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با قطعی شدن توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی این انتظار در میان تولیدکنندگان فوالد 
شکل گرفته است که دولت با موفقیتی که در عرصه رفع تحریم ها بدست آورده است به گشایشی در 
حوزه تولید و صنعت کشور به خصوص صنعت پرمزیت فوالد پرداخته و به حل گره هایی در تامین 

نقدینگی و تامین ارز برای قطعات فوالدی کارخانجات فوالدی و مسائلی از این دست بپردازد. 
اگر چه پس از پیروزی هسته ای و با توجه به اضافه ظرفیت فوالد جهانی همچون مازاد 100 میلیون 
تنی فوالد چین، نگرانی هایی بابت هجــوم واردات محصوالت فوالدی و خطر دامپینگ وجود دارد 
که در این وضعیت جدید،  لزوم اتخاذ تدابیری همچون افزایش تعرفه واردات و تمهیدات الزم برای 
افزایش صادرات محصوالت فوالدی ایران  را ضرورت بخشیده است. لیکن در کنار همه این مسائل، 
یکی از مواردی که در نظر سنجی های سازمان های مختلف در رأس دغدغه های تولیدکنندگان قرار 
داشته و دولت نیز حساسیت ویژه ای روی آن نشان داده است، مسائل بانکی و بدهی تولیدکنندگان 
به بانک هاست که انتظار می رود دولت محترم عنایت ویژه به آن داشته باشد. این مسئله در صنعت 
فوالد به واسطه سرمایه بری بسیار باالی آن اهمیت مضاعف دارد به طوری که پس از رکود طوالنی 
مدت و عمیق بازار فوالد، مشکالت و مسائل بانکی تولیدکنندگان فوالد بیشترین فراوانی را درگالیه 

های مدیران فوالدی از دولت و مجلس و حتی انجمن دارد. 
وقتی بخش خصوصی فوالد کشور در اوایل و اواسط دهه 80 اقدام به سرمایه گذاری برای تولید فوالد 
در کشور نمود، تمامی طرح های توجیهی پیش بینی رشد 6 تا 8 درصدی اقتصاد کشور را داشتند. 
بر همین اســاس هم سرمایه گذاران بخش خصوصی اقدام به اخذ تسهیالت و قبول نرخ های بهره 
باال کردند. ضعف بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط مهمترین عامل در سوق 
دادن تولیدکنندگان به سیســتم بانکی بود کما اینکه این ضعف همچنان هم ادامه دارد. متاسفانه 
سیستم کالن اقتصادی و تصمیم گیری های ناصحیح در سطوح عالی اقتصادی کشور باعث شد که 
رشــد اقتصادی کشــور به زیر صفر برود، قیمت ارز به یکباره 3 برابر شود، تورم به 47 درصد برسد، 
تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشور تشدید شود و رکود بی سابقه، تولید و بازار فوالد کشور را 
فرا گیرد. در چنین شرایطی کلیه محاسبات اقتصادی مدیران و مالکان واحدهای فوالدی به طور کامل 
به هم ریخت به طوری که برخی از عهده بازپرداخت وام های خود بر نیامدند و عده ای هم مجبور به 
اعالم ورشکستگی شدند. واضح است که تولیدکنندگان  فوالد کشور در وقوع این وضعیت ناگوار هیچ 
نقشی نداشته اند اما سیستم بانکی کشور توجهی به این مسائل ندارد. بانک ها جریمه های مرسوم 
خود را اعمال نمودند و حتی بهره های پرداخت نشده را هم مشمول جریمه ساختند و بدین ترتیب 
سرمایه گذار یک واحد فوالدی 100 هزار تنی که برای توسعه و آبادانی و اشتغال ساکنین  منطقه خود 
و کسب درآمد متعادل اقدام به احداث چنین کارخانه ای نموده بود، حاال با بیش از 5 برابر تسهیالت 

اخذ شده، یک بدهکار بانکی دارای بدهی معوق محسوب می شود!
همین داســتان در خصوص تسهیالت سرمایه در گردش واحدهای فعال و سایر تسهیالت دریافتی 
تولیدکنندگان صدق می کند. انجمن تولیدکنندگان فوالد از ســال گذشته با تشکیل کارگروه ویژه 
معوقات بانکی شرکت های عضو، برخی از مسائل در این حوزه را پیگیری نموده که خوشبختانه در 
قانون رفع موانع تولید نمود پیدا کرد اما این موارد به هیچ عنوان کافی نیست. صنعت استراتژیک فوالد 
کشور به ویژه واحدهای کوچک و متوسط آن نیاز به حمایت بیشتر و جدی تر دولت در رفع مشکالت 

بانکی دارد از جمله پاسخ مثبت به پیشنهادات زیر:
بخشودگی جرائم دیرکرد پرداخت اقساط تسهیالت و سود جرائم متعلقه «
اعطای دوره تنفس به شــرکت های تولیدکننده فوالد کشور جهت بازپرداخت اقساط  «

حداقل به مدت سه سال 
پرداخت یارانه به تسهیالت سرمایه در گردش واحدهای تولیدکننده فوالد به میزان 10  «

درصد از محل یارانه تولید مصوب بودجه 94
خارج ساختن تولیدکنندگان فوالد کشور از لیست بخشنامه  ها و آئین نامه  های مربوطه  «

در خصوص عدم ارائه خدمات به بدهکاران بانکی حداقل به مدت سه سال
پرداخت بدهی های ارزی اخذ شــده تولیدکنندگان فوالد از صندوق توســعه ملی یا  «

صندوق ذخیره ارزی بر اساس نرخ ارز در زمان گشایش اعتبار

سرمقاله
اهمیت نگاه حمایتی بانک ها به 

تولیدکنندگان فوالد در دوران پساتحریم

  حمید رضا طاهری زاده
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران



 رسول عرفانیان: ضمن تشکر از ارائه پیشنهادات انجمن 
موارد زیر نیز پیشنهاد مي گردد:

1- از آنجا که مهمترین دغدغه موجود عدم دسترسي به منابع 
سرمایه در گردش تولید و نرخ باالي بهره مي باشد به طوري 
که در حال حاضر هم بانکها براي پوشش کاهش نرخ بهره هاي 

اخیر اقدام به ...
2- از دیگر معضالت تولید برخورد ناعادالنه ادارات مالیاتي با 
پرونده هاي سنواتي و جاري تولیدکنندگان فوالدي خاصا پس 

از فساد 3 هزار میلیاردي است که ...
3- پیشنهاد مشخص بنده تشکیل واحد حقوقي شامل افراد 

زبده در انجمن به جهت پیگیري مطالبات مشترك ...
جذب  تخصصي  کمیته  تشکیل  پیشنهادات  دیگر  از   -4
سرمایه گذاري خارجي در انجمن به عنوان بزرگترین تشکل 

کشوري به منظور...

 بهرام سبحانی: فوالد مبارکه را بهتر بشناسیم:
1- سال گذشته به دلیل عدم توازن در زنجیره فوالد کشور 
براي بهره داري از ظرفیت کامل نصب شده فوالد خام حدود 3 

میلیون تن کسري گندله داشتیم که ...
2- فوالد مبارکه با وجود همه مشکالت و محدودیت هاي ناشي 
از تحریم به تنهایي با واردات 3 میلیون تن گندله اجازه نداد 
تولید فوالد خام کشور کاهش پیدا کند. تامین گندله از خارج نه 

یک اقدام اقتصادي بلکه یک اقدام ملي بود زیرا ... 
3- تا قبل از بحران اخیر و افت قیمت در بازار جهاني، فوالد 
مبارکه به منظور حفظ جایگاه خود در بازارهاي جهاني و تکمیل 
سبد صادراتي و تولید در ظرفیت حداکثري ورق زیر 3 م م را در 

سبد صادرات قرار مي داد و ...
4- با هجمه چین به بازار جهاني و کاهش تقاضا در بازار، دیگر 

ظرفیت در حد اکثر ظرفیت توجیه نداشته و ...
5- در آخرین روز کاري هفته جاري فوالد مبارکه بمنظور کمک 
به صنعت لوله و پروفیل قیمت هاي خود که به قیمت سال 92 

عرضه مي شد را بین 10 تا 15 درصد کاهش داد که ...

  محمود تدین: پیشنهادات اینجانب:
1.انجمن محکم بایسته که ارز براي همه ردیف ها و بال استثنا 

حذف شود.
2. تعرفه سرشاخه ها و همه زیر شاخه ها با هم افزایش 
پیدا کنه نه این طور که همیشه یه راه براي فرار از تعرفه 

واقعي و احتماال کسب درآمد براي دالل هاي...

