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سرمقاله

حجم سـرمایه گذاری خارجی در هر کشـور شـاخصی از توسـعه یافتگی آن کشـور به شمار 
مـی آید و نشـان دهنده میزان ریسـک اقتصـادی و امنیتی و درجه اعتبـار بین المللی نظام 

اقتصادی و سیاسـی آن کشـور می باشد.
جـذب سـرمایه گـذاری خارجـی در کشـور نیازمنـد فراهم آوردن زیر سـاخت هایی اسـت 
کـه شـامل همـه حوزه های اقتصـادی، صنعتی، فرهنگی و سیاسـی می شـود. در واقع باید 
از منظـر سـرمایه گـذاران خارجـی نـگاه کرد که آنهـا چه الزاماتـی برای سـرمایه گذاری در 
ایـران مـد نظـر دارنـد؟ آیا فقـط ترغیب و تشـویق هـای قانونی کفایـت می کند؟ یـا اینکه 
مـی بایسـت در کنـار وضـع بسـته هـای تشـویقی بـرای جـذب سـرمایه گـذاران خارجی، 
دغدغـه هـای آنـان در خصـوص امنیـت سـرمایه، سـودآوری سـرمایه، شـفافیت و ثبـات 

مقـررات، حمایـت نهادهـای حاکمیتـی و ... را مرتفع سـاخت؟
تاکنـون بـه موضـوع جـذب سـرمایه گـذار از جنبه هـای قانونـی و الزامات و زیرسـاخت ها 
پرداختـه شـده اسـت امـا اکنـون باید موضـوع را از زاویـه دیگری رصـد کرد. سـرمایه گذار 
همـواره بـه ایـن موضـوع فکـر می کند کـه سـرمایه ای که صـرف تولیـد کاال یـا خدماتی 
مـی کنـد، امـکان جـذب در بـازار داخـل را دارد یـا خیـر؟ به بیـان دیگر سـرمایه گـذاران 
خارجـی نگاهشـان بـه تولیدکننده و سـرمایه گـذار داخلی اسـت. آن ها بررسـی می کنند 
کـه آیـا همـه تولیـدات آنها جذب بـازار داخل می شـود یـا باید بـه بازارهـای صادراتی هم 

نیم نگاهی داشـته باشـند؟
بـه اعتقـاد اقتصاددانـان، سـرمایه ماننـد جیـوه بـوده و بعضـا آن را بـه پرنـده ای تشـبیه 
می کننـد کـه بـا کوچکتریـن حرکتـی جابجـا مـی شـود. سـرمایه گـذار بـه محـض اینکه 
احسـاس کنـد کاال یـا خدماتی که قرار اسـت ارائـه دهد بـازار مصرفی ندارد، سـرمایه خود 
را از آن بـازار خـارج مـی کنـد. بنابرایـن به اعتقـاد بنده اولین سـوال مطرح شـده در بحث 
سـرمایه گـذاری ایـن اسـت: "کاالیـی کـه قـرار اسـت بـر روی آن سـرمایه گـذاری صورت 

گیـرد مصرفش کجاسـت؟"
بـا توجـه بـه رکـودی کـه در کشـور وجـود دارد و تقریبـا تمامـی حوزه هـا چه در فـوالد و 
چـه در سـیمان و سـایر محصـوالت را فـرا گرفتـه اسـت  این سـوال ایجاد می شـود که آیا 
سـرمایه گـذار در ایـن بخـش ها ورود پیـدا می کند درحالـی که می داند در صـورت تولید 
محصـول مشـابه بایـد آن را در انبارهـا دپو کند؟ از ایـن رو موضوعی تحت عنـوان صادرات 
مطـرح مـی شـود، یعنی برای جذب سـرمایه گـذار باید صادرات کاالی تولید شـده توسـعه 
یابـد چراکـه بازارهـای بین المللی علیرغم مشـکالتی که در بازارهای جهانی اسـت وسـعت 

زیـادی دارند.
واقعیـت ایـن اسـت که بـرای جذب سـرمایه گذار بایـد موانـع صادراتی رفع شـود تا تمایل 
سـرمایه گـذاران بـرای ورود بـه بـازار ایـران افزایـش یابـد امـا متاسـفانه هنوز مشـوق های 
خاصـی بـر روی صـادرات محصـوالت در کشـور صـورت نمی گیـرد. لـذا تا زمانـی که این 
مشـکالت مرتفـع نشـود و تـا زمانـی که سـرمایه گـذار مطمئـن نشـود کاالی تولیـدی به 
مصـرف داخلـی رسـیده و در غیـر ایـن صـورت امـکان صـادرات بـرای آن فراهـم اسـت به 
بـازاری ورود پیـدا نمـی کنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه صـادرات در ایـران هـر روز تهدید 
می شـود. ایـن درحالی اسـت کـه در قوانین باالدسـتی و ابالغیـه های مقـام معظم رهبری 
در خصـوص اقتصـاد مقاومتـی و بـه ویـژه بنـد 10 ایـن ابالغیـه، بـر صـادرات و تسـهیل 

صادراتـی تاکید شـده اسـت.

لزوم رفع موانع زیرساختی و صادراتی

 برای سرمایه گذاران فوالد

  بهمن تجلی زاده
معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد 
خوزستان
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رويداد

در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و تامین منابع مالی بنگاه 
های بزرگ، سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی در پروژه های فوالد خراسان 

صورت می گیرد.
به گزارش چیالن به نقل از خبرگزاری برنا، محمد مهدی مروج الشریعه، 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی 
با بیان این مطلب گفت: با پیگیری های صورت گرفته، از محل صندوق 
توسعه ملی، 377 میلیون دالر برای پنج پروژه اقتصادی و تولیدی استان با 

محوریت بخش خصوصی تصویب و به بانک های عامل ابالغ شد.
این مقام مسئول افزود: امسال بانک ملت 100 میلیارد تومان تسهیالت، 
برای تولید گندله فوالد فوالد خراسان و بانک تجارت 150 میلیارد تومان 
تسهیالت به منظور پروژه تولید کنسانتره مربوط به فوالد خراسان در سنگان 

خواف اختصاص می دهند.

به گزارش چیالن به نقل از ایمیدرو، با وجود افت 3درصدی تولید فوالد خام 
فوالدسازان بزرگ نیمه دولتی، در سه ماهه نخست سال 95 شاهد رشد تولید 

از سوی فوالدسازان بخش خصوصی بودیم.
فوالدسازان بزرگ کشور افت تولید را به ثبت رساندند اما در بخش خصوصی 
کوچک و متوسط رشد 16 درصدی تولید فوالد خام مشاهده می شود. بخش 
خصوصی با این افزایش، عالوه بر افزایش سهم خود در بازار، کاهش تولید 
فوالد فوالدسازان بزرگ را نیز جبران کرد. این اتفاق سبب شد در بهار 95 

رشد تقریبی 10.8 درصدی فوالد کشور را شاهد باشیم.

تسهیالت 250 میلیاردی بانک ملت و بانک تجارت برای 
فوالد خراسان

بخش خصوصی به رشد باالی تولید فوالد دست 
یافت

دکتر بهرام ســبحانی، مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان، در مجمع عادی 
سالیانه این شــرکت دلیل کاهش تولید فوالد در سال گذشته را بحران 
صنعت فوالد دانســت و افزود: بحرانی که گریبان صنعت فوالد را گرفت 
و خیلي از فوالدســازان بزرگ جهان را یا به ورطه ورشکستگي رساند یا 
با ظرفیت هاي بســیار پایین تر از ظرفیت اسمي به کار خود ادامه دادند 
باعث شد تا فوالد مبارکه نیز با کاهش جزیي تولید همراه شود با این وجود 
توانستیم محصوالت پوشش دار، محصوالت سرد و محصوالت گرم را در 

سبد محصوالت خود جاي دهیم. 
وی به میزان تولید محصوالت افزوده شــده به ســبد فوالد مبارکه اشاره 
کرد و افزود: در بخش محصوالت نورد گرم ســه میلیون و 695 هزار تن، 
محصوالت سرد یک میلیون و 102 هزار تن و محصوالت پوشش دار 254 

هزار تن تولید داشتیم. 
ســبحانی مجموع فروش محصوالت شرکت فوالد مبارکه در سال 94 را 
5 میلیــون و 244 هزار تن اعــالو کرد و گفت: این رقم حاکی از افت 11 
درصدی فروش نسبت به سال 93 بود که این موضوع با توجه به افت تولید، 

سبب انباشت 4 درصدی محصول در انبارها شده است.
 وی در بخش دیگری از صحبت های خود ســهم فوالد مبارکه در تولید 
فوالد خام در کشور در سال 1394 حدود 50.5 درصد عنوان کرد و ادامه 
داد: همچنین فوالد خوزســتان ســهمی معادل 24.7 درصد، ذوب آهن 

اصفهان 16.8 درصد و سایرین 8 درصد داشته اند.
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به میزان تولید ایران در سند چشم 
انداز 1404 گفت: با توجه به اینکه فوالد مبارکه در چند ســال گذشــته 
همواره سهم 50 درصدي فوالد کشور را داشته، اگر همین سهم ادامه یابد، 
این شــرکت باید تا 10 سال دیگر به ظرفیت باالي 20 میلیون تن برسد 
که در همین راستا طرح هاي توسعه در سه گروه تدوین شده، اولین گروه 
طرح هایی هستند که در حال اجرا می باشند و ظرف 2 سال آینده به بهره 
برداري میرســند، دیگري طرح هایي هستند که مراحل اجرایي آنها تازه 
شروع شده و سوم طرح هایي می باشند که مطالعات آنها انجام شده ولي 

هنوز عملیاتي نشدهاند.

 دکتر سبحانی:
فوالد مبارکه با اجرای طرح های توســعه به 

ظرفیت 20 میلیون تنی می رسد

به گـزارش چیالن، نعیم امامی، رئیس سـازمان 
صنعت، معـدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح فـوالد یـک میلیون 
تنـی سفیددشـت بروجـن گفـت: اشـتغالزایی 
طـرح فوالد سفیددشـت که یکـی از طرح های 
هشـت گانـه فـوالدی اسـت بـه طور مسـتقیم 

800 نفـر و غیرمسـتقیم 7 هـزار نفر اسـت که 
ارزآوری یـک هزار میلیارد ریالـی با ارزش افزوده 
یـک صـد میلیارد ریال طی سـه سـال از جمله 

مزایـای این طرح اسـت.
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رییـس 
چهارمحـال و بختیـاری ادامـه داد: اجـرای ایـن 

طـرح بـه دلیـل برخـورد بـا مشـکالت مالی به 
تاخیـر افتـاد، امـا بـا تامین منابـع مالـی، طرح 
دوبـاره از سـر گرفتـه شـد. ایـن مقـام مسـئول 
خاطرنشـان کـرد: تمـام سـودی کـه از تولیـد 
فـوالد یک میلیون تنی حاصل می شـود صرف 

آبادانـی اسـتان می شـود.

رئیس سازمان صنعت و معدن چهارمحال و بختیاری:
مشکالت مالی اجرای طرح فوالد سفیددشت رفع شد 
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واحـد احیـای مسـتقیم فوالد سـبزوار بـه پیشـرفت بیـش از 78 درصدی 
رسـیده و تـا پایـان آذر مـاه 95 عملیـات نصـب آن بـه اتمام می رسـد.

بـه گـزارش چیـالن، مجری طـرح فـوالد سـبزوار اظهـار داشـت: در حال 
درصـد  )سـیویل(، 90  سـاختمانی  هـای  فعالیـت  درصـد  حاضـر، 80 
نسـوزکاری و 75 درصد پایپینگ )لوله کشـی( واحد احیا به اتمام رسـیده 
اسـت. همچنیـن، 70 درصـد تجهیـزات و اسـکلت فلزی ایـن واحد نصب 
شـده و تـا پایـان آذرمـاه عملیـات نصب بـه پایان مـی رسـد و پیش بینی 
مـی شـود تـا پایان سـال جـاری این طرح بـه مرحله بهـره برداری برسـد.

سـعید نظـام دوسـت ادامـه داد: در بخـش تامیـن تجهیـزات واحـد احیا، 
80 درصـد تامیـن شـده و 20 درصـد تجهیـزات در حـال تامین اسـت. از 
تجهیـزات مـورد نظر، 65 درصد سـهم داخلـی و 35درصد سـهم خارجی 
اسـت. این در حالیسـت که در ابتدا قرار بود سـهم داخلی و خارجی تامین 

تجهیـزات به ترتیـب 55 و 45 درصد باشـد.
شـایان ذکر اسـت که طرح فوالد سـبزوار یکی از طرح های اسـتانی فوالد 

با ظرفیت 800 هزار تن آهن اسـفنجی اسـت.

آخرین وضعیت طرح استانی فوالد سبزوار از زبان 
مجری آن 

بـه گـزارش چیالن، در مجمـع فوالد خوزسـتان که با حضـور 80.9 
درصـدی سـهامداران برگـزار شـد، محمدرضـا مـدرس خیابانـی، 
مدیرعامـل ایـن شـرکت به تشـریح دسـتاوردهای فوالد خوزسـتان 
در سـال گذشـته پرداخت و گفت: از جمله مهم ترین دسـتاوردهای 
شـرکت فوالد خوزسـتان در سـال گذشـته، تولید 3 میلیون و 438 
هزار تن شـمش فوالدی شـامل بلوم، بیلت و اسـلب، تولید 3میلیون 
و 620 هـزار تـن آهن اسـفنجی و تولیـد 6 میلیـون و 350 هزار تن 

گندلـه سـنگ آهن بوده اسـت.
همچنیـن این شـرکت موفق بـه فـروش 3 میلیـون و 559 هزار تن 
محصـول نهایی در بازارهای داخلی و صادراتی شـد کـه از این میزان 
سـهم صـادرات محصـول نهایـی ایـن شـرکت بالـغ بر یـک میلیون 
و 365 هـزار تـن بـوده اسـت. وی همچنیـن تاکیـد کـرد کـه فوالد 
خوزسـتان بـه دنبـال بازارهـای هـدف جدیـد در آینـده ای نزدیـک 

است.
در گـزارش ارائه شـده آمده اسـت، فوالد خوزسـتان موفـق به بهینه 
سـازی سـبد محصوالت با هدف حداکثرسازی سـود متناسب با نیاز 
بـازار در سـال گذشـته شـد. همچنین این شـرکت موفق بـه اصالح 
سـاختار مالـی و افزایش سـرمایه از مبلغ 8 هزار میلیـارد ریال به 14 

هـزار و 472 میلیارد ریال شـد.
اجرایـی نمـودن سیسـتم آنالیـن برگزاری اسـتعالم هـا و مناقصات،  
تدویـن برنامه جامع منابع انسـانی )سـاختار 1400(، کاهش سـطح 
موجـودی انبارهـا  با توجه به تحلیل های محیطی و شـرایط بازارها، 
اجـرای پـروژه هـای توسـعه ای ، بهینـه سـازی و زیسـت محیطـی 
و  بازنگـری در سیسـتم مدیریـت ایمنـی و بهداشـت حرفـه ای  و 
توسـعه شـبکه پایـش مداوم زیسـت محیطـی از دیگـر برنامـه ها و 
دسـتاوردهای شـرکت فـوالد خوزسـتان در سـالی که گذشـت بوده 
اسـت. همچنیـن در مجمـع این شـرکت سـود قابل تقسـیم در بین 

سـهامداران 25 تومـان تصویب شـد.

به گزارش چیالن و براساس گزارش عملکرد سه 
ماهه حسابرسی نشده شرکت فوالد هرمزگان، 
این شرکت در سه ماهه نخست  تولید اسلب 
سال 95 با رشد 4.35 درصدی به 298 هزار 

و 160 تن رسید.
همچنین فروش اسلب این شرکت در مجموع 

285 هزار و 634 تن بود در حالی که فروش 
داخلی افت 74.49 درصدی داشت اما فروش 
 1571.33 کننده  خیره  رشد  با  صادراتی 

درصدی همراه بوده است.
تن   687 هزارو   29 اسلب  فروش  مجموع  از 
تن  و 947  هزار  و 255  بازارداخل  به  مربوط 

مربوط به بازارهای صادراتی بود.
کل  فروش  ارزش  مجموع  گزارش،  این  طبق 
محصوالت فوالدی شرکت فوالد هرمزگان رشد 
44.81 درصدی داشته و به 263 میلیارد تومان 

رسیده است.

تشریح سود و فروش داخلی و صادراتی فوالد 
خوزستان

وضعیت فروش اسلب فوالد هرمزگان: افت فروش داخلی؛ افزایش حجم صادرات
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به گزارش چیالن، آمار انجمن جهانی فوالد از تولید ماه ژوئن 66 
کشور عضو نشان می دهد که آمار این اعضاء در نیمه نخست 
امسال 794 میلیون و 849 هزار تن بود که افت 1.9 درصدی 

نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
پارسال 809  ماهه  در شش  فوالد خام کشورهای عضو  تولید 
میلیون و 895 هزار تن اعالم شده است. همچنین این کشورها 
در ماه ژوئن با تغییر ناچیزی نسبت به ژوئن 2015 حدود 135 
میلیون و 720 هزار تن فوالد تولید کردند البته این رقم نسبت به 
ماه می که تولیدات به 139 میلیون و 439 هزار تن رسیده بود 

کاهشی است.
در این مدت همچنین تولید فوالد خام آسیا به 545 میلیون و 
661 هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک 
درصد کاهش را نشان می دهد. عالوه بر این، منطقه خاورمیانه 
با 3.2 درصد کاهش تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
13 میلیون و 823 هزار تن فوالد خام تولید کرد. همچنین تولید 
فوالد خام خاورمیانه در ماه ژوئن با 3 درصد کاهش نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته به 2 میلیون و 388 هزار تن رسید.
افریقا نیز با 15.9 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 

میلیون و 988 هزار تن فوالد خام تولید کرد.
میزان تولید فوال خام اتحادیه اروپا نیز طی نیمه نخست سال 
جاری میالدی با 6.1 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال 

قبل به 82 میلیون و 745 هزار تن رسید.
تولید فوالد خام در افریقا و اتحادیه اروپا در ماه ژوئن به ترتیب 
4.5 و 5.3 درصد نسبت به مدت مشابه سال 2015 کاهش یافت.  
همچنین تولید فوالد خام هند طی 6 ماه به 46 میلیون و 384 
هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.7 درصد 

افزایش یافته است.
گفتنی است، چین و کره جنوبی در این مدت به ترتیب با 1.1 و 
3.4 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته تولید فوالد 
خام خود را به 399 میلیون و 560 هزار تن و 33 میلیون و 358 

هزار تن رساندند.
در آمار اعالم شده از طرف انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد ایران 
در شش ماهه ابتدایی سال 2015 بالغ بر 8 میلیون و 372 هزار 
تن بوده است. ایران در ماه ژوئن نیز یک میلیون و 590 هزار 
تن فوالد خام تولید کرده که نسبت به ژوئن 2015 رشد 11.3 

درصدی داشته است.

بر اساس آمار اعالمی انجمن جهانی فوالد
رشد منفی تولید فوالد خام اروپا، افریقا، آسیا و 

خاورمیانه

به دنبال تشدید خروج سرمایه های خارجی از کشور چین، مقامات 
این کشور بسیاری از محدودیت های سرمایه گذاری خارجی در مناطق 
تجارت آزاد خود را برطرف کردند. این مقررات در چهار منطقه تجارت 
آزاد چین در شانگهای، تیان جین، گوانگ دونگ و فوجیان در شرق، 
شمال، جنوب و جنوب شرق کشور اعمال می شود که اتفاقا مناطقی 
است که سرمایه گذاری خارجی در حوزه فوالد را نیز شامل می شود. 
پیش از این مقررات و محدودیت ها برای خارجیان سرمایه گذار در 
این مناطق دست و پا گیر بود و آنها عمدتا نیمی از سهام را در اختیار 
داشتند و مابقی باید در اختیار طرف چینی قرار می گرفت.به گزارش 
چیالن، برداشته شدن محدودیت ها برای سرمایه گذاری خارجی در 
مناطق تجارت آزاد در حالی صورت می گیرد که کارشناسان و مقام 
های اقتصادی این کشور اوایل خرداد ماه سال جاری به دلیل وضعیت 
اقتصادی نامناسب و تالش سرمایه گذاران خارجی برای خروج سرمایه 
های خود از چین، به شدت ابراز نگرانی کرده بودند.  بنابراین می توان 
دید که دولت چین قصد دارد با این تغییرات به بهبود وضعیت اقتصادی 
خود کمک کند. البته مطمئنا این قانون جدید تنها شامل کارخانه های 
بخش خصوصی است و دولت اجازه ورود سرمایه گذاران خارجی به 
کارخانه های دولتی خود را نخواهد داد. اداره ملی آمار چین به تازگی 
اعالم کرد که رشد اقتصادی کشور در نیم سال اول 2016 میالدی به 
6.7 درصد رسیده است. این در حالی است که در سال 2015 میالدی 
رشد اقتصادی چین که به سرمایه گذاری خارجی و صادرات بسیار 
وابسته است به 6.9 درصد رسید که پایین ترین رقم در 25 سال گذشته 
بوده است. این در حالی است که این کشور در سال 2014 میالدی 
موفق شد 128 میلیارد دالر سرمایه خارجی را فقط از آمریکا جذب کند.

چین محدودیت های سرمایه گذاری خارجی 
در بخش خصوصی فوالد را برطرف می کند

شرکت فوالد JSW هند پیش بینی کرده تقاضای فوالد این کشور در 
بین سال های 2016 و 2017 رشد 6 درصدی پیدا کند.

به گزارش چیالن، این فوالدساز هند انتظار دارد تقاضای داخلی برای فوالد 
در سال جاری میالدی و سال آینده رشد 6 درصدی را ثبت کند.

 JSW تاجر و مدیرعامل شرکت )Sajjan Jindal( ساجان جیندال
می گوید، با وجود چالش های موقتی که در کشور هند وجود دارد، چشم 

انداز بلند مدت در بخش فوالد این کشور مثبت و روشن است.
وی معتقد است، بخش فوالد هند در حال حاضر روندی صعودی دارد و 
این کشور به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ فوالد جهان شناخته می 
شــود. همچنین انتظار داریم تقاضای فوالد داخلی در سال مالی 2017 

رشد 6 درصدی را شاهد باشد.

پیش بینی یک فوالدساز هندی از روند رو به رشد 
فوالد این کشور
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سود خالص شرکت فوالد هیوندای، دومین فوالدساز بزرگ کره 
جنوبی در سه ماهه دوم سال 2016 نسبت به مدت مشابه سال 
قبل حدود 26.5 درصد افزایش یافت. به گزارش چیالن، این 

افزایش سود خالص ناشی از رشد فروش بوده است.
ژوئن  به  منتهی  ماهه  سه  در  هیوندای  فوالد  خالص  درآمد 
224.26 میلیون دالر بوده و فروش آن به 3717.11 میلیون 
دالر رسیده است که 5.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رشد داشته است. شایان ذکر است، این رقم همچنین رشد 60.5 

درصدی نسبت به سه ماهه نخست امسال داشته است.

کشـورهای مسـتقل مشـترک المنافـع )CIS( در نظـر دارنـد 
قیمـت ورق گـرم صادراتـی را افزایـش دهنـد. این کشـورها به 
دلیـل افزایـش تقاضایـی کـه در چیـن از پایـان مـاه ژوئـن تـا 
اواسـط جـوالی اتفـاق افتـاد، در نظـر دارنـد قیمـت ورق گـرم 

خـود را 20 تـا 25 دالر در هـر تـن افزایـش دهنـد.
بـا این حـال، برخی تجار اروپایـی معتقدند بـازار صادراتی ورق 
گـرم بـه احتمـال زیاد تضعیف می شـود و تقاضا در بـازار ثابت 

باقی مـی ماند.
همچنیـن با وجود ضعف صادرات شـمش، قیمـت ها به بهبود 
خـود ادامـه مـی دهنـد. براسـاس اطالعـات رسـیده تقاضـای 
شـمش از کشـورهای مصـر و خاورمیانـه افزایـش یافته اسـت. 
بعـد از تعطیـالت مـاه رمضـان قیمـت هـای شـمش صادراتی 
CIS رونـد رو بـه باالیـی را تجربه کرد و بازار شـمش چین نیز 

احیا شـده اسـت.
عـالوه برایـن، قیمت صادرات محصـوالت طویـل CIS افزایش 
داشـته اسـت. بـه دلیـل تعطیـالت مذهبـی در کشـورهای 
خاورمیانـه و شـمال آفریقـا، بازار صـادرات میلگـرد و مفتول از 
ثبـات نسـبی برخوردار بـود و قیمت های بیلت نیـز با تغییرات 
ناچیـز همـراه بـود اما بعد از تعطیـالت و با بازگشـت خریداران 

بـه بـازار، رونـد صعـودی قیمت هـا آغاز می شـود.

سود خالص دومین فوالدساز کره جنوبی در 
گزارشی از صادرات شمش، ورق و محصوالت سه ماهه دوم سال چقدر بود؟

 CIS طویل کشورهای عضو

بـه گـزارش چیـالن، انتظـار مـی رود بـه دلیل 
کاهـش تقاضـای فوالد از سـوی چینـی ها که 
ناشـی از کاهش فعالیت های سـاخت و ساز در 
ایـن کشـور اسـت و نیز وجـود عرضه مـازاد در 
بـازار، قیمـت های جهانی فـوالد در نیمـه دوم 
سـال 2016 کاهشی شـود و این در حالی است 
کـه رونـد قیمتـی از ژانویـه تـا جوالی امسـال 

افزایـش قابل توجهی داشـته اسـت.
طبق بررسـی های چیالن، موسسـه تحقیقاتی 
BMI اعـالم کـرده با وجود اینکه تا پایان سـال 
انتظـار کاهش قیمـت ها پیش بینی می شـود 
امـا با توجه بـه اخبار خوبی که در سـال 2017 

مـی توانـد به بـازار برسـد، قیمـت ها در سـال 
آینـده رونـدی صعـودی خواهند یافـت چراکه 
عرضه از سـوی چین اعتدال بیشـتری پیدا می 
کند.انتظـار مـی رود بهـای فـوالد در نیمه دوم 
امسـال در محـدوده 450 تـا 520 دالر در هـر 
تن باشـد و متوسـط قیمـت در کل سـال 480 

دالر پیش بینی شـده اسـت.
موسسـه BMI همچنیـن اعالم کـرده، در نیمه 
نخسـت امسـال قیمت فـوالد به دلیـل افزایش 
تقاضـا از سـوی مصـرف کننـدگان چینـی و 
درخواسـت بـرای تجدیـد موجـودی انبارهـای 
خـود، محرک های این کشـور در بازار مسـکن 

و نیـز ایجـاد انگیـزه در بیـن سـرمایه گـذاران، 
مثبـت شـده بود.

ایـن موسسـه اضافـه کـرده کـه بـازار جهانـی 
فـوالد از سـال 2017 شـاهد کاهـش موجودی 
مـورد اسـتفاده خواهـد بـود امـا ایـن موضـوع 
تاثیـر زیادی بـر روی قیمت ها نخواهد داشـت 
و بهـای فـوالد بـه طـور متوسـط در بین سـال 
هـای 2016 تا 2020 در محـدود 518 دالر در 
هر تـن باقـی خواهـد ماند.ایـن درحالی اسـت 
کـه بهـای فـوالد در بیـن سـال هـای 2011 تا 
2015 میانگیـن 667 دالر در هـر تـن را تجربه 

کـرده بود.

پیش بینی قیمت های فوالد در سال 2016 و 2017 

CIS
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 مهمترین اولویت کنونی ذوب آهن پروژه ریل ملی است که فعالیت های 
اجرایی آن پایان یافته و تولید ریل به زودی آغاز می شود. در حال حاضر 
قراردادی با راه آهن جمهوری اسالمی ایران برای تحویل 40 هزار تن ریل 

U33 داریم که البته ذوب آهن توان تولید ریل UIC60  جهت قطارهای 
پرسرعت را دارد اما برای پاسخ به سفارش راه آهن ، تمهیدات الزم برای 

تولید ریل U33 را هم فراهم کرده ایم.
به لحاظ توان تولید هم کارگاه تولید ریل ذوب آهن تا پایان سال قادر 
به تولید 200 هزار تن ریل است و راه آهن جمهوری اسالمی نیز بیش 
از این مقدار به ریل نیاز ندارد و لذا نیازی به واردات این محصول نیست. 
در هر صورت این پروژه با سرمایه ذوب آهن ساخته شده و بازدهی آن 
بسیار مهم است  چرا که با توجه به اجراي برجام، امکان اجرایي نمودن 
برنامه توسعه خطوط ریلي کشور از 12000 کیلومتر فعلي به 25000 
کیلومتر در سال 1404 میسر خواهد شد که راه اندازي خط تولید ریل نه 
تنها جوابگوي نیاز داخل خواهد بود، بلکه امکان صادرات را به کشورهاي 
منطقه فراهم خواهد ساخت ولذا جهت محصوالت ریلی، تنها به راه آهن 

محدود نیستیم و برای مترو و همچنین صادرات نیز بازاریابی کرده ایم.

ایران چهارمین صادرکننده مواد خام معدنی در جهان است که این مسئله 
در حالی که استراتژی نظام و تاکیدات مقام معظم رهبری حرکت به 
سمت فرآوری مواد معدنی و تکمیل زنجیره ارزش است، اصال زیبنده 

کشور نمی باشد.
یکی از مهمترین جایگزین های درآمدهای نفتی، روی آوردن به سمت 
معادن و صنایع معدنی است اما ابتدا باید زیر ساخت های الزم را فراهم 
کرد و نخستین گام برای مهیاکردن زمینه،توجه به بحث اکتشاف است. 

