذاری  به  تمایل 
اطمینان نسبی در خصوص درآمدها و هزینه های یک طرح کسب و 

شکل دو: سهم هریک از قراردادهای آتی معامله شده در بورس فلزات لندن در سال 2015 بر حسب الت

* حجم قراردادهای آتی میانگین ماهانه برای آلومینیوم و مس و روی و سرب و نیکل و قلع، همچنین آتی کبالت و مولیبدن و فوالد کم بوده )کمتر از 10 هزار( و در نمودار 
نیامده است.

منبع: وب سایت رسمی بورس فلزات لندن
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کار، افزایش تمایل به سرمایه گذاری را در پی دارد. چرا که وقتی یک 
سرمایه گذار نسبت به هزینه های یک فرآیند تولیدی و درآمدهای 
حاصل از آن بی اعتماد است، نمی تواند انتظارات خود را نسبت به 
سود مورد نظر از اجرای طرح های تولیدی به درستی شکل دهد و 
مدیریت ریسک ناشی از نوسان قیمت به عنوان بخشی جدانشدنی از 

تجارت در بازار آتی، به شمار می رود.
معرض  در  که  که صنعتی  معناست  این  به  ریسک  پوشش  امکان 
موجود  ریسک  میزان  پذیرش  به  نسبت  دارد،  قرار  قیمت  ریسک 
اتخاذ تصمیم نماید. روش های سنتی مختلفی برای مدیریت ریسک 
ناشی از نوسان قیمت ها وجود دارد که به عنوان مثال می توان از 
نگهداری ذخایر احتیاطی، تنوع بخشی به محصوالت و بیمه ها نام برد. 
اما تجربیات موجود نشان می دهد که روش های مذکور در بلندمدت 
پاسخ گوی نیاز جامعه به مدیریت ریسک نبوده و برخی از آن ها حتی 
در کوتاه مدت نیز از کارایی قابل قبولی برخوردار نیستند. عمده ترین 
راه کاری که امروزه برای مدیریت ریسک ناشی از نوسان قیمت ها به 
کار می رود استفاده از ابزارهای مالی نوین نظیر قراردادهای آتی و 
اختیار معامله در بورس های کاالیی است و بورس فلزات لندن یکی 
از معتبرترین بورس های کاالیی است که طیف وسیعی از بخش های 
صنعت فلزات نظیر شرکت های معدنی، کارخانجات ذوب، بازیافت 
کنندگان، تجار، توزیع کنندگان و کارخانجات تولیدی از ابزارهای 

موجود در آن برای پوشش ریسک استفاده می کنند. 

کشف قیمت
کشف قیمت فرآیندی است که از طریق 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 فلزات لندن به شمار می رود 
و از منافع اصلی حاصل از کشف قیمت در بورس های کاال می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
• اعالم قیمت های منصفانه و واقعی کاالها	
• عرضه گسترده اطالعات بازار	

آخرین قیمتهای نقدی عرضه و تقاضا شده، تبدیل به قیمت های 
روزانه رسمی می شوند که در این قیمت ها کلیه قراردادهایی که به 
سررسید می رسند تسویه می شوند و غالباً به عنوان یک قیمت مبنا 
استفاده  مورد  فلزات  جهانی  صنعت  در  فیزیکی  قراردادهای  برای 
قرار می گیرند. این قیمت ها بالفاصله بر روی تابلوهای خبری نشان 
داده می شوند و در روزنامه های مالی مهم و مجالت تجاری به چاپ 

می رسند.

انبارداری و تحویل کاال
سومین خدمت اصلی که بورس فلزات لندن )LME( ارائه می دهد 
قراردادهای منجر به تحویل فیزیکی است. اغلب قراردادهای بورس 
قرار  استفاده  مورد  قیمت  ریسک  نمودن  بیمه  برای  لندن  فلزات 
می گیرند و قراردادهایی هستند که پیش از آنکه داد و ستد نهایی 
شوند، خریده یا فروخته می شوند. در نتیجه، تنها درصد اندکی از این 
قراردادها با نام تجاری مشخص شده از یک فلز، با شکل و مقداری 
مشخص منتهی به تحویل فیزیکی می شوند. تحویل هایی که اتفاق 
می افتد، منعکس کننده عرضه و تقاضای بازار هستند. بورس فلزات 
این اطالعات  را که شامل  روزانه  به ذخایر  لندن گزارشات مربوط 
می شود و نقش مهمی در برآورد قیمت های بازار دارد، جمع آوری 
انبارهای بورس  به تغییرات در موجودی  می کند. اطالعات مربوط 

شکل سه: سهم هریک از قراردادهای اختیارمعامله در بورس فلزات لندن در سال 2015 بر حسب الت

منبع : وب سایت رسمی بورس فلزات لندن
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شکل چهار: سهم هریک از قراردادهای اختیارمعامله میانگین قیمت معامله شده، در بورس فلزات لندن در سال 2015 بر حسب الت

منبع: وب سایت رسمی بورس فلزات لندن

فلزات لندن تاثیر بسزایی در بازار این فلزات دارد. زیرا افزایش در 
موجودی انبار به عنوان یک مازاد عرضه در بازار و کاهش در این 
موجودی به عنوان یک مازاد تقاضا در بازار تلقی شده و قیمت این 

فلزات را تحت تاثیر قرار می دهد.
بورس فلزات لندن محل تحویل کاالها را تعیین می نماید که معموالً 
در مناطقی است که در آنجا مصرف کاالهای مورد نظر زیاد باشد 
و یا به عنوان مرکز فعالیت تجاری آن کاال به حساب آید. در این 
مناطق بورس به شرکت های خصوصی انبارداری اجازه فعالیت داده 
دو  توافقنامه های  انبارداری  از شرکت های  یک  هر  و  بورس  است. 
جانبه ای دارند که در آن مقررات و قوانین به تصویب رسیده و میزان 

مسئولیت هر یک از طرفین مشخص شده است. 
بورس فلزات لندن مارک های تجاری برخی از تولید کنندگان که 
محصوالت آنها با کیفیت مندرج در مشخصات قراردادهای این بورس 
مطابقت دارد را به شرکت های انبارداری معرفی می نماید که صرفاً 
را  تجاری  مارک های  این  که  فلزاتی  باشند.  پذیرا  را  مارک ها  این 
نداشته باشند، در شرکت های انبارداری  پذیرفته نمی شوند و طبعاً 

قابل تحویل نیستند. 
پوشش  تحت  انبار  از 5۰۰  بیش  در  می تواند  فیزیکی  تحویل های 
اروپا، خاورمیانه و  لندن که در 38 نقطه در آمریکا،  فلزات  بورس 
خاور دور می باشند، انجام شود. شایان ذکر است که بورس فلزات 
لندن هیچ گونه دخالتی در مدیریت این انبارها ندارد. به عنوان مثال 
حتی نرخ کارمزد انبارداری و نرخ کارمزد تحویل بار بر روی کامیون 
توسط انبارها تعیین می شوند و فقط به اطالع بورس می رسد ولیکن 
تا  نمایند  را اجرا  بازرسی  انبارها متعهد می شوند که فرایند دقیق 

استانداردهای مورد نظر بورس فلزات لندن برآورده شود.

تحویل یک قرارداد بورس فلزات لندن به شکل یک حواله انبار است 
که گویای موقعیت کلی معامله گر، تناژ فلز مربوطه و انبار می باشد. 
این حواله ها از طریق سیستم الکترونیکی انتقال حواله جات بورس 

فلزات لندن، نقل و انتقال داده  می شوند.

5. چگونه در بورس فلزات لندن معامله کنیم؟
اعضای بورس فلزات لندن که شامل تعدادی کارگزار. معامله گر و 
سایر نهادهای غیر معامله گر می شوند اندک هستند و تنها کارگزاران 

اصلی دسترسی به انجام معامالت نهایی دارند.
اما برای تمامی افراد امکان معامله به طور غیر مستقیم و از طریق 

کارگزاران وجود دارد. 
بهترین راه حل استفاده از سیستم معامالت الکترونیکی بورس فلزات 
لندن است، به این منظور به سادگی و با افتتاح حساب نزد یکی از 
ثبت سفارشات  به  میتوان  بورس  اصلی  کارگزاران  یا  گران  معامله 

دسترسی پیدا کرد.
اطالعات  کرد.  پرداخت  را  کارمزدی  میبایست  یک  هر  برای  البته 
لحظه ای بورس فلزات لندن نیز از طریق برخی شرکت ها و نهادها و 

عموما با دریافت کارمزد در دسترس است.
برای مثال کارمزد ۲.۷ دالر )دو و هفت دهم( به ازای هر الت معامله 

کارمزد بورس و پایاپای است.
اما پیش از انجام هر معامله آشنایی با قراردادهای مشتقه و مطالعه 

بازارهای فلزات و طراحی استراتژی معامالت توصیه میشود.
معامالت الکترونیک شما از طریق سیستم LMEselect ثبت میگردد 
و از طریق یکی از کارگزاران اصلی بورس به پایاپای میرسد و ثبت 

نهایی میشود.
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  دومین همایش تخصصی بومی سازی صنعت کاتالیست و 
فرآیند احیا مستقیم روز جمعه ۱۷ دی ماه 95 با حضور مسئوالن 
وزارت صنعت، معدن تجارت و مدیران بنگاه های فوالدی برگزار شد.
 در این مراسم که بالغ بر ۱5۰ نفر از کارشناسان و مدیران فوالدی 
در جزیره کیش برگزار شد، بحث بومی سازی و روند رو به توسعه این 

صنعت در کشور مورد ارزیابی قرار گرفت.

نباتی: کاتالیست در فهرست ممنوعیت وارداتی
کل  مدیر  مراسم  این   در 
صنایع شیمیایی و سلولزی 
معدن  صنعت،  وزارت 
خصوص  در  تجارت  و 
حمایت جدی و قانونی این 
کاالی  ورود  از  وزارتخانه 
مصرف  مورد  استراتژیک 
تاکید  فوالدی  درصنایع 
کرد و گفت : هر گامی که 
در توسعه کمی و کیفی و 
جهش در نقاط حساس و 

کلیدی کشور انجام شود، با ید مورد حمایت قرار گیرد. 
تولید  به  کشور  مهم  صنایع  امروز  افزود:  ادامه  در  نباتی  پروین 
کاتالیست در کشور وابسته هستند و به همین منظور نیز کاتالیست 
در فهرست ممنوعیت کاالهای ساخت داخل در راستای استفاده از 

توان تولیدی کاتالیست داخلی  جای دارد. 
وی یادآور شد: در صورت واردات کاتالیست موجود در فهرست، این 

امر قابلیت پیگیری دارد.
به  ارز مبادالتی  از جمله تغییر  انجام شده  اقدامات  به دیگر   نباتی 
ارز متقاضی که سبب افزایش هزینه در واردات کاال می شود اشاره 
ورودی  نیز حقوق  مقررات  و  قانون  کتاب  در  داشت:  اظهار  و  کرد 
را  از جمله موارد سیاست حمایتی  در نظر گرفته شده است.  وی 
بیشینه  فناوری،  انتقال  مالی،  تامین  خارجی،  گذار  سرمایه  جذب 
سازی اقتصادی تولید محصوالت، طراحی و متنوع سازی آنها و تولید 

صادرات محور دانست.

 احمدی: دوبرابر شدن مصرف کاتالیست طی 10 سال آینده
به  که  همایش  این  در 
همت شرکت تولید کننده 
گاز  و  نفت   " کاتالیست 
احمد  شد،  گزار  بر  سرو" 
توسعه  احمدی مدیر کل 
ملی  شرکت  پژوهش  و 
که  ای  گذشته  به  فوالد 
سر  پشت  فوالد  صنعت 
کرد  اشاره  است  گذاشته 
بحث  در  جز  به  افزود:  و 
تولید کمپرسور و الکترود 

که صنعت فوالد ما بدان نیازمند است مابقی نیازهای در داخل تامین 
و ساخته می شود که این نشان از افزایش توان متخصصان کــشور 

است.
از  خوزستان  و  مبارکه  فوالدی  شرکت  دو  حمایت های  گفت:   وی 

شروع تا صنعتی شدن کاتالیست مثال زدنی است. 
این فرآیند طی هفت سال شکل گرفت که در مقایسه با سایر صنایع 
که امکانات بیشتری در اختیار دارند در رشد و بالندگی سرعت قابل 

قبولی داشته است.
 وی بـا اشـاره بـه چشـم انـداز تولید فـوالد تـا سـال ۱4۰4، تصریح 
کـرد: بـا توجـه بـه برنامه ایجـاد تعـادل میـان زنجیـره ارزش تولید 
فـوالد، شـاهد افزایـش ۲ برابـری مصرف کاتالیسـت طی ۱۰ سـال 

آینـده خواهیـم بود.
 احمدی یادآور شد: کیفیت در این حیطه بسیار حائز اهمیت است و 

همه حاضر هستند برای کیفیت برتر پول بیشتری بپردازند.
وی تاکید کرد که قیمت البته باید رقابت پذیر باشد که هم سود 

تضمین شود و هم به افزایش بقای بنگاه یاری رساند.
 احمدی به گزارش اخیر worldsteel اشاره کرد و اظهار داشت: در سه 
ماه گذشته ایران رتبه نخست تولید آهن اسفنجی در بخش احیای 
مکزیک،  هند،  نیز  ایران  از  که پس  است  کرده  را کسب  مستقیم 
نیز  آنها  می رسد  نظر  به  که  دارند  قرار  مصر  و  امارات  عربستان، 

می توانند مشتریان محصوالت کاتالیست ایران باشند.

در دومین همایش تخصصی بومی سازی 
صنعت کاتالیـــست و فرآینــد احیا 

مستقیم مطرح شد؛

 حمایت جـدی دولت 
از کاتالیست مصرفی 

صنعت فوالد

معرفــــی
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خلیفه سلطانی: رشد 7 درصدی تولید فوالد
انجمن  دبیر  ادامه   در 
مزیت های  از  نیز  فوالد 
داخل  در  فوالد  تولید 
و  گفت  سخن  کشور 
ما  کشور  کرد:  تصریح 
دومین ذخایر گاز جهان 
درحالی  این  داراست،  را 
است که در تولید فوالد، 
گاز هم به عنوان سوخت 

و هم در فرآوری محصول نقش دارد. بنابراین فرآوری کاال به کاال 
نیست و باید قیمت آن از عدد فعلی هم پایین تر در نظر گرفته شود.
 وی به رشد رتبه ایران در تولید فوالد طی سال های اخیر اشاره کرد 
و افزود: رتبه ایران در یک دهه اخیر از ۲۱ به ۱3 تقلیل یافته که 

نشان از رشد ۷ درصدی تولید فوالد است.  این در حالی است که با 
مقایسه حجم تولید کشور با سایر کشور ها به غیر از چین رشد تولید 

در دنیا تنها ۱/5 درصد بوده است.

کریمی وثیق: اعتماد سازی و کیفیت مستمر محصوالت نفت 
و گاز سرو 

 مدیر عامل شرکت نفت 
آیین  در  سرو  گاز  و 
با  همایش  این  برگزاری 
که  این مطلب  بر  تاکید 
در حال حاضر تنها عامل 
اقتصادی  شرایط  بهبود 
دانش  تبدیل  کشور  در 
صنعت  و  تکنولوژی  به 
است، گفت: سوال اصلی 
چگونه  که  است  این 

فاصله مسیر تجاری شدن صنعت ما با بازار و دانشگاه کم می شود؟
 هومن کریمی وثیق افزود: باید ذهنیت ها را به عینیت تبدیل کنیم، 
در دنیا تنها 5 درصد از نتایج تحقیقات به پول ختم می شود اما همان 
95 درصد هم دور ریخته نمی شود و از آن به عنوان چراغ راه بهره 
می گیرند.  وی در زمینه مشتری مداری که از آن به عنوان یکی از کلیات 
در هدف گذاری یاد کرد و گفت: باید در ذهن مشتری اعتماد حاصل 
شود که این مهم از طریق صداقت و اخالق مداری به دست می آید.
 کریمی افزود: ما به نیاز های آتی مشتریان خود واقف هستیم از این 
رو در فضای اعتماد سازی، کیفیت مستمر محصول، قیمت مناسب، 

محصول پایدار و قابل دسترس را مدنظر قرار داده ایم.