  مسعود محمد: در جلسه دیروز مجمع آقای مهندس احرامیان 
فرمودند که ارزیابی فنی اقتصادی فوالد آلیاژی یزد بر اساس قیمتهای 
غیر واقعی بهلر انجام گرفته بود. پس از جلسه توضیحات الزم را 
خدمت آن بزرگوار عرض کردم و برای روشن شدن اذهان اعالم 
می کنم که گزارش مربوطه را سازمان مدیریت صنعتی با ارزیابی 

فوالدهای مورد نیاز کشور ... 

  محمد رضا ممتاز: در شرایطی که چین به دالیل مختلف 
اقدام به عرضه کاال با قیمتهای کاذب پایین )دامپینگ( نموده 
است  و از طرفی تولید کنندگان داخلی با مشقات فراوان اقدام 
به واردات مواد اولیه در شرایط تحریمی و با امکانات بندری 

ضعیف و قوانین سختگیرانه گمرکی می نمایند و ...
 واضح است که واردات بسیار راحت تر و به صرفه تر از تولید 
است و باعث سودآوری زیادی برای واردکنندگان می شود. 
اما به چه قیمتی.؟؟ بهای آن نابود کردن صنعت فوالد کشور 

است.

 کسری ذوالفقاری: استفاده از انرژی ارزان 
ملی  نسبی  مزیت  داخل کشور یک جور  در 
است که برای تمامی اقشار جامعه در دسترس 
می باشد. اما حتی اگر مردم عادی هم از این 
واحدهای  به  فقط  و  مستثنی شده  سوبسید 
صنعتی و تولیدی انرژی ارزان قیمت تر تعلق 
بگیرد، می توان از آن به عنوان نوعی از سیاست 

دامپینگ اسم برد و نه رانت بخش صنعت.

 محمد بینایی: در شرایطی که مصرف فوالد در کشور با افت شدید 
مواجه شده است و تولید داخل تکافوی نیاز داخل را دارد طبیعتا 
محدودیتهای وارداتی مورد پذیرش هر عقل سلیمی ست. همچنین 

در مورد اختالف قیمت محصوالت صادراتی ...

کشور  که  نیست  پوشیده  کسی  بر  رضایی:  محمود   
همانگونه که تولید کننده خوب می خواهد وارد کننده 
خوب هم می خواهد که اگر این دو همپوشانی داشته باشند 
هم نیاز کشور رفع و هم تولید با منافع ملی انجام می شود .
امروزه با توجه به کاهش قیمت انرژی و سنگ آهن و برخی 
پارامترهای تاثیر گذار در قیمت تمام شده فوالد در دنیا ونیز 

با توجه به رکود اقتصادی ...

»باشگاه مخاطبان« مهم ترین اظهارنظرهای غیر رسمی مخاطبان در 
شبکه های اجتماعی »چیالن« را منعکس می کند.
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  رضا زائر حیدری: طی رکود طوالنی جاری سود شرکت های 
تولیدی به شدت کاهش یافت و بسیاری از آنها ناچار به فروش 
محصول خود حتی زیر بهای تمام شده هستند و یا فعالیت خود را 
کم و بیش به حالت متوقف یا نیمه متوقف در آوردند اما متاسفانه 
بانک مرکزی هیچ تدبیری در این خصوص اتخاذ ننمود و بانک های 

کشور نیز...

 کوروش مرندی: پیشنهادات انجمن برای خروج 
فوالد از رکود کامال منطقی بنظرمی رسد، ولی مانند 
بسیاری ازطرحهای مشابه،عمدتا دربرگیرنده نیازهای 
واحدهای فوالدی دارای فرایند احیامستقیم وکوره 
قوس می باشد و مثل همیشه ذوب آهن مظلوم واقع 

می شود.
افزایـش بی رویـه قیمـت زغال سـنگ و کک داخلی 

که برخـالف رونـد قیمت هـای جهانی... 
 بهمن تجلی زاده: جناب اقاي حاتمي زاده ممنون از آمادگي 
جنابعالي ولي واقعا صنعتي ها از پیشنهاد دادن و عمل نشدن 
خسته شده اند شما ببینید حمایت کشورهاي مختلف از صادرات 

و مقایسه کنید با کشورمان.
نهایت حمایت براي کاال هاي ایران این است که گفته مي شود 
صادرات مجاز است حال کار نداریم که این مجوز مدت دار است و 

صادر کننده در دلهره این است که آیا سال بعد... 

 حمید مقامی فرد: مبارزه با این نوع برخورد بانکها نیاز به 
یک عزم وحرکت جهادی دارد که انجمن به پشتوانه اعضا که 
سهم بسزایی در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی دارند می تواند 

وارد عمل شده واصول صحیح بانکداری را مطالبه کند.
پیشـنهاد مـن تحقیـق وتفحـص از نظـام بانکی با بررسـی 
کامـل نـوع قراردادها، نحوه اجرای آنها، چگونگی اسـتمهال 

کردن تسـهیالت...

 محمد رضا امید بخش: درخصوص 
فکر  فرمودید  اشاره  که  بانکی  مسایل 
واحد  یک  مسئولیت  کسی  نمی کنم 
تولیدی را بعهده داشته باشه و با این موارد 
برخورد نکرده باشه تقریبا جملگی گرفتار 

این معضل اقتصادی هستند...

 مهدی ابویی مهریزی: بیایید بررسي کنیم ببینیم سود 
بانکها از کجاست؟ از محل سپرده هاي جاري که در حساب 

مشتریان مي باشد، از پیش دریافت lc هاي ارزي و ریالي...
بانکها باید از مسیر بنگاه داري خارج شوند.

 سید ابراهیم حسینی مهربان: سیستم بانکی به دلیل کمبود نقدینگی برای 
پاسخگویی به در خواست منطقی مشتریان سعی در استفاده از قوانین محدود کننده و 
دست و پا گیر در اعطای تسهیالت دارد، درحالی که عدم تزریق منابع مالی به بخش 
تولید عامل عدم استفاده از کل ظرفیت واحدهای تولیدی و در نتیجه افزایش قیمت 

تمام شده و کاهش توان رقابت و زمینه ساز ایجاد بدهی معوق است.

 ابوذر وردی نژاد: بنده مي خواستم نظر شخصیم رو بیان کنم. 
بنده هم تولید کننده هستم و اتفاقا شمش هم تولید مي کنم و با 
اینکه واحد بسیار کوچکي دارم با تمام مشکالت تولید کنندگان 
دست و پنجه نرم مي کنم. اما براي روشن شدن عمق فاجعه در 
حال حاضر متاسفانه تصمیمات و عدم دور اندیشي و برنامه ریزي 
یک مثال براي شما دوستان عزیز مي زنم و شما مي بیند که 

اقتصاد ازاد چه مي کند و ما در ایران چه مي کنیم...

 بهرام سبحانی: قرارداد مشارکت مدني در قالب عقود اسالمي 
یعني سرمایه از بانک و کار از کارخانه دار و هردو بر اساس سهمي 

که تعیین و توافق مي کنند در سود و زیان شریک!!!
متاسفانه مادام که این نوع شراکت سودده است بانک سودش را 
مي گیرد و زماني که مثل امروز شریک بانک متضرر مي شود 
بانک همچنان سود حاصل نشده را مطالبه مي کند. کجاي این 

مشارکت مبتنی بر عقود اسالمي است؟

 محمد حاتمی زاده: متاسفانه نظام تصمیم سازی و سیاستگذاری با بدنه 
نظام اجرایی کشور همسو نیست که دالیل کالن ساختاری دارد لیکن در 
شرایط حاضر و با همین ساختار ابتدا فکری برای این مشکل بکنیم و 
یکپارچگی بیشتری ایجاد کنیم. متاسفانه بانک ها در غفلت مسئولین ،تمام 
قواعد ملی و بین المللی را دور می زنند انشااهلل در الیحه ای که در مسیر 
مجلس است، پیشنهادات این گونه با کمک شما و صاحبنظران نظام مند 

خواهد شد.

  و  را در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید!

instagram.com/chilan magazine 
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رويداد

براساس اعالم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طرح تولید یک میلیون 
تنی فوالد ثامن امسال به بهره برداری می رسد. به گزارش چیالن به 
نقل از بافق پویا، برآورد هزینه سرمایه گذاری برای اجرای این طرح بالغ 
بر 1272 میلیارد تومان بوده که تاکنون بیش از 885 میلیارد تومان از 
این مبلغ هزینه شده است. دو طرح دیگر چادرملو یعنی طرح احداث 
نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی اردکان و افزایش ظرفیت کارخانه 
گندله سازی قرار است در سال آینده به بهره برداری برسند. چندی پیش 
در جریان سفر خبرنگاران به معدن چادرملو، جانشین مدیر مجتمع 
معدنی و صنعتی چادرملو خبر داد که کارخانه فوالد ثامن چادرملو اسفند 
سال جاری به بهره برداری می رسد. عباس بیک همچنین عنوان کرد که 
کارخانه تولید آهن اسفنجی چادرملو نیز با ظرفیت 1/6 میلیون تن سال 
آینده به بهره برداری خواهد رسید. دیگر پروژه فوالدی چادرملو یعنی 
کارخانه نورد فوالد ابرکوه نیز قرار است با ظرفیت 450 هزار تن اسفند 

سال جاری به بهره برداری برسد.