ما در این زمینه بسیار کند حرکت کرده ایم و در اکتشاف و استخراج مواد 
معدنی از فناوری های روز بهره نبرده ایم و شاید یکی از دالیلی که سهم 
معادن در ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی حدود یک درصد است، عدم 

استفاده مطلوب از فناوری های روز در این زمینه است.
ورود فناوری های روز به کشور هم نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی 
است و سرمایه گذار خارجی باید در فرآوری موادمعدنی مشارکت داشته 
باشد. زمینه حضور سرمایه گذاری خارجی باید درگلوگاه کارخانه ها 
کنستانتره سازی،گندله سازی و آهن اسفنجی فراهم شود و با سرمایه 
گذارانی که فناوری انتقال می دهند، قرارداد منعقد شود. در هر صورت 
هدف ما باید توجه ویژه به بخش معادن و صنایع معدنی و تکمیل زنجیره 
ارزش آن باشد و اگر بخواهیم به طور جدی در این زمینه فعالیت کنیم، به 
اعتقاد بنده باید وزارتخانه ای تحت عنوان معادن و صنایع معدنی تشکیل 

شود که این موضوع تحولی جدی را رقم خواهد زد.

بـازار فـوالد بـرای رونـق گرفتن عـالوه بر پروژه هـای عمرانـی، نیازمند 
سـرمایه در گـردش، تامیـن نقدینگـی و در نهایـت صـادرات دارد. ایـن 
هـا مولفـه هایـی اسـت که صنعت فـوالد را تحریـک کـرده و در نتیجه 

موجـب رونـق آن می شـود.
بنابرایـن بـا در نظـر گرفتن ایـن 4 فاکتور و شـرایط موجـود نمی توان 
بـه بـازار در سـال جـاری خـوش بین بود چـون اتفـاق خاصـی در بازار 
رخ نـداده و حتـی بودجه هـای عمرانی هنوز تزریق نشـده و بعضا کافی 
نیسـت. افزایـش بودجـه هـای عمرانی در سـال جاری نسـبت به سـال 
گذشـته نیـز نمـی تواند بـر روی کل صنعت فوالد تاثیرگذار باشـد بلکه 

تنهـا قـادر اسـت واحدهای نیمه تعطیـل و تعطیـل را احیا کند.
بسـیاری از واحدهـای فـوالدی اکنون با حداقل ظرفیـت و حتی زیر 50 
درصـد ظرفیـت در حال کار هسـتند و بایـد چاره ای بـرای این واحدها 
اندیشـیده شـود. وام های محدود مسـکن هم بـازار فـوالد را تکان نمی 
دهـد بلکـه بازار فـوالد برای رونـق نیازمند پـروژه های دولتـی،  بودجه 

هـای عمرانی و صادرات اسـت.

نیازی به واردات ریل نیست

وزارتخانه معدن و صنایع معدنی 
تشکیل شود

4 عامل رونق صنعت فوالد

احمد صادقی
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان

داریوش اسماعیلی
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن 

مجلس شورای اسالمی

عزیز قنواتی
مدیر عامل فوالد اکسین خوزستان

نقطه نظر
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با توجه به شرایط  ایران  در حال حاضر ریسک سرمایه گذاری ها در 
موجود خیلی زیاد است و به نظر من سرمایه گذاری در شرایط فعلی 
با خودکشی برابر است و می توان گفت خودکشی راه حل آسان تری 

است و به خاطر شرایط بسیار سخت تولید، تولید کننده هر روز با مرگ 
مواجه است!

االن شـرایط کاری و مالـی مـا در شـرکت نورد و لوله اهـواز مثل حجره 
هـای قدیمی شـده اسـت، یعنی نـورد و لولـه اهواز هیچ حسـاب بانکی 
نـدارد  و تمـام حسـاب های بانکی در توقیف اسـت. این مسـئله مربوط 
بـه االن هـم نیسـت و از زمانـی کـه ایـن کارخانـه را تحویـل گرفتیـم 
حسـاب هـا به علـت بدهـی توقیف بوده اسـت.  بـا این شـرایط چگونه 
انتظار شـکوفایی تولید ملی داریم؟ مگر یک تولیدکننده بدون حسـاب 
بانکـی مـی تواند کار کند؟ آیا در صنعتی مثل فـوالد آن هم در کارخانه 
ای بـا ظرفیـت نـورد و لولـه اهـواز امـکان تولیـد و فروش بـدون تامین 

منابـع مالی از طریق بانک میسـر اسـت؟ 

در شـهرک صنعتـی کـه ما در آن حضـور داریم تنها کارخانـه ای که به  
صـورت کامـل فعال اسـت، ذوب بریس می باشـد که نشـان دهنده یک 
بیمـاری در صنعـت و اقتصاد و تولید کشـور اسـت. متاسـفانه دولت هم 
بخـش بزرگـی از هزینه های خـود را از تولیدکننـدگان دریافت می کند. 
ایـن شـرایط در نهایت باعث شـده تـا تولیدکننده به موجـودی در حال 
انقـراض تبدیـل شـود. غالب فعاالن صنعتـی در این روزها نگـران آینده 
هسـتند چـرا که در شـرایط رکودی فعلـی تولید در محاق اسـت. واحد 

تولیـدی مـا هم می توانسـت در شـرایط سـخت فعلی بدون سـودآوری 
مطلـوب دسـت از تولیـد بکشـد ولـی واقعیـت آن اسـت کـه 150 نفر 
نیـروی کار داریـم کـه فقـط بـه خاطـر آنهـا تولیـد می کنیـم. ولـی در 
شـرایط فعلـی بـا نوسـان قیمت هـا و ایـن همـه ریسـک تولیـد شـاید 

نتوانیـم بیـش از ایـن کار کنیـم و حتی به حیـات خود ادامـه دهیم. 
عالوه بر همه این مشـکالت، متاسـفانه دولت بـه تمامی تولید کنندگان 
فـوالد در بخـش خصوصـی و دولتـی نـگاه یکسـانی نـدارد و اغلـب 
تصمیمـات حمایتـی یـا بازدارنـده ای کـه اخـذ می شـود بـا توجـه بـه 
عملکـرد ایـن شـرکت ها اسـت و بخش خصوصـی واقعی نادیـده گرفته 
می شـود.در همـه دنیـا تولید کنندگانـی که بـا هزینه شـخصی خود در 
عرصـه صنعـت و تولیـد سـرمایه گذاری می کنند از سـوی دولـت مورد 
حمایـت ویـژه قـرار می گیرنـد امـا متاسـفانه در ایران بخـش خصوصی 
جایگاهـی نـدارد و برخـی مواقـع حتـی از تصمیمات دولت آسـیب نیز 

می بینـد.

تولیدکننده را در این شرایط سخت 
دریابید!

امیر مهریزی
مدیر عامل نورد و لوله اهواز

واحدهای تولید شمش فوالدی در بخش خصوصی بیش از دو سال است 
که خواستار توازن در تعیین قیمت زنجیره فوالد هستند. متاسفانه در 
حال حاضر توازن قیمتی در زنجیره ارزش فوالد وجود ندارد و به رغم 
اینکه مازاد ظرفیت تولید شمش در کشور را شاهد هستیم اما در خصوص 
آهن اسفنجی کمبود عرضه داریم. این در حالی است که واحدهای تولید 
1 تا 5/ 1 میلیون تنی تولید شمش حتی در مناطق کویری هم در حال 

احداث است که می تواند چهره بازار را با وخامت بیشتری رو به رو سازد.
در حال حاضر به دلیل پایین بودن میزان تولید آهن اسفنجی در کشور 
برای این محصول تقاضای زیادی وجود دارد، اما با وجود این تقاضا در 
رو قیمت آهن  از همین  و  بازار داخل حجم عمده آن صادر می شود 
اسفنجی نسبت به سایر محصوالت زنجیره فوالد باالتر است. در واقع در 
زنجیره فوالد قیمت آهن اسفنجی باید 48 درصد قیمت شمش فوالد 
در بورس کاال باشد، اما هم اکنون قیمت آهن اسفنجی 62 درصد قیمت 
شمش است و این مسئله تولیدکنندگان شمش فوالدی را در تنگنا قرار 

داده است.
از سوی دیگر قیمت شمش نیز در بورس کاال به  درستی تعیین نمی شود 
و نسبت به قیمت بازار باالتر است و از همین رو سایر محصوالت زنجیره 
فوالد نیز قیمت متناسبی با محصول نهایی و نیمه نهایی ندارند. بنابراین 
نقش نظارتی و تنظیم بازاری دولت در زنجیره فوالد باید پر رنگ تر از 

چیزی که االن هست، مورد توجه قرار گیرد.

دولت بر قیمت آهن اسفنجی نظارت 
بیشتری کند

مجتبی حاجی شفیعی
مدیر عامل مجتمع فوالد ویان

با این همه مشکل، شاید تولید را 
متوقف کنیم

مهرداد نظری
مدیر عامل ذوب بریس



  حسام الدین ادیب )گروه پاترون(:   پیرو سوال آقای مهندس طاهری زاده در مورد 
اینکه راهکارهای اجرایی ارائه بشود، چند نکته رو به عرض می رسانم: دولت توان راه 

  بردیا احرامیان )مجتمع فوالد یزد(:  مشکل تابو  بودن ورشکستگی و قانون معیوب 
ورشکستگی است، وقتی به زور بانکی که تخلف کرده و در اصل ورشکسته می باشد را به 
قیمت نابود شدن کسب و کار و تجارت و تولید و اشتغال سر و پا نگه می دارند و کارخانه 
هایی که ورشکسته است را  بزک می کنند  و با حساب سازی و سیاسی کاری سرپا نگه 
می دارند هدررفت منابع را باعث می شوند که در اصل ارزش افزوده ای تولید نمی شود  

ولی منابع مصرف می شود. 
به نظر اینجانب، باورهایی در الیه های تصمیم گیر کشور وجود دارد که تشکل هایی من 
جمله انجمن می بایست  سعی در تغییر آنها بورزد. باورهای غلط که شرایط را اینگونه رقم 
زده: سپرده گذار باید از تورم مصون باشد/ در صورت کاهش نرخ بهره به زیر تورم منابع از 
بانک ها خارج می شود و دیگر پولی نیست که به تولید و تجارت اختصاص بدهند؛ این باور 
نیز غلط می باشد./ کارخانه یعنی سود از روز اول و تمام مشکالت حاشیه ای  اقتصادی 
منطقه را با ساخت کارخانه می توان حل کرد./ ورشکستگی یعنی کوچک شدن اقتصاد، 

یعنی بیکاری.
به ظاهر کاری که فعالً میتوان کرد استفاده از توان  جمعی و تشکلی برای تغییر باورهای 

موجود است.

»باشگاه مخاطبان« مهم ترین اظهارنظرهای غیر رسمی مخاطبان در شبکه های اجتماعی »چیالن« را منعکس می کند.

chilan magazine
online

 حمید رضا طاهری زاده )انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران(:  واقعیت این است 
که مدت دو سال است که بخش خصوصی با بهره های بانکی بسیار باال دیگر قادر به ادامه 
تولید در بخش فوالد نیست. همه می دانیم که با بهره های باال، جرایم بانکی بسیار سنگین، 
مالیات بر ارزش افزوده  و پرداخت انرژی و سوخت با قیمت های بسیار باالتر از دو سال 
پیش دیگر قادر به ادامه نیستیم البته بخش دولتی هم همین حال را دارد ولی به هر حال به 
دلیل سرمایه های باالتر فعال می توانند ادامه حیات بدهد واال آنها هم از این قاعده مستثنی 
نیستند، راه چاره چیست ؟ هیچ فکر کرده اید ؟ ادامه راه ؟ تعطیل هر چه زودتر و کمتر 

بدهکار شدن به بانک ها و به مشتریان؟

  محمد رضا کجباف)ذوب آهن اصفهان(:  اگر مسئولین  نصف حمایت ازتولید خودرو و 
تعرفه بر واردات خودرو به حمایت از صنعت فوالد توجه می کردند.فکر کنم وضعیت صنایع 
تولیدی فوالدی خیلی مناسب تر بود. البته بی برنامگی در تولید صنایع فوال بسیار مشهود است. 

مشکل ما رکود شدید حاکم بر اقتصاد کشور و به خصوص صنعت ساخت وساز است.

  نعمت )اف ال اسمیت(: صنعت ساختمان در اوج هم باشد مشکل صنعت هیچ گاه حل 
نخواهد شد تا زمانیکه عوارض اضافی گرفته نشود، مالیات واقعی نشود نه اینکه شرکتی که 
با حسن نیت کار مي کنند،  دارایی به عناوین غیر قانونی تیغ شان میزند، دوره بازگشت 
پایین وام بانک، بهره های آن چنانی کمر تولید را شکسته، تولید کننده باید قادر باشد در 
زمان رکود کشورش صادرات داشته باشد ولی تولیدکنندگان ما با آن همه هزینه اجبار شده 

باالسري قادر به رقابت نیستند.

 فرزاد ارزانی )فوالد مبارکه اصفهان( :   با سالم خدمت همه دوستان عزیز. مطالب 
خوبي در حال مذاکره است ولي اگر بتوانیم آنها را همگرا کرده و روي حوزه هاي اولویت 
دار متمرکز شویم، این انرژي دوستان منجر به راهکارهایي خواهند شد که حتما وضعیت 
موجود را ارتقا خواهد داد.1( با قواعد بازي در حال حاضر دیگر بنگاه هاي دولتي، نیمه 
دولتي و خصوصي قابل اداره کردن نیست و نیاز به یک business plan در سطح 
کشور براي زنجیره تولید از معدن تا محصوالت فوالدي داریم... 2( جهت تامین مالي با 
توجه به شرایط، نیاز به سرمایه گذاري به صورت فاینانس در بخش هایي که تکنولوژي 
آن را نداریم، وجود دارد.3( در بخش هایي که تکنولوژي آن را داریم نیز الزم است سرمایه 

گذاران داخلي، بانک ها، سازمان ها و غیره با فرمول برد-برد حضور پیدا کنند.

  ابوذر وردی نژاد )سپاهان ذوب(:  با سالم؛ دوستان در نظر داشته باشند که قیمت 
فوالد با شرایط حاضر فقط و فقط باعث نابودي کارخانه ها مخصوصا بخش خصوصي مي 
شود. در حال حاضر کارخانه هاي کوچک و عمدتا بخش خصوصي به بحران مالي رسیده 
اند. اگر ظرف شش ماه آینده وضعیت به همین شرایط ادامه پیدا کند هیچ کارخانه بخش 

خصوصي امکان ادامه بقا را نخواهد داشت. 
در واقع بنده بسیار ناراحتم که با چه خون دل هایي یک کارخانه حتي کوچک با 200 
پرسنل ساخته مي شود و چه راحت دولت دم از عدم مشکل مي زند؟! آخر مگر سرمایه 
گذار چه کرده که بانک، مالیات، بیمه، اداره کار، محیط زیست با او چنین مي کنند؟! در 
حال حاضر دوستان مستحضر هستند در تمام اصناف مشکل هست ولي در صنایع فوالد 

مشکل فراتر از حد شده است! 

  رضا زائر حیدری )پلتس(:   در شرایط کنونی واردات محدود شده است، صادرات 
افزایش پیدا کرده است با این حال هنوز هم با مشکل مازاد تولید روبرو هستیم. در واقع 
صنعت فوالد روی لبه های بودن و نبودن است. باید در صنعت ساختمان تحرک قابل 

توجه صورت گیرد.

  بهمن تجلی زاده )فوالد خوزستان(:  با سالم. قابل توجه کساني که معتقدند تغییري 
در تقاضاي جهاني فوالد ایجاد نشده است؛ طبق این گزارش سرمایه گذاري در دو حوزه 
مهم مصرف فوالد یعني در مستغالت در سال گذشته در سال 2015 معادل 1٪  و در 5 
ماهه 2016 معادل ٪7 یعني 7 برابر  و رشد حوزه دوم یعني تولید اتومبیل در سال گذشته 

2.7٪  و در 5 ماهه امسال به ٪5.6 یعني بیش از دو برابر شده است.

  سید رسول خلیفه سلطانی )انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران( :  مطالب بسیار 
قابل اعتنایی از منظر بخش مولد اقتصاد است جنابعالی هم باید این آمادگی را برای صرف 
وقت موثردر این خصوص اعالم دارید تا در کارگروهی ویژه در فضای جدید انجمن به آن 
بپردازیم. البته موضوع قابل توجه ازنظر بنده دست یافتن به راه حلی برای کاهش نرخ 

تسهیالت ورهایی آن از نرخ تورم است. 

 محمود ارباب زاده؛ )معاون بهره برداری فوالد مبارکه(: تکنولوژي ساخت احیا 
در داخل کشور وجود دارد البته بعضي از تجهیزات اصلي از خارج  کشور وارد مي شود و 
دانش ساخت و بهره برداري از احیا در سطح جهاني در اختیار ایران مي باشد )تکنولوژي 

میدرکس(.

باشگاه مخاطبان

  و  را در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید!

instagram.com/chilan magazine 
chilan magazine

اندازی پروژه های عمرانی یا زیرساختی عظیم را ندارد لذا این بخش هم کمکی به افزایش 
تقاضا نمی کند/ در زمینه صادرات یا کاهش هزینه ها  با سوبسید در جهت بهبود وضعیت 
صنعت فوالد هم روزنه امیدی مشاهده نمی شود/ از فاینانس خارجی هم نمی توان استفاده 
کرد/ هماهنگی بین واحدهای تولیدی هم کار ساده ای نیست. هر شرکتی مشکالت خاص 
خودش را دارد و تعطیلی همگانی، که به آن اشاره شد، عملی نیست/ کاهش مالیات یا رفع 
موانع مالیات بر ارزش افزوده هم از سیاست های دولت نیست و سخت گیری و گرفتن 
مالیات در دستور کار است/ دولت حریف بانک ها نمی شود/ سرمایه گذاری خارجی، رشد 
اقتصادی، رشد تولید ناخالص و غیره و غیره در پسابرجام همگی در هاله ای از ابهام هستند/ 
در نهایت رکود پابرجا خواهد ماند و مشکالتی که صنعت با آن دست به گریبان است مرتفع 
نخواهد شد. افزایش تقاضا به زور به دست نمی آید. باید تکلیف آینده تا حدی روشن باشد 
تا اقتصاد تکانی بخورد. بهبودهای جزئی دوای درد ما نیست. امیدوارم واحدهای تولیدی 

طاقت بیاورند.
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تولید½جهانی½فوالد½در½ماه½ژوئن½2016½½½
بنا بر آمار انجمن جهانی فوالد )WSA( تولید فوالد جهان در پایان ماه ژوئن 
سال 2016  میالدی 135.7 میلیون تن بوده که نسبت به ماه مشابه سال 

گذشته میالدی بدون تغییر بوده است.
در همین حال تولید ایران در ماه ژوئن امســال 1.59 میلیون تن بوده که 

11.3 درصد رشد را نشان می دهد

ظرفیت½استفاده½شده½واحدهای½فوالدی½جهان:½½½
بعد از چندین ماه متوالی ظرفیت استفاده شده واحدهای فوالدی جهان 

مجددا به زیر 70٪ سقوط کرد و در ماه گذشته میالدی به 69.4٪ رسید.

قیمت½ها½و½شاخص½های½جهانی½بازار½فوالد½½½
در دو ماه گذشته شاخص قیمت های جهانی مجددا روند کاهشی را در پیش 
گرفت.  متوســط قیمت فوالدهای کربنی شامل ورق گرم و سرد، مقاطع و 
میلگرد در بازارهای مختلف دنیا )شامل آمریکای شمالی، اروپا، شرق آسیا، 
CIS و خاور میانه( در ماه گذشــته میالدی به 490 دالر بر تن رسیده که 

هنوز از متوسط سال 2015 نیز کمتر است.

سنگ½آهن½وارداتی½بنادر½چین½½
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 پایان ماه جوالی 
قیمت این ماده معدنی به 55 دالر رسید که تقریبا مشابه متوسط سال 

2015 می باشد.

½½½½)CIS(½بیلت½فوب½دریای½سیاه
از اواسط فوریه امسال قیمت بیلت دریای سیاه وارد روندی افزایشی با شیب 
تند شد به طوریکه با 75 درصد افزایش از سطوح 240 دالر به بیش از 420 
دالر رســید. اما مجددا کاهش یافت و در حال حاضر در سطح 320 دالر بر 

تن قرار دارد.

½میلگرد½صادراتی½ترکیه½½
میلگرد صادراتی ترکیه   نیز روندی مشــابه بیلت داشــت و ظرف 3 ماه از 
سطوح 310 تا 320 دالر به حدود 510 دالر رسید که در حال حاضر جدود 

375 دالر بر تن می باشد.

جهانی

تحلیل صنعت و بازار فوالد جهان 
در یک ماه گذشته

 سید محمد رضا دانشگر 
کارشناس صنعت فوالد
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داخلی

تحلیل صنعت و بازارفوالد ایران دریک ماه گذشته

بازار½محصوالت½فوالدی½در½یک½ماه½گذشته
در مـاه گذشـته نوسـانات قیمت مقاطـع فوالدی بـه تدریج کمتر 
و کمتـر شـد و قیمـت میلگـرد در یـک ماه گذشـته تقریبـا ثابت 
مانـده اسـت. نمـودار رونـد قیمـت میلگـرد سـایز 16 ذوب آهـن 
و همچنیـن رونـد قیمـت ماهیانـه ایـن محصـول را مالحظـه می 

فرمایید:

در همیـن حـال قیمـت میلگـرد در مناطـق مختلـف دنیـا نیز در 
اواخـر جـوالی 2016 )اوایـل مـرداد مـاه( بین 325 تـا 590 دالر 

بـر تـن در مناطـق مختلف در نوسـان بوده اسـت.

در خصـوص تیرآهـن نیـز روند صعـودی قیمت ایـن محصول که 

از اوایـل سـال شـروع شـده بـود بـه دلیـل ضعـف تقاضـا متوقف 
شـد و رونـد قیمتهـا تثبیت شـده اسـت. نمودارهـای روند قیمت 
روزانـه و ماهیانـه تیرآهـن 18 ذوب آهـن را در ادامه مالحظه می 

فرمایید.

یکـی از شـاخص هـای مهـم بـرای فوالدسـازان بـه خصـوص در 
بخـش نـورد، فاصله قیمـت میلگرد با شـمش اسـت. چنانچه این 
عـدد بـه خـط قرمـز هزینـه هـای تبدیـل و یـا کمتـر برسـد در 
منطقـه زیـان قـرار مـی گیرنـد. در اوایـل مـرداد ماه امسـال این 

شـاخص کمـی افزایـش داشـت و بـه 220 تومان رسـید.
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بازار½شمش½و½قراضه½در½داخل½کشور
شـیب صعودی شـمش بیلت تولید داخل در ماه گذشـته متوقف 
شـد و بـه حـدود 1280 تومـان رسـید. در همیـن حـال قیمـت 

قراضـه سـنگین بـار در دو ماهه گذشـته افزایشـی بوده اسـت. 

نمـودار بعـدی نیـز فاصلـه قیمت شـمش بـا قراضه را نشـان می 
دهـد. در چنـد سـال گذشـته تعدادی زیـادی واحـد ذوب با کوره 
هـای القایـی راه انـدازی شـدند و رونـد ایـن نمـودار برای ایشـان 
مهـم اسـت. هزینـه هـای تبدیـل قراضه به شـمش )شـامل افت 
نسـوز،  فروآلیـاژ،  دسـتمزد،  بـرق،  ذوب،  سـربار  قراضـه،  وزنـی 
تعمیـرات و اسـتهالک و ... ( 300 تومـان در نظـر گرفتـه شـده 
اسـت. در ماه گذشـته این شـاخص یعنی فاصله قیمت شـمش با 

قراضـه بـه حـدود 420 تومان رسـید.

بازار½مقاطع½تخت
امـا در تیرمـاه و اوایل مرداد ماه امسـال قیمت انـواع ورق فوالدی 
از جملـه  ورق هـای سـایز متوسـط و همچنیـن ورق سـایز 2 

وارداتـی و انـواع پلیـت هـای ضخامـت بـاال در ثبـات بود.

نمـودار بعدی نیز مقایسـه قیمت انواع ورق گـرم در نقاط مختلف 
جهان را نشـان می دهد.
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منتخبین جدید هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 
در گفتگو با "چیالن" عنوان کردند: 

ساختارسازی½برای½تامین½منافع½
تولیدکنندگان½عضو½انجمن½

 در حالی که مجمع عمومی انجمن در آخرین روز بهار سال 
جاری و مصادف با شب والدت امام حسن مجتبی)ع( با حضور بیش از 
85 درصد اعضای انجمن برگزار شد، اعضای جدید هیئت مدیره انجمن 
معرفی شدند. بر اساس انتخابات هیئت مدیره انجمن که برای نخستین 
بار به صورت رسته ای و مطابق اساسنامه جدید انجمن برگزار شد، افراد 
ذیل حائز اکثریت آرا شدند و به عضویت هیئت مدیره انجمن در دوره 

ششم برای سه سال آتی راه یافتند.
ترکیــب اعضای جدید هیئت مدیره انجمــن حاکی از بقای 4 عضو 
از دوره قبلی هیئت مدیره اســت که می تواند نشانه رضایت اعضای 
انجمن از اقدامات انجام شده در دوره پنجم هیئت مدیره تلقی شود. 

همچنین در این مجمع، آقای مهنــدس دنیانور در انتخابات بازرس 
انجمن، با کســب 49 رای برای دومین سال متوالی به عنوان بازرس 

انجمن انتخاب شدند.
اعضای جدید هیئت مدیره انجمن در نخستین جلسه خود، با اجماع 
بیــن خود آقای دکتر محمود اســالمیان را به عنــوان رئیس، آقای 
حمیدرضا طاهری زاده را به عنوان نایب رئیس و آقای مهندس سید 

رسول خلیفه سلطانی را به عنوان دبیر انجمن انتخاب نمودند.

نشریه½چیالن½گفتگوهایی½با½اعضای½جدید½هیئت½مدیره½انجمن½در½
دوره½ششم½انجام½داده½است½که½در½ادامه½می½آید:

عضو علی البدلعضو/اعضای اصلینام رسته

شرکتهای بزرگ
بهرام سبحانی

حسن مطهری
محمود اسالمیان

نورد مقاطع طویل
احمد خوروش

تقی بهرامی نوشهر
حمیدرضا طاهری زاده

مجتبی حاجی شفیعیبهادر احرامیانذوب و ریخته گری

حمید قانونیسید رضا شهرستانینورد مقاطع تخت

امیرمسعود هراتیانسید حسین احمدیگندله و آهن اسفنجی
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دکتر محمود اسالمیان، رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران و یکی از موسسین این انجمن در شهریور ماه سال 1380 در گفت 
و گو با چیالن با بیان این نکته که در زمان تاســیس انجمن شاهد کم 
رنگ بودن نقش بخش خصوصی در تصمیم ســازی های بخش فوالد 
بودیم گفت: با گذشت زمانی 15 ساله حضور بخش خصوصی پررنگ تر 
شــده و رشد قابل توجهی را پیدا کرده اســت. وی افزود: در حال حاضر 
در حــوزه فوالد افراد توانمندی داریم که تجارب زیادی در احداث و اداره 
واحدهای فوالد کسب کرده و به راحتی می توانند یک شرکت بزرگ ملی 
را نیز مدیریت کند. عضو هیئت مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان اقدامات 
انجمن در این ســال ها را سبب اعتماد دولت به این تشکل و استفاده از 
آن در تصمیم گیری های مهم حوزه فــوالد اعالم کرد و ادامه داد: وزن 
فعلی انجمن، وزن باالیی است که نشان دهنده اعتبار و اثرگذار بودن آن 
در تصمیم سازی ها است. بخش خصوصی ایران در حوزه فوالد طی 10 
تا 15 سال گذشته بسیار فعال تر شده و حضور آن ثمربخش بوده و این 
موضوع نگرانی دولت برای واگذاری واحدها به بخش خصوصی را کاهش 
می دهد. رئیس جدید هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد در توضیح 
نقش تشکل ها و انجمن ها نیز به چیالن گفت: انجمن ها و تشکل ها در 
صنف ها و قشرهای مختلف، واحدهای مردم نهادی هستند که می توانند 
با دولت ارتباط برقرار کرده و در تعاملی سازنده با سایر بخش ها، مسائل 
و مشکالت آن صنف را مطرح و حل نمایند.در حقیقت تشکیل انجمن 
هــا تک روی ها و بعضا نگرش های انفــرادی را به نگاه ملی تبدیل می 
کند. دکتر اسالمیان در ادامه به نقش پررنگ بخش خصوصی در انجمن 
تولیدکنندگان فوالد اشاره کرد و با بیان اینکه بخش خصوصی فوالد در 
طول سال های اخیر بسیار فعال شده است، گفت: دولت ها در تمام دنیا 
نقش سیاست گذاری، نظارتی و حاکمیتی دارند اما به جهت شرایط جنگ 
تحمیلی، حضور دولت در بخش های مختلف و اجرایی کشور پررنگ تر 
بوده اما با توجه به اصل 44 قانون اساســی، کم کم این نقش ها در حال 
واگذار شــدن به بخش خصوصی و نهادهای مردمی اســت. وی نقش و 
وظیفه انجمن ها و تشکل ها را انتقال و رصد اجرای قوانین و بخش نامه 
های دولتی توســط بخش خصوصی و مردمی عنوان کرد و تصریح کرد: 
تصمیم گیری دولت برای مثال در حوزه تعرفه های فوالدی نیز می تواند 
از طریق مشــورت با این نهادها که درگیر اجرا نیز هستند صورت پذیرد 
تا تصمیم گیری ها معقول تر و موثرتر باشد. دکتر اسالمیان نقش دیگر 
انجمن ها و تشکل ها را حمایت از حقوق و منافع کلی آن صنف بیان کرد 
و گفــت: اینکه صنف ها و نهادهای مختلف، عدم النفع هایی با یکدیگر 
داشــته باشند امری طبیعی است اما تعامل انجمن ها با دولت می تواند 
تصیم گیری های صحیح و منطقی را به همراه داشته باشد به گونه ای که 

منافع همه صنف ها یا نهادها در سطح معقولی دیده شود.