رونمایی از کتاب " ریفرمینگ و کاتالیست نیکل 
در فرآیند احیا مستقیم آهن" در همایش

و  "ریفرمینگ  تخصصـــی  کتاب  از  همایش  این  خــالل  در 
رونمایی  آهن"  مستقــیم  احیا  فـــرآیند  در  نیکل  کاتالیست 
شد. در این کتاب که با هدف آشنایی با فرآیند ریفرمینگ در واحد 
احیا مستقیم و کاتالیست های این فرآینـــد به تحریر در آمده؛ به 
نکاتی از قبیل اصـــول احتراق، کاتالیست های واحد احیا مستقیم 
و دستورالعمل های  ریفرمینگ  اصول  آن،  تولید  روش های  و  آهن 
بهره برداری ریفرمر، عوامل غیرفعال شدن کاتالیست و هم چنین 
روش های حذف گوگرد و کاتالیست های گوگرد زدایی در واحدهای 

احیا مستقیم آهن مجتمعات فوالدی پرداخته شده است.
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  دومین همایش تخصصی بومی سازی صنعت کاتالیست و 
فرآیند احیا مستقیم روز جمعه ۱۷ دی ماه 95 با حضور مسوالن 
بنـــگاه های فوالدی  وزارت صنعت، معدن تجـــارت و مــدیران 

برگــزار شد.

 در این مراسم که بالغ بر ۱5۰ نفر از کارشناسان و مدیران فوالدی 
در جزیره کیش برگزار شد، بحث بومی سازی و روند رو به توسعه این 

صنعت در کشور مورد ارزیابی قرار گرفت.

معرفی

شرکت یگانه اندیش صنعت به عنوان یکی از شرکت های هلدینگ 

"یگانه اندیش سرمایه" با بیش از ۱۰ سال سابقه درخشان در زمینه 
تامین مواد اولیه مـــورد نیاز صنـــایع فلزی کشـور فعالیت مــی کند. 

و  مورداعتمادترین  از  یکی  عنوان  به  شرکت  این  حاضر  حال  در 
معتبرترین شرکت های کشور شناخته می شود که در حوزه تامین 

نیازهای صنایع مادر کشور ایران فعال می باشد. 

این شرکت در طول فعالیت خود با بهره گیری از پرسنل و کارشناسان 
ارائه خدماتی گسترده در  به  مجرب و هدف گذاری کیفی، موفق 
سطحی عالی به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع مهم کشور شده 
است و  هم اکنون نیز در حال توسعه فعالیت های خود در بخش های 
تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع آلومینیوم، سرب، روی و صنعت 

ترانسفورماتور کشور است.

مدیرعامل شرکت یگانه اندیش صنعت اعالم کرد:

برای  فوالدسازان  با  همگام 
افق 1404 به  دستیابی 

اشاره:

از  یکی  صنعت  اندیش  یگانه  شرکت 
فعال  بازرگانی  شرکت های  معتبرترین 
طی  که  بوده  فوالد  صنعت  حوزه  در 
سال های گذشته به یک برند کشوری 

تبدیل شده است.

و  همیشگی  حضور  با  مجموعه  این 
رویدادهای  از  جانبه  همه  حمایت های 
همچون  کشور  در  معدنی  و  فوالدی 
چشم  همایش  فوالد،  سمپوزیوم 
آهن  سنگ  همایش  و  فوالد  انداز 
از  یکی  به  توانسته  )آیروپکس(؛  ایران 
مجموعه های مورد اعتماد تولیدکنندگان 

صنایع معدنی کشور تبدیل شود.

چنان که امیر خدابنده مدیر عامل این مجموعه بازرگانی در همین رابطه به چیالن گفته "یگانه اندیش صنعت تالش دارد تا همراه با 
تولیدکنندگان فوالدی کشور در جهت رسیدن به افق چشم انداز ۱4۰4 صنعت فوالد و دستیابی به تولید 55 میلیون تنی کشور گام 

بردارد."

در این شماره به معرفی شرکت یگانه اندیش و گستره فعالیت های این مجموعه پرداخته ایم که در ادامه از نظرتان خواهد گذشت:
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گستره فعالیت 

شرکت یگانه اندیش صنعت تامین کننده انواع فروآلیاژها، الکترود 
گرافیتی، زغال سنگ، کک متالوژی و کنسانتره سنگ آهن  -که مورد 
نیاز کارخانجات ذوب است- می باشد. از دیگر موادی که یگانه اندیش 
صنعت تامین کننده آن است می توان به فروسیلیس، فرومنگنز) پر، 

متوسط و کم کربن(، فروسیلیکو منگنز و ... اشــاره کرد.

اولیه  مواد  تامین  و  فوالد  بخش  در  تمرکز شرکت  حاضر  حال  در 
فوالدی نظیر فروآلیاژها، CPC، گندله الکترود گرافیتی است.  

سوابق همکاری آهن و فوالد اَرفع

عمده ترین مشتریان یگانه اندیش صنعت شرکت های فوالد خراسان، 
ذوب آهن اصفهان، فوالد مبارکه، فوالد ویان، فوالد خزر، فوالد آلیاژی 
ایران، فوالد هرمزگان، فوالد کاوه جنوب، آهن و فوالد اَرفع و دیگر 

واحدهای فوالدسازی در سراسر کشور می باشند. 

در حال حاضر با توجه به رکود حاکم بر بازار، رقابت نزدیک تری میان 
شرکت های تولیدکننده کشور برقرار است.

انبار قوی و مجهز به منظور رفع نیاز فوری تولیدکنندگان به مواد اولیه 
و ارتباط مستقیم میان مصرف کننده و تولید کننده از مزیت های 

شرکت یگانه اندیش صنعت نسبت به سایر رقبا است.

در  کاری  دفاتر  داشتن  و  داخلی  شرکت های  به  تضمین  ارایه 
و  فراوان  بازرسی  کیفیت،  روی  بر  نظارت  و چین،  دبی  کشورهای 
وجود نمایندگان فنی، همچنین بازرسی مستقیم در کشورهای دبی 
و چین، تحویل به انعطاف پذیری در ارایه قیمت از دیگر ویژگی های 

مجموعه یگانه اندیش صنعت می باشد.

استراتژی های یگانه اندیش صنعت

المللی  بین  تحریم های  و  محدودیت ها  از  برخی  رفع  به  توجه  با 
حیاتی صنعت  و  استراتژیک  اولیه  مواد  تامین  و  تجارت  عرصه  در 
با  راستا  این  در  و  کرده  تهیه  مدونی  برنامه  اندیش  یگانه  فوالد، 
تامین کنندگان معتبر جهانی در حال مذاکره و عقد قرارداد همکاری 

بلندمدت می باشد.

الزم بــه ذکــر اســـــت شــرکت یگانــه اندیــش صنعت ایــن آمادگی 
ــر  ــی در ام ــدگان داخل ــا تولیدکننــ ــکاری ب ــا همـــ ــا ب را دارد ت
صــــادرات و  واردات در جهت بســــط و گســـترش فعالیــــت های 

ــد. آنان بکوشــ

 پیام مدیرعامل؛ 
امیر خدابنده

یگانه اندیش صنعت تالش دارد تا همراه با تولیدکنندگان فوالدی 
انداز ۱4۰4 صنعت فوالد و  کشور در جهت رسیدن به افق چشم 

دستیابی به تولید 55 میلیون تنی کشور گام بردارد.



فلز  بازیافت  انجمن صنایع  تاسیس دو  برای  اصولی   موافقت 
یکی به صورت کشوری)ملی( و دیگری)استانی( در اصفهان از اتاق 
بازرگانی گرفته شد و در ماه های آینده شاهد تشکیل انجمن بازیافت 

فلز خواهیم بود.

حمیدرضا ملکی، نایب رئیس اتحادیه بازیافت قراضه ضمن گفت و 
گو با خبرنگار چیالن و با نگاهی به جلسات مشترک فوالدسازان و 
اتحادیه صنایع بازیافت گفت: اولویت این جلسات، ساماندهی صنعت 
بازیافت فلزات است و اولین کاری که باید صورت گیرد جمع آوری 
و گردآوری بانک اطالعات از فعاالنی می باشد که در این حوزه فعال 
هستند. تادر آینده حمایت و هدایت خوبی از این واحدها صورت گیرد.

اخذ  پیگیر  گذشته  سال  چند  از  هم  اساس  همین  بر  افزود:  وی 
صنایع  انجمن  تاسیس  برای  بازرگانی  اتاق  از  اصولی  موافقت های 
می شود.  تشکیل  آینده  ماه های  در  انشاا...  و  ایم  بوده  فلز  بازیافت 
این انجمن برای ساماندهی و مطرح شدن مسائل تخصصی و رفع 
صنعت  فعاالن  جهت  مناسب  زیرساخت های  و  موجود  مشکالت 

قراضه و بازیافت فلز تشکیل می شود.

اصالح روش خرید و تامین قراضه فوالدسازان اولویت اصلی 
انجمن بازیافت

ملکی فعالیت اصلی انجمن بازیافت فلز را تامین قراضه با کیفیت. 
استاندارد مطلوب مورد نیاز فوالدسازان عنوان کرد و اظهار داشت: 
تالش خواهد شد اصول و روش خرید فوالدسازان اصالح گردد و 
می کنند  گذاری  سرمایه  صنعت  این  در  که  گذارانی  سرمایه  از 

حمایت های الزم صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: از طریق این انجمن مسئله واردات قراضه پیگیری 
خواهد شد چراکه با توجه به چشم اندازهای تعریف شده برای فوالد 
در برنامه ششم توسعه، به جهت کمبود قراضه در داخل کشور، با 
مشکل تامین قراضه مواجه هستیم و باید هرچه سریعتر برای واردات 
و  قراضه  واردات  برای  قانونی  زیرساخت های  بنابراین  گردد.  اقدام 
کاهش هزینه های مربوطه باید با همکاری انجمن فوالد فراهم شود.

تامین صحیح قراضه و تشویق سرمایه گذاران

نایب رئیس اتحادیه صنایع بازیافت تصریح کرد: استفاده اصولی و 
این سمت  به  هدایت سرمایه ها  فرآوری شده سبب  قراضه  تامین 
باید توجه داشت  بر تشویق سرمایه گذاران است و  شده و عاملی 
که کارخانه های فوالدسازی می بایست روش های خرید قراضه خود 

را اصالح کنند به این صورت که خرید باید از شرکت های شناخته 
و  قانونی  بصورت  و  کرده  رعایت  را  استاندارد  اصول  که  شده ای 
شفاف کار می کنند و نیز نظارت دستگاه های نظارتی بر آنها صورت 

می گیرد. در اولویت برنامه مصرف کنندگان قراضه قرار گیرد.

وی در خصوص تاثیر کیفیت قراضه بر محصول تولیدی را چنین 
اگر  استفاده می گردد  ای که در فوالدسازی ها  قراضه  داد:  توضیح 
کیفیت مطلوب نداشته باشد هزینه های سنگینی را بر فوالدسازان 
تامین  فراوری  و  کیفیت  کنترل  با  که  درصورتی  می کند  تحمیل 

گردد، بسیاری از هزینه های تولید کاهش خواهد یافت.

عدم ثبات قیمت مشکل اصلی واحدهای بازیافت است

بازیافت  ملکی در بخشی از صحبت های خود به مشکالت صنعت 
اشاره داشت و خاطرنشان کرد: عمده مشکل قراضه به عدم ثبات 
قیمت در بازار باز می گردد که عامل این عدم ثبات باز هم به مشخص 
نبودن میزان مصرف قراضه و روش غیر اصولی خرید فوالدسازان 
مربوط می شود درحالی که در اقتصاد مهم ترین موضوع، ثبات است 
بهم  اقتصادی  بنگاه های  زیرساخت  نباشد،  اقتصادی  ثبات  اگر  و 

خواهد خورد. 

حمیدرضا ملکی، نایب رئیس اتحادیه بازیافت فلزات خبر داد:

اخذ موافقت اصولی برای تاسیس انجمن صنایع بازیافت فلزات
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بازیافت فلـــزات



 ناخالصی ازجمله موضوعات مورد توجه در بازیافت فلزات و 
قراضه است که باایجاد تکنولوژی های جدید شاهد تولید قراضه پاک 

خواهیم بود.
محمد هالکویی، مدیرعامل شرکت توکا تدارک با بیان این مطلب 
گفت: در کشور برخی واحدها مانند فوکا، فوالد گستر و زنجان قراضه 
شریدر تولید می کنند که در این نوع فرآوری قراضه، ناخالصی به طور 

کامل گرفته شده و بااین روش به قراضه پاک خواهیم رسید.
تامین،  قراضه،  بحث  در  توجه  مورد  موضوعات  دیگر  از  افزود:  وی 
فرآوری و مشکالت ساختاری و تشکیالتی است که در گذشته به 
جهت نبود صنفی واحد دیده می شد.ولی درحال حاضر و تشکیل 
انجمن و صنف در این صنعت، قیمت ها و روند تامین، ساماندهی 
شده و بهره وری قابل توجهی را به جهت کاهش سرباره های واحدها 

نصیب مصرف کنندگان و فوالدسازان خواهد کرد.
مشکالت  وجود  با  خود  تولیدی  واحد  قراضه  تولید  به  هالکویی 
نقدینگی اشاره کرد و تصریح کرد: تولید این شرکت در سال حدود 
3۰۰ هزار تن قراضه شریدر است اما با همکاری هایی که با انجمن 
فوالد صورت گرفته این ظرفیت قابل ارتقا بوده و حتی می توان در 

آینده و در صورت نیاز طرح های توسعه ای خود را عملیاتی کنیم.

وی افزود: دومین مشکل، مسائل مالیاتی است. علی رغم اینکه در 
قانون مدیریت پسماند موضوع حمایت از شرکت های فعال در حوزه 
صنعت بازیافت مطرح است و صندوق ملی محیط زیست پشتیبان 
و  نمی شود  اجرا  حمایتی  قوانین  متاسفانه  اما  است  صنعت  این 
برعکس قانون های مالیاتی موجود فشار مضاعفی را بر فعاالن حوزه 

بازیافت اعمال می کنند.

پیشگیری بهتر از درمان است

و  انجمن  تاسیس  با  بازیافت خاطرنشان کرد:  اتحادیه  رئیس  نائب 
رفع  و  موجود  وضعیت  بهبود  به  می توان  فوالدسازان  همکاری 
معضالت صنعت بازیافت امیدوار بود تا همه در چارچوب قانون به 

فعالیت خود ادامه دهند. 

عالوه براین انتظار می رود نمایندگان مجلس هم در اجرای قانون های 
حمایتی کمک های الزم را ارائه دهند و با تصویب قوانین مورد نیاز، 
این بخش مهم در کاهش آالیندگی های زیست  شاهد ساماندهی 
قراضه های  آوری  جمع  عدم  صورت  این  غیر  در  باشیم.  محیطی 
جامعه  در  را  فراوانی  محیطی  زیست  مسائل  کشور،  در  موجود 
ایجاد می کند که دولت را مجبور به صرف هزینه های زیاد در حوزه 
بهداشت و درمان مردم خواهد کرد. پس در یک جمله می توان گفت 

"پیشگیری بهتر از درمان است".

مرجعی برای اعالم قیمت قراضه وجود ندارد

ملکی در پاسخ به این سوال که قیمت گذاری قراضه در بازار ایران 
بر چه مبنایی صورت می پذیرد؟ گفت: قیمت قراضه تا پیش از این 
معموال بر مبنای قیمت شمش تعیین می شد اما به جهت رقابتی 
که در بازار تامین قراضه ایجاد شده، تقریبا از روند خاصی تبعیت 
نمی کند و مرجعی برای اعالم قیمت ها در کشور وجود ندارد و تنها 
عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ ها است. اما در بازارهای جهانی روند 
اینگونه نبوده و قیمت قراضه نه تنها بر مبنای بهای شمش بلکه با در 

نظر گرفتن استانداردهای تولید تعیین می گردد.

وی ادامه داد: در ایران مشکل دیگر صنعت بازیافت فلز، تعریف های 
کنندگان  تامین  باید  است.  قراضه  استانداردهای خرید  از  متفاوت 
جمع  عظیم  بسیار  سازمان  تا  کنند  کمک  کنندگان  مصرف  و 
آوری.تامین و فرآوری قراضه، ساماندهی شود. این صنعت نیازمند 
حمایت ویژه انجمن تولیدکنندگان فوالد است چراکه تامین کنندگان 
قراضه بازوی اجرایی فوالدسازی ها هستند و کمک به ساماندهی این 
تمام شده  هزینه های  و کاهش  تولید  به  معنای کمک  به  واحدها 

فوالدسازان است. 