زمــان  بهره  برداری  از طــرح های فوالدی 
چادرملو 

در پایگاه های خبری خارجی گزارش شده است که برنامه دولت ایران تا 
انتهای مارس 2016 دو برابر کردن صادرات فوالد است. شنیده ها حاکی 
از آن است که برنامه صادراتی با افزایش تولید توسعه می یابد به طوریکه  
طی ماه های ژانویه تا می نسبت به سال گذشته 5 درصد افزایش داشته و 
به 6/9 میلیون تن رسید ه است. 50درصد از این صادرات شامل ورق فوالد 

مبارکه و شرکت های وابسته آن می شود.
به گزارش چیالن، 50 درصد دیگر شامل محصوالت نیمه تمام است. فوالد 
خوزستان بزرگترین تولیدکننده محصوالت نیمه تمام است که 1/5 میلیون 
تن بیلت را به فروش می رساند. طبق چشم انداز برنامه 2025 انتظار می 

رود بین حداقل 10میلیون تن از تولید فوالد کشور صرف صادرات شود.
به گزارش چیالن، سال گذشته صادرات 5 /2 میلیون تنی فوالد داشتیم که 

امسال به 4 میلیون تن افزایش می یابد. 

دو برابر شدن صادرات فوالد ایران تا سال 2016

معاون فروش و بازاریابي شرکت فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به اینکه 
در حال حاضر تنها بین 55 تا 60 درصد از ظرفیت تولید ورق فوالدي در 
کشور فعال بوده و مابقي این ظرفیت به دلیل بحران، خالي مانده است، 
افزود: خواستار اجراي هرچه سریعتر تعرفه پلکاني روي واردات انواع ورق 
هاي فوالدي هستیم. به گزارش چیالن، محمود اکبري در نشستي خبري 
با اشــاره به اینکه بحران ایجاد شده در بازار فوالد نسبت به بحران هاي 
قبلي طوالني تر شده است، افزود: ادامه بحران باعث شده تا شرکت هاي 
فوالدسازي با مشکل جدي در تولید و توزیع محصوالتشان مواجه شوند. 
از ســوي دیگر در حالي در بازار جهاني هزینه هاي تولید مانند انرژي، 
سنگ آهن و قراضه با افت قیمت مواجه شده که در بازار ایران وضعیت 
کامالً برعکس بوده و هزینه هاي تولید حتي افزایش هم یافته است. به 
گزارش چیالن، معاون فروش و بازاریابي شــرکت فوالد مبارکه اصفهان 
اضافه کرد: بسیاري از کشورهاي منطقه و جهان روي واردات محصوالت 
چیني تعرفه اعمال کرده اند و شرکت هاي چیني به دنبال صادرات به 
بازارهاي بدون حفاظ هستند که از جمله بهترین این بازارها، بازار ایران 
است. با توجه به اینکه چین با مازاد تولید 100 میلیون تني مواجه بوده 
و به شدت به دنبال صادرات این میزان محصول است. به همین دلیل از 
دولت تقاضا داریم هرچه زودتر نسبت به اجراي تعرفه پلکاني روي واردات 
فوالد اقدام کند.به گفته این مدیر فوالدی، در دو ماهه امسال بالغ بر 480 
هزار تن انواع ورق فوالدي وارد کشور شد که این میزان واردات نسبت به 

مدت مشابه در سال قبل رشد 13 درصدي را نشان مي دهد.

خالی مانــدن 40 درصد ظرفیت تولید ورق 
فوالدی کشور

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: امسال با توجه به کاهش 
شدید قیمت فوالد در دنیا و رکود ساخت وساز در کشور، نگرانیم اگر 
حمایت جدی از فوالد نشود، مشکالت زیادی گریبانگیر این بخش می 
شود. دکتر کرباسیان افزود: جهت حمایت از تولید داخل تعرفه باالتری 
برای واردات وضع شده و قرار است قیمت حقوق دولتی سنگ آهن کاهش 
و قیمت تمام شده پایین بیاید. وی درباره طرح هایی که قرار است امسال 
به بهره برداری برسد گفت: پیش بینی ما این است که دو طرح 5 میلیون 
تنی سنگ آهن در کرمان و سنگان به بهره برداری برسد. رئیس هیئت 
عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( ابراز 
امیدواری کرد: در حوزه سنگ آهن در پایان سال 95 با تکمیل طرحهای 
کنسانتره و گندله سازی، خام فروشی نخواهیم داشت. به گزارش چیالن، 
کرباسیان افزود: اگر در حوزه فوالد منابع مالی تامین شود پیش بینی شده 

است که در سال 1404 به تولید 55 میلیون تن فوالد برسیم. 

برنامه دولت برای سال 95
با تکمیل طرح های کنسانتره و گندله سازی 

جلوی خام فروشی سنگ آهن گرفته می شود
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به گزارش چیالن به نقــل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت 
استان چهارمحال و بختیاری، سید نعیم امامی مدیرکل صنعت، معدن 
و تجارت اســتان چهارمحال و بختیاری گفت: فاز اول کارخانه فوالد 
سفیددشــت چهارمحال و بختیاری )فاز احیاء( امسال و فاز دوم آن 

)تولید آهن اسفنجی( هم سال آینده افتتاح و بهره برداری می شود.
مدیر خانه صنعت و معدن استان افزود: بهره برداری از این پروژه عظیم 
صنعتی تا سه سال آینده، زمینه اشتغال مستقیم سه هزار نفر و 10 

برابر آن را به صورت غیرمستقیم فراهم می کند. 
به گزارش چیالن، فوالد سفیددشــت چهارمحال و بختیاری یکی از 
طرح های هفتگانه فوالد استانی اســت که در 35 کیلومتری جاده 
شــهرکرد به بروجن قرار دارد و عملیات اجرایی آن با ظرفیت تولید 
ســاالنه 800 هزار تن فوالد در تیرماه 1386 در زمینی به مساحت 

250 هکتار آغاز شد.

به گزارش چیالن، سرپرســت یک هیئت چینی در دیدار با استاندار 
خراســان جنوبی گفت: کارخانه شمش چدن خاکستری در شهرك 
صنعتی شهرستان خوسف ساخته می شود. پینگ های شان با اشاره 
به پیشــرفت باالی کارخانه شمش چدن خاکستری خوسف گفت: 
این کارخانه نیز که با ســرمایه گــذاری 100 درصدی چین در حال 
ساخت است اواخر آبان امسال راه اندازی می شود. وی افزود: در این 
کارخانه ساالنه 100 هزار تن شمش چدن خاکستری برای مصرف در 
فوالد ســازی و ریخته گری تولید خواهد شد. پینگ های شان اعتبار 

فاز اول کارخانه فوالد سفیددشت امسال هزینه شده در این کارخانه را 27 میلیون دالر اعالم کرد.  
به بهره برداری می رسد  

سرمایه گذاری چینی در خراسان جنوبی 

عضو انجمن فوالد از ایجاد نوســانات شــدید در جریــان برق برخی 
کارخانه های فوالدی خبر داد و گفت: طی هفته های گذشــته توزیع 
مازوت برای برخی واحدهای فوالدی برای چند روز متوقف شد و دلیل 
توقف عرضه مازوت، اولویت دادن به تأمین سوخت نیروگاه ها عنوان شد.
به گزارش چیالن، محمدرضا رحیمی زاده اظهار داشت: با توجه به فرا 
رسیدن فصل تابستان و بار سنگین روی شبکه برق، نوسانات شدیدی 
در برق مصرفی برخی کارخانه های فوالدی اتفاق افتاده که در بعضی 
موارد باعث معیوب شــدن موتور مورد استفاده در خطوط تولید شده 
است. وی ادامه داد: خسارت 150 میلیون تومانی آسیب دیدن موتور 

یکی از واحدهای تولیدی در استان قزوین از جمله این موارد است.

عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد:
نوسانات برق به کارخانجات فوالدی آسیب می زند

به گزارش چیالن، محمد فاطمیان مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به طرح های نیمه تمام گفت: در برخی بخش ها 
شــاهد نیمه تمام ماندن طرح ها هســتیم و گاه با ظرفیت مازاد مواجه 
می شویم که در این حوزه الزم است دیگر مجوز جدید صادر نشود تا تراز 
زنجیره اصالح شود و سرمایه گذاری به انحراف کشیده نشود. فاطمیان با 
اشاره به تکمیل زنجیره تولید محصوالت در حوزه سنگ آهن اظهار کرد: 
ناتمام ماندن زنجیره در این بخش، دلیلی برای صادرات مواد خام نیست. 
مگر سنگ آهن که میلیون ها سال در زمین مانده فاسد شده که باید به 
این بهانه ثروت ملی را از زمین خارج و صادر کنیم. وی خاطر نشان کرد: 
باید کمک کنیم در جاهایی که کسری وجود دارد نواقص برطرف شوند. 
در سیاســت های کالن برنامه های چهارم ، پنجم  و ششم  در ماده 104 با 
صراحت گفته شده خام فروشی ممنوع است و دولت ها می توانند صادرات 
مــواد خام را ممنوع کنند. این در حالی اســت که اکنون صادرکنندگان 

نسبت به وضع عوارض صادراتی گله مند هستند.

به نقل از مقامات محلی ایجرود، بهره  برداری از فوالد سهند با تامین ماده 
اولیه به زودی انجام می شود و با بیان اینکه کارخانه فوالد سهند زنجان به 
دلیل نبود ماده اولیه کک غیرفعال شده بود، اظهار داشت: شریک چینی 
10 هزار تن ماده کک را وارد کرده است و به محض ترخیص این ماده اولیه 

مورد نیاز فاز های فوالد سهند آغاز به کار می کند.

مجوز جدید برای حوزه های ظرفیت مازاد در 
زنجیره فوالد صادر نمی شود 

آغاز به کار کارخانه فوالد سهند زنجان تا یک ماه آینده
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صنعــت فوالد چین به دلیل کاهش تقاضا و ســود، آماده خیزش به 
ســمت ادغام است که دولتمردان چینی را بر این واداشته که هرچه 
زودتر شرکت های کارآمدتر و برتری را ایجاد کنند. به گزارش چیالن، 
توان مالی فوالدسازان چینی به دلیل رکود رشد اقتصاد که از میزان 
تقاضا برای فوالد پس از چندین دهه کاســته اســت، رو به وخامت 
گذاشته است. این شرایط می تواند راه را برای موجی از ادغام با حمایت 
دولتی هموار ســازد که این طرح از یک دهه پیش اعالم شده بود. اما 
صنعت فوالد در گذشته اراده سیاسی اندکی برای ادغام داشت اما به 
نظر می رســد که این بار شرایط متفاوت باشد. با افت قیمت فوالد، 
رشد منفی تقاضای داخلی و وخیم تر شدن اوضاع مالی، صنعت فوالد 
مایل به ادغام است. فوالدسازان جهانی در مقابل صادرات محصوالت 
فوالدی چین جبهه گرفته اند. دولت چین در آستانه انتشار طرح جدید 
ادغام در صنعت فوالد این کشور است که بر اساس آن 10 فوالدساز 
بــزرگ کنترل حداقل 60 درصد تولید را تا ســال 2025 در اختیار 
خواهند گرفت. سودآوری ضعیف و در کنار آن تمرکز دولت مرکزی 
برای کاهش آلودگی هوا و ظرفیت های صنعتی مازاد، زمینه را برای 

تصمیم گیری دولت مهیا ساخته است. 

آمادگی دولت چین برای انتشار طرح ادغام در 
صنعت فوالد 

بنا بر اعالم بانک  یو بی اس سوییس مصرف جهانی فوالد با توجه به 
ضعیف بودن تقاضا در بازارها نسبت به سال گذشته کاهش داشته 
و مصرف چینی کمتر از سال قبل بوده است. طبق گفته این بانک 
سوییسی  با توجه به این نرخ بهره وری پایین باقی مانده سال 2015  

سال سختی برای بازار جهانی فوالد است. 
به گزارش چیالن به نقل از ایفنا، تولید فوالد چین از ابتدای سال 
جاری 0/4 درصد افت داشته و مصرف فوالد نسبت به ماه می سال 
گذشته 0/3 درصد کاهش داشته است. شنیده ها حاکی از آن است 
که برای کل سال 2015 تقاضای فوالد چین به 757 میلیون تن 
خواهد رسید که نسبت به سال 2014 تنها 1 میلیون تن باالتر 
است. با توجه به صادرات باالی چین، بازار جهانی تحت فشار قرار 
گرفته و از این رو حمایت های مالی در اروپا وامریکا افزایش می یابد 
و ضرر ناشی از این حمایت های مالی از نیمه دوم سال 2015 رو به 

افزایش خواهد بود. 

واردات محصوالت فوالدی به ویتنام از شروع سال 2015 باال رفت که 
علت آن خرید باالی فوالد از چین بوده است به طوریکه طی ماه های 
ژانویه تا می ویتنام به سومین واردکننده فوالد چین تبدیل شد و 3/5 
میلیون تن محصول وارد کرد. این رشد یکباره در 4 ماهه ی اول سال 
به 300 هزار تن بیلت رسید در حالیکه این کشور ظرفیت الزم را برای 
تولید بیلت داشت. برآوردها نشان می دهد که قیمت سنگ آهنی که 
تولیدکننده های چینی به عنوان مواد اولیه استفاده می کردند بیشتر 
شده در حالیکه قیمت ها همان رشد را نداشته به همین دلیل تولید 

داخلی ظرفیت رقابت با واردات چین را ندارد.
برآوردها نشان می دهد که بسیاری از کارخانه های ویتنام در مرز 
ورشکستگی هستند به همین دلیل تولیدکننده های بیلت ویتنام از 

دولت خواستند که واردات ارزان قیمت چین را محدود کند.

سال سخت بازار جهانی فوالد 

رشد واردات فوالد به ویتنام

تولید فوالد در ترکیه نسبت به سال گذشته 2/6درصد افزایش داشته و 
به 15 میلیون تن در 5 ماهه ی نخســت سال رسیده است در حالیکه 
تولید فوالد خام نســبت به سال گذشته 5/9درصد کاهش داشته و به 
13/35میلیون تن رســیده است. تولید فوالد خام ترکیه طی ماه های 
ژانویه تا می نسبت به سال گذشته 12/1درصد کاهش داشته و به 8/89 
میلیون تن رسیده در حالیکه تولید محصوالت فوالدی رشد 9/6درصدی 
داشته و به 4/45 میلیون تن رسیده است. برآوردها نشان دهنده آن است 
که در این دوره تولید مقاطع نسبت به سال گذشته 1/1 درصد افزایش 
داشــته و به 11 میلیون تن رسیده است و ورق با افزایش 6/7 درصدی 

همراه بوده و به 4/23 میلیون تن رسیده است.
به گزارش چیالن، در 5 ماهه ی اول سال مصرف فوالد در ترکیه تا 14 
درصد باال رفته و به 13/88  میلیون تن رسیده که علت آن رشد 19/4 
درصدی مصرف ورق بوده است. همچنین مصرف  مقاطع طی این 5 ماه 

با رشد 9درصدی همراه بوده وبه 7/14 میلیون تن رسیده است.

افزایش تولید و مصرف فوالد در ترکیه
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انعکاس
بخش انعکاس چیالن، گزارشــی کوتاه از مهمترین اقدامات و فعالیت های انجمن است که جهت اطالع و 
همگرایی اعضای محترم انجمن در هر شماره از نشریه منتشر می شود. عالقه مندان می توانند برای کسب 

اطالعات تکمیلی و اطالع از سایر اقدامات انجام شده، با دفتر انجمن در تماس باشند.