رئیس جدید هیئت مدیره انجمن:
حضور½بخش½خصوصی½فوالد½پررنگ½تر½

شده½است
حمیدرضـا طاهـری زاده کـه مجـددا به عنـوان نایـب رئیس انجمن 
تولیدکننـدگان فـوالد انتخـاب شـد در بـاره ترکیـب جدیـد هیئت 
مدیـره انجمـن بـه چیـالن گفـت: در انتخابـات دور ششـم انجمـن 
تولیدکننـدگان فـوالد شـاهد افزایش اعضـای هیئت مدیـره از 5 به 
7 عضـو بودیـم بـه گونـه ای کـه از 5 رسـته انجمـن 2 نفر از رسـته 
واحدهـای بـزرگ، 2 نفـر از رسـته نـورد مقاطع طویل و یـک نفر به 
طـور مجزا از رسـته ذوب و ریخته گری، نـورد مقاطع تخت و گندله 
و آهن اسـفنجی انتخاب شـدند.این افزایش اعضای هیئت مدیره که 
مـورد تائیـد مجمع نیز قـرار گرفت سـبب خواهد شـد مطالبات هر 

رسـته بهتر و بیشـتر مـورد توجه قـرار گیرد.
وی تصریـح کرد: فلسـفه ایجاد انجمـن تولیدکنندگان فـوالد ایران، 
تقویت انسـجام تشـکلی و حفظ مصالح تولید و تولیدکنندگان فوالد 
کشـور و مطالبه خواسـته هـای آنها از دولت اسـت که بـرای نیل به 
این منظور مشـارکت اعضای تولیدکننده انجمن امری حیاتی اسـت 
و ایـن مشـارکت اعضـاء در دوره سـخت بازار و مشـکالتی کـه برای 
واحدهـای تولیـدی به وجـود آمده مهمتـر از زمان رونق بازار اسـت.

نایـب رئیـس انجمن تولیدکنندگان فـوالد ادامـه داد: در دوره جدید 
سـعی خواهد شـد جلسـات هر رسـته به طور مسـتمر برگزار شـود 
و مشـکالت بخـش هـای مختلف به صورت مجزا شـنیده شـود و به 
هیئـت مدیـره جدیـد انتقـال یابد تـا به ایـن ترتیب مطالبـات اعضا 
کـه اکنـون به 140 کارخانه و شـرکت می رسـد، نظیر گذشـته و با 

جدیت بیشـتر پیگیری شود. 
امیدواریـم انجمـن بـا ارتقـاء ارتباطات خـود و جلب اعتمـاد اعضاء و 
جذب هر چه بیشـتر مشـارکت آنها هم چنان در رده شـاخص ترین 
و موفـق ترین تشـکل های صنفی کشـور باقی بماند و افتخـار این را 
داشـته باشـد که به گره گشـایی از مشـکالت تولیدکنندگان و ارائه 
راهکارهـای مفیـد بـرای بهبـود فضای کسـب و کار فعـاالن فوالدی 
بپـرازد طاهـری زاده درخصـوص برنامه هـای انجمن بـرای اثرگذاری 
بـر تصمیمـات حاکمیتی نیز گفـت: اکنون که بـازار فـوالد خارجی 
و داخلـی در حـال رکـود اسـت، با همت بیشـتر سـعی خواهیم کرد 
ارتباطـات خـود را بـا وزارت صنعت، معدن و تجـارت، بانک ها، اعضا 
و ارگان هـای مرتبـط و تصمیـم گیـر در حـوزه فوالد مسـتحکم تر 

کنیم.

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن:
ارتباطات½انجمن½را½مستحکم½تر½

خواهیم½کرد
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مهندس سید حسین احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 
در گفت و گو با چیالن با ابراز خرسندی از ترکیب جدید هیئت مدیره انجمن 
گفت:  خوشبختانه جمع 7 نفره هیئت مدیره جدید انجمن تولیدکنندگان 
فوالد که از بخش های دولتی و خصوصی باالدستی، میانی و پایین دستی 
صنعت فوالد هستند جمعی کامال همگن بوده و وزنه های خوب حقوقی و 
کارشناسی محسوب می شوند که می توانند تعامل خوبی با دولت و بخش 
خصوصی ایجاد کنند. وی با اشاره به انتظارات اعضای انجمن افزود: اعضای 
جدید هیئت مدیره انجمن فوالد نمایندگان اعضا هستند و اعضا انجمن انتظار 
دارند در ارائه اطالعات فنی، مباحث علمی و پژوهشی به آنها یاری رسانند. البته 
برای رسیدن به این مهم انجمن باید فراتر از یک تشکل رفتار کند و در این 
راستا تمامی اعضا باید تالش کنند و انجمن را خانه امید خود بدانند. احمدی 
با تصریح این نکته که صنعت فوالد به عنوان یکی از پایه های اصلی اقتصاد 
ملی در هر کشوی شناخته می شود گفت: در دنیا با کوچک ترین تغییر در 
درون این صنعت، شاهد نوسانات زیادی در شاخص های مهم اقتصادی نیز 
خواهیم بود و این موضوع نشان دهنده اثرگذاری این صنعت در اقتصاد ملی 
است. وی خاطرنشان کرد: در سال های اخیر به دلیل سقوط قیمت نفت و 
تغییر و تحول در بازار فوالد، مشکالتی در توسعه طرح های باالدستی، تامین 
نقدینگی و فروش پیش آمد و صنعت فوالد را دچار چالش هایی کرده که سبب 
شده صنعت فوالد دوران بسیار سختی را سپری کند. مدیرعامل مجتمع فوالد 
خراسان با اشاره به نقش انجمن به عنوان یکی از تشکل های بخش خصوصی 
گفت: با استقبال خوبی که از مجمع این دوره و انتخابات انجمن شد، این نتیجه 
حاصل می شود که این انجمن امروز می تواند بیش از هر زمان دیگری نقش 
تعیین کننده و اثرگذاری داشته باشد. در شرایط فعلی انجمن می تواند در 
راستای مطالبه گری حوزه فوالد دست به کار شده و به عنوان سخنگوی حوزه 
فوالد، در کنار دولت نقش راهبردی و تعیین کننده ای در بخش صنعت و 
معدن ایفا کند. مهندس احمدی در پاسخ به سوال خبرنگار چیالن در خصوص 
ارزیابی وی از عملکرد انجمن در دوره های گذشته اظهار داشت: در حال حاضر 
تعامل خوبی بین دولت و همه تشکل ها ازجمله انجمن فوالد وجود دارد چون 
این تعامل سازنده سبب اعمال تعرفه های وارداتی و کاهش نرخ تسهیالت 
بانکی شده است و حتی بسیاری از درخواست های انجمن در دستور کار دولت 
است اما کماکان این انجمن باید به عنوان یک مطالبه گر اصلی حوزه فوالد 
در کنار دولت باقی بماند و در جلساتی که سیاست گذاری ها در آن صورت 
می گیرد حضور کارشناسی و فنی داشته باشد.  وی ابراز امیدواری کرد انجمن 
فوالد بتواند در بهبود مدیریت و رفتارهای مدیریتی، کاهش قیمت تمام شده 
این صنعت و نیز مدیریت و کنترل بازار به ویژه در شرایطی که بازار ساخت و 

ساز فعال نیست گام بردارد. 

عضو جدید هیئت مدیره انجمن:
انجمن½فوالد½خانه½امید½اعضای½

آن½است

رئیس سابق هیئت مدیره انجمن:
شناسایی½تنگناها½و½پیگیری½آن½ها½وظیفه½

اصلی½انجمن½است

انجمـن  مدیـره  هیئـت  سـابق  رئیـس  سـبحانی،  بهـرام  دکتـر 
تولیدکننـدگان فـوالد در گفـت و گو بـا چیالن با بیـان این مطلب 
کـه وظیفـه انجمـن فـوالد بـه عنـوان یـک صنـف و نهـاد قانونی، 
شناسـایی تنگناها و گلوگاه ها و در نتیجه پیگیری و رفع مشـکالت 
صنـف مربوطه از طریق مراجع قانونی اسـت، اظهار داشـت: انجمن 
فوالد به عنوان یک تشـکل قانونی محسـوب می شـود که توسـط 
فوالدسـازان کشـورکه فـارغ از نـوع تولیدات یا ظرفیـت تولید عضو 
آن هسـتند، تشـکیل شـده اسـت و نقش اصلی آن پیگیری مسائل 
و دغدغـه هـای همین اعضا و تـالش برای رشـد و بالندگی صنعت 

فـوالد از طریـق تعامـالت موثـر بـا نهادهای تصمیم گیر اسـت. 
وی افـزود: مطالبـات فعلـی اعضای ایـن انجمن در شـرایط کنونی، 
بیـش تـر مطالبـات اقتصـادی اسـت و مسـائل بانکـی، بیمـه ای، 
وضعیـت بـازار و عـدم تـوازن زنجیـره تولیـد فـوالد از آن جملـه 
محسـوب مـی شـود. بنابرایـن حضور موثرتر و جلسـات مسـتمر با 
ارگان هـا و نهادهـای ذیربط برای پیگیـری این مطالبات از اقداماتی 
اسـت کـه به آن ادامـه خواهیم داد چراکه اعضـای هیئت مدیره نیز 

صاحـب صنـف و از بیـن همین اعضـای فوالدی هسـتند.
مدیـر عامل فوالد مبارکه اصفهان خاطرنشـان کـرد: در حال حاضر 
بـه واسـطه تـالش هـای صـورت گرفتـه در دوره هـای قبل هیئت 
مدیـره و همچنیـن حمایـت اعضـای انجمـن از رویکرد تشـکلی و 
هماهنگـی های صنفـی، جایگاه انجمن در بین نهاد های حاکمیتی 
و تصمیـم گیرنده در سـطح باالیی قـرار دارد و طبیعتـا انتظارات از 
انجمـن در ایـن جایـگاه هم بـاال اسـت و بـرآورده کـردن انتظارات 
اعضـا و سـازمان هـا از مهمتریـن اولویـت هایـی اسـت کـه هیئت 
مدیـره جدیـد انجمـن باید در دسـتور کار خود قرار دهـد که انصافا 

کار آسـانی هم نیسـت.
دکتـر سـبحانی در پاسـخ به سـوال خبرنـگار چیـالن در خصوص 
انصرافـش از ریاسـت هیئـت مدیـره انجمـن گفـت: آقـای دکتـر 
اسـالمیان دارای تجربـه و تـوان باالیـی هسـتند و با اعـالم آمادگی 
ایشـان برای ریاسـت هیئت مدیره انجمن، تصمیم گرفتیم از ایشان 
حمایـت کنیـم و برای ایشـان آرزوی موفقیت می کنـم. به هر حال 
اعضـای هیئـت مدیره انجمن بـا رای همه اعضا انتخاب شـده اند و 

بایـد مطالبـات تک تـک اعضا را پیگیـری کنند.

انجمـن  مدیـره  هیئـت  سـابق  رئیـس  سـبحانی،  بهـرام  دکتـر 
تولیدکننـدگان فـوالد در گفـت و گو بـا چیالن با بیـان این مطلب 
کـه وظیفـه انجمـن فـوالد بـه عنـوان یـک صنـف و نهـاد قانونی، 
شناسـایی تنگناها و گلوگاه ها و در نتیجه پیگیری و رفع مشـکالت 
صنـف مربوطه از طریق مراجع قانونی اسـت، اظهار داشـت: انجمن 
فوالد به عنوان یک تشـکل قانونی محسـوب می شـود که توسـط 
فوالدسـازان کشـورکه فـارغ از نـوع تولیدات یا ظرفیـت تولید عضو 
آن هسـتند، تشـکیل شـده اسـت و نقش اصلی آن پیگیری مسائل 
و دغدغـه هـای همین اعضا و تـالش برای رشـد و بالندگی صنعت 

فـوالد از طریـق تعامـالت موثـر بـا نهادهای تصمیم گیر اسـت. 
وی افـزود: مطالبـات فعلـی اعضای ایـن انجمن در شـرایط کنونی، 
بیـش تـر مطالبـات اقتصـادی اسـت و مسـائل بانکـی، بیمـه ای، 
وضعیـت بـازار و عـدم تـوازن زنجیـره تولیـد فـوالد از آن جملـه 
محسـوب مـی شـود. بنابرایـن حضور موثرتر و جلسـات مسـتمر با 
ارگان هـا و نهادهـای ذیربط برای پیگیـری این مطالبات از اقداماتی 
اسـت کـه به آن ادامـه خواهیم داد چراکه اعضـای هیئت مدیره نیز 

صاحـب صنـف و از بیـن همین اعضـای فوالدی هسـتند.
مدیـر عامل فوالد مبارکه اصفهان خاطرنشـان کـرد: در حال حاضر 
بـه واسـطه تـالش هـای صـورت گرفتـه در دوره هـای قبل هیئت 
مدیـره و همچنیـن حمایـت اعضـای انجمـن از رویکرد تشـکلی و 
هماهنگـی های صنفـی، جایگاه انجمن در بین نهاد های حاکمیتی 
و تصمیـم گیرنده در سـطح باالیی قـرار دارد و طبیعتـا انتظارات از 
انجمـن در ایـن جایـگاه هم بـاال اسـت و بـرآورده کـردن انتظارات 
اعضـا و سـازمان هـا از مهمتریـن اولویـت هایـی اسـت کـه هیئت 
مدیـره جدیـد انجمـن باید در دسـتور کار خود قرار دهـد که انصافا 

کار آسـانی هم نیسـت.
دکتـر سـبحانی در پاسـخ به سـوال خبرنـگار چیـالن در خصوص 
انصرافـش از ریاسـت هیئـت مدیـره انجمـن گفـت: آقـای دکتـر 
اسـالمیان دارای تجربـه و تـوان باالیـی هسـتند و با اعـالم آمادگی 
ایشـان برای ریاسـت هیئت مدیره انجمن، تصمیم گرفتیم از ایشان 
حمایـت کنیـم و برای ایشـان آرزوی موفقیت می کنـم. به هر حال 
اعضـای هیئـت مدیره انجمن بـا رای همه اعضا انتخاب شـده اند و 

بایـد مطالبـات تک تـک اعضا را پیگیـری کنند.
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احمد خوروش، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در 
گفت و گو با خبرنگار چیالن درخصوص اهداف و برنامه های انجمن در 
دوره جدید گفت: در این دوره قرار است از انجمن های سایر کشورهای با 
سابقه در حوزه فوالد، الگوبرداری و استفاده شود و با انجام مطالعاتی بر روی 
اقدامات آنها، سیاست های مناسبی در راستای بهبود صنعت فوالد، چه از 

لحاظ تولید و چه از نظر کیفیت اتخاذ شود. 
وی افزود: همچنین قرار است بیشتر و موثرتر از دوره های گذشته، انجمن 
پل ارتباطی بین دولت، بانک ها و تولیدکنندگان شود و با شناسایی خالها با 
برنامه ریزی صحیح برای آنها، این خال ها را را پر کند تا شاهد تولید کیفی 

تر و تکمیل زنجیره فوالد در کشور باشیم. 
خوروش در پاسخ به این سوال خبرنگار چیالن که نقش انجمن در تعادل 
بخشی به تضاد منافع در برخی حلقه های زنجیره فوالد چیست، پاسخ داد: 
یکی از نکاتی که در این دوره به آن توجه ویژه خواهد شد ارائه برنامه ای 

است که براساس آن تمام زنجیره استفاده الزم را ببرند. 
برای این کار نگاه ملی باید جایگزین نگاه انفرادی و شخصی شود. نگاه 
ملی نیز بررسی کل زنجیره را می طلبد تا در حلقه هایی که در آن ها خال 
وجود دارد تشویق به سرمایه گذاری انجام شود. عالوه بر این با بررسی کل 
زنجیره، دولت تشویق به تنظیم تعرفه ها، اعمال مشوق ها و اصالح مالیات ها 
در بخش هایی از صنعت که نیازمند حمایت است می شود تا کل زنجیره 
متوازن و منسجم توسعه یابد. وی در مورد ایده ها و برنامه های جدید 
هیئت مدیره نیز خاطرنشان کرد: به نظر من انجمن باید بانک اطالعاتی 
را برای بازنشستگان صنعت فوالد ایجاد کند تا بتوان از اطالعات این افراد 
برای حل مشکالت صنعت فوالد استفاده شود.  همچنین یکی از فعالیت 
های انجمن باید برقراری ارتباط صنعت و دانشگاه باشد تا در این دوره که 
اصل بقا مطرح می شود و باید با افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و بهبود 
کیفیت صنایع را حفظ کرد، از طریق دانشگاهیان فعال در حوزه متالوژی و 
فوالد و با بهره گیری از تحقیقات علمی آنها، کارایی صنعت را افزایش دهیم. 
وی درخصوص نقش انجمن در نهادهای حاکمیتی نیز تصریح کرد: باید 
به گونه ای بر روی انجمن کار شود که دولت و بانک ها انجمن را به 
عنوان یک قطب و داور قبول کنند تا بتوانیم بازوی مشورتی دولت برای 

تصمیم گیری های صحیح باشیم. 
برای این منظور هم نیاز به آمارهای دقیق و شناسایی وضعیت فعلی و آینده 
و هم ارائه راهکار برای تحقق اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 

است تا اعتمادسازی الزم صورت گیرد. 

عضو تثبیت شده هیئت مدیره انجمن:
انجمن½فوالد½در½این½دوره½برنامه½های½

بلندمدتی½را½دنبال½می½کند

مهندس سید رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران در گفت و گو با چیالن با اشاره به تضاد طبیعی منافع بین 
حلقه های مختلف زنجیره فوالدگفت: در ششمین دوره هیئت مدیره 
انجمن تولیدکنندگان فوالد قطعا با تعاملی که ایجاد خواهد شد شاهد 
مدیریت این تضاد طبیعی در بین زنجیره خواهیم بود و امیدوار هستیم 
در این دوره نظیر دوره های قبلی زنجیره ای درست و منطقی ایجاد شود 
که حیات صنعت فوالد را تضمین کند. وی افزود: البته در دوره های 
قبل تاحدودی این تضاد منافع در زنجیره فوالد دیده می شد. بنابراین 
در انتخابات این دوره سعی شد تا اعضای هیئت مدیره از تمام واحدها 
و رسته های تولیدی به صورت ثابت و براساس ظرفیت ها تعیین شوند.  
شهرستانی یکی از برنامه های هیئت مدیره جدید را ایجاد رسته ها عنوان 
کرد و گفت: تشکیل این رسته ها سبب خواهد شد تا منافع هر حلقه از 
زنجیره فوالد در جلسات رسته ها بررسی شده و برای تصمیم گیری و 
نتیجه گیری نهایی به هیئت مدیره ارسال شود. وی هیئت مدیره دوره 
ششم را بسیار منسجم خواند و ادامه داد: افراد انتخاب شده افرادی باسابقه 
در حوزه فوالد هستندکه می توانند در آینده فوالد کشور نقش بسزایی 
ایفا کنند. همچنین این موضوع نوید دهنده یگانگی در هیئت مدیره 
است تا تمام اهداف به نفع چرخه تولید ادامه یابد. نماینده انجمن در اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در پاسخ به این پرسش که آیا انجمن 
در ارائه برنامه ها به دولت در حوزه فوالد موفق عمل کرده است یا خیر، 
به خبرنگار چیالن گفت: عملکرد هیئت مدیره دوره قبل انجمن نشان 
می دهد تاکنون توانستیم هم راستا و هم جهت با اهداف انجمن و اعضا 
حرکت کنیم. برای مثال وضع تعرفه های وارداتی، رفتن به سمت زنجیره 
تولید از سنگ آهن تا تولید نهایی فوالد، رسیدگی به وضعیت واحدهای 
بحران زده و مشکل دار، رسیدگی به تسهیالت ارائه شده به واحدهای 
فوالدی ودر نهایت حضور و ارتباط تنگاتنگ با تشکل ها و NGOهای 
فعال نظیر اتاق بازرگانی و انجمن سنگ آهن که خود منجر به تحقق 
اهداف تولیدکنندگان فوالد شد از این گونه موارد موفق بوده است.  این 
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد در خاتمه نیز تاکید کرد: 
باتوجه به  اقدامات موفقی که در دوره قبل صورت پذیرفته و مفید نیز 
واقع شده، شاهد استقالل انجمن در برنامه های خود هستیم و قطعا در 
این دوره نتایج خوبی به دست خواهد آمد. البته امیدوار هستیم واحدهای 
تولیدی، هماهنگی و همکاری مناسب و مطلوبی با انجمن داشته باشند و 
اعتمادی را که در دوره های قبل بین اعضا و هیئت مدیره وجود داشته در 

این دوره نیز شاهد آن باشیم.

نماینده انجمن در اتاق بازرگانی:
در½دوره½جدید½مدیریت½بهتری½
بر½تضاد½منافع½خواهیم½داشت

مهندس سید رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران در گفت و گو با چیالن با اشاره به تضاد طبیعی منافع بین 
حلقه های مختلف زنجیره فوالدگفت: در ششمین دوره هیئت مدیره 
انجمن تولیدکنندگان فوالد قطعا با تعاملی که ایجاد خواهد شد شاهد 
مدیریت این تضاد طبیعی در بین زنجیره خواهیم بود و امیدوار هستیم 
در این دوره نظیر دوره های قبلی زنجیره ای درست و منطقی ایجاد شود 
که حیات صنعت فوالد را تضمین کند. وی افزود: البته در دوره های 
قبل تاحدودی این تضاد منافع در زنجیره فوالد دیده می شد. بنابراین 
در انتخابات این دوره سعی شد تا اعضای هیئت مدیره از تمام واحدها 
و رسته های تولیدی به صورت ثابت و براساس ظرفیت ها تعیین شوند.  
شهرستانی یکی از برنامه های هیئت مدیره جدید را ایجاد رسته ها عنوان 
کرد و گفت: تشکیل این رسته ها سبب خواهد شد تا منافع هر حلقه از 
زنجیره فوالد در جلسات رسته ها بررسی شده و برای تصمیم گیری و 
نتیجه گیری نهایی به هیئت مدیره ارسال شود. وی هیئت مدیره دوره 
ششم را بسیار منسجم خواند و ادامه داد: افراد انتخاب شده افرادی باسابقه 
در حوزه فوالد هستندکه می توانند در آینده فوالد کشور نقش بسزایی 
ایفا کنند. همچنین این موضوع نوید دهنده یگانگی در هیئت مدیره 
است تا تمام اهداف به نفع چرخه تولید ادامه یابد. نماینده انجمن در اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در پاسخ به این پرسش که آیا انجمن 
در ارائه برنامه ها به دولت در حوزه فوالد موفق عمل کرده است یا خیر، 
به خبرنگار چیالن گفت: عملکرد هیئت مدیره دوره قبل انجمن نشان 
می دهد تاکنون توانستیم هم راستا و هم جهت با اهداف انجمن و اعضا 
حرکت کنیم. برای مثال وضع تعرفه های وارداتی، رفتن به سمت زنجیره 
تولید از سنگ آهن تا تولید نهایی فوالد، رسیدگی به وضعیت واحدهای 
بحران زده و مشکل دار، رسیدگی به تسهیالت ارائه شده به واحدهای 
فوالدی ودر نهایت حضور و ارتباط تنگاتنگ با تشکل ها و NGOهای 
فعال نظیر اتاق بازرگانی و انجمن سنگ آهن که خود منجر به تحقق 
اهداف تولیدکنندگان فوالد شد از این گونه موارد موفق بوده است.  این 
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد در خاتمه نیز تاکید کرد: 
باتوجه به  اقدامات موفقی که در دوره قبل صورت پذیرفته و مفید نیز 
واقع شده، شاهد استقالل انجمن در برنامه های خود هستیم و قطعا در 
این دوره نتایج خوبی به دست خواهد آمد. البته امیدوار هستیم واحدهای 
تولیدی، هماهنگی و همکاری مناسب و مطلوبی با انجمن داشته باشند و 
اعتمادی را که در دوره های قبل بین اعضا و هیئت مدیره وجود داشته در 

این دوره نیز شاهد آن باشیم.
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مهندس بهادر احرامیان، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران با بیان این نکته که انجمن به عنوان اولین مرجعی شناخته می شود 
که برای کسب آمارها، تحلیل ها و راه حل ها به آن رجوع می شود به 
خبرنگار چیالن گفت: افزایش تعرفه وارداتی و نیز حذف ارز مبادله ای از 
واردات فوالد حاکی از اثرگذاری باالی انجمن فوالد در برنامه های دولت 
است که نشان می دهد دولت اگر بخواهد به صدای صنعت فوالد گوش 

دهد، به سراغ این تشکل پرنفوذ و تاثیرگذار می آید.
خزانه دار انجمن با اشاره به برنامه های دوره جدید هیئت مدیره انجمن 
افزود: در تالشیم تا با تشکیل کیمته هایی، تحلیل های مرتبط با هر کدام 
از بخش های مختلف زنجیره فوالد مثل رسانه، امور بانکی، سرمایه گذاران 
و مسائل فنی را ایجاد کرده و اثرگذاری خود در تصمیم گیری های دولت 
را افزایش دهیم. احرامیان درمورد نحوه رسیدگی به مطالبات اعضا در دوره 
جدید هیئت مدیره نیز گفت: قرار است کمیته های تخصصی تقویت و 
عملیاتی تر شوند. در این راستا قصد داریم صدای رسانه ای خود را بیش تر 
کنیم تا چالشی که هم اکنون صنعت فوالد با آن مواجه است را واضح تر 
به گوش مسئوالن برسانیم. وی در خاتمه به موضوع تضاد منافع در حلقه 
های تولید اشاره کرد و گفت: انجمن به عنوان یک تشکل صنفی نمی تواند 
بین حلقه های مختلف جهت گیری و حتی قضاوت خاصی کند اما می تواند 

نقش داوری را عهده دار شود.

خزانه دار انجمن:
دولت½برای½گوش½دادن½به½صدای½
صنعت½فوالد½به½سراغ½انجمن½می½آید

آقای½دکتر½محمود½اسالمیان،½آقای½دکتر½بهرام½سبحانی،½آقای½حمیدرضا½طاهری½زاده،½آقای½احمد½خوروش،½
آقای½سید½رضا½شهرستانی،½آقای½بهادر½احرامیان½و½آقای½سیدحسین½احمدی½

انتخاب شایسته شما به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد که نشانگر اعتماد تولیدکنندگان کشور به آنجنابان می باشد را تبریک عرض می کنیم.
همچنین جناب آقای احمد دنیانور، انتخاب حضرتعالی به عنوان بازرس انجمن و جناب آقای سید رسول خلیفه سلطانی، برگزیده شدن جنابعالی به عنوان دبیر 

انجمن را تبریک می گوییم.

با½احترام½و½آرزوی½توفیق
همکاران½رسانه½ای½چیالن/½کارکنان½انجمن½تولیدکنندگان½فوالد½ایران

جناب½آقای½دکتر½محمود½اسالمیان
انتخاب جنابعالي بعنوان رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران نوید بخش آینده اي پویا و پرتالش براي انجمن بوده و مسلما با همکاري اعضا هیئت رئیسه اي خوشنام و 

فعال صنعت فوالد دوره اي پرثمر را تجربه خواهد نمود.
این حسن انتخاب را به جنابعالي و سایراعضاء محترم هیأت رئیسه تبریک عرض مي نماییم.

گروه½صنعتي½بازرگاني½شکري

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران معتقد است انجمن در حال حاضر 
در شرایط پختگی، بالندگی و سطح تعامل و همراهی و وزانت باالیی است 
و به یک بلوغ به لحاظ سطح انتظارات اعضا رسیده است. مهندس سید 
رسول خلیفه سلطانی در گفت و گو با چیالن گفت: تعریف مسائل و 
موضوعات پیرامون فوالد کشور که پیش از این محدود بود، اکنون گسترده 
تر شده و شاهد جهش چشمگیری در مسئله یابی و مسئله شناسی در 
بین اعضا هستیم.  بنابراین رسالت انجمن فوالد از این پس تنها چانه زنی 
با دولت نخواهد بود بلکه انجمن ستادی برای برنامه ریزی فوالد کشور 
است. دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد تصریح کرد: اعضای انجمن سهم 
مشارکت باالیی در انجمن دارند و این موضوع نشان دهنده باور اعضا به 
این تشکل است. وی به فعال شدن کمیته ها و رسته ها در انجمن اشاره 
کرد و گفت: با فعال شدن کمیته ها و رسته ها قطعا فضا برای توسعه و 
رشد انجمن و نیز رشد و توسعه صنعت فوالد کشور افزایش می یابد و 
امیدوارم این موضوع، شروع جدیدی برای همکاری های قوی تر اعضا با 
یکدیگر و انجمن و دستگاه های دولتی باشد. خلیفه سلطانی با تقدیر از 
اعضای قبلی هیئت مدیره انجمن، از ابتدای تاسیس تا کنون، خاطر نشان 
کرد: اعضای پیشین هیئت مدیره انجمن نیز در پیش برد اهداف انجمن 
خود را سهیم می دانند و فضای تعامل و مشارکت در بین اعضای جدید و 

قدیم هیئت مدیره فراهم بوده و هست. 

دبیر انجمن:
رسته½ها½و½کمیته½ها½در½انجمن½

فعال½خواهند½شد
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 دکتـر مهدی کرباسـیان، معـاون وزیر صنعـت، معدن و 
تجـارت و رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو در گفت و گو با نشـریه 
»چیـالن« بـا مهـم ارزیابی کـردن تـوازن در زنجیره تولیـد فوالد 
گفـت: خوشـبختانه بـا بهـره بـرداری از واحدهـای کنسـانتره و 
گندلـه سـازی، پیـش بینـی ما این اسـت که در سـال هـای آتی 
بـه تعادلـی در زمینـه فوالد برسـیم امـا همچنان نیاز اسـت برای 

تعادل در این زنجیره تالش شود.
رئیـس هیئت عامـل ایمیـدرو خاطرنشـان کرد: 
توسـط   93 سـال  از  کـه  فـوالد  تـوازن  طـرح 
ایمیـدرو و شـرکت ملـی فـوالد انجام شـده  در 
حـال به روز شـدن اسـت و هر سـه مـاه یک بار 
مـورد بازنگـری قـرار می گیـرد تا تعـادل مطرح 

شـده در زنجیـره برقرار شـود.
کرباسـیان به اعطـای مجوزهای غیرکارشناسـی 
در حـوزه پاییـن دسـتی فـوالد اشـاره کـرد و 
گفـت: متاسـفانه در حـوزه پاییـن دسـتی و بـه 
ویـژه میلگـرد، میـزان مجوزهایـی کـه توسـط 
وزارت صنعـت، معـدن و تجارت طی سـال های 

گذشـته صادر شـده بـاالی 100 میلیون تن بوده اسـت که کاری 
غیـر کارشناسـی بـوده و بایـد اعـداد آن اصـالح شـود. وی افزود: 
موضـوع رسـیدگی بـه ایـن کار غیرکارشناسـی در دسـتور کار 

وزارتخانـه قـرار گرفته اسـت.
کرباسـیان در گفـت و گـو بـا خبرنـگار چیـالن بـا بیـان اینکه در 
زنجیـره ارزش فـوالد از معـدن تـا محصـول نهایـی، حـوزه ای که 
بایـد بـه آن توجـه ویـژه شـود، بحـث اکتشـافات اسـت گفـت: 
اکتشـافات جدیـد به معنـای ذخایر جدیـد و فراهم کـردن زمینه 

تـداوم زنجیـره فوالد اسـت.