مدیر عامل توکا تدارک:

ناخالصی های قراضه رفع می شود
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مزیت انعطاف پذیری
کلید غلبه بر نابهره وری ناشی از عوامل محیطی

 تهیه کنندگان: 
حسین نوریان )مدیر دپارتمان مشاوره سازمانی شرکت ایریسا(

آناهیتا احمدی )مدیر تعالی شرکت ایریسا(

تحلیل و مقـــاله

امروزه با افزایش شدت اثر فضای رقابتی، مقوله افزایش بهره وری 
از اولویت های مهم مدیریتی  زنجیره ارزش سازمان به عنوان یکی 
مطرح گردیده و مدیران سازمان ها می کوشند با انجام رویکردهای 
از  افزایش دهند و  بهبودی، بهره وری عملیات را در سازمان خود 
و  شده  تمام  هزینه  کاهش  مانند  رقابتی  مزیت های  در  آن  فواید 
بالتبع قیمت پیشنهادی بهره مند گردند. انجام تمهیدات بهبودی 
تاثیر  اما عوامل  نابهره وری موثر است  بر دالیل داخلی  برای غلبه 
نباید محدود  را  نابهره وری زنجیره ارزش آفرینی سازمان  بر  گذار 
به عوامل داخلی دانست. امروزه خصوصیت بنیادین فضای کسب و 
کار در اغلب صنایع به تدریج به مشخصه های "تغییر پذیری بیشتر" 
و  است. فضای کسب  داشته  زیاد" گرایش  ناپذیری  بینی  "پیش  و 
کار صنعت فوالد نیز اگرچه در گذشته به عنوان محیط تا حدودی 
پایدار به شمار می رفته است اما اکنون به دلیل افزایش شدت رقابت، 
بینی  پیش  قابل  غیر  اثر  و  تکنولوژیک  تغییرات  محصوالت،  تنوع 
محیط کالن بر آن، دیگر فضایی پایدار و پیش بینی پذیر نیست. این 
واقعیات توجه به این نکته را ضروری می کند که میزان قابل مالحظه 
ای از عوامل کاهش دهنده بهره وری در سازمان های تولید کننده 
فوالد، مربوط به تاثیر تغییرات عوامل خارجی است که سازمان ناگزیر 
باید به صورت موثری با آن تغییرات مواجه گردد تا ریسک پذیری 
آنها را کاهش داده یا از مزایای ناشی از عدم تعادل به وجود آمده در 
بازار منتفع گردد. در هر یک از این دو حالت، مواجهه موثر با تغییر 
محیطی نیازمند ایجاد تغییر در نظام مدیریتی سازمان است تا خود 
را فعاالنه و به صورت اثر بخش با آن "منطبق" نماید. حال اگر سازمان 
بتواند این تمهید را در زمان کوتاه و با هزینه و ضایعات کم انجام 
دهد، توانسته است بهره وری سازمانی خود را افزایش داده یا حداقل 
حفظ نماید اما اگر از مزیت انعطاف پذیری برخوردار نباشد طبیعتا 
تغییرات  دلیل  به  بنگاه  بهره وری در  افت  تغییرات محیطی منشا 
مداوم در نظام مدیریتی، فرآیندهای کسب و کار، تکنولوژی و غیره 

خواهند بود.

تناقض انعطاف پذیری:
دشواری مدیریت در شرایط محیطی پیچیده، وجود تناقضی بنیادین 
است که در ادبیات استراتژیک به آن تناقض انعطاف پذیری گفته 
با تغییرات محیطی )مخصوصا  می شود. اگر سازمان نتواند خود را 
در محیط های آشفته( انطباق دهد، تداوم کسب و کار آن با ریسک 
ثبات  سازمان  در  اگر  و  شد  خواهد  مواجه  وری  نابهره  یا  شکست 

الزم و قابل قبول برای اعمال برنامه ها و اهداف میان و بلند مدت 
وجود نداشته باشد بی نظمی و آشفتگی به وجود آمده، موجب تنزل 
اثربخشی آن می گردد. هنر نظام مدیریت استراتژیک  بهره وری و 
بهینه  ایجاد سطح  با  را  تناقض  این  بود که  سازمان در آن خواهد 
انعطاف پذیری در سازمان پوشش دهد. لذا امروزه مدل های تحلیلی 
متعددی برای تحلیل و ایجاد سازمان انعطاف پذیر تدوین گردیده 
که مدل انعطاف پذیری سازمانی ولبدرا )Henk Volbedra( از جمله 
مشهور ترین آن ها به شمار می رود. بر اساس این مدل، حل تناقض 
انعطاف پذیری در سازمان مستلزم غلبه بر دو چالش "مدیریتی" و 
"ساختاری" است که هر دو می تواند منشا مقاومت سازمان در برابر 
انعطاف پذیری گردد. برای فایق آمدن بر چالش مدیریتی انعطاف 
تغییرات  بهنگام  برای رصد  توانمندی الزم  از  باید  پذیری، مدیران 
محیطی، تحلیل سریع آن و همسو سازی تاکتیک های استراتژیک 
برای مواجهه برخوردار باشند و برای غلبه بر چالش ساختاری انعطاف 
پذیری، مولفه های مدیریتی اثر گذار سازمان مانند "ساختار سازمانی"، 
" فرهنگ سازمانی" و "تکنولوژی" باید از سطح انعطاف پذیری الزم 
) متناسب با مشخصه های تغییر پذیری و پیش بینی ناپذیری بازار ( 
برخوردار باشند تا در صورت نیاز به ایجاد انعطاف در مواجهه با بازار 

یا محصول به سرعت با آن هماهنگ گردند. 

گونه های انعطاف پذیری:
برای ایجاد مزیت انعطاف پذیری در سازمان، ایجاد سه گونه انعطاف 
پذیری عملیاتی، ساختاری و استراتژیک الزم است. هر یک از این 
انواع در شرایطی اثر گذار است و می تواند افت بهره وری ناشی از 
تاثیر تغییرات محیطی را کاهش دهد. بر اساس آنچه که به صورت 
بروز  صورت  در  است،  شده  داده  نشان  زیر  نمودار  در  شماتیک 
انعطاف پذیری عملیاتی  تاثیر کم، خصوصیت  با  تغییرات محیطی 
سازمان موجب می شود سازمان خود را با شرایط محیطی وفق داده و 
نابهره وری ناشی از آن را کاهش دهد. به منظور برخورداری از مزیت 
کارکنان"،  "مهارت های  سازمان  مدیریت  عملیاتی،  پذیری  انعطاف 
"مشخصه های تکنولوژیک" و "نظام برنامه ریزی و کنترل تولید میان 
و کوتاه مدت" را به گونه ای طرح ریزی می کند که آن ها از آمادگی 
الزم برای واکنش در برابر تغییرات کوچک بازار مانند نیاز به افزایش 
ایجاد  محصوالت،  کیفی  ویژگی های  تغییر  تولید،  کاهش سطح  یا 
تنوع همگون و... برخوردار گردند. اما در صورتی که تاثیر تغییرات 
وجود  آنها  برابر  در  واکنش سریع  به  نیاز  یا  نباشد  اندک  محیطی 
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داشته باشد، انعطاف پذیری عملیاتی به تنهایی راهگشا نخواهد بود. 
پذیری  انعطاف  ویژگی های  ایجاد  مدیریت ضمن  وضعیت  این  در 
عملیاتی، باید قابلیت های تجدید سریع ساختار و تغییر فرآیندهای 
تصمیم گیری و ارتباطی و افزایش اثربخشی " یادگیری سازمانی" را 
نیز به مجموعه مزیت های شرکت اضافه کند. در صورت وجود این 
قابلیت ها، نظام مدیریتی سازمان در زمان کوتاه می تواند خود را با 
تغییرات اثر گذار بازار هماهنگ نماید اما در برخی از موارد تغییرات 
محیطی آنچنان زیاد است که می تواند مدل کسب و کار سازمان را 

نیز دستخوش تغییرات بنیادین نماید. نامنعطف بودن سازمان در 
برابر این تغییرات، عارضه هایی بیش از افت بهره وری و اثربخشی را به 
همراه خواهد داشت و شرکت را تا وضعیت شکست کامل در دستیابی 
به ماموریت ها و انتظارات ذینفعان پیش خواهد برد. پس در فضای پر 
تغییر و آشفته محیطی، قابلیت سازمانی "انعطاف پذیری استراتژیک" 
نیز الزم است که برای دستیابی به این نظام مدیریتی سازمان باید 
برای ایجاد دگرگونی مداوم در مدل کسب و کار توانمند گردد که یکی 
از راه کارهای آن، فراهم آوری مزیت "انعطاف پذیری خارجی" است.

انعطاف پذیری داخلی در برابر انعطاف پذیری خارجی:
در روش های تحلیلی سنتی مدیریت استراتژیک، معموال فرض بر 
توانایی  از  سازمان  و  است  حاکم  سازمان  بر  محیط  که  است  این 
چندانی برای مواجهه با آن برخوردار نیست. این فرض بنیادین در 
فضای کسب و کار جدید به شدت مورد تردید واقع گردیده زیرا 
پژوهش ها نشان می دهد درصد قابل توجهی از محیط کسب و کار 
واجد ویژگی " شکل پذیری" شده اند. در این گونه از بازارها، قابلیت 
انعطاف پذیری سازمانی تنها محدود و محکوم به تبعیت از تغییرات 
بازار و هماهنگی منفعالنه با آن نیست بلکه سازمان می تواند بر بازار 
اثرگذار باشد و اکوسیستم آن را متناسب با ویژگی های مورد نظر 
از  برخورداری  کارآمد،  خود شکل دهد. در صورت وجود مدیریت 
این مزیت با توجه به ابعاد استراتژیک تولید کنندگان فوالد، برای 
آنها فراهم است تا با تحمیل تغییرات به فضای کسب و کار و صنایع 
باالدستی و پایین دستی، منفعت خود را در ترکیب اکوسیستم رقم 
زنند. به برخورداری از این ویژگی، قابلیت "انعطاف پذیری خارجی" 
گفته می شود که یکی از مزیت های مهم و نوظهوری است که ایجاد 

و تقویت آن باید در دستور کار مدیران صنعت فوالد قرار گیرد.

مسیرهای حل تعارض انعطاف پذیری:
فرایند عادی سازی:

همه سازمان ها، فعالیت خود را از حالت بی نظمی آغاز می کنند اما 

پس از آن، مدیریت به این نتیجه می رسد که باید با ایجاد تمرکز 
استراتژیک، مولفه های سازمان را در راستای هدفی که در تحلیل ها 
مشخص می شود همسو نماید و گرنه بهره وری و اثربخشی کاهش 
حالت  نظمی به  بی  حالت  از  را  شرکت  رویکرد  این  یافت.  خواهد 
انعطاف پذیر تغییر می دهد. قابلیت مدیریت در تحلیل اطالعات و 
احساس تغییرات در محیط به سازمان امکان می دهد که رویه های 
قوی تری را فراهم آورد که از نیاز به اتخاذ تصمیمات رادیکال برای 
تغییرات دفعی و اساسی جلوگیری نموده و قابلیت پیش بینی پذیری 
سازمان را افزایش دهد که در قالب فرآیند بالغ سازی انجام می شود 
و حالت سازمانی را به برنامه ریزی شده تبدیل می کند تا تمرکز 
بیشتر بر اهداف بلند مدت موجبات ارزش آفرینی سازمان را فراهم 
آورد و در نهایت وقتی تمرکز بر اهداف بلند مدت و غیر قابل تغییر 
زیاد شود، ایستایی سازمانی حادث می شود و سازمان از حالت برنامه 
ریزی شده به حالت متصلب تغییر شکل می دهد. طبیعی است حالت 
متصلب امکان هر نوع واکنش به تغییرات را از سازمان صلب خواهد 

کرد و دوباره بهره وری سازمان کاهش می یابد.

فرایند بازآفرینی:
مدیران سازمانی که در حالت متصلب قراردارد و تحلیل گران آن 
ریسک آسیب پذیری سازمان از تغییرات محیطی را رصد کرده اند، 
ناگزیر خواهند بود فرایندهای بازآفرینی سازمان به منظور افزایش 
انعطاف و انطباق پذیری آن با محیط را در دستور کار قرار دهند 
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همراستا  و   هماهنگ  آن  پیرامون  محیط  و  سازمان  تغییرات  تا 
شود. در اولین قدم، فرآیند بازآفرینی حرفه ای در دستور کار قرار 
می گیرد. این فرآیند با تغییر تکنولوژی تولید و رفع فرهنگ سازمانی 
ترکیب  ارگانیک،  فرهنگ  به  آن  تغییر  و  کارانه  محافظه  و  سنتی 
انعطاف پذیری سازمانی را افزایش می دهد و موجب می شود حالت 
سازمانی از متصلب به برنامه ریزی شده تغییر شکل دهد تا شرکت 
بتواند خود را در راستای تغییرات محیطی منعطف سازد. بازآفرینی 
کارافرینانه که معموال در شرایط تالطم محیطی جاری می گردد، 

تمرکز  و  تغییر ساختاری آن  با  را  پذیری سازمان  انعطاف  ترکیب 
بر انعطاف پذیری استراتژیک گسترده تر می کند و موجب می شود 
سازمان از حالت برنامه ریزی شده به حالت انعطاف پذیر تبدیل گردد 
افراط و تشدید این رویکرد و برداشته شدن تمرکز  اما در صورت 
کوتاه  و  میان  اهداف  محو شدن  و  و حذف  استراتژیک  دیدگاه  از 
مدت، سازمان به بی نظمی تغییر حالت خواهد داد. پس به عنوان 
وری،  بهره  مدیریت  اصلی  کلیدهای  از  یکی  می توان گفت  نتیجه 

ایجاد مزیت انعطافپذیری سازمانی است.

منابع:
 � Volberda, H.W. The renewal of the fittest. RSM Insight

 � Volberda, H.W Building the Flexible Firm: How to Remain Competitive. Oxford: Oxford University Press

 � Flexibility and Innovation,Today’s Imperatives for Steel, BCG Perspective 2010

 � Hugh G, Strategy under uncertainty, Mckiensy 2010

حسین نوریان – قابلیت انعطاف پذیری سازمانی، نشریه صبح اندیشه شماره 8۶ �
حسین نوریان – تحلیل اکوسیستم کسب و کار، نشریه صبح اندیشه شماره ۱۰۲ �
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مروری بر چالش های توسعه صنعت فوالد
بر اساس نتایج طرح جامع فوالد

)بخش اول: بازار و نقدینگی(

  شرکت مهندسی بین المللی فوالدتکنیک 
     مشاور طرح جامع فوالد کشور

تحلیل و مقـــاله

طرح جامع فوالد کشور درسال ۱393 در راستاي سند توسعه چشم 
میلیون  تولید 55  ظرفیت  به  دستیابي  هدف  با  سال ۱4۰4  انداز 
تن فوالد خام و توازن زنجیره فوالد با محوریت ایمیدرو و شرکت 
ملي فوالد ایران توسط شرکت مهندسي بین المللي فوالد تکنیک 
تدوین گردید. در این مطالعات الزامات رسیدن به اهداف سند چشم 
بررسي  فوالد  تن  میلیون   55 تولید  جهت  سازی  ظرفیت  و  انداز 
شده است. مؤلفه ها و ارکان اصلي طرح را مطالعه وضعیت عرضه 
و تقاضای بازار جهاني، منطقه و ایران، تولید و صادرات محصوالت 
نهایي و میاني زنجیره فوالد، بررسي مبادي تأمین مواد اولیه مورد 
نیاز صنعت، وضعیت زیر ساخت ها و انرژي هاي مورد نیاز، بکارگیري 
مناسب  یابی  مکان  فوالد،  صنعت  توسعه  در  روز  تکنولوژي های 
جهت استقرار کارخانجات فوالدی، الزامات زیست محیطي، برآورد 
زیر ساخت هاي  و  اجراي طرح ها  نیاز جهت  مورد  گذاري  سرمایه 
مورد نیاز، بررسي توازن زنجیره فوالد از معدن تا محصول نهایي و 
نهایتاً ساماندهي زنجیره فوالد تشکیل می دهد. همچنین در این طرح 
برنامه عملیاتی و اهداف و استراتژي هاي توسعه صنعت فوالد کشور 

نیز ترسیم شده است.
پس از انجام و تکمیل مطالعات طرح جامع فوالد کشور، جهت بررسي 
روند تحقق پذیري اهداف و کنترل برنامه هاي پیش بیني شده الزم 
بود این طرح به صورت دوره اي نیز مورد پایش قرار گیرد و کلیه 
مؤلفه ها و الزامات طرح جامع فوالد به صورت مستمر بررسي شده و 
میزان انحرافات نسبت به طرح اولیه ارائه و راهکارهاي الزم ارائه شود 

که این مهم در سال های اخیر در حال انجام می باشد.
گزارش حاضر با توجه به مطالعات انجام شده در طرح جامع فوالد 
کشور و پایش های سالیانه آن تهیه شده تا مهم ترین چالش های 
پیش رو و دستاوردهای به دست آمده در مسیر توسعه صنعت فوالد 
مطابق سند چشم انداز را مطرح نماید. به بیان دیگر در ابتدا مهم 
ترین چالش های توسعه صنعت فوالد با توجه به مطالعات طرح جامع 
فوالد مطرح و سپس دستاوردهای حاصل از مطالعات طرح جامع 

فوالد نیز ارائه می گردد.
چالش های  یعنی  گزارش  این  اول  بخش  نشریه  از  شماره  این  در 
در  و  می شود  ارائه  نقدینگی  و  بازار  منظر  از  فوالد  صنعت  توسعه 
شماره های بعدی، سایر بخش های این گزارش برای مطالعه مخاطبان 

منتشر خواهد شد.