پیگیری انجمن برای اصالح و افزایش مجدد تعرفه واردات فوالد

پس از افزایش اندك تعرفه واردات شـمش و محصوالت 
فـوالدی در سـال 93 و بـا توجـه بـه کاهـش شـدید و مسـتمر 
قیمـت هـا از سـوی کشـورهایی نظیر چیـن و روسـیه، انجمن 
طـی مکاتبـه ای بـا وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت اصـالح و 

افزایـش مجـدد تعرفـه واردات فوالد را خواسـتار شـد.
در ایـن مکاتبـه ضمـن اشـاره به انباشـت بیـش از 1/5 میلیون 
انبارهـای واحدهـای  فـوالدی در  تـن شـمش و محصـوالت 
تولیـدی تصریح شـده اسـت کـه بررسـیهای انجمـن از خنثی 
شـدن تأثیـرات افزایـش انـدك تعرفـه واردات بـه دلیل کاهش 
مسـتمر و شـدید قیمت های جهانی سـنگ آهن، انرژی و فوالد 
حکایـت دارد بـه طوریکـه در خصوص برخی محصـوالت مانند 
ورق هـای فـوالدی، هزینـه تمام شـده واردات در سـال جاری با 
احتسـاب هزینـه هـای گمرکـی و ترخیص بـا تعرفـه جدید به 
مراتـب کمتـر از سـال 93 شـده و کمـاکان واردات نسـبت بـه 

تولیـد داخلـی مقرون بـه صرفه تر اسـت.
پیگیـری هـای بعدی انجمن در این خصـوص، از طریق معاونت 
امـور معادن و صنایـع معدنی وزارت صنعت، معـدن و تجارت و 
همچنیـن معاونت امور اقتصادی و بازرگانـی این وزارتخانه ادامه 
یافت و پس از برگزاری جلسـه مشـترکی با تولیدکنندگان ورق 
هـای فـوالدی، مکاتبـه ای نیـز بـا ایشـان در خصـوص افزایش 
تعرفـه محصـوالت تخـت فـوالدی انجـام شـد. در نامـه انجمن 

درخواسـت هـای زیر به چشـم مـی خورد:
حـذف کامـل ارز مبادلـه ای از واردات محصـوالت فوالدی . 1

بـه ویژه انـواع ورق هـای فوالدی

وضـع تعرفه هـای پلکانـی مؤثـر بـرای واردات ورق هـای . 2
فـوالدی بـه شـرح جـدول زیر:

تعرفه پیشنهادیکاالردیف
پایهاسلب فوالدی1
5 درصد+ پایهورق گرم2
10 درصد+ پایهورق سرد و اسیدشویی شده3

ورق پوششدار )گالوانیزه و 4
15 درصد+ پایهقلع اندود(

20 درصد+ پایهورق رنگی5

الزم است افزایش کلی تعرفه های فوالدی به نحوی صورت پذیرد 
که تعرفه پایه از 10 درصد به حداقل 20 درصد افزایش یابد.

اتخاذ رویکرد یکسان تعیین تعرفه در خصوص ورق های . 3
آلیاژی و غیرآلیاژی )به جز ورق های زنگ نزن( و همچنین 
ردیف تعرفه های با شرح "سایر" به منظور جلوگیری از سوء 

استفاده های احتمالی.
شایان ذکر است در مکاتبه انجمن افزایش تعرفه واردات در سایر 
کشورها نیز مورد اشاره قرار گرفته است که از آن جمله می توان 
تعرفه 30 تا 40 درصدی ترکیه، 30 درصدی کشورهای عضو 
اتحادیه عرب، 30 درصدی اتحادیه اروپا، 110 درصدی آمریکا، 

20 درصدی هند و 27 درصدی مالزی را نام برد.

حضور فعال انجمن در تدوین برنامه راهبردی صنعت فوالد

با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در حال تدویــن برنامه راهبردی 
صنعت و معدن برای ارائه به هیئت دولت می 
باشــد، اقدام به برگزاری نشست هایی برای 
صنایع بزرگ و استراتژیک شامل نفت، گاز و 
پتروشیمی، خودرو و فوالد کرده تا با حضور 
افراد شــاخص و مسئولین هر حوزه، برنامه 

راهبردی آن بخش را تدوین کند.
بر همین اساس و به دنبال دعوت از انجمن 
برای مشــارکت در این اقــدام، انجمن در 

جلسات آن حضوری فعال داشت و به تبیین 
آینده صنعت فوالد ایران و راهبردهای الزم 
برای به کار گیری بهتر فرصتهای این صنعت 
پرداخت. این جلسات در معاونت برنامه ریزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین 
موسسه مطالعات و پژوهشهای این وزارتخانه 
برگزار شد که از مهمترین موارد مطرح شده 
در این جلســات توسط انجمن می توان به 
تناســب تولید و قیمــت در زنجیره فوالد، 
میزان تولید محصوالت کیفی، کشش پذیری 

صادراتی حلقه های مختلف زنجیره فوالد، 
فراهم آوردن زیر ســاخت هــای مورد نیاز 
برای توسعه صنعت فوالد و عوامل فرابخشی 
موثر در آن، رشد تکنولوژی و بهینه سازی 
مصــرف انرژی در کارخانجات اشــاره کرد. 
همچنین انجمن نسبت به هدفگذاری کمی 
و قابل ارزیابی در طی ســال های مختلف تا 
افق 1404 اصرار داشت که خوشبختانه در 
بخش عمــده ای از این برنامه مورد توجه و 

اقدام قرار گرفت.
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اعتراض انجمن نسبت به طرح فروش برق در بورس انرژی

اعتراض انجمن نسبت به سوء استفاده از تعرفه واردات ورق های آلیاژی 

در تغییــرات اخیــر تعرفــه ورودی 
محصــوالت فوالدی، ورق هــای آلیاژی و زنگ 
نــزن به دلیل عدم تولیـــد در داخل کشــور 
مستثنی  شدند اما بر اساس بررسی های انجمن، 
تولیدکنندگان ورقهای فوالدی چین و قزاقستان 
 )Bore( با افزودن میزان بسیار اندکی عنصر بور
به محصوالت خود عمالً ورق های گرم و ســرد 
غیرآلیاژی را تحت ردیف تعرفه های مربوط به 
ورق های فوالدی آلیاژی به ایران صادر می کنند. 
پــس از اطمینان انجمن از ایــن موضوع، طی 
مکاتبه ای با معاونت های مختلف وزارت صنعت، 

معدن و تجــارت این موضوع مطرح شــد. در 
مکاتبات انجمن ضمن ارائه جدول واردات ورق 
های آلیاژی در چند ماه اخیر و مقایســه آن با 
سال های گذشــته اعالم شده که میزان واردات 
ورق های فوالدی آلیاژی از اسفندماه سال گذشته 
به یکباره افزایش یافته و این روند در فروردین 
ماه ســال جاری تشدید گردیده است که دلیل 
اصلــی آن واردات ورق های غیرآلیاژی با ردیف 
تعرفه ورق های آلیاژی به خاطر اســتفاده از ارز 
مبادالتی و پرداخت تعرفه ورودی کمتر می باشد. 
در مکاتبات انجمن همچنین بیان شده است که 

بررســی های این انجمن از عدم تفاوت قیمتی 
در فروش ورق های فــوالدی وارداتی مذکور با 
ورق هــای غیرآلیاژی حکایــت دارد. به همین 
منظور انجمن درخواســت های زیر را مطرح 

کرده و در حال پیگیری آنها می باشد:
حذف ارز مبادالتــی از واردات ورق های . 1

آلیاژی 
نظارت دقیق تر بر واردات ورق های آلیاژی . 2

و خصوصاً ثبت ارزش آنها در گمرکات و 
در نظر گرفتن تفاوت قابل توجه نسبت به 

ارزش ورق های غیرآلیاژی 

همان طور که در شماره های پیشین 
نشریه چیالن و بولتن اخبار فوالد به اطالع 
مخاطبان گرامی رسید، پس از اینکه انجمن 
در  برق  فروش  برای  که طرحی  مطلع شد 
بورس انرژی به صنایع مصرف کننده باالی 
5 مگاوات برای طرح در جلسه هیئت محترم 
وزیران در حال بررسی است، طی مکاتبه ای 
با وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اعالم 
مخالفت جدی با این اقدام، نسبت به افزایش 
اجرایی  اثر  تولید فوالد در  تمام شده  بهای 

شدن طرح مذکور هشدار داد.
در پی انعکاس این مخالفت از سوی وزارتخانه 
مذکور، موضوع مجددا در دســتور بررســی 

کمیسیون اقتصاد دولت قرار گرفت و موضوع 
با حضور انجمن تولیدکنندگان فوالد، انجمن 
صنعت ســیمان و وزارتخانه هــای صنعت، 
معدن و تجارت و نیرو و همچنین نمایندگان 
ســازمان های مختلف دولت و مجلس مورد 
بررسی قرار گرفت. دبیر انجمن در این جلسه 
با اعــالم دالیل مخالفت انجمن با موضوع، به 
شرایط رکودی فعلی اشــاره و اعالم کرد که 
فروش بــرق از طریق بورس انرژی به مصرف 
کنندگان آن از جمله کارخانجات ذوب فوالد 
کشور که عموماً از کوره قوس الکتریک استفاده 
می نمایند و سهم قیمت برق در هزینه تبدیل 
مواد اولیه به فوالد خام توسط این واحدها در 

حدود 6/5 درصد می باشد، افزایش قیمت برق 
و بالتبع افزایش شدید بهای تمام شده تولید 
فوالد را به دنبال خواهد داشت که با توجه به 
کمبود تقاضا و رکود ســال های اخیر در بازار 
فوالد، تولیدکنندگان فــوالد قادر به افزایش 
قیمت فروش خود نبوده و مجبور به تعطیلی 
و ورشکستگی خواهند شد.قابل ذکر است پس 
از استماع و جمع بندی نظرات حاضرین، چند 
پیشنهاد مطرح شد که از آن جمله می توان 
به افزایش کف مصرف برق توسط واحدها از 5 
مگاوات به 20، 50 یا 100 مگاوات و همچنین 
مستثنی شدن واحدهای موجود از پیشنهاد 

مذکور را نام برد.