وی در خصـوص جـذب سـرمایه گـذاری هـای جدیـد در صنعت 
فـوالد نیـز گفـت: پیـش از ایـن در جمـع مدیـران شـرکت هـای 
معدنـی، سـرمایه گـذاری، مالی، بانکـی و بیمه ای اروپـا و جهانی 
در زوریـخ سـوئیس نیـز بـه ایـن موضوع پرداخته شـده اسـت که 
ایـران بـرای اجـرای طـرح هـای صنعتـی و معدنـی خـود بالغ بر 
40 میلیـارد دالر سـرمایه گـذاری نیـاز اسـت کـه از ایـن میـزان 
سـرمایه گذاری، 30 میلیارد دالر سـهم توسـعه و تکمیل زنجیره 
فـوالد و امـور زیربنایـی مربـوط بـه آن اسـت. از 
ایـن رو بـه همکاری با شـرکت هـای  معتبر دنیا 
در سـرمایه گذاری و انتقـال فناوری تمایل داریم 
و ایمیـدرو بـر اسـاس اولویـت ها، زمینه تسـریع 
سـرمایه گـذاری را با اخذ مجوزهـای الزم فراهم 

مـی کند.
کرباســیان در ادامــه گفــت: ایران هماننــد مالزی 
از رشــد اقتصــادی اشــباع نشــده و زمینــه هــای 
ــذاری و ســودآوری  ــرای ســرمایه گ متعــددی ب
ــوردار اســت.  ــای خارجــی برخ ــرای طــرف ه ب
معــاون وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت،  گفــت: 
شــرکت های خارجــی بــا قانــون ســرمایه گــذاری خارجــی مــورد 
ــد و طبــق آن، ضمانــت هــای الزم را  حمایــت دولــت قــرار دارن
دریافــت مــی کننــد و قــادر خواهنــد بــود تمــام یــا قســمتی از 
ــه،  ــن زمین ــزود: در همی ــد. وی اف ــارج کنن ــود را خ ــرمایه خ س
همــکاری مشــترک دانیلــی و ایمیــدرو در حــوزه طــرح توجیــه 
فنــی و اقتصــادی ایجــاد زنجیــره فــوالد در منطقــه چابهــار در 
حــال انجــام اســت. بنابرایــن بــا طــرف هــای هنــدی، ایتالیایــی، 
ــذاری در  ــرمایه گ ــرای س ــره ب ــال مذاک ــره در ح ــی و غی آلمان

بخــش فــوالد و صنایــع معدنــی هســتیم.

دکتر کرباسیان به "چیالن" خبر داد:

طرح½توازن½فوالد½
هر½سه½ماه½یکبار½

مورد½بازنگری½قرار½
می½گیرد

کرباسیان: متاسفانه در حوزه 
پایین دستی و به ویژه میلگرد، 

میزان مجوزهایی که توسط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
طی سال های گذشته صادر 

شده باالی 100 میلیون تن بوده 
است که کاری غیر کارشناسی 

بوده و باید اصالح شود.

    مائده صالح



 دکتـر جعفـر سـرقینی معـاون امـور معـادن و صنایـع 
معدنـی وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت، بـه عنوان مجـری طرح 
تکمیـل زنجیـره تولیـد فلـزات در حاشـیه نشسـت روز صنعـت و 
معـدن در  وزارتخانـه در گفـت و گـو با خبرنگار چیـالن گفت: در 
راسـتای طـرح هـای اقتصـاد مقاومتی کـه تکمیل زنجیـره فلزات 
نیـز یکـی از آن هـا اسـت، پروژه هـای زنجیره فوالد بـا جدیت در 

حال پیگیری است.
سـرقینی افـزود: بـا راه انـدازی طرح هـای نیمه 
تمـام زنجیـره فـوالد شـاهد ورود و تولیـد 29 
میلیـون تـن محصـول از کنسـانتره تـا محصول 
راه  بـا  بـود.  زنجیـره خواهیـم  ایـن  در  نهایـی 
انـدازی  و تکمیـل ایـن طرح ها در سـال جاری 
و سـال هـای آینـده، رشـد صنعـت و بـه ویـژه 
صنایـع فـوالدی عدد قابـل توجهی خواهد شـد.

معـاون وزیـر صنعـت ادامه گفت و گـو با چیالن 
ابـراز امیدواری کرد که در سـال جـاری صادرات 
فـوالد بـه 6 میلیـون تن برسـد و اظهار داشـت: 
بد نیسـت بدانیـم که در 2 ماهه ابتدایی امسـال 

تولیـد فـوالد نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبـل 6 درصد رشـد 
داشـته کـه دلیـل اصلـی این رشـد، رونـق صـادرات در این مدت 
بـوده اسـت. معـاون وزیر صنعـت، معـدن و تجارت آمـار صادرات 

فـوالد در سـال گذشـته را نیـز 4 میلیون تن اعـالم کرد.
وی درخصـوص ورود وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در بحـث 
قیمـت گـذاری زنجیـره ارزش فوالد نیز به خبرنـگار چیالن گفت: 
آخریـن ورود بـه بحث قیمت گـذاری در زنجیره فـوالد مربوط به 
سـال گذشـته بود. گندله و آهن اسـفنجی دو محصولی بودند که 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در آن ورود پیـدا کـرد امـا چون 
امسـال زنجیـره رو بـه تکامل مـی رود به هیچ عنـوان دخالتی در 

قیمت گـذاری صورت نخواهـد گرفت.
سـرقینی در ایـن بـاره کـه کنتـرل قیمت هـا در زنجیره فـوالد از 
ایـن پـس چگونـه خواهـد بـود، اظهـار داشـت: واحدهـای بزرگ 

تولیدکننـده کنسـانتره با سـنگ آهنی ها بر سـر قیمـت به توافق 
رسـیده و بـدون آنکـه وزارتخانـه دخالتـی در قیمـت گـذاری این 
محصـوالت داشـته باشـد قراردادهـای خـود را منعقـد کـرده اند؛ 
بنابرایـن توصیـه می شـود کـه واحدها توافـق و تعامـل را تمرین 
کننـد. درمـورد گندلـه نیـز امیـدوار هسـتیم واحدهـا بـه توافـق 
مـورد نظـر دسـت یابنـد و تولید مطابـق روال عـادی ادامـه یابد.

سـرقینی در ادامـه ایـن مصاحبـه، رونـق بـازار فـوالد را منوط به 
خـروج از رکـود سـاخت و سـاز و رونـق صنعـت 
عنـوان کـرد و گفـت: اگـر سـاخت و سـاز رونـق 
بگیـرد مصرف فـوالد نیـز افزایش خواهـد یافت. 
همچنیـن بـا رونـق صنایع، بخشـی از فـوالد که 
بـه صـورت ورق و محصـوالت صنعتـی اسـتفاده 

مـی شـود رونـق خواهـد گرفت.
ــالف  ــه اخت ــه ب ــر ســرقینی در ادام ــر جعف دکت
بیــن ســندیکای لولــه و پروفیــل  و فــوالد 
مبارکــه اصفهــان پرداخــت و گفــت: ســندیکا در 
ــی  ــا خــال و ضعف ــق شــد ب ســال گذشــته موف
ــه کشــور وجــود داشــت  ــه در سیســتم تعرف ک
ورق مــورد نیــاز خــود و نیــز یــک میلیــون تــن 
ــا تعرفــه 5 درصــد از  ــه تقلــب و ب ــرای ســایر صنایــع را ب ورق ب

ــد.  ــارج کشــور وارد کن خ
وی تشـریح کـرد: سـال قبـل تحـت عنـوان ورق آلیـاژی، ورق 
معمولـی وارد شـد تـا در صنعـت لولـه و پروفیـل اسـتفاده کنـد. 
درسـت اسـت کـه ورق وارد شـده چنـد پـی پـی ام بور داشـته و 
طبـق اسـتانداردهای بیـن المللـی عنوان آلیـاژی بـر روی آن بود 

امـا بـرای لولـه و پروفیـل ایـن نـوع ورق اسـتفاه نمی شـود. 
وی خاطر نشـان کرد: امسـال این تعرفه واردات اصالح و یکسـان 
سـازی شـد و فـوالد مبارکـه نیز موظف شـد یک میلیـون و 100 
هـزار تـن ورق مـورد نیـاز سـندیکا را تامین کنـد. همچنین 500 
هـزار تـن ورق هم توسـط نـورد و لوله و 500 هزار تن هم توسـط 

فوالد خـزر تامین خواهد شـد.

دکتر سرقینی در گفت و گو با چیالن:

امسال½دخالتی½در½
قیمت½گذاری½
در½زنجیره½فوالد½
نخواهیم½کرد

48

با راه اندازی طرح های نیمه 
تمام زنجیره فوالد شاهد تولید 

29 میلیون تن محصول از 
کنسانتره تا محصول نهایی 

خواهیم بود.
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 دکتـر محسـن رنانـی، صاحبنظر اقتصـادی با اشـاره به فضای 
سـخت صنعـت فوالدکشـور در دوران رکود خواسـتار انسـجام فوالدی 
هـا بـه جـای دامن زدن بـه فضای رقابتی شـد و گفت: در شـرایط فعلی 
کـه نـرخ رشـد اقتصـادی چین افت پیـدا کـرده و روند تقاضـا و قیمت 
کاهشـی اسـت، در داخـل و خـارج از کشـور فشـاری بر صنعـت فوالد 

تحمیل شده، پس اکنون نیازمند انسجام بجای رقابت هستیم.
بـه گـزارش چیـان، دکتـر رنانـی رقابـت در ایـن شـرایط اقتصـادی را 
سـبب مسـتهلک شـدن شـرکت هـا عنوان کـرد و گفـت: باید بـه جای 
رقابـت بـه خلـق بـازار جدید فکر کـرد نه اینکه به سـراغ رشـد افقی و 
رقابـت هـای ناسـالم برویـم که سـبب تضعیـف صنعت می شـود. وی 
توضیـح داد: بایـد ادغـام هـای افقـی و عمـودی را در دسـتور کار قـرار 
دهیـد و با تشـکیل کمیته ها و اتـاق فکری، بازارهـای مکمل خلق کنید 

و نظـام هـای صادراتی را مطابق با نظام های اسـتاندارد 
بـرای خود تعریـف کنید. 

 ایـن اسـتاد دانشـگاه بـا تصریـح اینکه فـوالد و صنایع 
معدنـی در سـال هـای رونـق بـازار، فرصـت سـوزی 
هـای زیـادی داشـتند ادامـه داد: تاکنون در ایـن صنایع 
خلـق ثـروت به جای خلق سـرمایه اتفاق افتـاده و نگاه 
فعـاالن ایـن حـوزه ها تنها بـه بازارهای داخلـی بوده و 
چنـدان بـه بازار هـدف خارج از کشـور توجه نداشـته 

ند.  ا
رنانـی در بخـش ابتـدای صحبـت های خـود موضوع 
رکـود را مطـرح کـرد و گفت: رکود فعلـی عمیق ترین 
و طوالنـی تریـن رکود بعـد از جنگ جهانـی دوم و به 

عبارتـی نادرتریـن دوره هـای رکـودی محسـوب می شـود و عمق این 
رکـود هنـوز نه توسـط دولت و نه بخـش خصوصی جدی گرفته شـده 
و هنوز شـاهد سیاسـت های رکود آفرین توسـط این بخش ها هسـتیم. 
این اسـتاد برجسـته دانشـگاه توضیـح داد:  رکـود فعلی رکودی نیسـت 
کـه دولـت بتوانـد مـا را از آن خـارج کنـد و حتی مشـوق هـای پولی و 

مالـی پاسـخگو نیسـت و تنها کمیتـه ملی نیاز داشـت که انجام نشـد.
ایـن اسـتاد برجسـته اقتصـاد با تاکیـد بر این نکتـه که وضعیـت هر روز 
پیچیـده تـر می شـود گفت: اگـر به سـرعت چاره ای اندیشـیده نشـود 
آخریـن فرصـت هـا نیـز از دسـت مـی رود و بـی ثباتـی اقتصـادی کل 
جامعه را در بر می گیرد و شـاهد ورشکسـتگی بسـیاری از شـرکت ها 

و بعضـا بورس خواهیـم بود.
وی خاطرنشـان کـرد: در کشـور برخـورد بـا رکود در مقایسـه بـا تورم 
برخـورد جدی نبود و سیاسـت هـای کنترل تورم در ایـران، رکود افرین 
بـود. وی گفـت: مـردم با تـورم باال خو گرفتـه بودند؛ کنتـرل رکود مهم 

تـر اسـت چـرا که تورم کمترین خسـارت را بـرای اقتصـاد دارد و رکود 
عکـس تـورم اسـت. در رکـود همه ضـرر می کننـد و در رکـود تورمی، 
عـاوه بـر ضـرر کل جامعـه بایـد شـاهد نابـودی برخـی بخش هـا نیز 

باشیم.  
ایـن اسـتاد برجسـته اقتصـاد با تاکیـد بر این نکتـه که وضعیـت هر روز 
پیچیـده تـر می شـود گفت: اگـر به سـرعت چاره ای اندیشـیده نشـود 
اخریـن فرصـت هـا نیـز از دسـت مـی رودو  بـی ثباتـی اقتصـادی کل 
جامعه را در بر می گیرد و شـاهد ورشکسـتگی بسـیاری از شـرکت ها 

و بعضا بـورس خواهیـم بود.
ایـن اقتصـاددان، رکـود را اینچنیـن تعریف کـرد، رکود یعنی نرخ رشـد 
اقتصـادی در دو فصـل متوالـی منفی شـود. براسـاس آمار های رسـمی 
رکـود در ایـران از سـال 84 و بـه گفتـه برخـی دیگـر از سـال 87 آغـاز 
شـده  اسـت. آمار جمعیت شـاغل و تعـداد کارگاه 
هـای صنعتی هـر دو معیار خوب برای نشـان دادن 
شـرایط رکودی ایجاد شـده اسـت و ایـن در حالی 
اسـت کـه در ایـن سـال هـا بیـش تریـن درصـد 

فـروش نفت را داشـتیم.
دکتـر رنانـی در بخـش دیگـری از صحبـت هـای 
خـود به بررسـی انواع رکـود در دنیا و اینکـه ایران 
درگیـر کـدام نـوع از آنها اسـت پرداخـت و گفت: 
رکود به سـه دسـته کوتـاه مدت، میان مـدت و بلند 
مـدت تقسـیم مـی شـود کـه ایـران درگیر هر سـه 

ایـن نوع رکودها شـده اسـت. 
عـاوه بـر ایـن براسـاس منشـاء رکودهـا کـه هـم 
داخلـی مـی توانـد باشـد و هـم خارجـی و داخلـی برگرفتـه از اقتصـاد 
کان، سـاختاری و نهادی می شـود و منشـا رکودهای خارجی نیز ناشـی 
از اقتصـاد جهانـی و کاهـش قیمـت هـای نفت اسـت می توانـد دید که 
ایـران شـاهد 5 رکـود به طـور همزمان اسـت که امـکان خـروج از هیچ 
یـک از ایـن ها در شـرایط فعلی وجود ندارد چون بـه فرض اگر تغییری 
در اقتصـاد کان رخ دهـد ثبـات اقتصادی دچار تشـنج و شـوک عظیمی 
مـی شـود و تولیـد را بیـش از پیـش زمیـن گیـر می کنـد پس مـی توان 

نتیجـه گرفـت دولـت امروز نمـی تواند رکـود را کنتـرل کند.
ایـن اقتصـاددان عنـوان کـرد: اقتصـاد از بخش هـای بنگاه هـا، خانواده، 
نظـام مالـی، دولـت، بـازار عوامل تولیـد، بـازار کاال و خدمـات و دنیای 
خارج تشـکیل شـده اسـت؛ هرچه گـردش مالـی در این چرخه سـریع 
تـر صـورت گیرد به معنای رونق اسـت و سـرعت کم ایـن چرخه یعنی 
رفتـن به سـمت رکـود. اما در شـرایط فعلی، عما بنگاه هـا، خانوارها و 

بانـک هـا نمی تواننـد روند گـردش چرخه را تسـریع کنند.

وخامت½رکود½و½
راهکار½فوالدی½ها½

گزارش چیالن از سخنرانی دکتر رنانی 
در همایش افزایش مقاومت؛ تنوع 

تولید ذوب آهن اصفهان:

ایران درگیر هر سه دسته 
رکود کوتاه مدت، میان مدت و 
بلند مدت شده است و دولت 

نمی تواند رکود را کنترل 
کند و شرکت های فوالدی 

الزم است بیشتر از اینکه به 
رقابت بیندیشند به انسجام و 
هماهنگی بیشتر توجه داشته 

باشند.
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تولید½فوالد½در½ایران½و½طرح½های½گسترش
ایـران می تواند در حوزه سـرمایه گذاری در صنعت فوالد، داسـتان 
متفاوتـی نسـبت به سـایر کشـورهای جهـان داشـته باشـد. اولین 
دلیـل آن چشـم انـداز مثبـت رقابـت پذیـر بـودن تولید فـوالد در 
ایـران بـه دلیـل در اختیـار داشـتن منابـع طبیعـی در این کشـور 

است.
ایـران کشـوری غنی در سـنگ آهـن می باشـد و آلیاژهـای آهنی 
در منطقـه در دسـترس می باشـد و گاز طبیعی کـه عامل ضروری 
بـرای احیـای سـنگ آهـن مـی باشـد به وفـور و بـا قیمت بسـیار 
کـم یافت می شـود. مهندسـین ایرانـی همگی دارای مهـارت های 
الزم بـرای راه انـدازی کارخانـه بـه صـورت کارآمـد می باشـند و از 
نظـر جغرافیایی، ایـران دارای امتیاز موقعیت مکانی بـرای صادرات 

فـوالد بـه خاورمیانـه، آفریقا، اروپا و آسـیا می باشـد.
تمـام مزایـای فـوق منجـر بـه هزینـه تولیـد رقابتـی می شـود که 
-15٪ کاهـش هزینه در مقایسـه با چیـن و -25.3٪ کاهش هزینه 

در مقایسـه بـا اروپـا و آمریکا خواهد داشـت.
پیـش بینـی توسـعه صنعـت فوالد ایـران منجر بـه افزایـش مداوم 
تولیـد بـه 55 میلیـون تن در سـال تا پایان سـال 2025 می شـود 
ولی در حال حاضر هماهنگی مناسـبی بین تولید کنسـانتره آهن، 
گندله،آهـن اسـفنجی و فـوالد مـذاب وجود نـدارد. بنابرایـن برای 
رسـیدن به هـدف ظرفیت 55 میلیون تن در سـال توسـعه تمامی 
بخـش های تولید از اسـتخراج سـنگ آهـن گرفته تا فـوالد مذاب 
بـه خصـوص بـا راه انـدازی کارخانه های کنسـانتره سـنگ آهن و 

گندلـه سـازی کامـال ضـروری به نظر می رسـد.
کلید دسـتیابی بـه این طرح توسـعه انتخاب تکنولوژی مناسـب از 
اولیـن زنجیـره تولید بـرای تولید کنسـانتره آهن بسـیار با کیفیت 
مـی باشـد کـه امـکان تولیـد فـوالد و محصـول نهایـی بسـیار بـا 

کیفیـت را مهیا مـی کند.

از این گذشـته با توسـعه کنسـانتره سـنگ آهن با کیفیـت، امکان 
دسـتیابی به محصول آهن اسـفنجی بهتر جهت صـادرات نیز مهیا 

شود. می 
بـا حرکـت به سـمت صنایع پائیـن دسـت از تولید فوالد مـذاب با 
کیفیـت، بخشـی از ظرفیـت جدید توضیـح داده شـده در باال برای 

مـوارد زیـر برنامه ریزی خواهد شـد:
SBQ گرید های خاص فوالد برای صنایع خودروسازی -

- ریل، مقاطع سنگین و نیمه سنگین 
- لوله های بدون درز و اتصاالت

- لوله های اکسترود شده از فوالد ضد زنگ
- خطوط نورد ورق سرد برای صنایع خودروسازی

- خطوط نورد ورق سرد برای صنایع غذایی – ورق قلع اندود
هـدف از راه انـدازی تکنولـوژی هـای جدید نـه تنها بـرای افزایش 
ظرفیـت تولید، بهبود کیفیت و توسـعه بازه محصـوالت، بلکه برای 
کاهـش اثرات زیسـت محیطی صنعتی و بهینه سـازی هزینه های 

تبدیل می باشـد.

پرشـین½متالیـک؛½مجتمـع½کارخانـه½هـای½کنسـانتره½
سـنگ½آهـن،½گندلـه½و½آهـن½اسـفنجی

در راسـتای هماهنگی با اسـتراتژی های اقتصادی کشـور ایران و به 
دنبال بازدید رئیس جمهور روحانی از ایتالیا، شـرکت دانیلی توافق 
نامـه ای برای مشـارکت و سـرمایه گـذاری در قالـب جوینت ونچر 
بـا سـایر سـرمایه گـذاران بـه ارزش تقریبـی 2 میلیارد یـورو برای 
سـاخت و راه انـدازی پرشـین متالیـک، مجتمعـی شـامل کارخانه 
های کنسـانتره سـنگ آهن، گندلـه و آهن اسـفنجی منعقد نمود.
ایـن مجتمـع شـامل کارخانـه کنسـانتره آهـن و گندلـه سـازی با 
ظرفیـت 6.5 میلیـون تـن در سـال و کارخانـه احیـای مسـتقیم با 

نگاه دانیلی به سرمایه گذاری در صنعت فوالد ایران:

دانیلی½باور½دارد½
ایران½نقش½کلیدی½در½
صنعت½فوالد½جهان½
بازی½خواهد½کرد
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ظرفیـت 3 میلیـون تن در سـال خواهـد بود. پرشـین متالیک یک 
جوینـت ونچـر متشـکل از سـرمایه گـذاران خارجـی بـا سـهم 60 
درصـد و سـرمایه گـذاران ایرانـی بـا سـهم 40 درصد خواهـد بود.  
مرحلـه دوم ایـن پروژه پیشـبینی برای ورود به بازار سـهام و بورس 
بعـد از دو سـال از شـروع تولیـد بـرای تامیـن سـرمایه بـه منظـور 
دسـتیابی بـه دو برابـر ظرفیـت اولیـه مـی باشـد ) 13 میلیون تن 
در سـال بـرای گندلـه سـازی و 6 میلیـون تن در سـال بـرای آهن 

.) اسفنجی 

تعهد½دانیلی½به½صنعت½فوالد½ایران
دانیلـی کـه در حال حاضـر دارای دفتر فعال در تهران می باشـد از 
سـال 1980 در ایران مشـغول فعالیت بوده اسـت و در حال حاضر 
نیـز برنامـه هایی برای سـرویس و خدمـات بهتر به مشـتریان بازار 

دارد. ایران 
این شـرکت با نصـب و راه اندازی بسـیاری از کارخانه های فوالدی 
در توسـعه تولیـد فوالد ایران مشـارکت داشـته که شـامل کارخانه 

های:
- مجتمـع فـوالد اکسـین خوزسـتان )یکـی از بزرگتریـن مجتمع 

هـای نـورد ورق عریـض دنیا(
- شـرکت فـوالد آلیـاژی ایـران- مجتمـع تولیـد فوالدهـای خاص 
بـرای محصـوالت طویـل )Long Products( به عنـوان تنها تولید 

کننـده این محصـول در حـوزه ی منا 
- پـروژه ی سـنگ آهـن سـنگان – بـا کیفیـت تریـن کارخانـه 

کنسـانتره آهـن در کشـور 
- پـروژه ی فوالد سـبا شـرکت فـوالد مبارکه اصفهـان )اولین نورد 

اسـلب نازک در منطقه(
- خـط قلـع انـدود شـرکت فـوالد مبارکـه – اولین خط قلـع اندود 

کشور در 
- شـرکت ذوب آهـن اصفهـان – تجهیـزات تصفیـه فـوالد و 24 
اسـترند ریخته گری شـامل 4 ماشـین 6 خطه برای پیشـگام تولید 

محصـوالت طویـل در ایران
- مجتمـع فـوالد خوزسـتان )ارتقـا 1.3 میلیـون تنـی ظرفیـت 

کارخانـه ذوب و خطـوط ریختـه گـری پیوسـته کارخانـه(
- مجتمـع فـوالد خراسـان )اولیـن نـوردو ذوب یکپارچـه بـرای 

ایـران( محصـوالت طویـل در 
- INSIG گـروه ملـی صنعتـی فـوالد ایـران )کارخانـه تولیـد انواع 

میلگرد(
- مجتمع فوالد آذربایجان )کارخانه تولید انواع میلگرد(

- طـرح توسـعه ی شـرکت فوالد آلیـاژی ایران )طرح توسـعه برای 
محصوالت جدید و خاص و اسـتینلس اسـتیل(

- شـرکت نـوردو لولـه صفـا )تولیـد لولـه هـای درز جـوش بـرای 
صنایـع نفـت و گاز (

- مجتمـع کارخانجـات صنعتی جعفری )اولین بلوک فینیشـینگ 
با سـرعت بـاال بـرای تولید مفتـول در ایران(

در حـال حاضـر دانیلـی متعهد اسـت که بـرای مشـتریان ایرانیش 
اقـدام بـه سـاخت کارخانـه هـای جدیـد نمایـد کـه از بیـن آنهـا 
مفتخریـم بـه طرح های توسـعه فوالد سـبا، فوالد بوتیـای ایرانیان 

و فـوالد روهینـای جنـوب اشـاره نماییم:
- طـرح توسـعه فوالد سـبا بـرای افزایـش ظرفیت تولیـد ورق نورد 
گـرم بـرای ریخته گـری نازک موجـود به مقـدار دو برابـر ظرفیت 

اصفهان در 
- فـوالد بوتیـای ایرانیـان: مجتمـع فـوالدی شـامل تولیـد آهـن 
اسـفنجی، با شـارژ گرم آهن اسـفنجی به روش نیوماتیک با فشـار 
هـوا داخـل کـوره قوس الکتریـک برای تولیـد کیفی بیلـت، بلوم و 

شـمش با مقطـع گرد.  
- شـرکت فـوالد روهینـای جنـوب که نسـل جدیـد پـروژه ذوب و 
نـورد بـرای تولید میلگرد می باشـد که شـامل تکنولـوژی منحصر 
بـه فـرد و فقـط در اختیـار دانیلی )پتنـت( به صـورت ریخته گری 

و نـورد پیوسـته میلگرد می باشـد. 

مزیـت½سـرمایه½گـذاری½در½فـوالد½ایـران½از½دیدگاه½
نیلی½ دا

سـرمایه گذاری در صنایع فوالد جزئی از اسـتراتژی ایران برای باال 
بـردن مقـدار تولیدات صنعتـی برای ایجاد توازن بـا برتری فعلی در 

صنعت نفت اسـت.
 برخـی از دیگـر پـروژه هـا سـاخت بنـادر، راه هـا، راههـای ریلی و 
نیـروگاه هـای بـرق می باشـد و دولـت در این راسـتا در پـی ایجاد 
مشـوق هـای الزم و اندشـیدن تدابیـر الزم بـرای جـذب سـرمایه 

گـذاری هـای خارجـی و تامیـن امنیـت آن می باشـد.
ایـران سـرمایه هـای الزم را )از جملـه منابـع طبیعـی، فرهنـگ و 
مهـارت هـای اجرایـی( برای حضـوری فوق العـاده رقابتـی در بازار 
فـوالد امـروز و بـرای ایفـای یـک نقـش موثر در بـازار تولیـد فوالد 

داراست.
دانیلـی از 1980 تولیدکننـدگان رنـج وسـیعی از قطعـات فوالدی 
در بـازار ایـران را پشـتیبانی کـرده اسـت و از ایـن حیـث شـریکی 
قابـل اعتمـاد بـرای آینده صنعـت ایران محسـوب می شـود. چون 
دانیلـی باور دارد که ایران نقشـی کلیـدی را در صنعت فوالد جهان 
بـازی خواهـد کـرد؛ به همیـن دلیل اقدام به سـرمایه گـذاری برای 
تاسـیس کارخانه ای در ایران نموده اسـت که قرار اسـت تا انتهای 

سـال 2016 بـه بهره برداری برسـد.
اینهـا فرضیـات ابتدایـی هسـتند کـه همـراه با رشـد کشـور و نیز 
منطقـه خـاور میانه مـی تواند ایران را به قطب مرجع در مهندسـی 
و سـاخت پـروژه هـای فـوالدی تبدیـل کنـد و طرح های توسـعه 

صنایـع فـوالد را کامال اقتصـادی نماید.
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مهمترین½برنامه½هاي½ذوب½آهن½در½سال½95½چیست؟

 راه اندازي سیستم فروش اینترنتي
 استقرار نمایندگي هاي فروش در استان هاي مختلف کشور

 ایجاد سرویس سنتر در کشور امارات
 کانالیزه کردن فروش هاي صادراتي از طریق اعطاي نمایندگي 

هاي فروش )در حال انجام(
در  نوردي  کارخانجات  خرید  یا  اجاره  جهت  گذاري  سرمایه   

کشورهاي منطقه به ویژه امارات و افغانستان
 امکان فروش شاخه اي محصوالت با وزن تئوریک

 ایجاد انبار سرپوشیده براي حفظ کیفیت محصوالت در طول 
دوره تحویل

 برقراري مجدد صادرات به بازارهاي اروپایي
 دریافت گواهي Cares جهت صادرات به کشورهاي حوزه خلیج 

فارس و آفریقا
موزامبیک،  کنیا،  از جمله  بازارهاي جدید  مذاکره درخصوص   
تانزانیا، تایلند، اسپانیا و ایتالیا و همچنین تمرکز بیشتر بر روي منطقه 

MENA
 همکاري با کارخانه هاي نورد محلي در بازارهاي هدف

 تولید و عرضه محصوالت با ارزش افزوده بیشتر از قبیل شمش 
میلگردهاي  و  شمش  فورج،  میلگردهاي  زنگ،  ضد  شمش  گرد، 

صنعتي و... 
 فرهنگ سازي استفاده از تیرآهن هاي با مقاومت باالتر 

)ST44 ، ST52(
 تولید ریل ملي و تبدیل ایران به هفدهمین کشور تولید کننده 

ریل در دنیا 
 ریل هاي قابل تولید شامل UIC60 ، UIC54 و U33 و کلیه 
ریل هاي خطوط اصلي و فرعي راه آهن، مترو، معادن و ... مطابق با 

 EN13674-1 استاندارد اروپایي
 طول ریل ها متناسب با درخواست خریدار  12 ، 18 ، 24، 36 و ... 