چالش های توسعه صنعت فوالد
بخش بازار �

دستیابی به ظرفیت تولید 55 میلیون تن فوالد در افق ۱4۰4 به 
عنوان یک هدف کالن در اسناد باالدستی مطرح شده است. در حال 
حاضر بر اساس طرح های قابل تحقق، ظرفیت در حال ساخت در 
با مقدار هدف گذاری شده هماهنگ می باشد.  زنجیره  از  هر حلقه 
به بهره برداری رسیدن طرح ها )  بدین ترتیب در صورتی که روند 
و  دقیق  برنامه ریزی  عدم  نقدینگی،  کمبود  جمله  از  دلیلی  هر  به 
غیره( مشمول زمان نگردد، به نظر می رسد دستیابی به این هدف 

امکان پذیر خواهد بود.
بر اساس پیش بینی های انجام شده در "مطالعات طرح جامع فوالد 
کشور در سال ۱393" میزان مصرف فوالد در افق ۱4۰4 برابر با 4۱ 
میلیون تن و صادرات ۱4 میلیون تن خواهد بود. با ورود بازار فوالد 
به دوران جدیدی از رکود از اواخر سال ۲۰۱4 میالدی و همراه شدن 
این رکود با کاهش رشد اقتصادی ایران، بر این اساس پیش بینی 
مصرف با بکارگیری روش های تکمیلی دیگری نیز مجدداً انجام شد 
و در "پایش طرح جامع فوالد کشور در سال ۱394" میزان مصرف 
فوالد در افق ۱4۰4 برابر با 34 میلیون تن برآورد گردید.)الزم به 
ذکر است بر اساس آمار انجمن جهانی آهن و فوالد میزان مصرف 
سرانه فوالدایران در سال ۲۰۱4 میالدی ۲۲۰ کیلوگرم بوده است. 
اگر میزان مصرف در افق ۱4۰4 به 34 میلیون تن برسد و جمعیت 
در آن مقطع زمانی طبق پیش بینی مرکز آمار ایران 93 میلیون نفر 
باشد، آنگاه سرانه مصرف به 3۶۰ کیلوگرم خواهد رسید. بنابراین به 
نظر می رسد حتی میزان مصرف 34 میلیون تن فوالد نیز حجم قابل 
توجهی خواهد بود.( در پایش طرح جامع فوالد کشور محاسباتی نیز 
به منظور برآورد و پیش بینی صادرات در افق ۱4۰4 انجام شد. در 
صورتی که صادرات ایران مطابق با نرم های جهانی "نرم صادرات به 
تولید در جهان" باشد، محاسبات نشان می دهد که در افق ۱4۰4 
میزان صادرات ۱۰ میلیون تن محصوالت فوالدی خواهد بود. )البته 
با روش دیگری نیز محاسبات انجام شد بدین ترتیب که فرض شد 
نسبت صادرات به تولید مطابق سال ۱394 باشد؛ در این روش نیز 

میزان صادرات در افق چشم انداز 9 میلیون تن بدست آمد(.
با توجه به مطالب فوق در صورتی که در افق ۱4۰4 تولید 55 میلیون 
تن فوالد و مصرف 4۱ میلیون تن محقق شود، این بدین معناست که 
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معادل ۱4 میلیون تن صادرات الزم است انجام گردد. این در حالی 
است که تحقق 55 میلیون تن فوالد خام و مصرف داخلی معادل 34 
میلیون تن بر صادرات فوالد در افق معادل ۲۱ میلیون تن داللت 
دارد. البته اعداد ۱4 میلیون تن و ۲۱ میلیون تن صادرات اعدادی 
است که از مابه التفاوت سقف تولید 55 میلیون تن و میزان مصارف 
برآورد شده استخراج شده است، که صادرات در رقم ۲۱ میلیون تن 

می  تواند خود به عنوان یک چالش مطرح باشد.
مبنای  بر  تن  میلیون   ۱۰ صادرات  میزان  که  صورتی  در  حال   

محاسبات انجام شده مد نظر قرار گیرد با توجه به مجموع مصرف و 
صادرات پیش بینی شده و میزان تولید هدف گذاری شده نیز عدم 

تعادلی را  در بازار ایجاد خواهد نمود که به شرح زیر می باشد:
اگر شرایط بازار فوالد در سال های بعد به گونه ای پیش رود که تحقق 
و صادرات  تن  میلیون  معادل 34  و مصرف  تولید  تن  میلیون   55
مصرف  و  صادرات  مجموع  آنگاه  گردد  محتمل تر  تن  میلیون   ۱۰
اینکه  به  توجه  با  بود.  نخواهند  ایجاد شده  به جذب ظرفیت  قادر 
تعادل  مقابل عدم  در  بازار  بنابراین  است  پویا  اقتصاد یک سیستم 
این خطر وجود دارد  العمل نشان خواهد داد و  پیش آمده عکس 
این  ایجاد شده به طور کامل بهره-برداری نگردد و  از ظرفیت  که 
خود به نوعی اتالف منابع مالی کشور محسوب می گردد. بهبود عدم 
تعادل به وجود آمده در صورتی است که در درجه اول زیرساخت های 
مربوط به صادرات )هم به لحاظ نرم افزاری و هم به لحاظ سخت 

افزاری( تقویت شوند و در کنار آن کاهش قیمت تمام شده که امروز 
یکی از مسائل و چالش های صنعت فوالد می باشد نیز مد نظر قرار 
گیرد تا از این گذر امکان صادرات بیشتری فراهم گردد. دوم آنکه 
را طی  بهبودی  به  رو  روند  ایران  اقتصادی  شرایط  که  صورتی  در 
سال های آتی طی نماید و اقتصاد ایران به دوران رونق خود بازگردد؛ 
به گونه ای که رشد اقتصادی واقعی باالتر از رشد اقتصادی در نظر 
گرفته شده در پیش بینی ها باشد آنگاه به نظر می رسد میزان مصرف 
آتی فوالد به بیش از 34 میلیون تن برسد. در این صورت به نسبت 

افزایش میزان مصرف امکان جذب فوالد تولید شده برای مصارف 
داخلی بیشتر خواهد بود و شکاف حاصل از میزان تولید و مصرف 
کاهش خواهد یافت. نکته دیگر در این رابطه آن است که در دنیا 
به  سالیان گذشته  فوالدسازی های طی  واحدهای  بازدهی  متوسط 
طور متوسط ۷۰ درصد بوده است. در گذشته نیز در ایران میزان 
بهره برداری از ظرفیت ۷8 درصد بوده است )متوسط از سال ۱38۰ 
تا ۱394(. بنابراین در صورتی که ظرفیت 55 میلیون تن تولید فوالد 
ایجاد گردد انتظار می رود با توجه به روند جهانی و داخلی میزان 
تولید حدود ۷۰ الی 8۰ درصد از ظرفیت باشد. در این صورت باز هم 
شکاف میان مصرف و تولید کمتر خواهد شد. در غیر این صورت عدم 

تعادل بازار، خود به یک چالش تبدیل خواهد شد.
نکته حائز اهمیت در خصوص مصرف و صادرات برآورد شده آن است 
که تغییر شرایط اقتصادی کشور و هر آنچه که بر روابط بین المللی 
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ایران اثر گذار باشد و تغییر شرایط حاکم بر بازار فوالد پیش بینی 
مصرف و صادرات را دستخوش تغییر خواهد نمود. 

نکته دیگر آنکه در مطالعات طرح جامع فوالد کشور طرح های در 
دست اجرایی که تحقق ظرفیت 55 میلیون تن فوالد خام را به همراه 
زنجیره ارزش تشکیل می دهند واحدهای قابل تحقق نامیده شده اند. 
این واحدها از آن رو واحدهای قابل تحقق نامیده شده اند که به دلیل 
ویژگی هایی که دارند احتمال به بهره برداری رسیدن آنها بیش از 

سایر واحدهای در دست اجرا می باشد۱.
زیر  موارد  اگر  فوالد"  زنجیره  تحقق  قابل  "طرح های  خصوص  در 
رعایت گردد احتمال تحقق سند چشم انداز بیشتر خواهد بود. به 
بیان دیگر اگر هدف ظرفیت سازی 55 میلیون تن فوالد خام در افق 
۱4۰4 باشد الزم است در بخش عرضه فوالد و "فهرست طرح های 

قابل تحقق" مواردی به شرح زیر رعایت گردد:
موجود  � مجوزهای  کنترل  و  جدید  مجوزهای  اعطاء  کنترل 

)پیگیري هاي موثری از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در ارتباط با مجوزها و طرح هاي در دست اجرا در حال انجام 
از طرح هاي  برخي  وضعیت  گردیده  باعث  اقدام  این  و  است 

معلق و راکد مشخص گردد(.
تعیین وضعیت نهایی و پذیرش فهرست طرح های قابل تحقق  �

و اجراي هماهنگ و یکنواخت طرح هاي قابل تحقق زنجیره 
فوالد براي دستیابي به هدف تولید 55 میلیون تن فوالد خام 
در افق ۱4۰4 اهمیت ویژه ای دارد. پذیرش فهرست طرح های 
قابل تحقق مستلزم آن است که تمام متولیان امر فوالد به یک 
بدین  برسند.  تحقق  قابل  واحدهای  در خصوص  نظر  اجماع 
معنا که "فهرست طرح های قابل تحقق" به عنوان لیست نهایی 
مورد پذیرش همه نهادهای مربوطه باشد و حذف/ اضافه شدن 
قابل تحقق" مستلزم طی  "فهرست طرح های  به  از/  واحدی 
شدن شرایط و مراحل تحت کنترل و هدفمند باشد. اجرای 
هماهنگ طرح های زنجیره نیز نیازمند وجود متولی می باشد 
که نظارت جامع و موثری بر اجرای طرح ها داشته باشد؛ به 
گونه ای که از یک سو مانع تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های 
تصمیم سازی هایی  به   قادر  دیگر  سوی  از  و  شود  ناکارآمد 
باشد که مسیر به بهره برداری رسیدن طرح های قابل تحقق 
را تسهیل  نماید. نکته قابل ذکر آن است که در حال حاضر 
نیز جلسات کارگروهی با حضور نمایندگان معاونت های وزارت 
انجمن  ایران،  فوالد  ملی  شرکت  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
تولید کنندگان فوالد، انجمن سنگ آهن و مشاور طرح جامع 
با هدف یکپارچه سازي طرح هاي قابل تحقق در حال انجام 
است و جلسات ماهیانه ای نیز با محوریت وزارتخانه و با حضور 
طرح های در دست اجرا به منظور پایش وضعیت این واحدها 

۱. در طرح جامع فوالد کشور طرح هایی به عنوان طرح های قابل تحقق لحاظ گردیده که 
دارای ویژگی های زیر می باشند:

طرح های توسعه واحدهای فعال کشوردر مکان مناسب که دارای زنجیره  �
کامل باشند و خواراک مواد اولیه تعیین تکلیف شده باشد.

طرح های در دست اجرایی که منابع تأمین مالی آنها مشخص شده است و  �
دارای زیرساخت و پیشرفت فیزیکی مناسب باشند.

آنها درگزارش  � طرح های در دست اجرای واحدهای خصوصی که عملکرد 
ماهانه دفتر طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت می شود.

باعث  انجام  فعالیت در حال  این دو  انجام می باشد.  در حال 
خواهد شد "فهرست طرح های قابل تحقق" به یک فهرست 
یکپارچه تبدیل شود اما پایبندی به این لیست و عدم تغییر 
آن همان طور که ذکر شد مستلزم وجود یک متولی توانمند و 

دارای اختیارات کافی می باشد.
در حال حاضر طرح ایجاد ظرفیت ۲۰ میلیون تن فوالد خام در  �

جنوب کشور در دست بررسی می باشد.     )تجمیع واحدهای 
موجود در منطقه ویژه خلیج فارس تا سقف ۱۰ میلیون تن 
و احداث یک مجتمع ۱۰میلیون تنی فوالد خام و محصوالت 
نهایی در منطقه آزاد چابهار(. تعیین تکلیف این سیاست گذاری 
فهرست طرح های   " نهایی شدن  در  اصلی  نیاز  پیش  جدید 
تولید  طرح  تصویب  که  صورتی  در  می باشد.  تحقق"  قابل 
میلیون تن فوالد در جنوب کشور مشمول زمان گردد،   ۲۰
"فهرست طرح های قابل تحقق" نیز تحت الشعاع قرار خواهد 
گرفت و این به معنای دور شدن از هدف گذاری انجام شده 
می باشد. الزم به ذکر است در طرح جامع فوالد اشاره شده 
بود که واحدهایی که در مرکز ایران در لیست اولیه طرح های 
قابل تحقق قرار دارند و دارای پیشرفت فیزیکی پایین هستند 
و زیر ساخت نامناسب دارند به جنوب کشور و حاشیه آب های 
آزاد منتقل شده و جهت دستیابی به ظرفیت بهینه اقتصادی 

تجمیع شوند.

• چالش نقدینگی 
دستیابی به ظرفیت تولید 55 میلیون تن فوالد در افق ۱4۰4 به 

عنوان یک هدف کالن در اسناد باالدستی کشور مطرح شده است.
 این ظرفیت زمانی محقق می گردد که صنایع باالدستی که در واقع 
خوراک مورد نیاز توسعه مذکور را فراهم می نمایند نیز متناسب با 

ظرفیت مذکور توسعه یابند.
به بیان دیگر دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تن مستلزم احداث 
حدود 53 میلیون تن آهن اسفنجی، حدود 8۰ میلیون تن گندله 

سازی و کمی بیش از 8۷ میلیون تن کنسانتره سازی می باشد.
و در  میلیون تن  فعلی در فوالد خام ۲9  ظرفیت های نصب شده 
سایر زنجیره آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره سازی به ترتیب ۲4.5 

میلیون تن، 3۲ میلیون تن و 44 میلیون تن می باشد. 
هر چند بر اساس طرح های در دست اجرا و ظرفیت های نصب شده 
فعلی تحقق ارقام فوق دور از واقعیت نمی باشد اما مهمترین چالش 
پیش رو که تحقق ظرفیت فوق را تهدید می نماید، تأمین نقدینگی 

مورد نیاز می باشد. 
محاسبات نشان می دهد میزان سرمایه گذاری الزم برای به بهره برداری 
رسیدن طرح های مذکور ۱۰.3 میلیارد یورو و میزان سرمایه گذاری 
می باشد. یورو  میلیارد   ۱5.9 زیرساخت ها  تأمین  برای  الزم 

کمبود نقدینگی در کشور که به دالیل متعدد از جمله کاهش ظرفیت 
اعتباردهی بانک ها و تعامل ناکافی میان بازار پول و بازار سرمایه و 
مسائل اخیر ناشی از تحریم ها در اقتصاد محسوس می باشد، می تواند 
به عنوان یک چالش اساسی در مسیر تحقق سند چشم انداز مطرح 

باشد.



9696

Iron and steel

SIngapore

Billet importers lie low 
in Se asia

Billet importers 
in Southeast Asia are 
lying low ahead of the 
December holidays, 

with no bookings reported in the 
past week.

Offers have narrowed to $590-600 
per tonne cfr for billet from Taiwan, 
South Korea and Russia, from 
$585-600 cfr previously, said mill 
and trading sources.

Mills in Malaysia, the region’s only 
major billet exporter, are keeping 
offers unchanged at $585-590 fob 
or $605-610 per tonne cfr for the 
rest of Southeast Asia.

“Suppliers have not flinched. 
They are not cutting prices,” said a 
mill official in Singapore.

Two weeks ago, billet import 
bookings were at $570-580 per 
tonne cfr.

Demand in Vietnam is dead due 

to high stocks.
“Most mills already have enough 

stocks for production in 
December,” said a mill official in 
Ho Chi Minh.