 جناب آقای مهندس پاینده نجف آبادی

انتخاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت مدیرعامل گروه ملی صنعتی فوالد ایران تبریک عرض می نماییم. امیدواریم شاهد 
توفیق روزافزون شما در آن مجموعه بزرگ و آغاز فصلی جدید در تاریخ آن شرکت معظم باشیم.

نشریه تخصصی چیالن

 جناب آقای دکتر سعد محمدی
مدیر عامل محترم شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

سانحه دردناک کنورتور ذوب آن شرکت، موجب تأثر جامعه  فوالد کشور گردید. این ضایعه را به جنابعالی و پرسنل آن شرکت و 
خانواده درگذشتگان تسلیت عرض نموده و رحمت الهی برای جان باختگان و شفای عاجل برای مصدومان مسئلت داریم.

نشریه تخصصی چیالن

 جناب آقای مهندس هراتیان

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان جنوب تبریک عرض کرده و موفقیت روزافزون شما 
را در آن مجموعه فوالدی بزرگ از درگاه ایزد منان آرزومندیم.

نشریه تخصصی چیالن
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اطلس ملي فوالد ایران توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران و 
با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب کتاب و نقشه 
گردآوري شد و طی مراسمی با حضور مهدي کرباسیان معاون وزیر 

صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو  رونمایي شد.
به گزارش خبرنگار چیالن، در آئین رونمایي از اطلس ملي فوالد ایران، 
کرباسیان معاون وزیر صنعت با اشاره به لزوم تدوین و بهره گیري از اطالعات 
به روز اظهار داشت: خوشبختانه با انتشار اطلس ملي فوالد ایران گام مهمي 

در راه دست یابي به اطالعات صحیح صنعت فوالد برداشته شده است.
در آئین رونمایی از اطلس ملی فوالد، دکتر بهرام سبحاني رئیس هیئت 
مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران نیز در خصوص انتشار این اطلس 
گفت: به دلیل اینکه تا به امروز اطالعات جامع و منسجمي از واحدهاي 
تولیدکننده فوالد براي تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور و به منظور 
توسعه فوالد یا تأمین زیربناهاي آن وجود نداشت و مراجعات زیادي هم 
به انجمن در این خصوص مي شد، انجمن تولیدکنندگان فوالد در راستاي 
انجام وظیفه اطالع رساني خود بر آن شد تا با جمع آوري و بررسي اطالعات 
واحدهاي تولیدي فوالد، براي نخستین بار اطلس ملي فوالد را تدوین و در 
قالب کتاب و نقشه به چاپ برساند. سبحاني با اشاره به اینکه اطالعات 
تمام واحدهاي فوالدسازي کشور از طریق این اطلس در اختیار متقاضیان 
قرار مي گیرد، گفت: در طول این مدت و به منظور ارائه اطالعات جامع، 
انجمن توانست پیش از عرضه این اطالعات در قالب اطلس، بانک اطالعات 
مربوطه را با ساختاري منظم شکل دهد و در موارد الزم هم با اعزام تیم 
هاي کارشناسي و حضور در واحدهاي تولیدي و به منظور تأیید اطالعات 
در دست، اقدام به بروز رساني اطالعات موجود نماید تا جمع آوري اطالعات 
مورد نیاز بیش از پیش دقیق و شفاف باشد که با این وصف گردآوري 
بلکه به  این اطلس نه تنها بر اساس مباني روز صورت گرفته  اطالعات 
راحتي مي توان آنرا به روز کرد تا مراجعه کنندگان به این اطلس با آخرین 
تغییرات طرح ها و واحدهاي تولیدي آگاه شوند. رئیس هیئت مدیره انجمن 
تقسیم بندي موضوعي و جغرافیایي اطالعات این اطلس را گامي نو خواند 
و تصریح کرد: تمامي اطالعات واحدهاي تولیدي کشور در زمینه فوالد در 

اقصي نقاط کشور و به تفکیک مناطق جغرافیایي و موضوع، بر روي این 
نقشه و در داخل کتاب درج شده که مراجعان محترم مي توانند به راحتي 
به اطالعات واحدهاي تولیدي هر استان به صورت دقیق دسترسي داشته 
باشند عالوه بر اینکه در این اطلس واحدهاي چهار بخش نورد، فوالدسازي، 
احیاء و گندله سازي نیز به تفکیک مشخص شده اند و اطالعات واحدهاي 
در حال کار یا واحدهایي که مجوز فعالیت دریافت کرده اند اما هنوز به 
مرحله تولید نرسیده اند نیز ثبت شده است. سبحانی در ادامه خاطر نشان 
کرد: این اطلس، مرجع کاملي براي مسئولین ملي و استاني است تا از 
شرایط به روز واحدهاي تولیدکننده در کشور با خبر شوند و بتوانند برنامه 
ریزي هاي الزم در خصوص حمایت از صنعت فوالد را انجام دهند و عالوه 
بر این دست اندرکاران صنعت فوالد نیز به راحتي مي توانند به اطالعات 
مورد نیاز خود در زمینه واحدهاي تولیدي همجوار خود دسترسي یابند. وي 
در ادامه افزود: اطالعات، ظرفیت، تکنولوژي، مشخصات فني، میزان اشتغال، 
طرح هاي در حال احداث با ظرفیت باالي 30 هزار تن و با بیش از 60 درصد 
پیشرفت فیزیکي، تعداد کارخانه هاي موجود و صنایع مرتبط فوالد در 
هر استان از جمله مواردي است که در اطلس ملي فوالد دیده مي شود. 
طبق این گزارش، سید محمدرضا دانشگر مدیر پروژه اطلس ملي فوالد 
ایران در خصوص این طرح توضیح داد: موضوع تدوین اطلس ملي فوالد از 
جایي شروع شد که به دلیل انجام ممیزي هاي متعدد از واحدهاي فوالدي 
و مراجعه مستقیم به آنها اطالعات اولیه اي برداشت کردیم که با گذر 
زمان و افزایش تعداد واحدهاي فوالدي به ویژه در بخش خصوصي به این 
فکر افتادیم تا بانک اطالعات کاملي از اطالعات کارخانجات فوالدي تهیه 
کنیم. موقعي این انگیزه بیشتر قوت گرفت که متوجه شدیم سرمایه گذاران 
بسیاري از طرح هاي فوالدي در حال احداث، حتي از وجود طرح هاي 
مشابه در استان خود هم بي خبر هستند. بر همین اساس تصمیم گرفتیم 
اطلسي از واحدهاي فوالدي ایران و طرح هاي در حال احداث تهیه کنیم. 
دانشگر در پایان افزود: نکته مهم در این اطلس، توجه به زیرساخت هاست 
به طوري که خطوط شبکه هاي انتقال برق، گاز، خطوط ریلي، جادهاي، 
بنادر و منابع آبي شامل رودخانه ها، آبهاي زیرزمیني هم مشخص شده اند.

اطلس ملی فوالد ایران رونمایی شد
اطلس ملی فوالد، نقشــه راه کاملي براي برنامه ریزی سرمایه گذاران در بخش فوالد و و مرجعی برای مسئولین 

کشوری و استاني است تا از جانمایی و شرایط واحدهاي فوالدی در سراسر کشور با خبر شوند.
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پکیج کامل اطلس ملــی فوالد ایران،  
شامل:

نقشه فوالد ایران ابعاد با چاپ افست، . 1
المینیت و قاب آویز آلومینیومی
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برای اولین بار در کشور و توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

اطلس ملی فوالد ایران 
منتشر شد

این مجموعه که شامل یک نقشه جغرافیایی به ابعاد 140*200 سانتی متر به همراه 
یک جلد کتاب نفیس  اطلس ملی فوالد ایران می باشد،  موارد زیر را در بر می گیرد:

مشخصات و موقعیت جغرافیایی واحدها و طرح های فوالدی کشور . 1
روی نقشه ایران به همراه نقشه زیرساخت های جاده ای، ریلی، بنادر، 

فرودگاه ها، مبادی صادراتی و وارداتی کشور و...
معرفی و واحدها و طرح های فوالدی به تفکیک هر اســتان و دسته . 2

بندی بر اســاس فرآیند تولید )کوره بلند، گندله سازی، احیا، کوره 
قوس، القایی، نورد میلگرد، مقاطع و...( و سایر مشخصات

موقعیت و ظرفیت معادن سنگ آهن کشف شده و گمانه زنی شده و . 3
واحدهای فرآوری سنگ آهن

نقشه و وضعیت منابع آبی جاری و زیر زمینی کشور. 4
آمار و نمودارهای صنعت فوالد کشور و جهان. 5
معرفــی تامین کننــدگان اصلی صنعــت فوالد مانند مــواد اولیه، . 6

فرآورده های نسوز، کوره های ذوب و عملیات حرارتی، خطوط نورد، 
قطعات و تجهیزات صنعت فوالد، شرکت های مهندسی و ساخت و ...