  انجام کلیه آزمون هاي ریل اعم از اولتراسونیک، ادي کارنت و... 
جهت احراز اطمینان از انطباق ریل تولید شده با استانداردهاي جهاني

 پیگیري در تدوین استاندارد ملي ایران درخصوص ریل با محوریت 
ذوب آهن اصفهان

 امکان تولید تیرآهن هاي بال پهن سایز 220 تا 300 میلیمتر
 امکان تولید تیرآهن هاي بال نیم پهن سایز 330 تا 500 میلیمتر
 از سرگیري تولید کالف هاي صنعتي و ساختماني به صورت انبوه

 

دستاوردها و محصوالت جدید ذوب آهن در سال94 چه بود؟
در  فوالدي  فرآورده هاي  تن  هزار  پانصد  و  میلیون  دو  فروش   

بازارهاي داخلي و خارجي با وجود رکود شدید بازار
 رشد 102 درصدي صادرات نسبت به سال گذشته با وجود شرایط 

سخت بازار جهاني
 تولید محصوالت جدید با ارزش افزوده باالتر و متناسب با نیازهاي 

بازار
 کاهش هزینه تمام شده از طریق افزایش بهره وري کوره بلندهاي 

ذوب آهن
 کسب استانداردهاي بین المللي به منظور ایجاد امکان صادرات 
محصول به کشورهاي اروپایي )از جمله گواهینامه CE Mark ( و 
حوزه خلیج فارس )دریافت گواهي Cares در دست اقدام مي باشد(

برند جدید شرکت ZOBESCO به صورت بین   ثبت جهاني 
المللي در سیستم مادرید

 تاسیس و راه اندازي شرکتي با مالکیت 100٪ ذوب آهن در کشور 
عمان به عنوان سکوي صادراتي شرکت در منطقه خلیج فارس

 تاسیس و راه اندازي شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان با 
هدف اصالح سیستم توزیع در سطح کشور

 کسب تندیس و لوح سپاس رعایت حقوق مصرف کنندگان از 
سازمان حمایت براي سومین سال پیاپي

 تکمیل بزرگترین پروژه تحقیقاتي فوالد کشور تحت عنوان آب 

مهمترین½برنامه½های½تولید،½فروش½و½
صادرات½ذوب½آهن½اصفهان½

گزارش چیالن از برجسته ترین اقدامات ذوب آهن اصفهان در سال 94 و 95

نشریه چیالن در این گزارش به صورت موردی به مهمترین اقدامات، فعالیت ها و تولیدات شرکت ذوب آهن اصفهان در سال گذشته و 
برنامه های این شرکت بزرگ فوالدی در سال جاری اشاره می کند؛ برنامه هایی در خصوص تولید محصوالت جدید با توجه به نیاز بازار 

تا راه اندازی نمایندگی ها و شرکت هایی برای توسعه بازار .



53

زدایي از لجن کنورتور با هدف کاهش هزینه هاي تولید، ارتقا کیفیت 
و بهبود شرایط زیست محیطي

کاهش  هدف  با  مساوي  بال   10 سایز  نبشي  مجدد  طراحي   
ضایعات، افزایش بهره وري و کیفیت محصول بخصوص در قسمت 
نبشي  به سبد  افزودن  و  ابعادي، وزن شاخه  تلرانس  نبشي،  راس 

تولیدي در سایزهاي 4 تا 10 

 
 تولید شمش صادراتي با مقطع 130*130 با توجه به نیاز بازارهاي 
داخلي و خارجي و در راستاي افزایش بهره وري و حضور در بازارهاي 

صادراتي 
 تولید محصول جدید ناوداني بال شیب دار نمره 20 و افزودن به 

سبد ناوداني هاي تولیدي شرکت در سایزهاي 12 تا 18 
 تولید محصول جدید تیرآهن بال پهن سبک سایز 200 م م بر 

اساس استاندارد DIN-EN 10034 و اضافه شدن آن به سبد تیر آهن 
هاي بال پهن سایز 140 ، 160 و 180 م م در دو نوع سبک و متوسط 

 

 تولید محصول جدید میلگرد سایز 36 آج 400 با خواص میکرو 
آلیاژي جهت استفاده در سازه هاي بلند مرتبه مانند پل ها، سدها و 
... و اضافه شدن این محصول به سبد میلگردهاي آج 400 از سایز 

12 تا 32 
 

 تولید محصوالت جدید میلگردهاي آج 500 بر اساس استاندارد 
ملي ایران به شماره 3132 



آگهی



آگهی



آگهی



آگهی



آگهی



آگهی



آگهی



آگهی



آگهی
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رئیس کمیسـیون سـرمایه گذاری خارجی 
اتـاق بازرگانـی ایـران در گفـت و گـو بـا 
چیـالن با بیـان اینکه کشـور ایـران دارای 
پتانسـیل هـای باالیـی در جذب سـرمایه 
گـذار خارجـی فـوالد اسـت گفـت: انرژی 
ارزان، وجـود گاز و وجـود ذخایـر خـوب 
سـنگ آهـن بـه عنـوان مـاده اولیـه تولید 
فوالد سـبب شـده ایـران پتانسـیل خوبی 
فـوالد  حـوزه  در  گـذاری  سـرمایه  بـرای 
داشـته باشـد. همچنیـن نیـروی انسـانی 
تحصیـل کـرده و وجـود زیرسـاخت هـای 
ایجـاد  سـبب  کشـور  در  خـوب  نسـبتا 
گـذاران  سـرمایه  بیـن  در  عالقمنـدی 
بـرای سـرمایه گـذاری در ایـران شـده اما 
بایـد  اعتمادسـازی  و  امنیـت  شـفافیت، 

ایجـاد شـود. 
فریـال مسـتوفی بـا تاکیـد بـر ایـن نکتـه 
کـه سـرمایه گـذاران همـواره بـه دنبـال 
بـرای جـذب  افـزود:  سـودآوری هسـتند 
تمامـی  در  خارجـی  گـذار  سـرمایه 

حوزه هـای اقتصـادی نیازمند بسترسـازی 
در کنـار فرهنگ سـازی هسـتیم. سـرمایه 
گـذار جایـی جـذب می شـود کـه امنیت 
سـرمایه و شـفافیت در آن وجـود داشـته 
باشـد. بنابراین در ابتدا باید آن بسـترهایی 
را کـه بـرای جـذب سـرمایه گـذاری نیـاز 
آمـاده کنیـم و قطعـا زمانـی کـه  اسـت 
آن بسـترها آمـاده شـود و شـفاف سـازی، 
اعتمادسـازی و امنیت سرمایه گذار تامین 
شـد شـاهد حضور سـرمایه گـذار خواهیم 
بود.رئیـس کمیته جـذب سـرمایه گذاری 
کمیتـه پسـابرجام اتـاق بازرگانـی تهـران 
خاطرنشـان کـرد: وجـود قوانین مشـخص 
کـه قابـل تغییـر نباشـد، مالیـات، گمرک، 
دیگـر  از  ارز  مسـائل  و  بانکـی  سیسـتم 
موضوعاتـی اسـت کـه در جـذب سـرمایه 
گـذار خارجـی مهـم اسـت. برای سـرمایه 
گـذاران مهـم اسـت کـه در زمان سـرمایه 
گـذاری کلیـه ایـن شـاخص هـا در سـر 
جـای خـود باقی مـی مانـد و قابـل تغییر 
نباشـد چراکـه بـا تغییـر ایـن شـاخص ها 
قطعا سـرمایه گذاری زیر سـوال مـی رود.

عضـو هیات نماینـدگان اتاق تهـران، ایران 
را کشـوری بـا پتانسـیل هـای بـاال بـرای 
تصریـح  و  کـرد  اعـالم  گـذاری  سـرمایه 
کـرد: باید بسـتر سـرمایه گـذاری، امنیت 
ایـن  در  شـود.  ایجـاد  اعتمادسـازی  و 
شـرایط اعطـای تسـهیالت نیـاز نبـوده و 
اثـری نخواهـد داشـت بلکـه بایـد امنیـت 
سـرمایه گذار تامین شـود و بدیـن منظور 

اعتمادسـازی بایـد نهادینـه شـود.
مسـتوفی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه 
برجـام را در جـذب سـرمایه گـذار موفـق 
ارزیابـی مـی کنید؟ گفت: بـرای این مدت 
کوتـاه نمـی تـوان انتظـار حضور سـرمایه 
گـذار و سـرمایه گـذاری عظیم در کشـور 
را داشـت چـه بسـا در طرح هـای کوچک، 
مـدت زمـان جذب سـرمایه گـذاری بیش 
از ایـن زمـان ها اسـت چراکه پروسـه اخذ 
بنابرایـن  اسـت.  بـر  زمـان  نیـز  مجوزهـا 
سـرمایه گـذاری هـای کالنـی کـه اکنون 
مـد نظر کشـور اسـت زمان بر بـوده و باید 
حوصلـه کرد اما شـخصا امیدوارم شـرایط 
بـرای جذب سـرمایه گـذار مطلوب شـود.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با چیالن:

 امنیت سرمایه و شفافیت پیش نیاز جذب 
سرمایه گذاری خارجی است

 رئیس هیئت مدیره بورس کاالی ایران 
با بیان اینکه ورود سرمایه گذاران خارجی 
کشوری  هر  توسعه  های  شاخص  ازجمله 
است و حجم سرمایه گذاری در هر کشوری 
نشان دهنده میزان توسعه یافتگی کشورها 
است، به چیالن گفت: مهم ترین شاخص 
در جذب سرمایه گذار بین المللی در حوزه 
فوالد، بررسی ظرفیت ها و پتانسیل های الزم 
برای ورود سرمایه گذار است. منصور یزدی 
زیرساخت  فراهم ساختن  بر  تاکید  با  زاده 
افزود:  گذاری خارجی  های جذب سرمایه 

راه  نقشه  با  باید  خارجی  گذاران  سرمایه 
برای  مدون شده  استراتژی  و  تدوین شده 
و هم مسیر  راستا  ایران هم  فوالد  صنعت 
باشند. از سوی دیگر سازوکارهای داخلی ما 
نیز در خصوص نقل و انتقال پول باید فراهم 
از  شود درحالی که برخی مشکالت پیش 
مدیره  هیات  است.عضو  باقی  هنوز  برجام 
آهن  توسعه ذوب  و  ریزی  برنامه  معاون  و 
اصفهان ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن 
پرداخت، فراهم کردن امنیت سرمایه گذاری 
و احتمال دعواهای حقوقی است. در حقیقت 
تمامی این موارد، جزو حداقل ها محسوب 
به آن پرداخته شود.وی  باید  می شود که 
با تصریح اینکه بازارهای هدف، مزیت های 
بازار داخلی و  نسبی در آن صنعت، حجم 
ازجمله  ایران  با  مقابل  های  طرف  روابط 
موضوعاتی است که برای جذب سرمایه گذار 

خارجی باید به آن ها توجه شود گفت: اگر 
بتوانیم در جذب سرمایه گذار خارجی موفق 
عمل کنیم، قطعا موجبات پیشرفت کشور را 
فراهم کرده ایم چراکه با ارز حاصل از ورود 
سرمایه گذاران نه تنها مشکل ایجاد اشتغال 
حل می شود بلکه تورم نیز کنترل می گردد 
از سرمایه یک  که  است  معنا  بدان  این  و 
کشور دیگر، در جهت توسعه و شکوفایی 
روی  بر  افزوده  ارزش  ایجاد  نیز  و  کشور 
کاالهای خود استفاده کرده ایم. یزدی زاده 
برجام در جذب سرمایه  نقش  به  اشاره  با 
درجه  کرد:  خاطرنشان  خارجی  گذاری 
برجام  اما  است  باال  ما  کشور  در  ریسک 
ریسک را کاهش داده و کارها را آسان تر 
کرده است. همچنین اعتمادسازی که یکی 
الزامات جذب سرمایه گذار خارجی در  از 
هر کشوری است را بیش تر کرده است. 

منصور 
یزدی زاده

رئیس هیئت مدیره 

بورس کاالی ایران

سرمایه گذاران خارجی باید با نقشه راه فوالد کشور 
هم راستا باشند
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 دکتـر احسـان دشـتیانه در گفـت و گو 

بـا چیـالن بـا بیـان ایـن نکتـه کـه صنعت 
فـوالد ایـران قابلیـت جـذب سـرمایه گـذار 
خارجـی را دارد گفـت: صنعـت فـوالد ایران 
بـه دلیـل مزیـت هایـی نظیـر انـرژی، مواد 
اولیه و نیروی مناسـب و نیز موقعیت مکانی 
اسـتراتژیک از شـرایط خوبـی برای سـرمایه 
گـذاری برخـوردار اسـت امـا ایـن مـوارد به 
تنهایـی کافـی نبـوده و باید امنیـت را برای 

سـرمایه گـذار خارجـی ایجـاد کنیـم چـرا 
که سـرمایه گـذار خارجی زمانـی ورود پیدا 
خواهـد کـرد کـه امنیـت سـرمایه خـود را 

تامیـن شـده ببیند.
معاون فـروش و بازاریابي ذوب آهن اصفهان 
مواردی نظیر نرخ تسـعیر ارز، نوع بازگشـت 
سـرمایه و حسـاب هـای ارزی فعـال کـه 
قدرت حمایت از سـرمایه گـذاران خارجی را 

احسان 
دشتیانه

 معاون بازاریابي 
و فروش ذوب 
آهن اصفهان 

سرمایه گذاری خارجی در فوالد ایران به سمت تولید 
خواهد رفت

ی½در½
ی½خارج

ب½سرمایه½گذار
ی½جذ

موانع½و½راهکارها
ت½فوالد½ایران

صنع

 اجرای طرح های بزرگ صنعتی و توسعه 
صنعت فوالد کشور و ایجاد رونق در این بخش 
نیازمند منابع مالی گسترده است که در حال 
حاضر به دلیل مشکل نقدینگی ناشی از رکود 
طوالنی حاکم بر بازار فوالد، تامین آن از عهده 
بانکی کشور  صنعتگران خارج است. تسهیالت 
ارائه  گذاری  سرمایه  بازده  از  بیش  بهره  با  که 
می گردد نیز  به هیچ عنوان برای تولیدکننده 
اقتصادی و مقرون به صرفه نمی باشد. البته بانک 
ها در تامین همین تسهیالت گران قیمت هم با 
محدودیت هایی مواجه هستند. از این رو به نظر 
می رسد مناسب ترین گزینه برای ایجاد حرکت 
در اجرای طرح های توسعه، بهره گیری از سرمایه 
به  نیز  اغلب کشورها  گذاری خارجی است که 
ویژه کشورهای در حال توسعه از آن استفاده می 

نمایند.
به سبب کمبود  فوالدی که  ناتمام  پروژه های 
نقدینگی متوقف شده و یا از برنامه زمانی عقب 
مانده اند و هزینه زیادی را به کشور تحمیل می 
کنند و همچنین طرح های توسعه فوالد کشور 
انداز  چشم  سند  اهداف  تحقق  راستای  در  که 
1404 تعریف شده و در دستور کار فوالدسازان 
گذاری  سرمایه  جذب  اولویت  در  دارند،  قرار 
توافقات  طبق  است  الزم  که  هستند  خارجی 
صورت گرفته مراحل اجرایی آن آغاز گردد. به 
همین منظور ذیالً به برخی از مشکالت و چالش 
ها که مانع از سرمایه گذاری خارجی می شود یا 

فرایند مذکور را کند می نماید اشاره می گردد: 
1- یکی از موارد مؤثر در تصمیم گیری شرکت 
های سرمایه گذار خارجی در حوزه فوالد طی سال 
های گذشته، میزان صادرات شرکت های سرمایه 
های  شرکت  دیگر  عبارت  به  است.  بوده  پذیر 
سرمایه گذار در شکل سرمایه گذاری خارجی غیر 
مستقیم نیاز به تضمین سرمایه گذاری دارند که 
یکی از عوامل مؤثر برای آن ها میزان صادرات 
شرکت ها و حضور آن ها در بازارهای بین المللی 
است تا از طریق وجوه حاصل از صادرات شرکت 
ها و در قالب قرارداد هایی نظیر بیع متقابل و ... 
مطمئن به بازگشت سرمایه خود باشند. لذا هر 
چند شرکت هایی طی سال های گذشته بخشی 
از طرح های توسعه خود را از این طریق انجام و 
ظرفیت خود را افزایش داده اند، اما برای بسیاری 
از شرکت های دیگر که در حوزه صادرات فعال 
نبوده و ارتباطات بین المللی ندارند، به راحتی 
امکان جذب سرمایه خارجی فراهم نمی گردد. 
خارجی  گذاران  سرمایه  اینکه  به  توجه  با   -2
همواره به دنبال سود مطمئن و تضمین بازگشت 
سرمایه خود می باشند و چند سالی از بازار ایران 
به دور بوده  اند، خواهان ارائه تضمین های الزم 
بانکی برای سرمایه گذاری می باشند که مناسب 
است از سوی سازمان های مرتبط راهکار عملی 
در قبال آن اتخاذ گردد. 3- تسهیل در برقراری 
ارتباطات بانکی بین المللی که از جمله الزامات 
برخی   -4 باشد.  می  خارجی  گذاری  سرمایه 
شرکت های داخلی طی سال های گذشته به 
دلیل تحریم ها در  بازپرداخت تعهدات خارجی 
خود  عملکرد مناسبی نداشته اندکه این امر سبب 
شده بسیاری از موسسات مالی خارجی مشارکت 
به تسویه بدهی  را منوط  در طرح های جدید 
های گذشته و اخذ تضامین الزم برای پروژه های 
جدید نمایند و تا رفع مشکل مذکور شرکت های 

بیمه گذار نیز استقبال در خور توجهی در زمینه 
همکاری در این بخش از خود نشان نخواهند داد. 
5- تشریفات بوروکراتیک و اداری و محدودیت 
خارجی  گذاری  سرمایه  جذب  در  قانونی  های 
لذا الزم است سازمان های  تاثیر بسزایی دارد. 
مرتبط در این زمینه به طور دقیق و کارشناسی 
وارد عمل شده و فضای مد نظر سرمایه گذاران 
خارجی را فراهم نمایند. 6- اتخاذ سیاست های 
متوازن و با ثبات ارزی و ریالی در زمینه تعیین 
نرخ  گذاری،  سرمایه  های  هزینه  و  بهره  نرخ 
به همراه  را  اقتصادی  ثبات  ارز که  نرخ  و  تورم 
دارد عامل بسیار تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه 
گذاران خارجی جهت حضور در کشور می باشد. 
7-  بازدهی پایین تولید و تشدید آن در شرایط 
رکود فعلی همراه با بهره وری پایین نیروی کار از 
جمله عواملی است که با وجود نیروی کار ارزان و 
منابع فراوان، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 
ایران را نسبت به بسیاری از کشورها ُکند و انگیزه 
سرمایه گذار خارجی را کاهش می دهد. 8- در 
سرمایه گذاری  جذب  با  رابطه  در  هنوز  کشور 
خارجی اتفاق نظر جامع و کامل دیده نمی شود. 
و  رشد  جهت  در  ضروری  امری  را   آن  برخی 
توسعه اقتصادی و برخی آن را نوعی وابستگی می 
دانند که در این رابطه الزم است وحدت رویه ای 

حاکم شود.
 9- عدم اتخاذ سیاست حمایتی بلند مدت از 
صنعت فوالد و پایین بودن بازده سرمایه نسبت 
انجام شده در  به سرمایه گذاری های سنگین 
از  حتی  را  گذاری  سرمایه  انگیزه  صنعت  این 

سرمایه گذاران داخلی هم سلب نموده است. 
لذا باید با ارائه مشوق های حمایتی از جمله ارائه 
تسهیالت بدون بهره و مشوق های صادراتی بلند 
مدت و ... اعتماد سرمایه گذاران در این بخش 

بیش از پیش جلب شود. 

محمود 
اکبری

معاون فروش و 
بازاریابی فوالد 
مبارکه اصفهان

سرعت گیرهای جذب سرمایه گذاری خارجی در 
صنعت فوالد ایران
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 مدیرعامـل مجتمـع فـوالد البـرز غرب 
در گفتگـو بـا چیـالن بـا اشـاره بـه لـزوم 
شـفاف سـازی محیـط کسـب و کار بـرای 
گفـت:  گـذاری خارجـی  جـذب سـرمایه 
دولـت باید حمایت های الزم را از سـرمایه 
گـذاران داخلـی انجـام دهـد تـا سـرمایه 
گـذاران خارجـی هـم ترغیـب به سـرمایه 

گـذاری شـوند.
احمـد سـعدی افـزود: بـه منظـور جـذب 
سـرمایه گـذار خارجی باید شـاهد شـفاف 
سـازی  و اصـالح قوانیـن مالیاتـی، بانکـی 

و کار باشـیم. دولـت بایـد مقـررات بانکی و 
نقـل و انتقال ارز را تسـهیل کنـد تا افرادی 
کـه قصـد سـرمایه گـذاری دارنـد، امـکان 
نقـل و انتقـال اصـل پول یا سـود ناشـی از 
سـرمایه گـذاری خـود را به راحتی داشـته 
باشـند. در غیـر ایـن صـورت نمی تـوان به 
رشـد سـرمایه گـذاری خارجـی در کشـور 

بود. امیـدوار 
مدیرعامـل مجتمـع فـوالد البـرز غـرب از 
جملـه مـوارد مهم دیگـری کـه در ترغیب 
و تشـویق سـرمایه گـذاران الزم اسـت را 
فراهم کردن زیرسـاخت های الزم دانسـت 
و اظهار داشـت: زمین مناسـب، تامین آب، 
بـرق، گاز و مسـائل محیـط زیسـتی از آن 
دسـت زیرسـاخت هایی می باشـد که باید 
در جهـت حمایـت تولیـد و سـرمایه گـذار 
باشـد. دولـت همچنین بایـد اطالعات الزم 

و کافـی را در اختیـار سـرمایه گـذاران قرار 
دهـد برای مثال اینکه سـرمایه گـذاری در 
چـه زمینـه هایی بهتـر و کارآمدتر اسـت و 

کـدام حوزه ها اشـباع اسـت.
سـعدی بـا تاکیـد اینکـه هنـوز انتظـارات 
از برجـام حاصـل نشـده گفـت: سـرمایه 
گـذاران هنـوز آن اعتمادی که باید نسـبت 
بـه ایران به عنوان یک کشـور اسـتراتژیک 
و مهـم در منطقـه و قـدرت اول خاورمیانه 
داشـته باشـند، ندارند و محتاطانـه با ایران 
برخـورد مـی کننـد و اگر ایـن رونـد ادامه 
یابـد، سـرمایه گذاری خارجی مناسـبی در 
کشـور اتفاق نخواهد افتـاد. البته رفتارهای 
سیاسـی داخل کشـور را هم نباید فراموش 
کـرد کـه یکـی از موانـع جـذب سـرمایه 

گـذاری خارجی اسـت. 

احمد 
سعدی

 مدیرعامل 
مجتمع فوالد 

البرز غرب 

حمایت از سرمایه گذاران داخلی، خارجی ها را هم 
تشویق به سرمایه گذاری می کند

 مهنـدس مرتضی آقاجانـی، مدیرعامل 
فلـزات  و  معـادن  مهندسـی  شـرکت 
)MME( معتقـد اسـت در ابتـدای امر باید 
بـه منابـع خـرد و حضور سـرمایه گـذاران 

کوچـک تـر قانـع بود تـا موجبات تشـویق 
و اطمینـان سـرمایه گـذاران کالن فراهـم 
شـود. وی طـی یادداشـتی بـه چیـالن به 
راهکارهـا و چالـش هـای جـذب سـرمایه 
گـذاری خارجـی در صنعـت فـوالد ایـران 

پرداختـه اسـت:
راهکارهـای جـذب سـرمایه گـذار از چند 
منظـر  از  اول  اسـت  تامـل  قابـل  جنبـه 
بـازار جهانـی و جذابیـت سـرمایه گـذاری 
در فـوالد و دیگـری فراهـم بـودن الزامات 
از  ایـران  در  خارجـی  گـذاری  سـرمایه 

طـرف کشـورهای خارجـی و نیـز فراهـم 
بـودن بسـتر جـذب و هدایت این سـرمایه 

گـذاری هـا.
در هـر سـه ایـن مـوارد چالش هـا و بعضا 
فرصـت هـا و راهکارهایـی نیز وجـود دارد 

تـا بتواند کارسـاز باشـد.
علیرغـم افـت و رکـود جهانـی و کاهـش 
قیمـت هـا و عرضـه مـازاد در بـازار فوالد، 
ایـران بـا دارا بـودن پتانسـیل هـای بالقوه 
و افـق پسـابرجام در اجـرای پـروژه هـای 
عمرانـی و صنعتـی، مـی توانـد بـه عنوان 

مرتضی 
آقاجانی 

مدیرعامل 
 MME شرکت

سرمایه گذاری کالن خارجی مستلزم گذر زمان و ایجاد 
شرایط جدید است
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صنع داشـته باشـد را از جمله موضوعاتی دانسـت 
که سـبب جـذب سـرمایه گذار خواهد شـد 
و ادامـه داد: مـوارد ذکر شـده در حال حاضر 
آن گونـه کـه باید در کشـور ما فراهم نشـده 
و همچنین مـراودات بانکی بعد از تحریم ها 
آن گونـه کـه انتظـار مـی رفت مهیا نشـده 

است.
 شـرایط همکاری با بانک هـای خارجی هم 
هنـوز روان نشـده و بهبـود نیافتـه کـه این 
موضـوع بـر عملکـرد جـذب سـرمایه گـذار 

خارجـی در بـازار ایـران اثرگذار اسـت.
وی تصریـح کـرد: با این حـال صنعت فوالد، 
صنعتـی اسـت کـه بسـیار مسـتعد جـذب 
سـرمایه گـذاری اسـت چـون بـازار مصرف 
ایـران در سـال هـای آتـی رونـق بهتـری 
خواهـد یافـت. نرخ سـرانه مصرف فـوالد به 
ازای هـر نفـر در ایـران 230 کیلوگرم اسـت 
درحالـی کـه در کشـور درحـال توسـعه ای 
نظیـر ایران ایـن رقم باید بـه 450 کیلوگرم 

در سـال افزایـش یابد.

وی در پایـان ایـن را نیـز اظهـار داشـت که 
در سـال هـای آینـده بـا توجـه بـه توسـعه 
صنعـت فـوالد در ایـران، اولویت نخسـت با 
تولیدکنندگان داخلی اسـت و سـرمایه گذار 
خارجـی از طریق سـرمایه گـذاری در تولید 
مـی توانـد محصـول خـود را در بـازار ایـران 

فروختـه و ورود پیـدا کند.
ورود  بـرای  را  راه  ایـران  بـازار  رو  ایـن  از   

بسـت. خواهـد  خارجـی  محصـوالت 
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صنعتی  و  معدنی  شرکت  مدیرعامل 
فوالد سنگ مبارکه اصفهان در گفت و گو 
در  که  هایی  شرکت  شناسایی  چیالن  با 

سابقه  معدنی  صنایع  و  معدن  های  حوزه 
اولویت  از  یکی  را  دارند  گذاری  سرمایه 
دانست  خارجی  گذار  سرمایه  جذب  های 
گذاران  سرمایه  جذب  منظور  به  گفت:  و 
عالوه بر شناخت درباره شرکت های فعال 
در حوزه سرمایه گذاری و نیز فعالیت های 
به  خوبی  به  هدف  بازارهای  باید  معدنی، 
آن ها شناسانده شود.سید محمد  هادیان 
خاطرنشان کرد: جذب سرمایه گذار خارجی 
یکی از راه های اجرای طرح های توسعه ای 
شرکت ها است و شرکت معدنی و صنعتی 

فوالد سنگ مبارکه اصفهان که در چهارمین 
و صنایع  معادن  وری  بهره  جایزه  همایش 
معدنی که از سوی سازمان توسعه و نوسازی 
)ایمیدرو(  ایران  معدنی  صنایع  و  معادن 
های  از شرکت  یکی  عنوان  به  شد  برگزار 
مورد  و  وری شناخته  بهره  در حوزه  فعال 
تقدیر هم قرار گرفت، مذاکرات اولیه ای برای 
جذب سرمایه گذاری در طرح های توسعه 
ای خود داشته است که امیدواریم به زودی 
اخبار موفقیت های آن را به جامعه صنعتی 

کشور اعالم کنیم. 