“Other buyers who want to buy 
will check the local market first 
where billet is trading more 
cheaply at $570-580 per tonne 
based on the black market 
exchange rate of 20,000-20,500 
dong against dollar,” he said.

London

Uae rebar consumers 
re-enter Turkish 
market on higher 
domestic offer prices

Higher domestic rebar 
prices in the UAE have 
forced consumers to 
return to the Turkish 

rebar market after several weeks of 
inactivity, market sources said. 

Deals have been completed to the 
UAE at $620-625 cfr Persian Gulf for 
December shipment, up from the 
previous price of $610-620 last 
week, according to Persian Gulf 
market sources. 

“Emirates Steel Industries 
increased its offer prices to $660 per 
tonne exw, so buyers returned to 
the Turkish market and bought at 
$620-625 cfr because it’s cheaper. 
Turkish mills are offering $630 cfr,” a 
Dubai-based trade said. 

Most consumers have been 
buying rebar locally – with the main 
suppliers in the UAE being Emirates 
Steel Industries and Qasco Dubai.

“There have been some bookings 
to Dubai at $620-625 cfr from 
Turkey,” a second trader said. 

“Emirates Steel Industries and 
Qasco Dubai control 85% of the 
domestic rebar market in the UAE. 
Most people do not have the cash 
flow to buy from Turkey; if they do 
buy, then its needs to be large 
tonnages,” he said. 

“[But buyers] don’t want to get 
tied up with letters of credit, so it’s 
easier for them to buy one or two 
truckloads of rebar when they 
need to from local suppliers. 
There’s less risk,” he added. 

London

rebar exporters in 
southern eU get higher 
prices as W african 
buyers restock

Rebar exporters in 
Southern Europe have 
increased prices for 
West-Africa bound 

rebar as buyers replenished stocks. 
Sales were made at $610-620 per 

tonne fob for rebar rolled this 
month, up from sales they made at 
$600-620 last week, they told MB. 

“The export market is doing 
really well,” said one export sales 
representative at a mill. 

Spotlight ‘Taigang is tired of making weekly price policies’

Taigang pricing shift flags change in focus

Iron and steel
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Unsurprisingly, unhappiness 
among traders had been growing.

“The weekly prices punish 
traders heavily. When the price is 
increasing, Taigang responds 
quickly but when prices fall down, 
Taigang is unwilling to cut prices,” 
said the Wuxi source.

Taigang’s return to monthly 
prices, and therefore, monthly 
deliveries, will also give traders the 
flexibility to respond to market 
movements and manage 
inventory more effectively.

“The market is not changing as 
rapidly as in late 2008 and early 
2009, so it is reasonable that 
Taigang switches back,” said an 
analyst in Shenzhen.

Taigang introduced weekly 
pricing on March 9, 2009, to try to 
better master market volatilities in 
the wake of the global financial 
crisis.

“Taigang wanted to control the 
market by weekly prices, but it has 
shown that market cannot be 
controlled by anyone,” said a 
trader in Wuxi. 

ShanghaI
Taigang Stainless Steel’s return to 
monthly pricing next year should 
come as no surprise to anyone, 
given that market volatility,  
the reason for the introduction  
of weekly prices in 2009, has 
eased.

Besides, China’s largest stainless 
steel producer has other more 
important issues to focus its 
energies on, now that the global 
markets are looking up again.

“Taigang is tired of making 
weekly price policies, which is 
distracting and taking up too much 
energy. It may want to focus more 
on production issues such as 
improving the quality of its 
products,” said a market source in 
Jiangsu province’s  
Wuxi city, the main spot market for 
stainless trade in the  
country.

Taigang is counting on its 
distributors to open up new 
markets for its products, such as 
duplex, so keeping these traders 
happy is paramount — another 

p

p

LeveL

reason for its resumption of 
monthly prices.

MB understands that Taigang 
had been compensating its agents 
on and off when market prices fell 
to loss-making levels, though it is 
unclear how much of the shortfall 
was borne by the mill.

Besides, such compensation, if 
offered, was only available to 
agents with an unbroken record of 
buying the minimum volume 
stipulated by Taigang — given the 
market volatility since 2009, the 
list of qualifying agents must be 
rather short.

The seven-stand 
finishing mill at 
Shanxi Taigang 
Stainless Steel, 
Taiyuan, China
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Qasco Dubai control 85% of the 
domestic rebar market in the UAE. 
Most people do not have the cash 
flow to buy from Turkey; if they do 
buy, then its needs to be large 
tonnages,” he said. 
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Unsurprisingly, unhappiness 
among traders had been growing.

“The weekly prices punish 
traders heavily. When the price is 
increasing, Taigang responds 
quickly but when prices fall down, 
Taigang is unwilling to cut prices,” 
said the Wuxi source.

Taigang’s return to monthly 
prices, and therefore, monthly 
deliveries, will also give traders the 
flexibility to respond to market 
movements and manage 
inventory more effectively.

“The market is not changing as 
rapidly as in late 2008 and early 
2009, so it is reasonable that 
Taigang switches back,” said an 
analyst in Shenzhen.

Taigang introduced weekly 
pricing on March 9, 2009, to try to 
better master market volatilities in 
the wake of the global financial 
crisis.

“Taigang wanted to control the 
market by weekly prices, but it has 
shown that market cannot be 
controlled by anyone,” said a 
trader in Wuxi. 

ShanghaI
Taigang Stainless Steel’s return to 
monthly pricing next year should 
come as no surprise to anyone, 
given that market volatility,  
the reason for the introduction  
of weekly prices in 2009, has 
eased.

Besides, China’s largest stainless 
steel producer has other more 
important issues to focus its 
energies on, now that the global 
markets are looking up again.

“Taigang is tired of making 
weekly price policies, which is 
distracting and taking up too much 
energy. It may want to focus more 
on production issues such as 
improving the quality of its 
products,” said a market source in 
Jiangsu province’s  
Wuxi city, the main spot market for 
stainless trade in the  
country.

Taigang is counting on its 
distributors to open up new 
markets for its products, such as 
duplex, so keeping these traders 
happy is paramount — another 
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reason for its resumption of 
monthly prices.

MB understands that Taigang 
had been compensating its agents 
on and off when market prices fell 
to loss-making levels, though it is 
unclear how much of the shortfall 
was borne by the mill.

Besides, such compensation, if 
offered, was only available to 
agents with an unbroken record of 
buying the minimum volume 
stipulated by Taigang — given the 
market volatility since 2009, the 
list of qualifying agents must be 
rather short.

The seven-stand 
finishing mill at 
Shanxi Taigang 
Stainless Steel, 
Taiyuan, China
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آمـــــار
•  شیرین نیکو حرف - وحید یعقوبی

    انجمن تولید کنندگان فوالد ایران

تولید فوالد خام و کل محصوالت فوالدی طی نه  ماهه 95 و  مدت مشابه در سال گذشته                                                                                                                                            
 واحد: هزار تن

تولید همه کاالها در طبقه بندی فوالد خام و محصوالت فوالدی  �
در بخش خصوصی طی نه ماهه امسال نسبت به همین مدت 
در سال 94 رشد داشته و تنها محصولی که تولید آن در بخش 

خصوصی روند کاهشی داشته، ورق سرد )روغنی( بوده است.

بیشترین رشد تولید در میان محصوالت فوالدی در بازه زمانی  �
9 ماهه مربوط به ورق گرم در بخش خصوصی با ثبت رشد 3۰ 

درصدی بوده است.

»بخش  � دوبرابر  از  بیش  خصوصی  بخش  در  میلگرد  تولید 
خصوصی شده« است. »بخش خصوصی شده « اصطالحا به 
شرکت هایی گفته می شود که قبال تحت مالکیت دولت بوده 
اند اما در سالهای اخیر به بخش خصوصی واگذار شده اند که 
به طور مثال در زمینه تولید میلگرد، ذوب آهن اصفهان و فوالد 

خراسان را می توان نام برد. 

روند شتابان رشد بخش خصوصی در تولید فوالد خام )به ویژه  �
بیلت و بلوم( باعت شده تا در حالی که میانگین رشد تولید 
فوالد در کشورهای دنیا حدود 5 درصد است، تولید فوالد ایران 
۱۰ درصد یعنی دو برابر میانگین جهانی رشد کند آن هم در 

شرایطی که کارخانجات فوالدی با نصف ظرفیت خود مشغول 
فعالیت می باشند! 

برآورد تولید برای کل سال 95 بر اساس آهنگ تولید 9 ماهه  �
است.  جاری  سال  در  فوالد)خام(  تن   ۱8/4 تولید  از  حاکی 
این عدد در مقایسه با تولید ۱۶/۷ میلیون تنی سال گذشته، 
۱۰ درصد افزایش نشــــان می دهد. به عبـــارت دیگر اگر 
این پیش بینی محقق شود، رشـــد تولید فوالد ایـــران در 
کل سال 95 نسبت به ســـال 94 دو برابر میانگین جهانی 

خـــواهد بود.

انجمن  � تولید  برآورد  نیز  در خصوص کل محصوالت فوالدی 
تولیدکنندگان فوالد برای کل سال 95 عدد ۱۷/9 میلیون تن 
است یعنی بیش از ۲/5 میلیون تن بیشتر از تولید محصوالت 
فوالدی در سال 94. اگر این برآوردها هم در حوزه فوالد خام و 
هم محصوالت فوالدی اتفاق بیفتد می توان گفت فوالد کشور 
دوره  یک  سال 95  در  و  بوده  رکود  از  خارج شدن  حال  در 
پیش رونق را گذرانده است. باید دید تا آخر سال چه اتفاقی 
خواهد افتاد و این پیش بینی ها تا حـــد به واقعیت نزدیک 

خواهد بود! 



9797

Iron and steel

SIngapore

Billet importers lie low 
in Se asia

Billet importers 
in Southeast Asia are 
lying low ahead of the 
December holidays, 

with no bookings reported in the 
past week.

Offers have narrowed to $590-600 
per tonne cfr for billet from Taiwan, 
South Korea and Russia, from 
$585-600 cfr previously, said mill 
and trading sources.

Mills in Malaysia, the region’s only 
major billet exporter, are keeping 
offers unchanged at $585-590 fob 
or $605-610 per tonne cfr for the 
rest of Southeast Asia.

“Suppliers have not flinched. 
They are not cutting prices,” said a 
mill official in Singapore.

Two weeks ago, billet import 
bookings were at $570-580 per 
tonne cfr.

Demand in Vietnam is dead due 

to high stocks.
“Most mills already have enough 

stocks for production in 
December,” said a mill official in 
Ho Chi Minh.

“Other buyers who want to buy 
will check the local market first 
where billet is trading more 
cheaply at $570-580 per tonne 
based on the black market 
exchange rate of 20,000-20,500 
dong against dollar,” he said.

London

Uae rebar consumers 
re-enter Turkish 
market on higher 
domestic offer prices

Higher domestic rebar 
prices in the UAE have 
forced consumers to 
return to the Turkish 

rebar market after several weeks of 
inactivity, market sources said. 

Deals have been completed to the 
UAE at $620-625 cfr Persian Gulf for 
December shipment, up from the 
previous price of $610-620 last 
week, according to Persian Gulf 
market sources. 

“Emirates Steel Industries 
increased its offer prices to $660 per 
tonne exw, so buyers returned to 
the Turkish market and bought at 
$620-625 cfr because it’s cheaper. 
Turkish mills are offering $630 cfr,” a 
Dubai-based trade said. 

Most consumers have been 
buying rebar locally – with the main 
suppliers in the UAE being Emirates 
Steel Industries and Qasco Dubai.

“There have been some bookings 
to Dubai at $620-625 cfr from 
Turkey,” a second trader said. 

“Emirates Steel Industries and 
Qasco Dubai control 85% of the 
domestic rebar market in the UAE. 
Most people do not have the cash 
flow to buy from Turkey; if they do 
buy, then its needs to be large 
tonnages,” he said. 

“[But buyers] don’t want to get 
tied up with letters of credit, so it’s 
easier for them to buy one or two 
truckloads of rebar when they 
need to from local suppliers. 
There’s less risk,” he added. 

London

rebar exporters in 
southern eU get higher 
prices as W african 
buyers restock

Rebar exporters in 
Southern Europe have 
increased prices for 
West-Africa bound 

rebar as buyers replenished stocks. 
Sales were made at $610-620 per 

tonne fob for rebar rolled this 
month, up from sales they made at 
$600-620 last week, they told MB. 

“The export market is doing 
really well,” said one export sales 
representative at a mill. 

Spotlight ‘Taigang is tired of making weekly price policies’

Taigang pricing shift flags change in focus
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Unsurprisingly, unhappiness 
among traders had been growing.

“The weekly prices punish 
traders heavily. When the price is 
increasing, Taigang responds 
quickly but when prices fall down, 
Taigang is unwilling to cut prices,” 
said the Wuxi source.

Taigang’s return to monthly 
prices, and therefore, monthly 
deliveries, will also give traders the 
flexibility to respond to market 
movements and manage 
inventory more effectively.

“The market is not changing as 
rapidly as in late 2008 and early 
2009, so it is reasonable that 
Taigang switches back,” said an 
analyst in Shenzhen.

Taigang introduced weekly 
pricing on March 9, 2009, to try to 
better master market volatilities in 
the wake of the global financial 
crisis.

“Taigang wanted to control the 
market by weekly prices, but it has 
shown that market cannot be 
controlled by anyone,” said a 
trader in Wuxi. 

ShanghaI
Taigang Stainless Steel’s return to 
monthly pricing next year should 
come as no surprise to anyone, 
given that market volatility,  
the reason for the introduction  
of weekly prices in 2009, has 
eased.

Besides, China’s largest stainless 
steel producer has other more 
important issues to focus its 
energies on, now that the global 
markets are looking up again.

“Taigang is tired of making 
weekly price policies, which is 
distracting and taking up too much 
energy. It may want to focus more 
on production issues such as 
improving the quality of its 
products,” said a market source in 
Jiangsu province’s  
Wuxi city, the main spot market for 
stainless trade in the  
country.

Taigang is counting on its 
distributors to open up new 
markets for its products, such as 
duplex, so keeping these traders 
happy is paramount — another 
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reason for its resumption of 
monthly prices.

MB understands that Taigang 
had been compensating its agents 
on and off when market prices fell 
to loss-making levels, though it is 
unclear how much of the shortfall 
was borne by the mill.

Besides, such compensation, if 
offered, was only available to 
agents with an unbroken record of 
buying the minimum volume 
stipulated by Taigang — given the 
market volatility since 2009, the 
list of qualifying agents must be 
rather short.

The seven-stand 
finishing mill at 
Shanxi Taigang 
Stainless Steel, 
Taiyuan, China
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lying low ahead of the 
December holidays, 

with no bookings reported in the 
past week.

Offers have narrowed to $590-600 
per tonne cfr for billet from Taiwan, 
South Korea and Russia, from 
$585-600 cfr previously, said mill 
and trading sources.

Mills in Malaysia, the region’s only 
major billet exporter, are keeping 
offers unchanged at $585-590 fob 
or $605-610 per tonne cfr for the 
rest of Southeast Asia.

“Suppliers have not flinched. 
They are not cutting prices,” said a 
mill official in Singapore.

Two weeks ago, billet import 
bookings were at $570-580 per 
tonne cfr.

Demand in Vietnam is dead due 

to high stocks.
“Most mills already have enough 

stocks for production in 
December,” said a mill official in 
Ho Chi Minh.

“Other buyers who want to buy 
will check the local market first 
where billet is trading more 
cheaply at $570-580 per tonne 
based on the black market 
exchange rate of 20,000-20,500 
dong against dollar,” he said.

London

Uae rebar consumers 
re-enter Turkish 
market on higher 
domestic offer prices

Higher domestic rebar 
prices in the UAE have 
forced consumers to 
return to the Turkish 

rebar market after several weeks of 
inactivity, market sources said. 

Deals have been completed to the 
UAE at $620-625 cfr Persian Gulf for 
December shipment, up from the 
previous price of $610-620 last 
week, according to Persian Gulf 
market sources. 

“Emirates Steel Industries 
increased its offer prices to $660 per 
tonne exw, so buyers returned to 
the Turkish market and bought at 
$620-625 cfr because it’s cheaper. 
Turkish mills are offering $630 cfr,” a 
Dubai-based trade said. 

Most consumers have been 
buying rebar locally – with the main 
suppliers in the UAE being Emirates 
Steel Industries and Qasco Dubai.

“There have been some bookings 
to Dubai at $620-625 cfr from 
Turkey,” a second trader said. 

“Emirates Steel Industries and 
Qasco Dubai control 85% of the 
domestic rebar market in the UAE. 
Most people do not have the cash 
flow to buy from Turkey; if they do 
buy, then its needs to be large 
tonnages,” he said. 