به انضمام سایر نقشه ها و اطالعات  جنبی ملی و استانی مورد نیاز . 7

 �  ------------------------------------------------------------
نام شرکت: ............................................................................................................................................................... عضو انجمن تولید کنندگان فوالد:    بله       خیر 

تعداد نسخه درخواستی اطلس ملی فوالد: ...................................................................................... شماره فیش واریزی:............................................................................................................................... 
نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:.................................................................................................................................................... سمت:............................................................................................................................... 

شماره همراه: ...............................................................................................................................................................

امضا و مهر شرکت:

در صورت تمایل به خرید اطلس ملی فوالد ایران خواهشمند 
است پرسشنامه زیر را تکمیل و به همراه تصویر فیش واریزی 
مبلغ مربوطه به حساب شــماره 0103223181006 بانک 
صادرات شــعبه میدان آزادی اصفهان به نام شرکت 
تعاونی خدمات بازرگانی حمایت فوالدسازان معین به 
شماره فکس 88708065- 021 دفتر انجمن تولید کنندگان 

فوالد ایران ارسال فرمایید.
ضمنا جهــت دریافت هر گونه اطالعات تکمیلی با شــماره 

تلفن های 4-88708061 تماس حاصل فرمایید.
   ضمنا 15 درصد تخفیف ویژه اعضای انجمن 

در نظر گرفته شده است.

فرم خرید اطلس ملی فوالد ایران



تحلیل بازار
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بررسی بازار در کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده فوالد حکایت می کند

بیم و امید جهاني فوالد برای ایران

رشــد تولید فوالد خام جهان همچنان رو به کاهش است. چین به 
عنوان بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده فوالد جهان با رشد 9 
درصدي تولید همراه بوده اســت و لیکن انجمن آهن و فوالد چین 
پیش بیني مي کند که رشــد تولید ســال آینده نهایتا به 3 درصد 
برســد و بتواند 800 میلیون تن فوالد خام تولید نماید. دولت چین 
اولویت اهداف فوالدي خــود را مقابله با معضل ظرفیت مازاد اعالم 
کرده است. لذا احتماال افزایش تولید این کشور از محل ظرفیت مازاد 
خواهد بود. این کشور به عنوان بزرگترین مصرف کننده فوالد به زمان 
پیک مصرف خود نزدیک مي شــود و پیش بیني مي گردد تا پایان 
ســال 2016 نقطه اوج مصرف خود را بگذراند و لذا مازاد مصرف این 
کشور به بازارهاي جهاني سرازیر خواهد شد. برخي معتقدند که بازار 
هند جایگزین مناسبي براي مازاد تولید چین خواهد بود ولي باید در 
نظر داشت که میزان رشد مصرف سرانه فوالد هند نسبت به چین از 
سرعت بسیار پاییني برخوردار است و نمي تواند بازار را کنترل نماید. 
کشورهاي توسعه یافته از قبیل ژاپن و آمریکا، اتحادیه اروپا و کره پیک 
مصرف خود را گذرانده اند و تنها امید مصرف فوالد بازار کشــورهاي 

Brazil,Russia,India,China(  BRIC) و 

Mexico,Indonesia,Turkey,South Korea( MITSK) است.

  BRIC
 بازار مصرف برزیل به دلیل ســاخت و سازهاي موردنیاز براي ایجاد 
زیرســاخت هاي برگزاري جام جهاني فوتبال در این کشور از رونق 
مقطعي برخوردار بوده اســت. روسیه در ماه هاي اخیر دچار کاهش 
تولید و کاهش مصرف بوده است و مصرف سرانه فوالد در هندوستان 
با سرعت بسیار کمي رشــد مي کند. ضمن آنکه مصرف سرانه این 
کشــور در حدود 30 کیلوگرم بر نفر در طول ســال است. متوسط 
مصرف جهاني تقریبا 150 کیلوگرم بر نفر و کشور هاي توسعه یافته 
در حدود 350 کیلو گرم بر نفر در سال است. این نشان مي دهد که 
بازار مصرف هند با ســرعت پاییني حرکت مي کند و لیکن بازاري 

مطمئن در بلندمدت است.

MITSK
امروزه اقتصاد مکزیک، یازدهمین اقتصاد برتر دنیاســت. بعد از دهه 
1990، اقتصاد و فناوری با سرعت هرچه تمام تر در این کشور توسعه 
پیدا کرد. اکنون اقتصاد مکزیک نه تنها اقتصادی نوظهور در دنیا است 
بلکه در جمع برترین ها قرار دارد. اقتصاد این کشور متشکل از صنعت 
و خدمات اســت و بخش خصوصی هم حضــور پررنگی در آن دارد. 

توسعه تولید فلزات اصلي در برنامه توسعه این کشور دیده شده است. 
نیاز مصرفی فوالد و سیمان در این کشور از طریق بازارهاي آمریکاي 
شمالي تامین مي گردد. شرکتهاي فوالدسازي آمریکاي شمالي در 

حال سرمایه گذاري در این کشور هستند. 
اندونزي از توسعه اقتصادي خوبي برخوردار بوده است ولي این رشد 
اقتصادي از زیرســاخت خوبي برخوردار نیســت و یکي از تهدیدات 
همیشگي این کشور، تولیدات انبوه در چین بوده است که فوالد نیز 
از این قاعده مستثني نیست. ترکیه در رده بزرگان تولیدکننده فوالد 
قرار گرفته است و جزو 10 کشور برتر تولیدکننده فوالد خام محسوب 
مي گردد. در حالی که در این سال ها کل مصرف محصوالت طویل 
که معموال در بخشهای ســاختمانی مصرف می شود با 7/9 درصد 
افزایش به رقم 14/8 میلیون تن رســید، مصــرف ظاهری ورق که 
عمدتا در صنایع خودروســازی، ماشین آالت، لوازم خانگی و کشتی 
ســازی صورت می گیرد،  با 3/1 درصــد افزایش به 13/63 میلیون 
تن رسید. میزان مصرف کندتر ورق فوالدی در مقایسه با محصوالت 
 طویــل فوالدی بیانگر رکود در صنایع تولیدی این کشــور اســت.
نســبت تولید به مصرف محصوالت تخت در ترکیه در سال 2005 
معــادل 40 درصد بود که در ســال 2011 این رقــم به 69 درصد 
رسید. به هر صورت این نسبت در سال 2012 به 66 درصد کاهش 
پیدا کرد که دلیل این روند کاهش مصرف و رشــد تولید بوده است. 
نســبت تولید به مصرف در بخش محصوالت طویل از 166 درصد 
در ســال 2011 بــه 170 درصد در ســال 2012 و 175 درصد در 
ســال 2013 افزایش پیدا کرد. بیشــترین واردات فوالد کشورهاي 
 همجوار ایران به ترکیه تعلق دارد و 11/5 میلیون تن در سال است.

آمارها حاکی از آن است که صادرات فوالد کره جنوبی در سال گذشته  
باز هم در چند ســال اخیر کاهش داشــته که علت آن تداوم رکود 
اقتصادی بین المللي به ویژه در حوزه اروپا بوده است. انجمن آهن و 
فوالد کره جنوبی اعالم کرده این کشور در سال قبل 29/2 میلیون تن 
فوالد صادر کرده که 4/3 درصد نسبت به سال پیشتر کاهش داشته 
است. پیش از این صادرات فوالد این کشور با افت 1/44 درصدی به 
20/5 میلیون تن رسیده بود که آن هم پس از بحران مالی جهانی در 
سال 2008 بود. با اینکه دو فوالدساز بزرگ این کشور خطوط تولید 
فوالد را گسترش دادند ولی رکود اقتصادی داخلی و جهانی و عرضه 
بی ثبات برق به صنعت فوالد کره جنوبي آسیب رسانده است. اقدامات 
کشورهای توسعه یافته در اعالم قوانین جدید و چالش برانگیز برای 
حمایت از بازارهای داخلی و همچنین کاهش ارزش ین ژاپن نسبت 
به وون کره جنوبي از دردسرهاي پیش روی فوالدسازان کره ای بوده 

 دکتر سید امیر حسین طباطبایی 
مدیر توسعه و ارتباطات صنایع فوالد هفت الماس
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که ظاهرا تا پایان سال پیش روي میالدي نیز روند بهبود را با تاخیر 
روبرو خواهد ساخت.