سید محمد  
هادیان

 مدیرعامل 
فوالد سنگ 

مبارکه اصفهان

بازارهای هدف به سرمایه گذاران خارجی شناسانده شود 

یکـی از حـوزه هـای مصـرف فـوالد طـی 
از  آینـده شـناخته شـود.  چندیـن سـال 
ایـن رو تولیـد فـوالد در داخل کشـور و با 
اسـتفاده از منابـع داخلی مزیت محسـوب 
شـده و جـزو اولویت هـا در جهت رفع نیاز 
داخلـی بـوده و بایـد از نظـر قانونـی تحت 

حمایـت دولـت قـرار گیرد.
البتـه با تکیـه بر این بـازار مصـرف، تولید 
فـوالد ایـران مـی توانـد سـهم صادراتـی 
مصـرف  و  تولیـد  بـا  متناسـب  را  خـود 

منطقـه در اختیـار داشـته باشـد.
از سـوی دیگر انتظار برای برداشـته شـدن 
یـک بـاره محدودیت هـا و ایجـاد تضامین 
سـرمایه گـذاری کالن خارجـی در داخـل 
مـا  از  را  هایـی  فرصـت  تاکنـون  کشـور، 
گرفتـه اسـت. در حالـی که  در شـروع امر 
مـی تـوان از منابعی نه چندان وسـیع و با 
قبول نـرخ متناسـب برای حضور سـرمایه 
گـذارن کوچـک تر ولـی آماده تر اسـتفاده 
نمـود البتـه ایـن موضـوع خـود مسـتلزم 

برنامـه ریـزی جهـت شناسـایی و هدایـت 
و کنتـرل ایـن سـرمایه ها اسـت.

اسـتفاده از این سـرمایه های خـرد نه تنها 
موجـب توسـعه صنعـت فـوالد مـی شـود 
بلکـه موجـب ایجـاد اطمینـان و تشـویق 
سـرمایه گـذاران کالن تر هم خواهد شـد. 
همچنیـن هـر چـه تعـداد و تنوع سـرمایه 
گذاران فراگیرتر باشـد فضاسـازی مناسب 
تـری نیز برای حمایت از سـرمایه، توسـعه 
و سـودآوری آن ایجـاد می شـود و خود به 
خـود فضـای رقابتی بـا وجود رکـود فعلی 

جهانـی، در ایـران ایجاد می شـود.
حاضـر  حـال  در  کالن  گـذاری  سـرمایه 
خارجـی  طرفیـن  توجـه  مـورد  بسـیار 
آن  شـدن  اجرایـی  امـا  اسـت  داخلـی  و 
مسـتلزم ایجـاد شـرایطی بـرای شکسـتن 
فضـای محـدود کننـده و سـدهای ایجـاد 
شـده اسـت کـه بهتریـن آن ورود عملـی 
بـه جـذب سـرمایه خارجـی در هـر اندازه 

اسـت. ای 

عـالوه برایـن بحـث فراهـم کـردن بسـتر 
جـذب و هدایـت سـرمایه گـذاران بایـد از 
دو جنبـه مورد بررسـی قـرار گیـرد اولین 
و گـردش  تضمینـی  ورود  امـکان  جنبـه 
سـرمایه اسـت و دوم و مهمتـر از مـورد 
نخسـت، هدایـت آن در مسـیر تولیـد بـا 
ارزش افـزوده و ایجـاد اشـتغال و توسـعه 
از هـر دو جنبـه شـاهد  باشـد کـه  مـی 
تـالش های وسـیع از طرف همه سـازمان 
هـا، ارگان هـا و نهـاد هـا و بخـش هـای 

خصوصـی تـا بدیـن جـا بـوده ایـم. 
رفـت و آمـد و حضور تیم هـای اقتصادی، 
داخلـی  و  خارجـی  صنعتـی  و  تجـاری 
تـالش  و  متنـوع  نامـه  توافـق  امضـای  و 
خارجـی هـا بـرای حفـظ اولویـت در بازار 
ایـران و تـالش داخلـی هـا برای شـراکت 
و اتصـال بـه برندهـای خارجـی، فرصتـی 
و  ریـزی  برنامـه  بـا  کـه  مناسـب  اسـت 
مدیریـت مـی تواند بصورت کامـال بهره ور 
در خدمـت صنعـت فـوالد قـرار گیرد. 

ی½در½
ی½خارج

ب½سرمایه½گذار
ی½جذ

موانع½و½راهکارها
ت½فوالد½ایران

صنع

 اساسـی تریـن نیـاز سـرمایه گـذاران 
داخلـی و خارجی، زیرسـاخت ها هسـتند. 

از طرفـی پیش بینی سـود قابل دسـترس 
برای سـرمایه گذاران و نیز امنیت سیاسـی 
و اقتصـادی از دیگر پیـش نیازهای حضور 
و جـذب سـرمایه گذاری اسـت کـه در هر 
دوی ایـن مـوارد در کشـور، چالـش هـای 

عمیقـی حس می شـود.
بـرای مثـال در بحـث پیـش بینـی سـود 
سـرمایه گـذاری ها، تغییـرات و نوسـانات 

نـرخ ارز در کشـور قابـل تخمیـن نیسـت. 
همچنیـن دولت درصـد بسـیار ناچیزی از 
مابـه التفـاوت نـرخ ارز را بیمه مـی کند و 
عمـده سـرمایه گذاری ها را تحت پوشـش 

بیمـه ای قـرار نمـی دهد.
بنابرایـن تضعیف ارزش ریـال در برابر دالر 
چالـش بسـیار بزرگی اسـت که بر سـر راه  

سـرمایه گذاری خارجی اسـت. 

احمد دنیانور

مدیرعامل 
مجتمع فوالد 

جنوب  

اولویت با تامین پیش نیازهای جذب سرمایه گذاری 
خارجی است
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هومان خواجه 
نصیری

معاون معدنی گروه 
صنعتی بازرگانی 

ایران اروپا    

 نمایندگی رسمی 
Outotec درایران

7 راهکار اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت فوالد ایران

 مهـم تریـن عواملـی کـه مـی تواننـد 
بـه  خارجـی  گـذاری  سـرمایه  جـذب  در 
صنایـع کشـور از جملـه صنعت فـوالد موثر 
باشـند عبارتنـد از امنیت کافی، تسـهیالت 
ثبـات  دولتـی،  هـای  ضمانـت  انگیزشـی، 
سیاسـی و اقتصـادی، سـودآوری منطقـی، 
معرفـی موثـر فرصـت هـا و ظرفیـت هـای 
کشـور و تبعا بهبـود کارنامه جذب سـرمایه 

گـذاری خارجـی در کشـور.        
بنابرایـن نمـی تـوان تنها بـا روی خـوش و 
فراخـوان هـای مکـرر ولـی بـی پشـتوانه به 
ورود سـرمایه خارجـی بـه صنایـع کشـور     
دل بسـت. باید واژه "سـرمایه گذار خارجی" 
بـه درسـتی در نظـام سیاسـی، اقتصـادی، 
اجتماعـی و مذهبـی معنـا و حمایت شـود. 

اگـر کمـی روی عوامـل فـوق الذکـر تامـل 
کنیـم بـه ایـن نتیجـه خواهیـم رسـید که 
برای جـذب سـرمایه گـذاری خارجی هنوز 
راهـی نسـبتا طوالنـی پیـش رو داریـم و 
مجبـور هسـتیم اقدامـات متعـددی را در 
راسـتای جلب توجه سـرمایه داران مختلف 
و کاهـش رتبه ریسـک سـرمایه گـذاری در 
کشـورمان انجـام دهیـم که از جملـه آن ها 

مـی تـوان بـه مـوارد ذیـل اشـاره کرد: 
1( شناسـایی افـراد، شـرکت هـا و سـازمان 
هـای سـرمایه گـذار در خـارج از کشـور که 
تردیدی در سـوابق و توانمندی آنان نیسـت 

)گـروه های سـرمایه گـذار موثر(.
2( اسـتفاده از مشـاوران برجسـته داخلی یا 
خارجی در مذاکـرات تخصصی با گروه های 
سـرمایه گـذار موثر در کنار معرفی پیوسـته 
و صادقانـه وضعیت فعلـی، برنامه های آتی و 

فرصت های سـرمایه گذاری در کشـور.
3( بـه روز رسـانی و توانمنـد سـازی ارکان 
مالی و بیمه ای کشـور جهـت تعامالت بین 

پیشرفته.  المللی 
رفـع  سـودآوری،  و  امنیـت  تضمیـن   )4
محدودیت هـای غیر ضروری، رعایت شـأن 

و منزلـت سـرمایه گـذار خارجـی بـا اصالح 
متناسـب مقـررات. 

از کشـورهای موفـق در  بـرداری  الگـو   )5
اصـالح  و  گـذار خارجـی  جـذب سـرمایه 
اثربخـش قوانین بازرگانی و تجارت کشـور و 
ارائه تسـهیالت رقابتی و ضمانـت های الزم 
بـا برقـراری ارتباطـات علمی و کارشناسـی 

بلنـد مدت بـا آن کشـورها.
6( تـالش همـه ارکان کشـور بـرای پرهیـز 
هوشـمندانه از تنـش هـا و مجـادالت غیـر 
سـازنده در فضای سیاسـی داخلی و خارجی 

کشور.
تکنولـوژی  از  اسـتفاده  بـه  پایبنـدی    )7
بـه جـای  پایـدار و معتبـر جهانـی  هـای 
پذیـرش تکنولـوژی هـای ارزان و کـم فروغ 
چینـی، روسـی و حتی اروپای شـرقی )رتبه 
بندی سـاالنه شـرکت هـای پیشـرو در ارائه 
تکنولـوژی هـای پایـدار در پایـگاه اینترنتی 
www.global100.org قابل مشـاهده 

مـی باشـد(.   
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صنع نکتـه دوم کـه در مقدمـه نوشـتار مطـرح 
شـد، موضـوع امنیـت سیاسـی-اقتصادی 
مشـکالت  سیاسـی  ابعـاد  در  مـا  اسـت. 
عدیـده ای داریـم و تاکنـون نتوانسـته ایم 
اعتمـاد بازارهـای مالـی جهانـی را جلـب 
کنیـم و در بعـد اقتصـادی هـم از امنیـت 
خوبـی برخـوردار نیسـتیم. دسـتورالعمل 
هـای موجـود پیـش بینـی افـق سـرمایه 
گـذاری در ایـران را برای موسسـات اعتبار 
سـنجی مشـکل کـرده اسـت چراکـه این 
پذیـر  سـرمایه  بررسـی  بـرای  موسسـات 
بـودن کشـورها، شـاخص هایـی را مـورد 
بررسـی قـرار مـی دهنـد کـه متاسـفانه 
در تمـام ایـن شـاخص هـا دچـار نوسـان 

هسـتیم. 
پـس مـی تـوان دیـد کـه الزمـه جـذب 
سـرمایه گـذار، جلـب اعتمـاد طـرف های 
خارجـی، آن هـم از طریـق نشـان دادن 
ثبـات اقتصـادی سیاسـی بـه دنیـا اسـت.
قـرار دادهایـی کـه بعـد از برجـام در ایران 
شـده  منعقـد  خارجـی  هـای  طـرف  بـا 
عمدتـا قراردادهـای کوتـاه مدتی هسـتند 

کـه بـرای فروش تجهیـزات یا خریـد مواد 
اولیه بوده و هیچ سـرمایه گـذاری طوالنی 
مدتـی بـه خصـوص در صنایع مـادر اتفاق 
نیفتـاده اسـت؛ چـون افـق روشـنی را در 
سـرمایه گذاری خارجی نمـی بینیم. البته 
بعـد از برجـام دنیـا بـه نحـوه رفتـار ایران 
تاحـدودی اعتمـاد کـرده و اکنـون بـرای 

بـاور ایـن موضـوع نیازمنـد زمان اسـت.
ایـن درحالـی اسـت که کشـور روسـیه در 
سـال 2015 حتـی با وجود رکـود موجود، 
سـرمایه گـذاری 28 میلیـارد دالری را در 
صنایـع مـادر در اروپـا انجـام داد یـا چین 
در همـان سـال سـرمایه گـذاری خـود را 
در اروپـا بـه 37 میلیـارد دالر و در آمریـکا 
بـه 53 میلیـارد دالر رسـاند.البته ذکرایـن 
موضـوع هـم ضـروری اسـت کـه جـذب و 
جلـب اعتمـاد طـرف هـای خارجـی زمان 
بـر اسـت چـون طـی سـال هـا، اعتمـاد 
جامعـه بیـن المللـی و سـرمایه گـذاران را 

از دسـت داده ایـم.
امـا در مجمـوع در یـک افـق بلنـد مـدت 
شـاهد رونـق خواهیـم بـود امـا فعـال زیـر 

سـاخت هـا و شـاخص هـای الزم را بـرای 
و  نداریـم  هـا  گـذاری  سـرمایه  جـذب 
نیازمنـد زمـان همـراه بـا یک فضـای آرام 

هسـتیم.
سـازی  ایمـن  فرآینـد  بایـد  همچنیـن 
سـرمایه گـذاری هـا هـم انجـام شـود که 
شـامل اصـالح قوانیـن بـه ویـژه اصـالح 
قوانیـن مالیاتـی و قوانین سـرمایه گذاری 
خارجـی و نـه تصویـب دوبـاره آنها اسـت. 
عـالوه برایـن انجـام حمایـت هـای الزم و 
ارائه تسـهیالت و امکانات ویژه به سـرمایه 
گـذاران فعلی، مـی تواند عاملـی در جهت 
جذب سـرمایه گـذاری های جدید باشـد.
در تمـام دنیـا در شـرایط رکود، بـا اصالح 
قوانیـن مالیاتـی فشـار را از تولیدکننده بر 
مـی دارنـد کـه بـا اعمـال قوانیـن خـاص 
در نظـام بانکـی مـی تـوان بـه ایـن نقطـه 
رسـید. در کشـور ما با وجـود آنکه مقامات 
بـر رکـود اذعـان مـی کننـد امـا قوانیـن 
حمایتـی نـه از منظـر مالیاتی و نـه از نگاه 
نـرخ بهـره و سـرمایه گـذاری در کشـور 

وضـع نمـی کنند.
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مقدمه
فوالد به عنوان مهم ترین و پرمصرف ترین کاالی پایه صنعتی و دومین 
کاالی پرتقاضای جهان پس از نفت، یکی از موتورهای اصلی در رشد 
و توسعه کشورها به شمار می رود. امروزه فوالد سنگ بنای صنایع و 
رشته  های بزرگ و اشتغال زایی مانند صنعت ساختمان، خودروسازی، 
هواپیما، قطار و کشــتی ســازی، عمران و سدسازی، صنایع نظامی 
و ده ها صنعت بزرگ دیگر را تشــکیل می دهد. از این رو نوســانات و 
تغییرات قیمت آن به دقت و حساسیت فراوان از سوی مجموعه های 

مرتبط پی گیری و رصد می شود. 
در ایران نیز فوالد پرتقاضا ترین کاالی صنعتی است و بیشترین حجم 
معامالت را در اختیار دارد. بیشــترین حجم و ارزش واردات کاال به 
کشور نیز در سال های اخیر همواره به فوالد و محصوالت آن اختصاص 
داشته است. همچنین بعد از محصوالت نفتی و پتروشیمی، محصوالت 
فوالدی بیشــترین حجم صادرات را به خود اختصاص داده  اند. فوالد 
جزو اولین کاالهای پذیرش شــده در بورس کاالی ایران اســت که 
معامالت نقدی آن از ســال 1382 در بورس فلزات تهران آغاز شد و 
با ادغام بورس های فلزات و کشاورزی، معامالت آن در بورس کاالی 
ایران پی گرفته شد. هم اکنون نیز بیشترین حجم معامالت فیزیکی 
بورس کاالی ایران به این کاالی پایه صنعتی اختصاص دارد و طیف 
گســترده ای از محصوالت فوالدی در این بورس مورد دادوستد قرار 
می گیرد. در سال 1394 در مجموع 6/7 میلیون تن انواع محصوالت 
فوالدی به ارزش 92 هزار میلیارد ریال در بورس کاالی ایران معامله 
شــده است که این نشان دهنده سهم 31 درصد این گروه کاالیی از 

کل محصوالت معامله شده در بازار فیزیکی بورس است.
بررسی بازار های جهانی و بازار داخلی فوالد نشان می دهد با توجه به 
عوامل متعدد تاثیرگذار بر قیمت فوالد در کشــور اعم از قیمت های 
جهانی، نرخ ارز، قیمت انرژی و هزینه ی عوامل تولید و نوسان پذیری 
این عوامل، پوشش ریسک ناشــی از نوسانات قیمت این کاال، برای 
متقاضیان و حتی عرضه کنندگان از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 

است.
تغییرات قیمت فوالد علی الخصوص در سال های اخیر نیاز به ابزارهای 
مدیریت ریسک مبتنی بر بازار را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
فوالد پررنگ تر کرده است. بررسی بازارهای بین المللی نشان می دهد 
در ده سال اخیر ابزارهای مشتقه توانسته اند جای خود را در بازار فوالد 
پررنگ تر نمایند. به عنوان مثال ســال 2008 میالدی بورس فلزات 

لندن و بورس بازرگانی شــیکاگو برای اولین بار در جهان معامالت 
قرادادهای آتی فوالد را راه اندازی نمودند. به دلیل دشــواری هایی که 
در خصوص استانداردســازی این کاال و تنوع بسیار زیاد محصوالت 
فوالدی وجود دارد، بورس های کاالیی در خصوص پذیرش فوالد به 
عنوان دارایی پایه قراردادهای مشــتقه، با احتیاط بیشتری برخورد 
نموده اند و به همین دلیل سابقه معامالت این کاال در بورس ها کمتر از 
10 سال است. با این حال از بورس های معتبر جهانی بورس سنگاپور، 
شانگ های و دبی نیز معامالت مشتقه محصوالت فوالدی را راه اندازی 
کرده اند که نشان می دهد بازار قراردادهای مشتقه محصوالت فوالدی 

در بورس ها در حال گسترش می باشد.
با توجه به رویکرد جهانی و تاکید مقامات ارشد شرکت  بورس کاالی 
در خصــوص راه  اندازی معامالت قراردادهــای آتی فوالد در بورس 
کاالی ایران، به منظور آشــنایی بیشــتر فعاالن بازار فوالد، در این 
مقاله به منظور آشــنایی ذی نفعان بازار فوالد با قراردادهای آتی در 
بورس های کاالیی، مشخصات این قراردادهای در بورس های معتبر 

دنیا بررسی شده اند.
1- بورس فلزات لندن

بورس فلزات لندن معامالت قراردادهای آتی بیلت فوالدی را در  سال 
2008 آغاز کرد. حجم معامالت این قراردادها در سال 2011 بیش از 
15 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و از 191 هزار قرارداد در 
سال 2010 به 219 هزار قرارداد معادل 14میلیون تن در سال 2011 
افزایش یافت و از آن سال به بعد حجم معامالت فوالد در این بورس 

روند کاهشی داشته است.
معامالت قراردادهای آتی فوالد در بورس فلزات لندن به ســه شکل 
انجام می گیــرد: معامالت حراج حضوری، معامــالت الکترونیک و 

معامالت تلفنی)میان اعضا(.
در این بورس صرفا کاالهای شرکت هایی در این معامالت قابل تحویل 
خواهد بود که نام آنها در لیست شرکت های مورد تایید بورس فلزات 

لندن قرار داشته باشد. 
بورس فلزات لندن از ســال 2015 میالدی معامالت میلگرد و ورق 
فوالدی را نیز راه اندازی کرده اســت. انــدازه این قراردادها ز10 تنی 

می باشد. هر دو این قراردادهای به صورت نقدی تسویه می شوند.
2- بورس تجاري شیکاگو

بــورس کاالي نیویورک که پس از ادغام با بورس تجاري شــیکاگو 

قراردادهای½مشتقه½فوالد½در½
بورس½های½کاالیی

 دکتر جواد فالح 
رئیس اداره مطالعات و سنجش ریسک شرکت بورس کاالی ایران

بورس
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به عنوان یکی از بورس های این گروه فعالیت می کند،  
از ژانویه ســال 2009 معامله قراردادهاي آتي فوالد را 
بر روي شــاخص قیمت ورق گرم فــوالدي در منطقه 
  Midwestآمریکا آغاز کرده است. منطقه Midwest
یکي از 4 منطقه جغرافیایي آمریکا شامل 12 ایالت است 
که در شمال این کشور واقع شده است. بازار داخلي ورق 
فوالدي در آمریکا را 12 تولیدکننده بزرگ این محصول 
تامین مي کنند که تولیدات آنها ساالنه از 50 میلیون تن 
فراتر می رود و در این میان تولید ورق گرم در آمریکا به 
20 میلیون تن مي رسد که به این ترتیب این کاال 40 
درصد مصرف ورق فوالدی را در آمریکا در اختیار دارد. 
معامالت فیزیکي در بازار ورق فوالدي آمریکا از طریق 
زنجیره هاي عرضه، مراکز خدماتــي، توزیع کنندگان، 

تاجران و مصرف کنندگان نهایي صورت مي گیرد. 
بورس تجاری شــیکاگو در تعیین قیمت تسویه روزانه 
قراردادهای آتی ورق گرم فوالدی عوامل زیر را دخالت 

می دهد:
معامالت انجام شده در تاالر الکترونیک بورس  �

)Globex( کاالی نیویورک
اطالعات قیمتی از معامــالت خارج از بورس  �

 )OTC(
اطالعات قیمتی به دست آمده از سایر منابع  �

قابل اعتماد و دقیق
تسویه نهایی این قراردادها مبتنی بر قیمت شناور1 انجام 
می گیرد. قیمت شناور برای هر ماه قرارداد نیز برابر است 
 CRU با متوسط تمام ارزیابی های قیمتی که از شاخص
 U.S. Midwest Domestic Hot-Rolled Coil

Steelبرای آن ماه انجام شده است. در واقع قراردادهای آتی ورق فوالدی در بورس تجاری شیکاگو در زمان سررسید با ارزیابی های قیمتی که 
از سوی 2CRU ارائه می گردد، تسویه می شود.

1. Floating Price
CRU .2 یک موسسه مستقل تحقیقاتی در آمریکاست که در سال 1969 تاسیس شد. یکی از مهم ترین فعالیت های این موسسه ارائه ارزیابی های قیمتی در حوزه کاالهای معدنی، فلزی و شیمیایی است که این ارزیابی ها 
مبتنی بر معامالت نقدی این محصوالت در بازارهای مختلف انجام می گیرد. ارزیابی های قیمتی CRU در قالب شاخص هایی که توسط این موسسه تعریف شده است به صورت هفتگی و در هر چهارشنبه اعالم می شود. 

برخی از این شاخص های قیمتی در حوزه محصوالت فوالدی عبارتند از 
US Midwest Hot-rolled coil
US Midwest Cold-rolled coil
US Midwest Plate
Italian Hot-rolled coil
German Hot-rolled coil

جدول½1½-½مشخصات½قراردادهای½آتی½شمش½فوالدی½در½بورس½فلزات½لندن

براي قراردادهاي نقدي تا سه ماهه تحویل به صورت روزانه خواهد بود. براي قراردادهاي سه تا شش ماهه تحویل هر چهارشنبه تاریخ هاي تحویل
خواهد بود. براي قراردادهاي 7 تا 15 ماهه تحویل در سومین چهارشنبه هر ماه خواهد بود. 

دالر در هر تنواحد اندازه گیري

دالرواحد پول

حداقل نوسان قیمت روزانه

حراج حضوري )Ring( – تحویل یکجا )Outright(: 50 سنت 
تحویل چند محموله اي )Carries(:10 سنت

معامالت الکترونیک )LMESelect( - تحویل یکجا و چند محموله اي: 10 سنت
معامالت تلفني )Inter-office( - تحویل یکجا و چند محموله اي 10 سنت

65 تن با رواداري 3/5+-اندازه هر قرارداد

شبکه جهاني انبارهاي مورد تایید بورس فلزات لندن براي بیلت فوالديمحل تحویل

محصول قابل تحویل باید در لیست برندهاي مورد تایید بورس فلزات لندن باشد.برندها

جدول½-2½مشخصات½قراردادهاي½آتي½شاخص½ورق½گرم½فوالدي½در½بورس½تجاری½شیکاگو

HRعالمت قرارداد

CME GLOBEX  CME CLEARPORTمحل معامالت

ساعت معامالت 
) به وقت نیویورک(

CME GLOBEX از یکشنبه تا جمعه ساعت 6 عصر
الی 5:15 روز بعد 

CME CLEARPORT از یکشنبه تا جمعه ساعت 6 عصر
الی 5:15 روز بعد

20 تناندازه قرارداد

دالر آمریکا و سنت در هر تنواحد اندازه گیري

حداقل تغییرات 
قیمت هر سفارش

یک دالر در هر تن ) 20 دالر در هر قرارداد(

قیمت هاي شناور

قیمت شــناور برای هر ماه قرارداد برابر است با متوسط تمام 
 CRU U.S. Midwest ارزیابی های قیمتی که از شاخص
Domestic Hot-Rolled Coil Steelبــرای آن ماه 

انجام شده است.

معامالت هر قرارداد در روز کاري قبل از آخرین چهارشــنبه زمان انقضای قرارداد
ماهي که قرارداد در آن تسویه مي شود، متوقف مي شود

معامالت براي قراردادهایي در 24 ماه متوالي انجام مي گیردماه های تحویل

مالينحوه تسویه

رفرنس قرارداد در 
کتاب قوانین

920

این قراردادها تابع مقررات بورس کاالي نیویورک هستندمقررات بورس
www.cmegroup.com :منبع



70

3-  بورس ملي کاال و مشتقات هند
معامالت قراردادهاي آتي فوالد در بورس ملي کاال و مشــتقات هند در مارس 2005 آغاز شــد. اما این قراردادها از زمان راه  اندازي تاکنون 

دستخوش تغییرات زیادي شده است. 
جدول 3 - مشخصات قرارداد شمش فوالدي در بورس ملي کاال و مشتقات هند

شمش فوالد  )Steel Long  (نام کاال

انبار قاضي آباد، معاف از کلیه مالیات ها و عوارضمحل تحویل

10 تنحجم قرارداد

500 تنحداکثر حجم هر سفارش

روپیه بر تنواحد اندازه گیري

10 تنواحد تحویل

حداقــل تغییــرات قیمت هر 
10 روپیه در هر تنسفارش

استاندارد کاال
)مشخصات کیفي(

اندازه
inch 2/1 4 * 2/1 3

ترکیب کربن
حداکثر 0/3 درصد

منگنز
حداکثر 0/4درصد

گوگرد
حداکثر 0/06 درصد

فسفر
حداکثر 0/09 درصد

گوگرد + فسفر
حداکثر 0/4 درصد

وزن
حداقل 90 کیلگرم در هر شمش

طول
حداقل 48 اینچ در هر شمش

کاالی قابل تحویل باید مبتنی بر استاندارد 2830 سازمان استاندارد هند باشد

سایر گریدهای قابل تحویل

)Mild Steel Ingot( شمش فوالدی
inc 4/1 4 * 4/1 3 : اندازه

سایر مشخصات باید عینا همانند مواردی که در باال توضیح داده شده، باشد
)Mild Steel Billet( بیلت فوالدی

اندازه: 100*100 تا 130*130 میلیمتر
طول: 6 متر +- 300 میلیمتر

بیلت فوالدی باید عاری از هرگونه زوائد مضر بر روی سطح آن باشد

3+- یا 5 تن، هر کدام که کمتر باشدنوسان در مقدار تحویلی

قاضی آباد ) تا 50 کیلومتری محدوده شهری قاضی آباد(محل تحویل

سایر محل های تحویل
 MandiGobindgarh, Raipur, Mumbai, Chennai,

Jharsuguda,Durgapur, Jaipur
)تا 50 کیلومتری محدوده شهری هر کدام(
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شمش فوالد  )Steel Long  (نام کاال

ساعات معامالتی
دوشنبه تا: ساعت 10 صبح تا 11:30 عصر

شنبه: 10 صبح تا 2 بعد از ظهر
بورس می تواند ساعات معامالتی را با اعالم قبلی تغییر دهد

دوره تحویل 
)Tender Period(

دوره تحویل از پنجم هر ماه که قرارداد در آن سررسید می شود، آغاز می شود.
چنانچه تاریخ تحویل T  باشد عملیات تسویه در تاریخ T+2 یعنی دو روز بعد انجام خواهد 

گرفت.

بستن قرارداد

تسویه و پایاپای نمودن قراردادها با آغاز دوره تحویل به صورت تحویل اجباری هر کدام از 
موقعیت های تعهدی باز توسط فروشنده در تاریخ T+2 به خریدار مربوطه انجام می شود.
در صورت سررسید شدن قرارداد تمام موقعیت های باز الزاما باید به تحویل منجر شود.

عدم تحویل کاال یا عدم دریافت آن مشمول جریمه بر اساس آیین نامه های داخلی بورس 
خواهد بود

حداکثر نوسان قیمت روزانه

حداکثر نوسان قیمت روزانه 4٪+- خواهد بود. چنانچه نوسان قیمت در طول روز به سقف 
مجاز روزانه برســد، یک دوره اســتراحت 15 دقیقه ای به بازار داده می شود. در این مدت 
معامالت در محدوده مجاز قیمتی، ادامه خواهد داشــت. پس از این مدت، ســقف مجاز 
تغییرات روزانه قیمت به اندازه 50 درصد یا 2+- درصد افزایش می یابد. چنانچه نوسان قیمت 

سقف 6 درصدی را نیز لمس کند، بورس اجازه نوسان بیشتر از آن را نخواهد داد.

ســقف مجــاز موقعیت هــای 
معامالتی

اعضا: 600 هزار تن یا 15 درصد موقعیت های باز، هر کدام که بیشتر بود
غیراعضا: 120 هزار تن

حداقل وجه تضمین اولیه

5 درصد. چنانچه افزایش یا کاهش قیمت ها به بیش از 20 درصد قیمت تســویه 90 روزه 
معامالت برسد، یک وجه تضمین مازاد 4 درصدی نیز به وجه تضمین اولیه اضافه خواهد 
شد. چنانچه قیمت افزایش یافته باشد این مبلغ را باید خریدار و چنانچه کاهش یافته باشد 

باید فروشنده مبلغ اضافی را بپردازد.