“[But buyers] don’t want to get 
tied up with letters of credit, so it’s 
easier for them to buy one or two 
truckloads of rebar when they 
need to from local suppliers. 
There’s less risk,” he added. 

London

rebar exporters in 
southern eU get higher 
prices as W african 
buyers restock

Rebar exporters in 
Southern Europe have 
increased prices for 
West-Africa bound 

rebar as buyers replenished stocks. 
Sales were made at $610-620 per 

tonne fob for rebar rolled this 
month, up from sales they made at 
$600-620 last week, they told MB. 

“The export market is doing 
really well,” said one export sales 
representative at a mill. 

Spotlight ‘Taigang is tired of making weekly price policies’

Taigang pricing shift flags change in focus
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Unsurprisingly, unhappiness 
among traders had been growing.

“The weekly prices punish 
traders heavily. When the price is 
increasing, Taigang responds 
quickly but when prices fall down, 
Taigang is unwilling to cut prices,” 
said the Wuxi source.

Taigang’s return to monthly 
prices, and therefore, monthly 
deliveries, will also give traders the 
flexibility to respond to market 
movements and manage 
inventory more effectively.

“The market is not changing as 
rapidly as in late 2008 and early 
2009, so it is reasonable that 
Taigang switches back,” said an 
analyst in Shenzhen.

Taigang introduced weekly 
pricing on March 9, 2009, to try to 
better master market volatilities in 
the wake of the global financial 
crisis.

“Taigang wanted to control the 
market by weekly prices, but it has 
shown that market cannot be 
controlled by anyone,” said a 
trader in Wuxi. 

ShanghaI
Taigang Stainless Steel’s return to 
monthly pricing next year should 
come as no surprise to anyone, 
given that market volatility,  
the reason for the introduction  
of weekly prices in 2009, has 
eased.

Besides, China’s largest stainless 
steel producer has other more 
important issues to focus its 
energies on, now that the global 
markets are looking up again.

“Taigang is tired of making 
weekly price policies, which is 
distracting and taking up too much 
energy. It may want to focus more 
on production issues such as 
improving the quality of its 
products,” said a market source in 
Jiangsu province’s  
Wuxi city, the main spot market for 
stainless trade in the  
country.

Taigang is counting on its 
distributors to open up new 
markets for its products, such as 
duplex, so keeping these traders 
happy is paramount — another 

p
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reason for its resumption of 
monthly prices.

MB understands that Taigang 
had been compensating its agents 
on and off when market prices fell 
to loss-making levels, though it is 
unclear how much of the shortfall 
was borne by the mill.

Besides, such compensation, if 
offered, was only available to 
agents with an unbroken record of 
buying the minimum volume 
stipulated by Taigang — given the 
market volatility since 2009, the 
list of qualifying agents must be 
rather short.

The seven-stand 
finishing mill at 
Shanxi Taigang 
Stainless Steel, 
Taiyuan, China
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صادرات و واردات فوالد خام و محصوالت فوالدی طی 9 ماهه 95 و مدت مشابه در سال گذشته
واحد: هزار تن

مصرف ظاهری فوالد خام و محصوالت فوالدی طی 9 ماهه 95 و مدت مشابه در سال گذشته
واحد: هزار تن

واردات بیلت و بلوم به کشور در نه ماهه سال جاری نسبت به  �
همین مدت در سال قبل، تقریبا سه برابر شده است.

تقریبا واردات همه محصوالت فوالدی به کشور در بازه زمانی  �
9 ماهه، از روند کاهشی تبعیت می کند.

مجموع صادرات فوالد کشور)فوالد خام و محصوالت فوالدی(  �
در 9 ماهه سال جاری از مرز 4 میلیون تن عبور کرده است.

به  � نسبت  ماهه سال جاری  نه  در  فوالد خام کشور  صادرات 

همین مدت در سال قبل، بیش از دو برابر شده است.
صادرات اسلب کشور در بازه زمانی نه ماهه امسال نسبت به  �

مدت مشابه در سال قبل، بیش از 4۰ برابر شده است!
صادرات ورق گرم زیر 3 میلیمتر)مورد نیاز صنایع پایین دستی  �

به مدت  لوله و پروفیل( در 9 ماهه سال جاری نسبت  مثل 
مشابه سال گذشته 8۰ درصد کاهش نشان می دهد. همچنین 
صادرات میلگردهای کالف صنعتی در همین مدت بیش از 4 

برابر شده است.
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Billet importers lie low 
in Se asia

Billet importers 
in Southeast Asia are 
lying low ahead of the 
December holidays, 

with no bookings reported in the 
past week.

Offers have narrowed to $590-600 
per tonne cfr for billet from Taiwan, 
South Korea and Russia, from 
$585-600 cfr previously, said mill 
and trading sources.

Mills in Malaysia, the region’s only 
major billet exporter, are keeping 
offers unchanged at $585-590 fob 
or $605-610 per tonne cfr for the 
rest of Southeast Asia.

“Suppliers have not flinched. 
They are not cutting prices,” said a 
mill official in Singapore.

Two weeks ago, billet import 
bookings were at $570-580 per 
tonne cfr.

Demand in Vietnam is dead due 

to high stocks.
“Most mills already have enough 

stocks for production in 
December,” said a mill official in 
Ho Chi Minh.

“Other buyers who want to buy 
will check the local market first 
where billet is trading more 
cheaply at $570-580 per tonne 
based on the black market 
exchange rate of 20,000-20,500 
dong against dollar,” he said.

London

Uae rebar consumers 
re-enter Turkish 
market on higher 
domestic offer prices

Higher domestic rebar 
prices in the UAE have 
forced consumers to 
return to the Turkish 

rebar market after several weeks of 
inactivity, market sources said. 

Deals have been completed to the 
UAE at $620-625 cfr Persian Gulf for 
December shipment, up from the 
previous price of $610-620 last 
week, according to Persian Gulf 
market sources. 

“Emirates Steel Industries 
increased its offer prices to $660 per 
tonne exw, so buyers returned to 
the Turkish market and bought at 
$620-625 cfr because it’s cheaper. 
Turkish mills are offering $630 cfr,” a 
Dubai-based trade said. 

Most consumers have been 
buying rebar locally – with the main 
suppliers in the UAE being Emirates 
Steel Industries and Qasco Dubai.

“There have been some bookings 
to Dubai at $620-625 cfr from 
Turkey,” a second trader said. 

“Emirates Steel Industries and 
Qasco Dubai control 85% of the 
domestic rebar market in the UAE. 
Most people do not have the cash 
flow to buy from Turkey; if they do 
buy, then its needs to be large 
tonnages,” he said. 

“[But buyers] don’t want to get 
tied up with letters of credit, so it’s 
easier for them to buy one or two 
truckloads of rebar when they 
need to from local suppliers. 
There’s less risk,” he added. 

London

rebar exporters in 
southern eU get higher 
prices as W african 
buyers restock

Rebar exporters in 
Southern Europe have 
increased prices for 
West-Africa bound 

rebar as buyers replenished stocks. 
Sales were made at $610-620 per 

tonne fob for rebar rolled this 
month, up from sales they made at 
$600-620 last week, they told MB. 

“The export market is doing 
really well,” said one export sales 
representative at a mill. 

Spotlight ‘Taigang is tired of making weekly price policies’

Taigang pricing shift flags change in focus
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Unsurprisingly, unhappiness 
among traders had been growing.

“The weekly prices punish 
traders heavily. When the price is 
increasing, Taigang responds 
quickly but when prices fall down, 
Taigang is unwilling to cut prices,” 
said the Wuxi source.

Taigang’s return to monthly 
prices, and therefore, monthly 
deliveries, will also give traders the 
flexibility to respond to market 
movements and manage 
inventory more effectively.

“The market is not changing as 
rapidly as in late 2008 and early 
2009, so it is reasonable that 
Taigang switches back,” said an 
analyst in Shenzhen.

Taigang introduced weekly 
pricing on March 9, 2009, to try to 
better master market volatilities in 
the wake of the global financial 
crisis.

“Taigang wanted to control the 
market by weekly prices, but it has 
shown that market cannot be 
controlled by anyone,” said a 
trader in Wuxi. 

ShanghaI
Taigang Stainless Steel’s return to 
monthly pricing next year should 
come as no surprise to anyone, 
given that market volatility,  
the reason for the introduction  
of weekly prices in 2009, has 
eased.

Besides, China’s largest stainless 
steel producer has other more 
important issues to focus its 
energies on, now that the global 
markets are looking up again.

“Taigang is tired of making 
weekly price policies, which is 
distracting and taking up too much 
energy. It may want to focus more 
on production issues such as 
improving the quality of its 
products,” said a market source in 
Jiangsu province’s  
Wuxi city, the main spot market for 
stainless trade in the  
country.

Taigang is counting on its 
distributors to open up new 
markets for its products, such as 
duplex, so keeping these traders 
happy is paramount — another 
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reason for its resumption of 
monthly prices.

MB understands that Taigang 
had been compensating its agents 
on and off when market prices fell 
to loss-making levels, though it is 
unclear how much of the shortfall 
was borne by the mill.

Besides, such compensation, if 
offered, was only available to 
agents with an unbroken record of 
buying the minimum volume 
stipulated by Taigang — given the 
market volatility since 2009, the 
list of qualifying agents must be 
rather short.
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with no bookings reported in the 
past week.

Offers have narrowed to $590-600 
per tonne cfr for billet from Taiwan, 
South Korea and Russia, from 
$585-600 cfr previously, said mill 
and trading sources.

Mills in Malaysia, the region’s only 
major billet exporter, are keeping 
offers unchanged at $585-590 fob 
or $605-610 per tonne cfr for the 
rest of Southeast Asia.

“Suppliers have not flinched. 
They are not cutting prices,” said a 
mill official in Singapore.

Two weeks ago, billet import 
bookings were at $570-580 per 
tonne cfr.

Demand in Vietnam is dead due 

to high stocks.
“Most mills already have enough 

stocks for production in 
December,” said a mill official in 
Ho Chi Minh.

“Other buyers who want to buy 
will check the local market first 
where billet is trading more 
cheaply at $570-580 per tonne 
based on the black market 
exchange rate of 20,000-20,500 
dong against dollar,” he said.

London

Uae rebar consumers 
re-enter Turkish 
market on higher 
domestic offer prices

Higher domestic rebar 
prices in the UAE have 
forced consumers to 
return to the Turkish 

rebar market after several weeks of 
inactivity, market sources said. 

Deals have been completed to the 
UAE at $620-625 cfr Persian Gulf for 
December shipment, up from the 
previous price of $610-620 last 
week, according to Persian Gulf 
market sources. 

“Emirates Steel Industries 
increased its offer prices to $660 per 
tonne exw, so buyers returned to 
the Turkish market and bought at 
$620-625 cfr because it’s cheaper. 
Turkish mills are offering $630 cfr,” a 
Dubai-based trade said. 

Most consumers have been 
buying rebar locally – with the main 
suppliers in the UAE being Emirates 
Steel Industries and Qasco Dubai.

“There have been some bookings 
to Dubai at $620-625 cfr from 
Turkey,” a second trader said. 

“Emirates Steel Industries and 
Qasco Dubai control 85% of the 
domestic rebar market in the UAE. 
Most people do not have the cash 
flow to buy from Turkey; if they do 
buy, then its needs to be large 
tonnages,” he said. 

“[But buyers] don’t want to get 
tied up with letters of credit, so it’s 
easier for them to buy one or two 
truckloads of rebar when they 
need to from local suppliers. 
There’s less risk,” he added. 

London

rebar exporters in 
southern eU get higher 
prices as W african 
buyers restock

Rebar exporters in 
Southern Europe have 
increased prices for 
West-Africa bound 

rebar as buyers replenished stocks. 
Sales were made at $610-620 per 

tonne fob for rebar rolled this 
month, up from sales they made at 
$600-620 last week, they told MB. 

“The export market is doing 
really well,” said one export sales 
representative at a mill. 

Spotlight ‘Taigang is tired of making weekly price policies’

Taigang pricing shift flags change in focus
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Unsurprisingly, unhappiness 
among traders had been growing.

“The weekly prices punish 
traders heavily. When the price is 
increasing, Taigang responds 
quickly but when prices fall down, 
Taigang is unwilling to cut prices,” 
said the Wuxi source.

Taigang’s return to monthly 
prices, and therefore, monthly 
deliveries, will also give traders the 
flexibility to respond to market 
movements and manage 
inventory more effectively.

“The market is not changing as 
rapidly as in late 2008 and early 
2009, so it is reasonable that 
Taigang switches back,” said an 
analyst in Shenzhen.

Taigang introduced weekly 
pricing on March 9, 2009, to try to 
better master market volatilities in 
the wake of the global financial 
crisis.

“Taigang wanted to control the 
market by weekly prices, but it has 
shown that market cannot be 
controlled by anyone,” said a 
trader in Wuxi. 

ShanghaI
Taigang Stainless Steel’s return to 
monthly pricing next year should 
come as no surprise to anyone, 
given that market volatility,  
the reason for the introduction  
of weekly prices in 2009, has 
eased.

Besides, China’s largest stainless 
steel producer has other more 
important issues to focus its 
energies on, now that the global 
markets are looking up again.

“Taigang is tired of making 
weekly price policies, which is 
distracting and taking up too much 
energy. It may want to focus more 
on production issues such as 
improving the quality of its 
products,” said a market source in 
Jiangsu province’s  
Wuxi city, the main spot market for 
stainless trade in the  
country.

Taigang is counting on its 
distributors to open up new 
markets for its products, such as 
duplex, so keeping these traders 
happy is paramount — another 
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reason for its resumption of 
monthly prices.

MB understands that Taigang 
had been compensating its agents 
on and off when market prices fell 
to loss-making levels, though it is 
unclear how much of the shortfall 
was borne by the mill.

Besides, such compensation, if 
offered, was only available to 
agents with an unbroken record of 
buying the minimum volume 
stipulated by Taigang — given the 
market volatility since 2009, the 
list of qualifying agents must be 
rather short.
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تا ۶5 درصد  � ایران در طول سال 95 حدود ۶۰  فوالدسازان 
از  تر  پایین  اندکی  یعنی  اند.  گرفته  کار  به  را  خود  ظرفیت 

متوسط جهانی پوشش ظرفیت فوالدسازان دنیا!
با  عموما  که  حوزه  این  تولیدکنندگان  باالی  فراوانی  جهت  به  اما 

وجود  همچنین  و  می باشند  فعالیت  مشغول  پایین  ظرفیت های 
و  مالیاتی  کیفی،  مسائل  از  اعم  شمش  بازار  در  عدیده  مسائل 
نقدینگی، واقعیت نزدیکی به سطح جهانی پوشش ظرفیت در این 

حوزه ملموس نبوده است.

سهم فوالد خام و محصوالت فوالدی از تولید، واردات و صادرات فوالد طی 9 ماهه 95

وضعیت پوشش ظرفیت تولید فوالد خام ایران طی 9 ماهه 95
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Billet importers lie low 
in Se asia

Billet importers 
in Southeast Asia are 
lying low ahead of the 
December holidays, 

with no bookings reported in the 
past week.

Offers have narrowed to $590-600 
per tonne cfr for billet from Taiwan, 
South Korea and Russia, from 
$585-600 cfr previously, said mill 
and trading sources.

Mills in Malaysia, the region’s only 
major billet exporter, are keeping 
offers unchanged at $585-590 fob 
or $605-610 per tonne cfr for the 
rest of Southeast Asia.

“Suppliers have not flinched. 
They are not cutting prices,” said a 
mill official in Singapore.

Two weeks ago, billet import 
bookings were at $570-580 per 
tonne cfr.

Demand in Vietnam is dead due 

to high stocks.
“Most mills already have enough 

stocks for production in 
December,” said a mill official in 
Ho Chi Minh.

“Other buyers who want to buy 
will check the local market first 
where billet is trading more 
cheaply at $570-580 per tonne 
based on the black market 
exchange rate of 20,000-20,500 
dong against dollar,” he said.

London

Uae rebar consumers 
re-enter Turkish 
market on higher 
domestic offer prices

Higher domestic rebar 
prices in the UAE have 
forced consumers to 
return to the Turkish 

rebar market after several weeks of 
inactivity, market sources said. 

Deals have been completed to the 
UAE at $620-625 cfr Persian Gulf for 
December shipment, up from the 
previous price of $610-620 last 
week, according to Persian Gulf 
market sources. 