کسر/صرف

گرید اصلی
گرید جانشین

کسر/صرف
شمش فوالدی

inch 2/41*2/31
شمش فوالدی

inch 4/41*4/31
بدون کسر و صرف

بیلت فوالدی
صرف: 700 روپیه در تن

عالوه بر کسر/صرف گرید، کسر/صرف محل نیز بر قراردادها قابل اعمال خواهد بود
www.ncdex.com :منبع
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جدول 4 - مشخصات قراردادهای آتی میلگرد در بورس طال و کاالی دوبی

10 تناندازه قرارداد

میلگرددارایی پایه

BS 4449 (1997) W 460 B Type 2مشخصات کاال

به صورت ماهانه با حداکثر سررسید 4 ماههماه های تحویل

اولین پنجشنبه ماه تحویلآخرین روز معامالتی

دالر آمریکا در هر تنواحد اعالم قیمت

یک دالر در هر تن )10 دالر در هر قرارداد(حداقل تغییرات قیمت هر سفارش

100 قراردادحداکثر حجم هر سفارش

دوشنبه تا جمعهروزهای کاری

10 صبح تا 18 ) به وقت دوبی(ساعات معامالت

600 دالر در هر قرارداد) این مبلغ قابل تغییر است(وجه تضمین اولیه

در زمان نوســان شدید قیمت، به تشــخیص بورس وجه تضمین اضافی وجه تضمین اضافی
دریافت می شود

در خــالل آخرین 4 روز معامالتی هر قــرارداد یک وجه تضمین 1200 وجه تضمین زمان تحویل
دالری به ازای هر قرارداد از مشتریان دریافت می شود

کل محموله باید واجد استانداردها و مشخصات تعیین شده توسط بورس نوسان در مقدار تحویلی
باشد و هیچگونه رواداری برای تحویل قابل پذیرش نیست

چهار روز بعد از آخرین روز معامالتیدوره تحویل

www.dgcx.ae :منبع
6- بورس آتی شانگ های

بورس آتی شانگهای نیز میلگرد را عنوان دارایی پایه قراردادهای آتی فوالد انتخاب کرده است.
جدول 5 - مشخصات قرارداد آتی میلگرد فوالدی در بورس آتی شانگ های

میلگرد فوالدیدارایی پایه

10 تناندازه قرارداد

یوان در هر تنواحد اعالم قیمت

یک یوان در هر تنحداقل نوسان روزانه قیمت

حداکثر 5+- درصد نسبت به قیمت تسویه روز قبلسقف مجاز نوسان قیمت روزانه

ژانویه تا دسامبرماه های قرارداد

9 صبح تا 11:30 و 13:30 تا 15ساعات معامالت

پانزدهمین روز ماه تحویلآخرین روز معامالتی

5 روز بعد از آخرین روز معامالتیدوره تحویل
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میلگــرد آجدار مبتنی بر اســتاندارد GB1499.2-2007 ســازمان جهانی گرید قابل تحویل
استاندارد در رده  HRB400 یا HRBF400 و ابعاد 16، 18، 20 ،22 و 25

میلگــرد آجدار مبتنی بر اســتاندارد GB1499.2-2007 ســازمان جهانی گریدهای جایگزین قابل تحویل
استاندارد در رده  HRB355 یا HRBF355 و ابعاد 16، 18، 20 ،22 و 25

انبارهای معرفی شده توسط بورسمحل تحویل

7 درصد ارزش قراردادوجه تضمین اولیه

300 تنحداقل میزان تحویل

فیزیکیروش تحویل
www.shfe.com.cn :منبع

جمع بندی و پیشنهاد
اهمیــت فوالد برای اقتصادی ملی از یک طــرف و نیاز بازار به ابزارهای 
مدیریت ریسک قیمت از سوی دیگر لزوم راه اندازی معامالت قراردادهای 
مشــتقه محصوالت فوالی در بورس کاالی ایــران را دو چندان کرده 
است. بررسی بورس های معتبر جهانی نشان می دهد در 10 سال اخیر 
این بوررس ها اقدام به راه اندازی این معامالت نموده اند. مطالعات نشان 
می دهد هر سه محصول عمده بازار فوالد شامل شمش، میلگرد و ورق 
به عنوان دارایی پایه قراردادهای آتی در بورس ها قرار گرفته اند. با توجه 
به این که از میان محصوالت فوالدی در ایران، میلگرد بیشــترین تعدد 
در تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را داراســت و هم اکنون چندین 
شــرکت دولتی و خصوصی در کشور اقدام به تولید میلگرد می کنند و 
طرح های تولیدی متعددی نیز در دست اجرا است که این تعدد گسترده، 
درجه انحصار در این بازار را کاهش داده، امکان دخالت سازمان یافته در 
قیمت گذاری ها را از فعاالن بازار این کاال به حداقل می رســاند، میلگرد 
قابلیت باالیی برای راه اندازی قراردادهای آتی دارا می باشــد.  با توجه به 
تجربه بورس های دیگر، عالوه بر ضرورت پوشش ریسک قیمت، دالیل 
و ضرورت های متعدد دیگری نیز برای راه اندازی قراردهای آتی میلگرد 
فوالدی در بورس کاالی ایران قابل طرح است که مجموعه این دالیل را 

می توان به شرح زیر مطرح کرد: 
مهم ترین خاصیت قراردادهای آتی پوشش ریسک ناشی از  «

نوســان قیمت هاست. هر یک از طرفین خریدار، فروشنده 
و بازرگان می توانند با حضــور در این بازار، خود را در برابر 
نوسانات قیمتی که در آینده اتفاق خواهد افتاد، بیمه کنند. با 
توجه به عوامل متعدد تاثیرگذار بر قیمت فوالد اعم از عوامل 
طرف عرضه و تقاضا، ریسک قیمت این کاال نیز افزایش یافته 

و الزم است تدبیری برای این مساله  اندیشیده شود.
قیمــت گذاری فــوالد همانند بســیاری از کاالهای دیگر  «

مســتقیما از نرخ ارز تاثیر می پذیرد. نرخ ارز در ســال های 
90 و 91 نوســان بســیار زیادی را تجربه کرد و پول ملی 
ایــران در این مدت بخش قابل توجهی از ارزش خود را در 
مقابل ارزهای مهم جهان از دست داد. همین مساله موجب 
شــد سیاست ارز تک نرخی که به مدت 10 سال در کشور 
جریان داشت، از اعتبار ساقط شود. هم اکنون به جز کاالهای 
ضروری غذایی و دارویی، هیچ کدام از کاالهای وارداتی دیگر، 
ارز با نرخ مرجع دولتی دریافت نمی کنند لذا طبیعی است 
که قیمت این کاالها مرتب در معرض نوسان روزانه نرخ ارز 
خواهد بود. در نتیجه الزم اســت فعاالن بازار کاالهایی که 
نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت آنها دارد - از جمله فوالد 

- راهکاری برای پوشش ریسک خود در برابر نوسانات نرخ 
ارز اتخاذ کنند. مهم ترین و موثرترین راهکار در این زمینه 

راه اندازی قراردادهای آتی بر پایه فوالد خواهد بود.
دولت به عنوان سیاستگذار و مجری تنظیم بازار آهن نیازمند  «

ابزارهایــی برای پیش بینی و تحلیل بازار این کاال در آینده 
اســت. قراردادهای آتی فوالد، راهنمای روشنی برای نشان 
دادن وضعیــت بــازار این کاال و انتظارات فعــاالن بازار در 
ماه های پیش رو در اختیار دولت قرار می دهد. منحنی قیمت 
آینــده1 در معامالت قراردادهای آتی بورس کاالی ایران هر 
روز به دولت خواهد گفت که وضعیت قیمت های آتی در این 
بازار پیش بهین2 است یا پس بهین3. دولت نیز با رصد روزانه 
معامالت و قیمت ها و بر مبنای اطالعاتی که از این معامالت 
کسب می کند می تواند نسبت به برنامه ریزی برای ماه های 
آینده بازار فوالد و اتخاذ سیاست های الزم از جمله تسهیل یا 
تشدید واردات، اولویت ارائه تسهیالت به واحدهای تولیدی 

و ... اقدام کند.
فوالد جزو نخستین کاالهای پذیرفته شده در بخش معامالت  «

فیزیکی بورس کاالی ایــران بوده و از حجم معامالت قابل 
توجهی در این بورس برخوردار است. معامالت محصوالت 
فوالدی در بازار سنتی نیز دارای قدمت بسیار زیادی است و 
هر روز قیمت در این بازار بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا 
و بر مبنای قیمت هایی که در بورس به ثبت رسیده است، 
کشف می شود. از این رو وجود بازارهای سنتی فعال فوالد 
و نیز معامالت بورس کاال، این ظرفیت را ایجاد می کند که 
یکی از شــروط مهم راه اندازی قراردادهای آتی میلگرد در 

ایران تا حد زیادی برقرار است.
در تمــام قراردادهای مشــتقه، حضور ســرمایه گذاران و  «

بازارسازان در کنار فعاالن اصلی این بازارها ضروری و اجتناب 
ناپذیر است. حضور سرمایه گذاران یا سفته بازان با پذیرش 
ریسک قیمت خریداران و فروشــندگان در بازار قراردادها 
مشتقه، منجر به تســهیل و افزایش نقدشوندگی مبادالت 
در این بازار می شــود. این حضور البته این فرصت را برای 
سرمایه گذاران نیز فراهم می آورد که از نوسانات قیمتی این 

بازار بهره مند و منتفع شوند.

1. Forward Curve
2. Contango
3. Backwardation
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يادداشت

پيامبــر اعظم )ص( فرمودند كه "ال معاش له ال معاد له" و امروز ايران 
اسالمي ما در يكی از دوران هاي سخت اقتصادي قرار دارد و چند سالي 
است كه اقتصاد مقاومتي برای برون رفت از اين وضعيت مطرح مي شود.

عده اي از دولتی ها مفهوم اقتصاد مقاومتی را فقط براي سخنراني ها و 
بهره برداري سياسي سر مي دهند. عده ايي ديگر در اقتصاد مقاومتي به 
دنبال باال بردن قدرت مقاومت در اقتصاد و نوعی اقتصاد رياضتی هستند 
ولي اقتصاد مقاومتي را بايد به مقاوم كردن اقتصاد و مؤلفه هاي آن براي 
داشتن زندگي بهتر تعريف نمود و باال بردن قابليت مقاومت اقتصاد در 
ايران به دســت نخواهد آمد مگر با جراحي بزرگ اقتصاد ايران و همانا 
برنامه ريزي و اجراي صحيح طرح تحول اقتصادي.  حال در سال اقتصاد 
مقاومتي، اقدام و عمل از مجلس دهم و مستقلين انتظار مي رود شرايط 
را براي انجام اين جراحي بزرگ و همه جانبه مهيا نموده و دولت را در 
مسير اجراي طرح تحول اقتصادي حمايت نمايند و اميد است مجلس 
دهم واقعا پايه گذار اقدام و عمل در مقاوم سازي اقتصاد اين مرز و بوم 
باشد. در حال حاضر، ديگر مشكالت كالف سر در گم تحريم و معضالت 
بين المللي به لطف خداوند متعال و داريت رهبر معظم انقالب و هدايت 
دولت گريبانگير كشور نيست و يا كم رنگ تر شده است. هر چند در طرح 
تحول اقتصادي تحريم ها اثر پر رنگ و بازدارنده نداشته و اگر به موقع 
و صحيح اجرا شده بود اقتصاد ما مقاومت بيشتري در مقابله با تحريم 
ها و معضالت بين المللي داشت وآاسيب پذيري كشور بسيار كمتر بود 
ولي به هر حال آن زمان هاي طاليي گذشت و در مقابل تحريم هاي 
كاغذي به دليل مقاوم نبــودن اقتصادمان لطمات زيادي خورديم.  به 
دليل نداشتن قابليت مقاومت در اقتصاد و نياز به دالرهاي نفتي مجبور 
به دور زدن تحريم ها و پرداخت هزينه هاي سنگيني شديم. اگر صرفا 
به جاي باال بردن حجم توليدات صنعتي از قبيل خودرو، فوالد و سيمان 
و هزاران كاالي ديگر به كيفيت فعاليت اقتصادي هم توجه مي كرديم 
و آن جراحي بزرگ اقتصادي را در دوران سازندگي و قبل رشد مصرف 
گرايي در كشور انجام شده بود آيا امروز كشور در شك تحريم ها اينگونه 
در كما فرو مي رفت؟! سرمايه گذاران بين المللي بيمارهاي اقتصاد ما را 
به خوبي مي دانند و مي بينند كه ما در وضعيت مناسبي نيستيم و جلو 
نخواهند آمد. اقدام موثري از طرف سرمايه گذاران در اقتصاد ما صورت 
نخواهد گرفت مگر آنكه حداقل شروع مسير اصالحات اقتصادي و تحول 

در وضعيت اقتصاد ما درك نمايند. 

علی محمدزمانی
مدیرعامل شرکت صبا فوالد زاگرس

مریم دهقان 
عضو هیئت مدیره شرکت صبا فوالد زاگرس

جراحی½اقتصادي½پیش½شرط½جذب½
سرمایه½گذاری

اهمیت½واحد½تحقیق½و½توسعه½در½
شرکت½های½فوالدی

شاخص هاي سخت افزاري و دارايي هاي مشهود كه قباًل در جايگاه يك بنگاه 
اقتصادي نقش تعيين كننده داشت جاي خود را به نوآوري، خلق محصوالت 
جديــد و دارايي هاي نرم افزاري داده اســت. اگر ديروز ثروتمندترين افراد دنيا 
آن هايي بودند كه منابع مالي بيشــتري در اختيار داشتند نظير راكفلرها، امروز 
ثروتمندترين مردم دنيا دانش مدارها و كارآفرين ها هستند مانند بيل گيتس، 
استيو جابز، ريچارد برنسون و..... لذا توسعه اقتصادي دنياي امروز برپايه نوآوري 
ها و خالقيت و اســتفاده از دانش استوار است. اين اقتصاد را اقتصاد مبتني بر 
دانــش يا اقتصاد دانش محور می نامند. در اين اقتصاد، صنايعی دانش محور 
هســتند كه توســعه يافته و از توان اقتصادي بااليي برخور دار باشند. رابطه 
سرمايه گذاري در امر تحقيقات و توليد علم و رابطه توليد علم با توان اقتصادي 
كارخانجات دارای يك رابطه مستقيم است. بكارگيري دانش و مديريت علمی 
در هر كارخانه ای زير بناي نوآوري و خالقيت  هاســت. بنابراين الزمه رشد 
اقتصادي در دنياي امروز توسعه واحدهای توليد دانش، فّناوري و مهارت هاي 
فني است كه مهمترين آن ها واحد تحقيق و توسعه می باشد. همان طور كه 
اشاره شد، رشد بهره وری در سازمان ها و صنايع، از اهداف مهم در كسب مزيت 
رقابتی و خلق ارزش افزوده در كليه واحدهای كسب و كار می باشد. به دليل 
نقش موثر كارخانجات فوالدی در توسعه صنعت فوالد كشور و همچنين ايجاد 
ارزش افزوده و مزيت رقابتی كشورها در بازارهای جهانی، وجود "واحد تحقيق 
و توسعه" از اهميت ويژه ای برخوردار است. لذا پس از ارزيابی عوامل محيطی 
صنعت، اعم از زيست محيطی، اجتماعی، سياسی، فناوری و... با ارائه نوآوری 
و طراحی مفهومی سازگار با شرايط بومی كشور و انتقال اثر بخش فناوری در 
واحدهای تحقيق و توســعه صنعت فوالد خصوصا در بعد زيست محيطی و 
فناوری، بهبود بهره وری و افزايش توليد و كيفيت محصول، كنترل و مديريت 
انرژی، مكانيزه كردن سيستم مديريت نگهداشت و در نهايت كاهش هزينه 
های تمام شده توليد با برگشت سرمايه گذاری های صورت گرفته می توان 
گام بلندی در اين صنعت برداشت. همان طور كه به ويژگي هاي "اقتصاد دانش 
محور" اشاره شده و می بايست كارآفرين به عنوان نيروي محركه اصلي مورد 
توجه قرار  گيرد. در اين نظام اقتصادي نوآوران، صاحبان فكر و ايده سرمايه هاي 
اصلي يك بنگاه اقتصادي و از عوامل اصلي توسعه پايدار محسوب مي شوند. 
باتوجه به موارد ذكر شده و در راستای بهبود صنعت فوالد، بر ضرورت توسعه 
و ترويج فرهنگ كارآفريني و تحقيق و توسعه تاكيد مي شود چراكه در دنياي 
امروز بزرگترين سرمايه هاي يك بنگاه اقتصادي نيروی انسانی خالق و برنامه 

ها و طرح های جديد آن ها هستند.
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 عباسعلی شمس
مدیر حسابرسی داخلی مجتمع فوالد خراسان

10½راهکار½استراتژیک½برای½
کاهش½بهای½تمام½شده½
محصوالت½تولیدی½

تحلیل و مقاله

امـروزه در  بنگاه هـای تولیـدي کـه هـر لحظه دسـتخوش تغییرات شـده 
و برپیچیدگي هایـش افـزوده  مي گـردد، همراهـي و غنـي سـازي فرهنگ 
صرفـه جویـی و اصـالح الگـوی مصـرف از یـک سـو و کاهش بهـاي تمام 
شـده کاالهـا و خدمات از سـوی دیگـر، به عنـوان راهبردي مهـم درجهت 
حفـظ منافـع و رقابـت پذیـري مطرح شـده و موجبـات بقاي بنـگاه هاي 

اقتصـادي را در بلندمـدت فراهـم مـی نماید.
شـرکت هاي تولیـدي از هر نوع و انـدازه، ناگزیر به انجـام اقدامات اصالحی 
الزم در راسـتای  بهبـود کارایـي و اثربخشـي مـی باشـند. ایـن نیـاز باعث 
شـده کـه مدیـران بـراي گسـترش و کسـب سـهم عمـده اي از بـازار بـه 
تغییـر رویکردهـاي مدیریتـي روی آورده، موجبـات توسـعه فعالیت هـاي 
خـود را فراهـم نماینـد. آنچـه مسـلم اسـت اینکـه در  حال  حاضـر تجارت 
در محیطـي رقابتـی و غیرقابـل پیش بینـي صـورت مي پذیرد و شایسـته 
اسـت راهکارهـاي خـالق و پویـا و اجرایـي نمـودن آنها به صورت مسـتمر 

بـه کار گرفته شـود.
در سـال هاي اخیـر سـازمان ها بـا درک این موقعیت در جسـتجوي یافتن 
راهکارهاي مناسـب در اسـتفاده مؤثر و اثر بخش از منابع، به سـوی اصالح 
الگـوی مصـرف روی آورده انـد؛ هر چنـد کـه در ایـن مسـیر با مشـکالت و 

چالش هایي روبرو هسـتند.
در ادامـه بـه بررسـی اهـم موضوعاتـی کـه بـر کاهـش بهـای تمـام شـده 

محصـوالت اثـر گذارنـد، می پردازیـم:

1(½پیاده½سـازی½نظـام½بودجه½جامع½و½تجزیـه½و½تحلیل½انحرافات½
و½کنترل½مسـتمر½هزینه½ها

یکی از بهترین ابزارهای اعمال کنترل مسـتمر هزینه ها، پیاده سـازی نظام 
بودجـه جامـع در تمامـی ابعـاد سـازمان می باشـد. پیش بینـی هزینه های 
تولیـد بـرای یک دوره معیـن از طریـق بودجه بندی براسـاس ورودی ها در 
سـطوح مختلف بـه انتخاب بهتریـن راه حل از میـان راه حل های مطروحه 
کمک شـایانی کرده و از طریق تجزیه و تحلیل انحرافات و تهیه گزارشـات 
تفریـغ بودجـه دوره ای می توانـد مدیریـت را بـرای برنامه ریـزی، کنترل و 
ارزیابـی مسـتمر نتایـج مجهـز و زمینـه را بـرای کاهـش بهای تمام شـده 

محصـوالت فراهم نماید. 

2(½توجـه½بیشـتر½بـه½سیسـتم½های½حسـابداری½مدیریـت½و½بهـای½
تمـام½شـده½بـا½هـدف½بهبـود½مبانـی½تصمیم½گیری

هـدف اصلـی راه اندازی سیسـتم حسـابداری مدیریت آغـاز فصل جدیدی 
در تهیـه و ارائـه اطالعـات مرتبط و سـودمند بـرای کمک بـه مدیریت در 
برنامه ریـزی، کنتـرل و تصمیـم گیـری عقالیـی برمبنـای مدل هـای علم 
روز درجهـت تحقـق اهـداف سـازمان، تجزیـه و تحلیـل اطالعـات مالی و 
غیرمالی و درنتیجه سـود منعکس شـده در گزارشـات مالی می باشـد. لذا 
ایـن سیسـتم با به روز رسـانی سیسـتم های اطالعاتـی و مالی و اسـتفاده از 
نظریه هـای جدیـد همچون فنـون ارزیابی متـوازن، بهبود مسـتمر، بهایابی 

برمبنـای فعالیـت و هـدف گامـی موثر در کنتـرل هزینه  خواهـد بود.
• بهایابی بر مبنای فعالیت

اگـر چیدمـان فرآینـد انجـام کار تغییـر کنـد هزینه ها نیز تغییـر مي کند، 
لـذا بـراي تعییـن قیمـت تمـام شـده نهایی یـک محصـول بایـد مجموع 

هزینه های سـربار به تفکیک فعالیت هاي دخیل در فرآیند و سـپس سـهم 
هـر محصـول از تک تـک فعالیت ها محاسـبه و بـا نرخ جذب هـاي متفاوت 

بـه آنها تخصیـص یابد. 
به طـور خالصـه رویکـرد و تکنیک بهایابي و مدیریت بـر مبناي فعالیت  نه 
یک روش حسـابداري قیمت تمام شـده بلکه یک ابـزار قدرتمند مدیریتي 

براي افزایش کارایي و اثربخشـي و در نهایت بهره وري سـازماني اسـت.
• بهایابی بر مبنای هدف

"بهایابـي برمبنـای هـدف یک ابـزار راهبـردي قوي اسـت کـه هزینه ها را 
در راسـتای دسـتیابی بـه سـود مورد انتظـار، قبـل از وقوع برنامـه ریزی و 

مي نماید." کنتـرل 
در واقـع بهایابـي بـر مبنای هدف تکنیکـي براي مدیریت سـود و مدیریت 
بهـای تمام شـده جهت رسـیدن به سـود مورد انتظار اسـت کـه مدیریت 
فراگیـر سـازمانی جهـت حفـظ بـازار و موقعیت تجـاری سـازمان در صدد 
اسـت بـا بهینه سـازی، آنالیز، طراحـی و تولیـد محصول، قیمت تمام شـده 

محصـول را به سـطحی برسـاند که سـود مـورد انتظار تامین شـود.

3(½مدیریـت½منابـع،½مـواد½اولیـه،½انـرژی½و½قطعات½در½راسـتای½
پیشـگیری½از½اتـالف½آن½و½تامیـن½بهینه

• تامین مالی
کمبـود نقدینگـي براي شـرکت هاي تولیدی بعنوان معضل بزرگي  بر سـر 
راه تولیـد مي باشـد. بـا توجه به سـاختار مالي کشـور، سـهل ترین راه براي 
تأمیـن نقدینگـي اسـتقراض از نظام بانکي اسـت لیکن پرداخـت نرخ های 
سـود بانکی فعلی براي تولیدکنندگان بسیار مشـکل و در مواردي غیرقابل 

پرداخت مي باشـد.
بنابرایـن یکـی از مـواردی کـه می توانـد در کاهـش بهای تمام شـده موثر 
باشـد نحـوه و زمـان تامیـن مالـی و همچنین مبانـی تسـهیم هزینه های 
مالـی مرتبـط خواهد بود. انتخـاب اینکه تامین مالی از طریـق کدام یک از 
روش های اسـتقراض، افزایش سـرمایه، انتشـار اوراق و ... و با چه شـرایط و 

نرخـی صـورت پذیرد عامل مهم و مسـتلزم بررسـی بنیادی اسـت
• ارزیابـی تامین کننـدگان ، برگـزاری مناقصـات و تامیـن بهینه 

بع منا
امـکان خریـد کاال و خدمـات از طریـق مناقصـه بـرای سـازمان منتـج به 
خریـد بـا قیمت و کیفیت مناسـب خواهد شـد. به دلیل رقابت شـدید بازار 
، شـرکت های پیشـنهاد دهنـده قیمـت اقـدام به کاهـش سـود در هنگام 

شـرکت در مناقصـات می نمایند.
عمـده هزینه هـای تولیـد، مواد اولیه اسـت کـه چنانچه از طریـق برگزاری 
مناقصـه ، مذاکـره و حتـی چانه زنـی و در صورت امکان خرید مسـتقیم از 
تولیدکننـدگان و بدون واسـطه انجام پذیـرد ، تاثیر قابل توجهی بر کاهش 

بهای تمام شـده محصوالت خواهد داشـت.
• برون سپاری 

برون سپاری به عنوان تفویض برخی از وظایف سازمان به اشخاص خارج از 
آن نشان دهنده نوعی استراتژی است که برای ارائه دهندگان خدمات در 
این حوزه که دارای تجربه و تخصص کافی هستند، برخی قابلیت ها را فراهم 

نموده و آن ها را به شرکای ارزشمندی برای سازمان تبدیل می کند.
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به طـور خالصـه بـرون سـپاری )بـا انتخـاب صحیـح( موجب می شـود که 
بسـیاری از فعالیت هـای بنـگاه بهتـر، سـریع تر و بـا قیمـت ارزان تـر انجام 

گردد.
•  نظام تولید به هنگام

تولیـد به هنـگام )JIT( ازطریـق برنامه ریـزی تولیـد بر مبنـای سـفارش، 
تغییـر چیدمـان کارخانـه به منظـور سـهولت جریـان سـاخت و تولیـد، 
مسـئولیت دادن به کارگران و پرورش کارگـران چند وظیفه ای، توجه ویژه 
بـه هنـر بازاریابی معکـوس و ارتباط مناسـب با تأمین کننـدگان مواداولیه 
درکاهـش هزینه هـای تولیـد موثـر خواهنـد بـود؛ کـه مجموعـاً کاهـش 
مقادیرخریـد، میـزان سـرمایه گذاری مواداولیـه و هزینه هـای انبـارداری را 

به دنبـال خواهـد داشـت.

4(½آمـوزش½و½توسـعه½فرهنگ½رشـد½و½بهره½وری½بـا½هدف½بهبود½
خص½ها شا

• اهمیت آموزش 
رسـیدن به اهداف سـازمان بسـتگی به توانائـی کارکنان در انجـام وظایف 
محولـه و انطبـاق بـا محیط متغیـر دارد. اجـرای آموزش و بهسـازی منابع 
انسـانی سـبب می شـود تا کارکنان بتوانند متناسـب با تغییرات سـازمانی 
و محیـط، به طـور موثـر فعالیت خود را انجام داده و بر کارآیی و اثر بخشـی 
خود بیفزایند. بر این اسـاس با بهبود سـطح شایسـتگی کارکنان، عملکرد 

سـازمان نیز بهبـود خواهد یافت.
• بررسی و بهبود شاخص های بهره وری 

بهـره وري اسـتفاده بهینـه از زمـان، امکانـات، سـرمایه و سـایر نهاده هـاي 
بایـد به طـور  موجـود در راسـتاي تحقـق اهـداف سـازمان می باشـد و 
پیوسـته و دقیـق نتایـج و شـاخص های آن در بخش های مختلف نسـبت 
بـه هدف هـای تعییـن شـده محاسـبه و منتشـر گـردد تـا نقـاط ضعف و 
قـوت، زمینه هـای بهبـود و میـزان اسـتفاده از منابع، به تفکیـک هربخش 
روشـن شـده و سرانجام رشـد اقتصادی مناسـب و کاهش بهای تمام شده 

محصول میسـر گـردد.

5(½ارتقای½سـطح½کیفیت½محصـوالت½و½خدمات½بمنظور½افزایش½
توان½رقابت½پذیـری½در½بازار

کیفیـت اولین شـرط رقابت پذیر شـدن محصـوالت اسـت. بهبود کیفیت 
باعـث می شـود کـه ضایعات نیـروی انسـانی و ماشـینی تبدیل بـه کاالی 
قابـل اسـتفاده گردد و نتیجـه آن، یک واکنش زنجیره ای اسـت که در این 

رونـد، قیمـت تمام شـده کاهـش یافته و شـرایط رقابت بهبـود می یابد.

6(نگرش½فرآیندی½با½هدف½بهبود½و½ارتقاء½سطح½ارائه½خدمات½
فرآیند گرایی سازمان را به درک بهتر و روشن تر از فعالیت های خود ترغیب 
می نماید و موجب کاهش هزینه ها و کوتاه تر شدن زمان چرخه های کاری 
به دلیل استفاده موثر از منابع می گردد. کنترل فرآیند ها به صورت مستمر 
موجب کاهش بهای تمام شده از طریق حذف فعالیت های زائد و غیر کارآمد 

و تسهیل و تسریع در امور می گردد.

7(توجـه½عمیق½به½سیسـتم½های½اطالعاتی½نویـن½و½ارتقاء½کیفیت½
اطالعات½

سیستم هاي سنتي حسابداري، بین مصرف منابع و نتایج به دست آمده 
به  تنها  برقرار کند و  ارتباط  یا غیرمستقیم نمي تواند  به صورت مستقیم 
جمع آوري هزینه هاي انجام شده مي پردازد. بنابراین حسابداران و مدیران 
مالی باید دیدگاه خود را تغییر داده و به جاي اندازه گیري مخارج برحسب 
منابع، به اندازه گیري هزینه ها برحسب خروجي و تولیدات با ارزش افزوده 
بیشتر روي آورند که بر این اساس مبناي معتبرتري براي تصمیم گیري در 

اختیار مدیران قرار خواهد گرفت.
 )kaizen( دراین رابطه بهره گیری از مهندسی ارزش، مشتری گرایی، کایزن
 ،)TQM(فراگیر کیفیت  مدیریت  نوآوری،  و  خالقیت  ایجاد  جهت  در 

بهره گیری ازهوش مصنوعی)AI(، تکنولوژی ربات، حلقه های کنترل کیفیت، 
سیستم نظام پیشنهادات، اتوماسیون، نظم و مقررات و رعایت رفتارسازمانی، 
سیستم جامع نگهداری و تعمیرات )TPM(، تولیدبه هنگام )JIT(، تولید 
ناب، خالقیت درتولید محصول اصلی و بسته بندی، قیمت گذاری اصولی، 
نظام توزیع و بازاریابی صحیح از اهم موضوعات قابل تأمل و بهره گیری 

درجهت کمک به کاهش قیمت تمام شده می باشد.

8(½½اسـتفاده½بهینـه½از½تمامـی½ظرفیت½هـا½و½شناسـایی½و½حـذف½
فعالیت½هـای½فاقـد½ارزش½افـزوده½بـا½کمـک½مهندسـی½ارزش½
هـدف مهندسـي ارزش از میـان برداشـتن هـر عاملـي اسـت کـه موجب 
تحمیـل هزینه هـاي غیرضـروري شـود، بي آنکـه آسـیبي بـه کارکردهاي 
اصلـي و اساسـي سیسـتم وارد آیـد. دسـتور کار مهندسـي ارزش، بهبـود 
مـداوم طراحي و اجرا اسـت. مهندسـي ارزش صرفاً برنامـه اي براي کاهش 

هزینه هـا نیسـت، بلـه روشـي بـراي حداکثر نمـودن ارزش مي باشـد.
می تـوان از عواملـی چون نـوآوری، کیفیت، قابلیت های مدیریـت، فناوری، 
ارزش نـام تجـاری، به عنـوان برخـی از شـاخصهای ایجـاد ارزش نـام بـرد. 
همچنیـن تولید به هنـگام )JIT( یکی از مصادیـق حذف فعالیت های فاقد 

ارزش افزوده می باشـد.
رعایـت نقطـه سـفارش و کنتـرل موجودی هـا و کاهـش حجـم انبار هـا و 
همچنیـن افزایـش ظرفیت تولید و یـا شـیفت های کاری) درصورت امکان 
( به منظـور سرشـکن شـدن هزینه های ثابـت به مقادیر بیشـتر و درنتیجه 
کاهـش بهـای تمام شـده هرواحد محصول نیـز ازعوامل اثرگـذار برکاهش 
هزینه خواب سـرمایه و هدفمندتر شـدن گردش مالی سـازمان می باشـد. 

9(½½ایجـاد½نظـام½هـای½ارزیابـی½عملکـرد½و½اسـتفاده½از½نتایـج½
حسابرسـی½عملکـرد

تصمیم گیـري،  بـه  کمـک  عملکـرد  ارزیابـی  نظـام  هـدف  به طورکلـي 
بازنگـري و بازخـورد در سـطوح مختلـف سـازمان بـوده و فقـدان آن در 
ابعـاد مختلـف، اعـم از ارزیابـی در اسـتفاده از منابـع و امکانـات، کارکنان، 
اهـداف و اسـتراتژی ها؛ به عنـوان عاملـی بیمـاری زا بـرای سـازمان قلمداد 
می شـود. کاهـش اسـتراتژیک هزینه هـا و بهبود عملکـرد عبارت اسـت از 
جریـان شناسـایی حوزه هـای نـاکارا و نیازمنـد بهبود و سـپس حذف عدم 
کارایی هـا، ضایعات و بهبود همه جانبه در زنجیره ایجاد ارزش در سـازمان. 
حسابرسـی عملکـرد بعنـوان راهکاری بـرای ارزیابـی نظام منـد در تعیین 
کارآیـی، اثربخشـی و صرفه اقتصادی فعالیت ها و ابزار مهمـی برای ارزیابی 
عملکـرد مدیـران و نظام پاسـخگویی، کنتـرل و در نتیجـه موجب کاهش 

هزینه هـا در سـازمان  می گردد.

و½ پرداخـت½ نظـام½ و½ قوانیـن½ برخـی½ اصـالح½ پیشـنهاد½ ½ ½)10
مشـاغل مجـدد½ سـازمان½دهی½

در شرایط رکود برخی شرکت ها شروع به تعدیل و کاهش نیروی انسانی خود 
می نمایند. اما در این شرایط شرکت های آینده نگر به  جای کاهش نیرو، 
سازمان دهی مجدد فعالیت های جدید را دنبال می کنند، از فرصت رکود 
اقتصادی برای جذب نیروهای خالق، متخصص و حرفه ای استفاده نموده و 
زمینه رشد با ثبات شرکت را در سال های آتی فراهم می نمایند. زیرا با خروج 

از رکود اقتصادی این شرکت ها در وضعیت رشد قرار خواهند گرفت. 
بازنگري در قوانین کار و تامین اجتماعی، ایجاد انعطاف پذیري در به کارگیری 
نیروي کار، توسعه مشاغل   پاره وقت و برون سپاری، استقرار نظام دستمزد 
مبتني بر بهره وري در بنگاه ها اصالح تدریجي   تعرفه هاي وارداتي، نوسازي و 
اصالح ناوگان و   زیرساخت هاي حمل و نقل، توسعه و تجهیز بنادر، گمرکات 
از جمله موارد اثر گذار بر قیمت تمام شده خواهد بود که اصالح و بازنگری 

موارد ذکر شده از وظایف دولت و مجلس شورای اسالمی می باشد. 
با این وجود نمي توان انتظار داشت که نهضت کاهش قیمت تمام شده در 
یک دوره کوتاه مدت اجرایي شود اما به طور قطع با تدوین برنامه هدفمند و 
متناسب با هر سازمان، پیگیری آن به طور مستمر و مشخص شدن وظایف 

هر بخش مي تواند به اجرایی شدن موضوعات فوق کمک شایانی نماید. 
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تهدیدها و فرصت های ایران در جذب سرمایه گذاری حوزه فوالد 
چیست؟

شناسایی½عوامل½داخلی½و½خارجی½
جذب½سرمایه½گذاری½

در½صنعت½فوالد
  امیر صباغ

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی در صنعت فوالد ایران از دو منظر فضای بین المللی و فضای داخلی کشور مورد بررسی قرار 
گرفته است و در هر فضا به چالش ها، فرصت ها و راهکارهای جذب سرمایه گذاری در این حوزه پرداخته شده است.

شـرایط جذب سـرمایه گذار در صنعت فوالد تابع دو محیط اسـت، 
محیـط بیرونی یـا بین المللی و محیط داخلی کشـور.

o½½شـرایط½و½اقتضائـات½محیـط½بین½المللـی½در½جذب½
فوالد گذاری½ سـرمایه½

چالـش هـای بیـن الملـل: اصلی تریـن چالـش حوزه 
بیـن الملـل، مـازاد 400 میلیون تنـی در فـوالد چین 

. ست ا
در محیـط بیـن المللی مهمترین چالش صنعت فـوالد، بحران مازاد 
ظرفیـت فـوالد در چین می باشـد. مازاد 400میلیون تنـی در فوالد 
چیـن یکـی از عوامـل اصلـی سـقوط قیمـت هـای فـوالد در دنیا و 
عامـل افـت قیمـت و کاهـش سـرمایه گذاری جدیـد در ایـن حوزه 
اسـت. بسـیاری از بانـک ها و موسسـات اعتبارسـنجی بیـن المللی 
از موضـوع ظرفیـت هـای مـازاد اظهـار نگرانـی کـرده و همزمـان با 
افزایـش ریسـک و کاهش رتبـه اعتباری فوالدسـازان، گرفتن اعتبار 
و وام از بانـک هـا برای شـرکت های فوالدی دشـوارتر شـده اسـت.
ظرفیـت تولیـد فـوالد چیـن در حـال حاضـر یـک میلیـارد و 200 
میلیون تن بوده و قرار اسـت این کشـور در سـال جاری 45 میلیون 
تـن از ظرفیـت خـود بکاهد و تا 5 سـال آینده نیـز 100 میلیون تن 
دیگـر از آن ظرفیـت حـذف نمایـد. چین بـرای اجرایی نمـودن این 
هـدف بودجـه ای 15.3 میلیـارد تومانی در نظر گرفته اسـت. عالوه 
بـر لـزوم کاهـش ظرفیت، الزم اسـت بـه گونـه ای احـداث واحدها 
و ظرفیـت هـای جدیـد در چیـن مدیریـت شـود که بدیـن منظور 
دولـت آن کشـور فعـال مجـوز احـداث واحدهـای جدیـد را محدود 

نموده اسـت.
تعـداد واحدهـای فـوالدی چین بسـیار زیـاد بـوده و رقابـت در این 
صنعـت بـاال می باشـد کـه یکـی دیگـر از عوامـل افت قیمـت این 
محصـول اسـتراتژیک و کاهش سـرمایه گذاری بین المللـی در این 
حـوزه می باشـد. بـرای مقابله بـا این تهدیـد، چین به دنبـال ادغام 
واحدهای فوالدسـازی می باشـد تا ضمن رشـد بهره وری و کاهش 
هزینـه و رقابـت در ایـن حـوزه، مدیریـت ظرفیت مـازاد را با چالش 
کمتـری اجرایـی نمایـد. ادغـام 2 شـرکت BaoSteel و Wuhan و 
تشـکیل یـک غـول فـوالدی 70 میلیون تنـی بـا ارزش بـازار 16.3 

میلیـارد دالر در همیـن راسـتا صورت مـی گیرد.
در اروپـا نیـز ایـن ادغـام هـا در حـال پیگیری بوده و شـرکت اسـار 
هند به دنبال ادغام با شـرکت تیسـن کروپ آلمان اسـت که نهایتا 
بـا کاهـش رقابـت و مدیریـت بهتر عرضـه، می تواند ضمـن تقویت 
قیمـت و سـودآوری این صنعت، محیط بین المللـی آن را نیز بهبود 

بخشد.
افزایش سـد تعرفه واردات فوالد: وضع تعرفه گمرکـی واردات فوالد، 
بعضا 3 رقمی از طرف بسـیاری از کشـورها از قبیل آمریکا، اتحادیه 
اروپـا، هنـد، ویتنـام، مصر و ترکیـه و ... به بهانه دمپینـگ و با هدف 
حمایـت از تولیـد فوالد داخلـی بوده که این موضـوع عامل تضعیف 
بـازار بیـن المللی صنعت فوالد شـده اسـت. این مسـئله ای بسـیار 
جـدی بـوده و عامل تنش روزافزون در گسـترش تجـارت جهانی در 

سـایر زمینه ها شـده است. 

فرصـت هـای حـوزه بیـن الملـل فـوالد: ارزان بودن 
قیمـت مـواد اولیـه مهـم تریـن مزیت صنعـت فوالد 

محسـوب می شـود.
 بـا وجـود چالـش هـای زیـادی که فـوالد در فضـای بیـن الملل با 
آن مواجـه اسـت، ایـن صنعـت از فرصت هـای زیادی نیـز بهره می 
گیـرد. شـاید مهمتریـن ایـن فرصت هـا، پایین بودن سـطح قیمت 
مـواد اولیـه شـامل سـنگ آهن و زغالسـنگ باشـد که عاملـی برای 
رشـد دوچنـدان سـودآوری فوالدسـازان همزمان با رشـد قیمت ها 

در سـال 2016 به شـمار مـی رود. 
عملکـرد سـه ماهـه دوم فوالدسـازان دنیـا به بورس نشـان می دهد 
که بسـیاری از شـرکت ها شـاهد رشـد 2 رقمی و یا بعضا 3 رقمی 
در تحقـق سـود خالـص نسـبت به سـال گذشـته مـی باشـند و در 
آخریـن موردهـا پوسـکو – غـول فوالد کـره جنوبی اعـالم نمود که 
سـود خالـص ایـن شـرکت 89 درصـد افزایـش یافتـه و سروسـتال 
روسـیه نیـز گـزارش 125 درصد رشـد سـود خالص خـود را تقدیم 
سـهامداران بورس مسـکو نمـود. حتـی بزرگترین فوالدسـاز آمریکا 
Nucor نیـز اعـالم کـرده کـه 87 درصد رشـد سـود دارد که نشـان 
مـی دهـد صنعـت فـوالد آمریـکا از رکـود چنـد سـاله خارج شـده 

است.
ایـن عملکردهـای فـوق العـاده مـی توانـد عاملـی بـرای بازگشـت 
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اطمینـان بـه صنعت فوالد در دنیا و ورود سـرمایه گـذاران جدید به 
ایـن حـوزه بـوده و یـک فرصت فـوق العاده اسـت.

رشـد بهـره وری فوالدسـازان: در فضـای بیـن المللـی فرصت 
دیگـر ایـن صنعت رشـد بهـره وری اسـت. عموما این صنعـت را به 
عنـوان یـک صنعت سـرمایه بر می شناسـند و اسـتفاده از ظرفیت 
هـای خالـی )بهـره وری( می توانـد منجر به کاهش هزینه سـرمایه 
گـذاری و رشـد تصاعـدی سـود شـود. در ایـن بحـث بسـیاری از 
شـرکت ها کار را شـروع کرده اند و موفق نیز بودند و فرضا شـرکت 
سروسـتال روسـیه موفق شـده قیمت هر تن اسـلب را از 350 دالر 
در سـال 2013 بـه 177 دالر در سـال جـاری کاهـش دهد که یک 
موفقیـت جدی بـوده و منجر به بهبود نگاه سـرمایه گذاران عمومی 

بـه ایـن صنعت می شـود.
سـایر فرصت هـای جهانی: از جملـه فرصت هـای دیگر صنعت 
فـوالد مـی تـوان بـه کاهش قیمـت انـرژی، کاهـش هزینـه حمل 
دریایی )شـاخص بالتیک( و افزایش سـرمایه گذاری زیرسـاختی در 
کشـورهای دنیـا بـا توجه بـه نرخ بهـره بانکی و تـورم پایین اشـاره 

کرد.
برآوردها نشـان می دهد که بهره بانکی پایین در کشـورهای توسعه 
یافتـه و چیـن باعـث شـده که بسـیاری از پـروژه های زیرسـاختی 
اقتصـادی شـده و اجرایـی شـوند. در حـال حاضـر، کشـورهای دنیا 
سـاالنه 2160 میلیـارد دالر پروژه زیرسـاختی جدیـد تعریف و اجرا 
مـی کننـد کـه عاملـی بـرای ایجـاد تقاضـا و تحریک قیمـت بوده 

است.
البته در بحث سـاخت و سـاز، بایسـتی به فرصت فوق العاده رشـد 
بـازار مسـکن چیـن در 6 ماهـه نخسـت سـال جـاری میـالدی نیز 
اشـاره کنیـم کـه عاملی بـرای مصرف فـوالد تولیدی چین و رشـد 
قیمـت جهانـی این فلز بوده اسـت. تقریبا تمامی فوالدسـازان دنیا و 
سـهامداران آنان در بورس از این تحول مثبت، سـود نموده و انتظار 

مـی رود ایـن رونـد در ادامه سـال نیز پایدار باشـد.

o½½شـرایط½و½اقتضائات½فضای½داخلی½کشـور½در½جذب½
فوالد سرمایه½گذاری½

چالـش هـای داخلـی: عمـده چالـش صنعـت فوالد 
داخـل، عدم حمایـت بانک هـا در تامیـن نقدینگی و 

هزینـه بـاالی بهره هـای بانکی اسـت.
در محیـط داخلی کشـور، نـوع چالش ها، راهکارهـا و فرصت های 
توسـعه سـرمایه گذاری فوالد با محیط بیرونی )بین الملل( اندکی 
تفـاوت دارد. عمده چالشـی که صنعـت فوالد داخلی بـا آن مواجه 
اسـت، عـدم حمایت بانـک ها در تامیـن نقدینگـی و هزینه باالی 
بهره اسـت. همانگونه که در محیط بین الملل اشـاره شـد، صنعت 
فـوالد را بـه عنوان یـک صنعت سـرمایه بر می شناسـند که برای 
تامیـن هزینـه های مالـی از جمله فـروش اعتباری و مـدت دار به 
مشـتریان و تامیـن مالـی طرح هـای توسـعه ای و... نیازمند منابع 
مالـی فراوان با نرخ مناسـب می باشـد. افزایش هزینه فوالدسـازان 
داخلـی در ایـن بخـش مـی تواند از رقابـت پذیری آنهـا در محیط 

بیـن المللی کاسـته و صـادرات را تحت تاثیر قـرار دهد.
پراکندگـی و ظرفیـت پاییـن واحدهـای فـوالدی: چالـش 
بعـدی فوالدسـازان داخلـی، پراکندگـی واحدهـا و کوچـک بودن 
ظرفیـت هـای تولیـدی و تـوان رقابتی انـدک از نظر قـدرت مالی 

بـوده کـه در کنار عدم تامین نقدینگی توسـط بانک هـا، می تواند 
تـداوم تولیـد را بـا تهدیـد مواجـه کنـد. سیاسـت دولـت در تداوم 
ارایـه مجـوز بـه واحد هـای کوچک می توانـد به ایـن تهدیدها در 

بیافزاید. درازمـدت 
مشـکالت زیرسـاختی: حمل و نقل، هم از منظر ظرفیت و هم 
از نظـر قیمـت چالـش بعـدی اسـت. از تطابـق صورت هـای مالی 
شـرکت فورتسـکو و مقایسـه آن با تعرفه های ریلی، مشـاهده می 
شـود کـه هزینه جابجایـی )تن-کیلومتـر( ایـران 4 برابر اسـترالیا 
مـی باشـد کـه ریشـه آن را می تـوان در پاییـن بودن بـار محوری 
)ایـران 20 تـن – اسـترالیا 40 تـن(، طوالنـی بودن طـول قطارها 
)3 کیلومتر در اسـترالیا( و سـرعت قطار باری )متوسـط 24 ساعت 
اسـترالیا 80 کیلومتر در سـاعت – ایران 15 کیلیومتر در سـاعت( 

نمود. جستجو 
عـالوه بـر حمل و نقل، سـایر زیرسـاخت ها به عنـوان یک چالش 
جدی توسـعه سـرمایه گـذاری صنعت فوالد کشـور بـوده و اوضاع 
در مـورد تامیـن آب فوالدسـازان بـه خصوص واحدهـای مرکزی و 
شـرقی کشـور به سـمت بحران پیـش مـی رود. تحوالت اسـتانی 
نشـان می دهـد که حتی در اسـتانهای پرآب از قبیـل چهارمحال 
و بختیـاری، رسـاندن آب بـه یـک واحد فـوالدی، خالـی از چالش 

هـای محلی نخواهـد بود.
رکـود مسـکن و کاهـش اعتبـارات عمرانـی: چالـش دیگر 
صنعت فوالد، مسـکن و سـاخت و سـاز در داخل کشـور اسـت که 
عمـال در سـه چهار سـال اخیر متوقف بـوده و بررسـی پروانه های 
صـادره در بهـار 95 نیز نشـان از افـت 25 درصـدی آن در تهران و 
19.9 درصـدی آن در سـطح کشـور دارد. در دنیـا و ایران نیمی از 
فـوالد تولیـدی در مسـکن و سـاخت و سـاز مصرف می شـود که 
کاهـش ایـن فعالیـت هـا، یک تهدیـد در توسـعه سـرمایه گذاری 

بـرای صنعـت فوالد محسـوب می شـود.
همزمـان بـا رکـود بخـش مسـکن، شـاهد کاهـش قیمـت نفت و 
کاهش سـرمایه گـذاری و اعتبارات عمرانی هسـتیم که ریشـه در 
بودجـه عمومـی دولـت دارد و مصـرف فـوالد کشـور را بـه شـدت 
تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت. تـداوم تحریـم هـای بین المللـی در 
بخـش بانکـی نیـز مانـع تامیـن مالـی پـروژه های بـزرگ بـوده و 
عاملـی بـرای تضعیـف بازار به شـمار مـی رود و مانعی برای رشـد 

اسـت. صادرات 
تـداوم محدودیـت هـای بیـن المللـی: بـا وجـود آنکـه بعد 
از برجـام بخشـی از آن برطـرف شـده امـا بخشـی از تهدیدهـای 
بین المللـی هنـوز پابرجاسـت. صنعت فـوالد یک سـرمایه گذاری 
بلنـد مـدت اسـت و ایـن نوسـانات باعـث شـده سـرمایه گـذاران 
خارجـی منتظـر بماننـد و هـم چنـان شـرایط را رصد کننـد. این 
عوامـل باعـث شـده تـا رتبـه اعتبـاری کشـور همچنـان در ردیف 
هـای پاییـن جـدول )ششـم( باقـی بماند کـه مانعی بـرای جذب 
سـرمایه گـذار خارجـی خواهـد بود.عدم توازن زنجیـره فوالد: 
چالـش بعـدی صنعت فـوالد، عدم تـوازن در زنجیره اسـت؛ بگونه 
ای کـه شـاهد مـازاد تولیـد کنسـانتره و کمبـود گندله در کشـور 
هسـتیم کـه منجـر بـه صـرف هزینـه حمـل و نقـل زیـاد در این 
حـوزه شـده و از رقابـت پذیـری ایـن صنعـت کاسـته اسـت. الزم 
اسـت همراسـتا با طرح جامع فـوالد، ظرفیت ها متـوازن و زنجیره 

شـود. باالنس 
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o½½راهکارهـای½جـذب½سـرمایه½گـذاری½خارجی½در½
صنعـت½فوالد½کشـور

مهمتریـن راهکارها: مشـوق هـای صادراتـی، کاهش 
قیمـت انـرژی، توسـعه زیرسـاخت هـا و در نهایـت 
افزایـش بهـره وری از جملـه مهـم تریـن راهکارهای 
مهـم در تشـویق و جـذب سـرمایه گـذار خارجی در 

صنعـت فوالد اسـت.
از جملـه راهکارهایـی که برای توسـعه سـرمایه گـذاری در زنجیره 
فـوالد مـی توان پیشـنهاد داد، مشـوق هـای صادراتی اسـت که به 
صادرکننـدگان فـوالد بـرای رقابـت پذیر کـردن محصوالتشـان در 
بازارهـای صادراتی کمک شـایانی می کند. بسـیاری از کشـورها در 
ایـن خصوص الگـوی VAT Rebate را داشـته و مشـوق مربوطه را 
از مالیـات بـر ارزش افزوده کسـر مـی کنند. چین با اسـتفاده از این 
ابزار، سـال گذشـته موفـق به صـادرات 112 میلیون تن فوالد شـد 
و بـرای سـال 2016 بـا وجـود اعمال تعرفـه های گمرکـی از طرف 
سـایر کشـورها، هـدف صادراتـی 117 میلیون تـن را برنامـه ریزی 

کرده اسـت.
کاهش قیمت انـرژی از دیگـر راهکارهای جذب سـرمایه گذاران 
اسـت. ایـران از لحـاظ ذخایر گاز طبیعـی رتبـه دوم و از نظر ذخایر 
نفتـی رتبـه سـوم را دارد. با دانسـتن این کـه هدف از اجـرای قانون 
هدفمنـدی یارانـه ها، حذف این مزیت رقابتی کشـور نبـوده باید بر 
روی ایـن قانـون کار شـود و بـه عنوان یک مزیت در جذب سـرمایه 
گـذار خارجـی بـه آن نـگاه شـود. کمـک دولت بـه تعدیـل نیروی 
انسـانی مـازاد در واحدهای فوالد سـاز کشـور از جملـه راهکارهایی 
اسـت که می تواند به توسـعه سـرمایه گـذاری در ایـن حوزه کمک 
شـایانی نمایـد. دولت تمایـل زیادی در فروش سـهام شـرکت های 
فـوالدی به سـرمایه گـذاران خارجی دارد، لکن نیروی انسـانی مازاد 
و عـدم امـکان تعدیـل آن توسـط بخـش خصوصـی در واحدهـای 
بـزرگ، مانعـی در ایـن راه محسـوب می شـود. بعنوان یـک نمونه، 
دولـت آفریقـای جنوبی طی 3 سـال اخیر به منظـور افزایش رقابت 
پذیـری بخـش معدن این کشـور، اقدام به تعدیل نیروی انسـانی در 
بخـش معـدن این کشـور کـرده و از طریق  اعطای مشـوق هـا، وام 
هـا و آمـوزش هـای الزم، ایـن نیروها را به سـایر بخـش ها معطوف 
و منتقـل نمـوده اسـت. چین نیـز در کاهش ظرفیـت 150 میلیون 

تنـی فوالد خـود، چنین برنامه هایـی دارد.
بهـره وری در صنعـت و زنجیـره فوالد کشـور ما بسـیار پایین 
اسـت و بایـد بـر روی ایـن موضوع کار شـود. در باال اشـاره شـد که 
شـرکت سروسـتال روسـیه متوسـط قیمت اسـلب خود را در سـال 
2016 بـه 177 دالر رسـانده و درحالـی که اسـلب ایـران 25 درصد 
باالتـر از ایـن ارقـام بوده و نشـان از پتانسـیل باالی رشـد بهره وری 
در بخـش فـوالد ایـران بوده که بـا تحقق آن، محیط مناسـبی برای 

توسـعه سـرمایه گذاری فراهم  می شـود.
توسـعه زیرسـاخت هـا از جملـه راهکار هـای دیگر به خصـوص در 
بخـش تحریـک تقاضـای داخلـی اسـت، توسـعه زیرسـاخت هـا از 
قبیـل احـداث خطـوط ریلـی، بنـادر و اتوبـان هـا منجر بـه مصرف 
محصـوالت داخلـی )سـیمان – فـوالد – مـس و ...( شـده و انگیـزه 
بـرای ورود سـرمایه گـذاران داخلـی و خارجـی بـه ایـن حـوزه را 
افزایـش مـی دهـد. نمونـه ایـن امـر در چیـن و هنـد در حـال اجرا 

بـوده کـه مدل مناسـبی بـرای ایـران می باشـد.

ادغـام واحدهـای فوالدسـاز کوچـک و تشـکیل هلدینگ 
هـای بـزرگ بـا قـدرت مالـی و رقابتـی بـاال و دارا بـودن زنجیره 
ارزش کامـل از دیگـر راهکارهـای توسـعه سـرمایه گـذاری در ایـن 
حوزه اسـت که اخیرا توسـط شـرکت ملـی فوالد در حـال پیگیری 
بـوده و دولـت می توانـد از طریق اعمال مشـوق مالیاتی به تسـریع 

ایـن امر کمـک بسـزایی نماید.
در خصوص چالش کمبود منابع مالی بانکی، راهکار مناسـب بهبود 
رتبه اعتباری کشـور و ورود موسسـات اعتبارسنجی و حسابرسی به 
کشـور بـا هـدف دریافـت وام از بانـک هـای خارجـی اسـت که می 
توانـد با هزینه پایین تری نسـبت بـه داخل صـورت گرفته و زمینه 

را برای حضور سـرمایه گذاران مسـتقیم خارجـی فراهم کند.
تقویـت مشـوق های جـذب سـرمایه گـذاری خارجی نظیـر امکان 
پرداخت هزینه زیرسـاخت ها توسـط دولت از محل مالیات سرمایه 
گذار )مشـابه پرو(، تضمین نرخ برابری نرخ ارز توسـط دولت،  تعهد 
10 سـاله عدم تغییر قوانین )فرضا بهره مالکانه(، امکان واردات کاال 
با حقوق گمرکی صفر یا در سـطح سـازمان تجارت جهانی توسـط 
سـرمایه گـذار، عـدم دخالت در قیمت گـذاری و صـادرات، تضمین 
عـدم ملـی شـدن دارایی و امکان  طـرح دعـوی در دادگاه های بین 
المللـی بـرای سـرمایه گـذاری های بـزرگ از جمله موارد و مشـوق 
هایی اسـت که دولت در راسـتای جذب سـرمایه گـذار خارجی می 

تواند انجـام دهد.

o½½فرصـت½هـای½ایـران½در½جـذب½سـرمایه½گـذاری½
خارجـی½در½صنعـت½فوالد½

برجـام، ثبات نرخ ارز و بازار مصرف ایران و کشـورهای 
همسـایه مواردی اسـت که به عنوان مزیـت و فرصت 
سـرمایه گـذاری در صنعـت فـوالد ایران مطـرح می 

شوند.
برجـام سـبب شـد فرصت توسـعه ارتبـاط ایـران با بانک هـای بین 
المللـی، شـرکت هـا و کشـورها بـه وجـود آیـد کـه بایسـتی از آن 
حداکثـر اسـتفاده را نمود.ثبـات نـرخ ارز در کنـار تـورم تـک رقمی 
همـواره عاملـی بـرای ثبات اقتصادی و توسـعه سـرمایه گـذاری در 
کشـور اسـت. اگـر دولـت بتوانـد سیاسـت تک نرخـی کـردن ارز را 
نیـز تـا پایان سـال اجرایی نماید، بـه بهبود وضعیت کمک شـایانی 
خواهـد شـد. ایـران بـازار بزرگـی بـرای مصـرف فـوالد اسـت. 25 
درصـد فـوالد خاورمیانـه در ایران مصرف می شـود. همچنیـن بازار 
منطقه ای خوبی همچون عراق و افغانسـتان و کشـورهای همسـایه 
شـمالی داریـم کـه از آن به عنـوان یک فرصت می توان یـاد کرد. با 
بهبـود ارتباطات با کشـورهای عضو شـورای همـکاری خلیج فارس 
)GCC(، فرصـت صـادرات بـه بازارهـای ایـن منطقـه بـرای فـوالد 
کشـور نیـز مهیـا می شـود. از دیگـر فرصت هـای صنعت فـوالد را 
مـی تـوان وجود مواد اولیه فوالد از نظر سـنگ آهـن، گاز و فروکروم 
و نسـوزها بـا قیمـت های رقابتی در کشـور و وجود منابع انسـانی با 
تجربـه و تحصیـل کـرده و جوان برشـمرد کـه می توانـد در جهت 
افزایـش رقابت پذیری این صنعت و توسـعه سـرمایه گـذاری در آن 

بکارگرفته شـوند.
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