“Emirates Steel Industries 
increased its offer prices to $660 per 
tonne exw, so buyers returned to 
the Turkish market and bought at 
$620-625 cfr because it’s cheaper. 
Turkish mills are offering $630 cfr,” a 
Dubai-based trade said. 

Most consumers have been 
buying rebar locally – with the main 
suppliers in the UAE being Emirates 
Steel Industries and Qasco Dubai.

“There have been some bookings 
to Dubai at $620-625 cfr from 
Turkey,” a second trader said. 

“Emirates Steel Industries and 
Qasco Dubai control 85% of the 
domestic rebar market in the UAE. 
Most people do not have the cash 
flow to buy from Turkey; if they do 
buy, then its needs to be large 
tonnages,” he said. 

“[But buyers] don’t want to get 
tied up with letters of credit, so it’s 
easier for them to buy one or two 
truckloads of rebar when they 
need to from local suppliers. 
There’s less risk,” he added. 

London

rebar exporters in 
southern eU get higher 
prices as W african 
buyers restock

Rebar exporters in 
Southern Europe have 
increased prices for 
West-Africa bound 

rebar as buyers replenished stocks. 
Sales were made at $610-620 per 

tonne fob for rebar rolled this 
month, up from sales they made at 
$600-620 last week, they told MB. 

“The export market is doing 
really well,” said one export sales 
representative at a mill. 

Spotlight ‘Taigang is tired of making weekly price policies’

Taigang pricing shift flags change in focus
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Unsurprisingly, unhappiness 
among traders had been growing.

“The weekly prices punish 
traders heavily. When the price is 
increasing, Taigang responds 
quickly but when prices fall down, 
Taigang is unwilling to cut prices,” 
said the Wuxi source.

Taigang’s return to monthly 
prices, and therefore, monthly 
deliveries, will also give traders the 
flexibility to respond to market 
movements and manage 
inventory more effectively.

“The market is not changing as 
rapidly as in late 2008 and early 
2009, so it is reasonable that 
Taigang switches back,” said an 
analyst in Shenzhen.

Taigang introduced weekly 
pricing on March 9, 2009, to try to 
better master market volatilities in 
the wake of the global financial 
crisis.

“Taigang wanted to control the 
market by weekly prices, but it has 
shown that market cannot be 
controlled by anyone,” said a 
trader in Wuxi. 

ShanghaI
Taigang Stainless Steel’s return to 
monthly pricing next year should 
come as no surprise to anyone, 
given that market volatility,  
the reason for the introduction  
of weekly prices in 2009, has 
eased.

Besides, China’s largest stainless 
steel producer has other more 
important issues to focus its 
energies on, now that the global 
markets are looking up again.

“Taigang is tired of making 
weekly price policies, which is 
distracting and taking up too much 
energy. It may want to focus more 
on production issues such as 
improving the quality of its 
products,” said a market source in 
Jiangsu province’s  
Wuxi city, the main spot market for 
stainless trade in the  
country.

Taigang is counting on its 
distributors to open up new 
markets for its products, such as 
duplex, so keeping these traders 
happy is paramount — another 
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reason for its resumption of 
monthly prices.

MB understands that Taigang 
had been compensating its agents 
on and off when market prices fell 
to loss-making levels, though it is 
unclear how much of the shortfall 
was borne by the mill.

Besides, such compensation, if 
offered, was only available to 
agents with an unbroken record of 
buying the minimum volume 
stipulated by Taigang — given the 
market volatility since 2009, the 
list of qualifying agents must be 
rather short.
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with no bookings reported in the 
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South Korea and Russia, from 
$585-600 cfr previously, said mill 
and trading sources.

Mills in Malaysia, the region’s only 
major billet exporter, are keeping 
offers unchanged at $585-590 fob 
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rest of Southeast Asia.

“Suppliers have not flinched. 
They are not cutting prices,” said a 
mill official in Singapore.

Two weeks ago, billet import 
bookings were at $570-580 per 
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Demand in Vietnam is dead due 

to high stocks.
“Most mills already have enough 

stocks for production in 
December,” said a mill official in 
Ho Chi Minh.
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will check the local market first 
where billet is trading more 
cheaply at $570-580 per tonne 
based on the black market 
exchange rate of 20,000-20,500 
dong against dollar,” he said.
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Uae rebar consumers 
re-enter Turkish 
market on higher 
domestic offer prices

Higher domestic rebar 
prices in the UAE have 
forced consumers to 
return to the Turkish 

rebar market after several weeks of 
inactivity, market sources said. 

Deals have been completed to the 
UAE at $620-625 cfr Persian Gulf for 
December shipment, up from the 
previous price of $610-620 last 
week, according to Persian Gulf 
market sources. 

“Emirates Steel Industries 
increased its offer prices to $660 per 
tonne exw, so buyers returned to 
the Turkish market and bought at 
$620-625 cfr because it’s cheaper. 
Turkish mills are offering $630 cfr,” a 
Dubai-based trade said. 

Most consumers have been 
buying rebar locally – with the main 
suppliers in the UAE being Emirates 
Steel Industries and Qasco Dubai.

“There have been some bookings 
to Dubai at $620-625 cfr from 
Turkey,” a second trader said. 

“Emirates Steel Industries and 
Qasco Dubai control 85% of the 
domestic rebar market in the UAE. 
Most people do not have the cash 
flow to buy from Turkey; if they do 
buy, then its needs to be large 
tonnages,” he said. 

“[But buyers] don’t want to get 
tied up with letters of credit, so it’s 
easier for them to buy one or two 
truckloads of rebar when they 
need to from local suppliers. 
There’s less risk,” he added. 

London

rebar exporters in 
southern eU get higher 
prices as W african 
buyers restock

Rebar exporters in 
Southern Europe have 
increased prices for 
West-Africa bound 

rebar as buyers replenished stocks. 
Sales were made at $610-620 per 

tonne fob for rebar rolled this 
month, up from sales they made at 
$600-620 last week, they told MB. 

“The export market is doing 
really well,” said one export sales 
representative at a mill. 

Spotlight ‘Taigang is tired of making weekly price policies’

Taigang pricing shift flags change in focus
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Unsurprisingly, unhappiness 
among traders had been growing.

“The weekly prices punish 
traders heavily. When the price is 
increasing, Taigang responds 
quickly but when prices fall down, 
Taigang is unwilling to cut prices,” 
said the Wuxi source.

Taigang’s return to monthly 
prices, and therefore, monthly 
deliveries, will also give traders the 
flexibility to respond to market 
movements and manage 
inventory more effectively.

“The market is not changing as 
rapidly as in late 2008 and early 
2009, so it is reasonable that 
Taigang switches back,” said an 
analyst in Shenzhen.

Taigang introduced weekly 
pricing on March 9, 2009, to try to 
better master market volatilities in 
the wake of the global financial 
crisis.

“Taigang wanted to control the 
market by weekly prices, but it has 
shown that market cannot be 
controlled by anyone,” said a 
trader in Wuxi. 

ShanghaI
Taigang Stainless Steel’s return to 
monthly pricing next year should 
come as no surprise to anyone, 
given that market volatility,  
the reason for the introduction  
of weekly prices in 2009, has 
eased.

Besides, China’s largest stainless 
steel producer has other more 
important issues to focus its 
energies on, now that the global 
markets are looking up again.

“Taigang is tired of making 
weekly price policies, which is 
distracting and taking up too much 
energy. It may want to focus more 
on production issues such as 
improving the quality of its 
products,” said a market source in 
Jiangsu province’s  
Wuxi city, the main spot market for 
stainless trade in the  
country.

Taigang is counting on its 
distributors to open up new 
markets for its products, such as 
duplex, so keeping these traders 
happy is paramount — another 

p

p

LeveL

reason for its resumption of 
monthly prices.

MB understands that Taigang 
had been compensating its agents 
on and off when market prices fell 
to loss-making levels, though it is 
unclear how much of the shortfall 
was borne by the mill.

Besides, such compensation, if 
offered, was only available to 
agents with an unbroken record of 
buying the minimum volume 
stipulated by Taigang — given the 
market volatility since 2009, the 
list of qualifying agents must be 
rather short.

The seven-stand 
finishing mill at 
Shanxi Taigang 
Stainless Steel, 
Taiyuan, China
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)شاخه  � میلگرد  تولید  برای  ظرفیت  تن  میلیون  از ۲۰  بیش 
و کالف( در کشور ایجاد شده که متاسفانه طی سال جاری 
هیچگاه بیشتر از 35 درصد آن مورد استفاده قرار نگرفته است. 
اینکه بخش اعظم این ظرفیت سازی ها در  نکته قابل توجه 
شده  تمام  بهای  افزایش  و  پذیرفته  صورت  خصوصی  بخش 

تولید متاثر از فعالیت با کمتر از 3۰ درصد ظرفیت، تعدادی از 
این کارخانجات را مجبور به تعطیلی ساخته است حال آنکه 
متاسفانه هنوز عده ای به دنبال احداث واحدهای نورد مقاطع 

ساختمانی هستند!

نشان  � تیرآهن  تولیدکننده  واحدهای  شده  استفاده  ظرفیت 
این  ایجاد شده  تا 55 درصد ظرفیت  می دهد که حدود 5۰ 
محصول در کشور مورد استفاده قرار می گیرد و در طول سال 

در  تیرآهن  تولید  ظرفیت  درصد  از 4۰  بیش  همواره  جاری 
کشور خالی بوده است؛ هر چند که روند مذکور در حال رشد 

اندک و تدریجی است.

وضعیت پوشش ظرفیت تولید تیرآهن ایران طی 9 ماهه 95

وضعیت پوشش ظرفیت تولید میلگرد ایران طی 9 ماهه 95
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Iron and steel

SIngapore

Billet importers lie low 
in Se asia

Billet importers 
in Southeast Asia are 
lying low ahead of the 
December holidays, 

with no bookings reported in the 
past week.

Offers have narrowed to $590-600 
per tonne cfr for billet from Taiwan, 
South Korea and Russia, from 
$585-600 cfr previously, said mill 
and trading sources.

Mills in Malaysia, the region’s only 
major billet exporter, are keeping 
offers unchanged at $585-590 fob 
or $605-610 per tonne cfr for the 
rest of Southeast Asia.

“Suppliers have not flinched. 
They are not cutting prices,” said a 
mill official in Singapore.

Two weeks ago, billet import 
bookings were at $570-580 per 
tonne cfr.

Demand in Vietnam is dead due 

to high stocks.
“Most mills already have enough 

stocks for production in 
December,” said a mill official in 
Ho Chi Minh.

“Other buyers who want to buy 
will check the local market first 
where billet is trading more 
cheaply at $570-580 per tonne 
based on the black market 
exchange rate of 20,000-20,500 
dong against dollar,” he said.

London

Uae rebar consumers 
re-enter Turkish 
market on higher 
domestic offer prices

Higher domestic rebar 
prices in the UAE have 
forced consumers to 
return to the Turkish 

rebar market after several weeks of 
inactivity, market sources said. 

Deals have been completed to the 
UAE at $620-625 cfr Persian Gulf for 
December shipment, up from the 
previous price of $610-620 last 
week, according to Persian Gulf 
market sources. 

“Emirates Steel Industries 
increased its offer prices to $660 per 
tonne exw, so buyers returned to 
the Turkish market and bought at 
$620-625 cfr because it’s cheaper. 
Turkish mills are offering $630 cfr,” a 
Dubai-based trade said. 

Most consumers have been 
buying rebar locally – with the main 
suppliers in the UAE being Emirates 
Steel Industries and Qasco Dubai.

“There have been some bookings 
to Dubai at $620-625 cfr from 
Turkey,” a second trader said. 

“Emirates Steel Industries and 
Qasco Dubai control 85% of the 
domestic rebar market in the UAE. 
Most people do not have the cash 
flow to buy from Turkey; if they do 
buy, then its needs to be large 
tonnages,” he said. 

“[But buyers] don’t want to get 
tied up with letters of credit, so it’s 
easier for them to buy one or two 
truckloads of rebar when they 
need to from local suppliers. 
There’s less risk,” he added. 

London

rebar exporters in 
southern eU get higher 
prices as W african 
buyers restock

Rebar exporters in 
Southern Europe have 
increased prices for 
West-Africa bound 

rebar as buyers replenished stocks. 
Sales were made at $610-620 per 

tonne fob for rebar rolled this 
month, up from sales they made at 
$600-620 last week, they told MB. 

“The export market is doing 
really well,” said one export sales 
representative at a mill. 

Spotlight ‘Taigang is tired of making weekly price policies’

Taigang pricing shift flags change in focus

Iron and steel

Markets
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Unsurprisingly, unhappiness 
among traders had been growing.

“The weekly prices punish 
traders heavily. When the price is 
increasing, Taigang responds 
quickly but when prices fall down, 
Taigang is unwilling to cut prices,” 
said the Wuxi source.

Taigang’s return to monthly 
prices, and therefore, monthly 
deliveries, will also give traders the 
flexibility to respond to market 
movements and manage 
inventory more effectively.

“The market is not changing as 
rapidly as in late 2008 and early 
2009, so it is reasonable that 
Taigang switches back,” said an 
analyst in Shenzhen.

Taigang introduced weekly 
pricing on March 9, 2009, to try to 
better master market volatilities in 
the wake of the global financial 
crisis.

“Taigang wanted to control the 
market by weekly prices, but it has 
shown that market cannot be 
controlled by anyone,” said a 
trader in Wuxi. 

ShanghaI
Taigang Stainless Steel’s return to 
monthly pricing next year should 
come as no surprise to anyone, 
given that market volatility,  
the reason for the introduction  
of weekly prices in 2009, has 
eased.

Besides, China’s largest stainless 
steel producer has other more 
important issues to focus its 
energies on, now that the global 
markets are looking up again.

“Taigang is tired of making 
weekly price policies, which is 
distracting and taking up too much 
energy. It may want to focus more 
on production issues such as 
improving the quality of its 
products,” said a market source in 
Jiangsu province’s  
Wuxi city, the main spot market for 
stainless trade in the  
country.

Taigang is counting on its 
distributors to open up new 
markets for its products, such as 
duplex, so keeping these traders 
happy is paramount — another 

p

p

LeveL

reason for its resumption of 
monthly prices.

MB understands that Taigang 
had been compensating its agents 
on and off when market prices fell 
to loss-making levels, though it is 
unclear how much of the shortfall 
was borne by the mill.

Besides, such compensation, if 
offered, was only available to 
agents with an unbroken record of 
buying the minimum volume 
stipulated by Taigang — given the 
market volatility since 2009, the 
list of qualifying agents must be 
rather short.

The seven-stand 
finishing mill at 
Shanxi Taigang 
Stainless Steel, 
Taiyuan, China

Iron and steel

SIngapore

Billet importers lie low 
in Se asia

Billet importers 
in Southeast Asia are 
lying low ahead of the 
December holidays, 

with no bookings reported in the 
past week.

Offers have narrowed to $590-600 
per tonne cfr for billet from Taiwan, 
South Korea and Russia, from 
$585-600 cfr previously, said mill 
and trading sources.

Mills in Malaysia, the region’s only 
major billet exporter, are keeping 
offers unchanged at $585-590 fob 
or $605-610 per tonne cfr for the 
rest of Southeast Asia.

“Suppliers have not flinched. 
They are not cutting prices,” said a 
mill official in Singapore.

Two weeks ago, billet import 
bookings were at $570-580 per 
tonne cfr.

Demand in Vietnam is dead due 

to high stocks.
“Most mills already have enough 

stocks for production in 
December,” said a mill official in 
Ho Chi Minh.

“Other buyers who want to buy 
will check the local market first 
where billet is trading more 
cheaply at $570-580 per tonne 
based on the black market 
exchange rate of 20,000-20,500 
dong against dollar,” he said.

London

Uae rebar consumers 
re-enter Turkish 
market on higher 
domestic offer prices

Higher domestic rebar 
prices in the UAE have 
forced consumers to 
return to the Turkish 

rebar market after several weeks of 
inactivity, market sources said. 

Deals have been completed to the 
UAE at $620-625 cfr Persian Gulf for 
December shipment, up from the 
previous price of $610-620 last 
week, according to Persian Gulf 
market sources. 

“Emirates Steel Industries 
increased its offer prices to $660 per 
tonne exw, so buyers returned to 
the Turkish market and bought at 
$620-625 cfr because it’s cheaper. 
Turkish mills are offering $630 cfr,” a 
Dubai-based trade said. 

Most consumers have been 
buying rebar locally – with the main 
suppliers in the UAE being Emirates 
Steel Industries and Qasco Dubai.

“There have been some bookings 
to Dubai at $620-625 cfr from 
Turkey,” a second trader said. 

“Emirates Steel Industries and 
Qasco Dubai control 85% of the 
domestic rebar market in the UAE. 
Most people do not have the cash 
flow to buy from Turkey; if they do 
buy, then its needs to be large 
tonnages,” he said. 

“[But buyers] don’t want to get 
tied up with letters of credit, so it’s 
easier for them to buy one or two 
truckloads of rebar when they 
need to from local suppliers. 
There’s less risk,” he added. 

London

rebar exporters in 
southern eU get higher 
prices as W african 
buyers restock

Rebar exporters in 
Southern Europe have 
increased prices for 
West-Africa bound 

rebar as buyers replenished stocks. 
Sales were made at $610-620 per 

tonne fob for rebar rolled this 
month, up from sales they made at 
$600-620 last week, they told MB. 

“The export market is doing 
really well,” said one export sales 
representative at a mill. 

Spotlight ‘Taigang is tired of making weekly price policies’

Taigang pricing shift flags change in focus
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Unsurprisingly, unhappiness 
among traders had been growing.

“The weekly prices punish 
traders heavily. When the price is 
increasing, Taigang responds 
quickly but when prices fall down, 
Taigang is unwilling to cut prices,” 
said the Wuxi source.

Taigang’s return to monthly 
prices, and therefore, monthly 
deliveries, will also give traders the 
flexibility to respond to market 
movements and manage 
inventory more effectively.

“The market is not changing as 
rapidly as in late 2008 and early 
2009, so it is reasonable that 
Taigang switches back,” said an 
analyst in Shenzhen.

Taigang introduced weekly 
pricing on March 9, 2009, to try to 
better master market volatilities in 
the wake of the global financial 
crisis.

“Taigang wanted to control the 
market by weekly prices, but it has 
shown that market cannot be 
controlled by anyone,” said a 
trader in Wuxi. 

ShanghaI
Taigang Stainless Steel’s return to 
monthly pricing next year should 
come as no surprise to anyone, 
given that market volatility,  
the reason for the introduction  
of weekly prices in 2009, has 
eased.

Besides, China’s largest stainless 
steel producer has other more 
important issues to focus its 
energies on, now that the global 
markets are looking up again.

“Taigang is tired of making 
weekly price policies, which is 
distracting and taking up too much 
energy. It may want to focus more 
on production issues such as 
improving the quality of its 
products,” said a market source in 
Jiangsu province’s  
Wuxi city, the main spot market for 
stainless trade in the  
country.

Taigang is counting on its 
distributors to open up new 
markets for its products, such as 
duplex, so keeping these traders 
happy is paramount — another 

p

p

LeveL

reason for its resumption of 
monthly prices.

MB understands that Taigang 
had been compensating its agents 
on and off when market prices fell 
to loss-making levels, though it is 
unclear how much of the shortfall 
was borne by the mill.

Besides, such compensation, if 
offered, was only available to 
agents with an unbroken record of 
buying the minimum volume 
stipulated by Taigang — given the 
market volatility since 2009, the 
list of qualifying agents must be 
rather short.

The seven-stand 
finishing mill at 
Shanxi Taigang 
Stainless Steel, 
Taiyuan, China
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روند پوشش ظرفیت تولید ورق گرم در کشور کمی پایین تر از  �
سطح میانگین جهانی قرار دارد که دلیل عمده آن، سهم بیش 
از ظرفیت  اکسین خوزستان  و  از ۷۰ درصدی فوالد مبارکه 
تولید ورق گرم است چرا که این شرکت ها به دالیل مختلف 

از جمله مسائل اجتماعی، همواره می بایست در سطح بیش از 
8۰ درصد ظرفیت خود تولید کنند و این مسئله باعث شده که 
ظرفیت خالی تولیدکنندگان ورق گرم بخش خصوصی در نگاه 

کلی به چشم نیاید.

حدود ۲/۷ میلیون تن ظرفیت خالی در کارخانجات تولیدکننده  �
ورق سرد کشور وجود دارد و این در حالی است که آمار 9 ماهه 
حکایت  کشور  به  سرد  ورق  تن  هزار  حدود 5۰۰  واردات  از 
می کند. البته ممکن است بخشی از این واردات در گریدهایی 
باشد که در داخل کشور قابل تولید نبوده است اما واقعا آیا 

این امکان وجود ندارد که به جای ورق سرد،  ورق گرم مورد 
تامین  یا خارج کشور  داخل  از  از محصوالت  این دسته  نیاز 
شود تا بخشی از ظرفیت خالی موجود فعال شود؟با وجود این 
حجم ظرفیت خالی در تولید ورق سرد، دلیل اقدام دولت برای 

کاهش تعرفه واردات ورق سرد چه می تواند باشد؟

وضعیت پوشش ظرفیت تولید ورق گرم ایران طی 9 ماهه 95

وضعیت پوشش ظرفیت تولید ورق سرد ایران طی 9 ماهه 95
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Iron and steel

SIngapore

Billet importers lie low 
in Se asia

Billet importers 
in Southeast Asia are 
lying low ahead of the 
December holidays, 

with no bookings reported in the 
past week.

Offers have narrowed to $590-600 
per tonne cfr for billet from Taiwan, 
South Korea and Russia, from 
$585-600 cfr previously, said mill 
and trading sources.

Mills in Malaysia, the region’s only 
major billet exporter, are keeping 
offers unchanged at $585-590 fob 
or $605-610 per tonne cfr for the 
rest of Southeast Asia.

“Suppliers have not flinched. 
They are not cutting prices,” said a 
mill official in Singapore.

Two weeks ago, billet import 
bookings were at $570-580 per 
tonne cfr.

Demand in Vietnam is dead due 

to high stocks.
“Most mills already have enough 

stocks for production in 
December,” said a mill official in 
Ho Chi Minh.

“Other buyers who want to buy 
will check the local market first 
where billet is trading more 
cheaply at $570-580 per tonne 
based on the black market 
exchange rate of 20,000-20,500 
dong against dollar,” he said.

London

Uae rebar consumers 
re-enter Turkish 
market on higher 
domestic offer prices

Higher domestic rebar 
prices in the UAE have 
forced consumers to 
return to the Turkish 

rebar market after several weeks of 
inactivity, market sources said. 

Deals have been completed to the 
UAE at $620-625 cfr Persian Gulf for 
December shipment, up from the 
previous price of $610-620 last 
week, according to Persian Gulf 
market sources. 

“Emirates Steel Industries 
increased its offer prices to $660 per 
tonne exw, so buyers returned to 
the Turkish market and bought at 
$620-625 cfr because it’s cheaper. 
Turkish mills are offering $630 cfr,” a 
Dubai-based trade said. 

Most consumers have been 
buying rebar locally – with the main 
suppliers in the UAE being Emirates 
Steel Industries and Qasco Dubai.

“There have been some bookings 
to Dubai at $620-625 cfr from 
Turkey,” a second trader said. 

“Emirates Steel Industries and 
Qasco Dubai control 85% of the 
domestic rebar market in the UAE. 
Most people do not have the cash 
flow to buy from Turkey; if they do 
buy, then its needs to be large 
tonnages,” he said. 

“[But buyers] don’t want to get 
tied up with letters of credit, so it’s 
easier for them to buy one or two 
truckloads of rebar when they 
need to from local suppliers. 
There’s less risk,” he added. 

London

rebar exporters in 
southern eU get higher 
prices as W african 
buyers restock

Rebar exporters in 
Southern Europe have 
increased prices for 
West-Africa bound 

rebar as buyers replenished stocks. 
Sales were made at $610-620 per 

tonne fob for rebar rolled this 
month, up from sales they made at 
$600-620 last week, they told MB. 

“The export market is doing 
really well,” said one export sales 
representative at a mill. 

Spotlight ‘Taigang is tired of making weekly price policies’

Taigang pricing shift flags change in focus

Iron and steel

Markets

Monday 6 December 2010 | Metal Bulletin | 15

Unsurprisingly, unhappiness 
among traders had been growing.

“The weekly prices punish 
traders heavily. When the price is 
increasing, Taigang responds 
quickly but when prices fall down, 
Taigang is unwilling to cut prices,” 
said the Wuxi source.

Taigang’s return to monthly 
prices, and therefore, monthly 
deliveries, will also give traders the 
flexibility to respond to market 
movements and manage 
inventory more effectively.

“The market is not changing as 
rapidly as in late 2008 and early 
2009, so it is reasonable that 
Taigang switches back,” said an 
analyst in Shenzhen.

Taigang introduced weekly 
pricing on March 9, 2009, to try to 
better master market volatilities in 
the wake of the global financial 
crisis.

“Taigang wanted to control the 
market by weekly prices, but it has 
shown that market cannot be 
controlled by anyone,” said a 
trader in Wuxi. 

ShanghaI
Taigang Stainless Steel’s return to 
monthly pricing next year should 
come as no surprise to anyone, 
given that market volatility,  
the reason for the introduction  
of weekly prices in 2009, has 
eased.

Besides, China’s largest stainless 
steel producer has other more 
important issues to focus its 
energies on, now that the global 
markets are looking up again.

“Taigang is tired of making 
weekly price policies, which is 
distracting and taking up too much 
energy. It may want to focus more 
on production issues such as 
improving the quality of its 
products,” said a market source in 
Jiangsu province’s  
Wuxi city, the main spot market for 
stainless trade in the  
country.

Taigang is counting on its 
distributors to open up new 
markets for its products, such as 
duplex, so keeping these traders 
happy is paramount — another 

p

p

LeveL

reason for its resumption of 
monthly prices.

MB understands that Taigang 
had been compensating its agents 
on and off when market prices fell 
to loss-making levels, though it is 
unclear how much of the shortfall 
was borne by the mill.

Besides, such compensation, if 
offered, was only available to 
agents with an unbroken record of 
buying the minimum volume 
stipulated by Taigang — given the 
market volatility since 2009, the 
list of qualifying agents must be 
rather short.

The seven-stand 
finishing mill at 
Shanxi Taigang 
Stainless Steel, 
Taiyuan, China

Iron and steel

SIngapore

Billet importers lie low 
in Se asia

Billet importers 
in Southeast Asia are 
lying low ahead of the 
December holidays, 

with no bookings reported in the 
past week.

Offers have narrowed to $590-600 
per tonne cfr for billet from Taiwan, 
South Korea and Russia, from 
$585-600 cfr previously, said mill 
and trading sources.

Mills in Malaysia, the region’s only 
major billet exporter, are keeping 
offers unchanged at $585-590 fob 
or $605-610 per tonne cfr for the 
rest of Southeast Asia.

“Suppliers have not flinched. 
They are not cutting prices,” said a 
mill official in Singapore.

Two weeks ago, billet import 
bookings were at $570-580 per 
tonne cfr.

Demand in Vietnam is dead due 

to high stocks.
“Most mills already have enough 

stocks for production in 
December,” said a mill official in 
Ho Chi Minh.

“Other buyers who want to buy 
will check the local market first 
where billet is trading more 
cheaply at $570-580 per tonne 
based on the black market 
exchange rate of 20,000-20,500 
dong against dollar,” he said.

London

Uae rebar consumers 
re-enter Turkish 
market on higher 
domestic offer prices

Higher domestic rebar 
prices in the UAE have 
forced consumers to 
return to the Turkish 

rebar market after several weeks of 
inactivity, market sources said. 

Deals have been completed to the 
UAE at $620-625 cfr Persian Gulf for 
December shipment, up from the 
previous price of $610-620 last 
week, according to Persian Gulf 
market sources. 

“Emirates Steel Industries 
increased its offer prices to $660 per 
tonne exw, so buyers returned to 
the Turkish market and bought at 
$620-625 cfr because it’s cheaper. 
Turkish mills are offering $630 cfr,” a 
Dubai-based trade said. 

Most consumers have been 
buying rebar locally – with the main 
suppliers in the UAE being Emirates 
Steel Industries and Qasco Dubai.

“There have been some bookings 
to Dubai at $620-625 cfr from 
Turkey,” a second trader said. 

“Emirates Steel Industries and 
Qasco Dubai control 85% of the 
domestic rebar market in the UAE. 
Most people do not have the cash 
flow to buy from Turkey; if they do 
buy, then its needs to be large 
tonnages,” he said. 

“[But buyers] don’t want to get 
tied up with letters of credit, so it’s 
easier for them to buy one or two 
truckloads of rebar when they 
need to from local suppliers. 
There’s less risk,” he added. 

London

rebar exporters in 
southern eU get higher 
prices as W african 
buyers restock

Rebar exporters in 
Southern Europe have 
increased prices for 
West-Africa bound 

rebar as buyers replenished stocks. 
Sales were made at $610-620 per 

tonne fob for rebar rolled this 
month, up from sales they made at 
$600-620 last week, they told MB. 

“The export market is doing 
really well,” said one export sales 
representative at a mill. 

Spotlight ‘Taigang is tired of making weekly price policies’

Taigang pricing shift flags change in focus

Iron and steel

Markets
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Unsurprisingly, unhappiness 
among traders had been growing.

“The weekly prices punish 
traders heavily. When the price is 
increasing, Taigang responds 
quickly but when prices fall down, 
Taigang is unwilling to cut prices,” 
said the Wuxi source.

Taigang’s return to monthly 
prices, and therefore, monthly 
deliveries, will also give traders the 
flexibility to respond to market 
movements and manage 
inventory more effectively.

“The market is not changing as 
rapidly as in late 2008 and early 
2009, so it is reasonable that 
Taigang switches back,” said an 
analyst in Shenzhen.

Taigang introduced weekly 
pricing on March 9, 2009, to try to 
better master market volatilities in 
the wake of the global financial 
crisis.

“Taigang wanted to control the 
market by weekly prices, but it has 
shown that market cannot be 
controlled by anyone,” said a 
trader in Wuxi. 

ShanghaI
Taigang Stainless Steel’s return to 
monthly pricing next year should 
come as no surprise to anyone, 
given that market volatility,  
the reason for the introduction  
of weekly prices in 2009, has 
eased.

Besides, China’s largest stainless 
steel producer has other more 
important issues to focus its 
energies on, now that the global 
markets are looking up again.

“Taigang is tired of making 
weekly price policies, which is 
distracting and taking up too much 
energy. It may want to focus more 
on production issues such as 
improving the quality of its 
products,” said a market source in 
Jiangsu province’s  
Wuxi city, the main spot market for 
stainless trade in the  
country.

Taigang is counting on its 
distributors to open up new 
markets for its products, such as 
duplex, so keeping these traders 
happy is paramount — another 

p

p

LeveL

reason for its resumption of 
monthly prices.

MB understands that Taigang 
had been compensating its agents 
on and off when market prices fell 
to loss-making levels, though it is 
unclear how much of the shortfall 
was borne by the mill.

Besides, such compensation, if 
offered, was only available to 
agents with an unbroken record of 
buying the minimum volume 
stipulated by Taigang — given the 
market volatility since 2009, the 
list of qualifying agents must be 
rather short.

The seven-stand 
finishing mill at 
Shanxi Taigang 
Stainless Steel, 
Taiyuan, China

101

w
w

w
.c

hi
la

no
nl

in
e.

co
m

مقصود از سایر محصوالت فوالدی، محصوالت فوالدی به جز  �
ناودانی، سپری و  میلگرد، تیرآهن و ورق است یعنی نبشی، 
غیره. ظرفیت خالی حدود ۲/۲ میلیون تن در این محصوالت 
عرضه  مازاد  و  تقاضا  کاهش  و  ساز  و  رکود ساخت  بر  عالوه 

کلیه  تولید  واقعی  آمار  به  دسترسی  عدم  دلیل  به  می تواند 
واحدهای تولیدی این حوزه نیز به وجود آمده باشدکه قطعا 
انجمن، شاهد  در  رسته  این  اندیشی  هم  تشکیل جلسات  با 

برطرف شدن این مشکل در آینده خواهیم بود.

در طول سال جاری، واحدهای تولیدکننده ورق های پوششدار  �
اعم از گالوانیزه، قلع اندود، رنگی و گالوالوم همواره با کمتر از 
اند. در حالی که همچون  نموده  فعالیت  نصف ظرفیت خود 
تولید  از  بخشی  جای  واردات  نیز  حوزه  این  در  سرد،  ورق 

داخلی را گرفته است! قطعا با تدبیر مناسب امکان پذیر بود که 
بخش زیادی از ۲۶۲ هزارتن واردات ورق پوششدار که در نه 
ماهه سال 95 وارد کشور شده است را از طریق فعال نمودن 

ظرفیت های معطل مانده داخلی تامین کرد! 

وضعیت پوشش ظرفیت تولید سایر محصوالت فوالدی ایران طی 9 ماهه 95

وضعیت پوشش ظرفیت تولید ورق پوششدار طی 9 ماهه 95
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