)GCC ( کشورهاي عربي حوزه جنوب خلیج فارس
در حال حاضر شــش کشور عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، 
کویت، عمان و قطر عضو این شــورای همکاری هستند. حضور غول 
هــاي نفتي و گازي و درآمدهاي باالي ناشــي از صــادرات انرژي و 
همچنین میزان باالي ساخت و ساز و توسعه زیربناها در این کشور 
ها مصرف فوالد در منطقه خاورمیانه را به شدت افزایش داده است. 
تنها عربســتان در یک طرح 5 ســاله در حــدود 400 میلیارد دالر 
هزینه ساخت 500 هزار واحد مسکوني و زیرساخت موردنیاز توسعه 
کشورش خواهد کرد و قطر نیز در همین زمان بیش از 170 میلیارد 
دالر بــراي ایجاد زیربناهاي برگزاري جام جهاني هزینه خواهد کرد. 
کشورهاي GCC یکي از بزرگترین واردکنندگان فوالد منطقه به ویژه 

در محصوالت طویل هستند. 
البته واردات این کشــورها رو به کاهش و در مقابل ظرفیت تولید رو 
به افزایش است. ظرفیت تولید کشــورهاي  GCC  و متحدانش در 
منطقه به 23 میلیون تن رسیده است و در تولید محصوالت فوالدي 
در حال رشــد هستند. عربستان سعي دارد تا با کمک بحرین اولین 
واحد تولیدکننده ریل را در منطقه راه اندازي نماید و بازار توسعه ریلي 
خاورمیانه را هدف قرار داده است. به هر حال بازار کشورهاي یادشده 
توسط تولیدکنندگان داخلي اشباع خواهد شد و عالوه بر آن شاهد 
رشد میل صادرات این کشورها خواهیم بود. در اخبار 2 ماه گذشته از 
حضور فوالدسازان عربستان، بحرین و قطر در کشورهاي عراق، الجزایر 

و اردن خبر داده اند.

CIS کشورهاي
در حــال حاضــر کشــورهاي جمهــوري آذربایجان، ارمنســتان، 
ازبکســتان، بالروس، تاجیکستان، روســیه، قرقیزستان، قزاقستان، 
 مولــداوي، اوکرایــن و ترکمنســتان در ایــن گــروه هســتند.

آرسلورمیتال به عنوان یکي از سرمایه گذاران فوالدي در این منطقه 
پیش بیني مي نماید مصرف فوالد در این حوزه تا 5 ســال آینده به 
بیش از 70 میلیون تن در ســال خواهد رســید. لذا این کشورها با 
محدودیت در صادرات همراه خواهند بود و لیکن همچنان در فهرست 
صادرکنندگان فوالد در بازارهاي اروپا، آفریقای شــمالی و به ویژه در 
آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه باقي خواهند ماند. پیش بیني رشد 
مصرف فوالد در این کشورها براي 7 سال آتي بین 2/5 الي 3/5 درصد 

در سال است که با رشد نسبي جهاني همخواني دارد.

افغانستان، عراق و پاکستان
افغانستان به عنوان یک کشور دوست و همسایه، دوران پس از جنگ 
را طي مي نماید. افغانستان سال ها دچار مسائل داخلي و خارجي بوده 
و عمده زیرساختهاي آن از بین رفته است. با وجود نفوذ کشورهاي 
غربي در افغانستان هنوز بازار مناسبي براي تولیدات ایران وجود دارد و 
 بازار مصرف آن یکي از فرصت هاي پیش روي صنعت فوالد ایران است.
عراق همســایه غربي ایــران نیز دچــار بحران جنــگ خارجي و 
داخلي بوده و براي بازســازي زیرســاخت ها و توسعه کشور نیاز به 
مصرف حجــم باالیي از فــوالد و محصوالت فــوالدي دارد. رابطه 
سیاســي دو کشور در ســطح مطلوبي قرار دارد. ترکیه، عربستان و 
بحرین رقبایي هســتند که براي بازار این کشور برنامه ریزي کرده 
انــد و عالوه بر صادرات فوالد و محصــوالت فوالدي در حال رایزني 

 براي احداث کارخانه فوالدســازي و نورد در این کشــور هســتند.
پاکستان نیز همســایه اي است که اصوال با جمهوري اسالمي ایران 
رابطه اي دوســتانه و براساس احترام متقابل داشته است. این کشور 
در حال توسعه فوالدسازي است. بیشترین نقطه اتکاء صنعت فوالد 
پاکســتان، اســتفاده از قراضه در کوره قوس بوده و دولت با کاهش 
عوارض و پرداخت تســهیالت از واردات قراضه مرغوب حمایت مي 
کند. البته پاکستان بیش از یک میلیارد تن ذخیره سنگ آهن دارد 
و ایــن امر موجب گردیده که براي صنعت فوالد برنامه ریزي نماید. 
یکي از برنامه هاي آتي این کشور استفاده از روش احیاء مستقیم با 

تکنولوژي هند و با استفاده از گاز ایران است.

خالصه اي از وضعیت فوالد ایران
در حال حاضر ظرفیت تولید فوالد ایران بیش از 20 میلیون تن است 
که در فاصله کوتاه باقي مانده تا 1404 به رقم 55 میلیون تن خواهد 
رســید. ظرفیت تولید محصوالت فوالدي نیز در حال حاضر بیش از 
22 میلیون تن است که به زودي به 30 میلیون تن در سال خواهد 
رسید. مصرف ظاهري در پایان سال 1391 در حدود 20 میلیون تن 
در سال بوده است و پیش بیني مي گردد به تدریج تا سال 1404 به 
رقم 29 میلیون تن در ســال برسد. بخش عمده محصوالت فوالدي 
کشور از نوع طویل بوده و به بخش ساخت و ساز تعلق دارد و در سال 
1404 تقریبا با مازاد تولید 20 الي 25 میلیون تني روبرو خواهیم بود.

نتیجه گیری
نفوذ در بازارها به ویژه بازارهایي از قبیل فوالد و فلزات  «

اساســي با برنامه ریزي بلندمدت مقدور است. ضمنا 
چنانچه به هر دلیل شــرکتي بازار را ترك نماید، براي 
حضور مجــدد خود در بازار بایــد هزینه هاي زیادي 
پرداخت نماید چه بســا موفق به باز پس گیري سهم 

خود از بازار نگردد.
در 12 ســال پیش رو هم زمان بــا افزایش ظرفیت  «

تولید، تولیــد فوالد و محصوالت فــوالدي افزایش 
قابل توجهي خواهد داشت. بخش خصوصي در این 
توسعه سهم مناسبي دارد و به مرور زمان این سهم 
بیشتر خواهد شد. در صورت عدم برنامه ریزي براي 
صادرات مازاد تولید فوالد از امروز، شرکت هاي بخش 
خصوصی به ویژه کارخانجات کوچک با آســیب هاي 

جدي روبرو خواهند شد.

پیشنهاد
پیشنهاد مي گردد در راستاي تقویت بخش خصوصي  «

و تولیدکننــدگان فوالد و محصــوالت فوالدي از یک 
ســو و حمایت از افزایش صادرات غیرنفتي از ســوي 
دیگر، مقررات دســت و پا گیر از قبیل سهمیه بندي 
و محدودیتهــاي صادراتي در مــورد صنعت فوالد و 

محصوالت فوالدي حذف گردد.
 به صرفه هاي مقیاس توجه و صدور مجوزها به ویژه در  «

خصوص تولید شمش خام بازنگري و سرعت در توسعه 
محصوالت فوالدي افزایش یابد.

 ادغــام هاي عرضي و طولــي و افزایش بهره وري در  «
زنجیره تولید یکي از شاهراه هاي گریز از مشکالت آتي 

بازار فوالد است.
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گزارش و گفتگو

بهادر احرامیان، مدیر عامل فوالد 
یزد و عضو فعال هیئت مدیره 
انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران و انجمن صادرکنندگان 
و تولیدکنندگان سنگ آهن با 
پیروزی در انتخابات سخت اتاق 
بازرگانی تهران به فعالیت تشکلی 
خود جانی دوباره بخشید. ماهنامه 
»چیالن« در این شماره با ایشان 
در خصوص پیگیری مطالبات 
فوالدی ها در اتاق بازرگانی، 
بازتعریف بازار صادراتی و برنامه 
صادراتی فوالد و شرایط پس 
از تحریم صنعت فوالد و دیگر 
مسائل روز صنعت فوالد از جمله 
اضافه ظرفیت فوالد به گفت وگو 
پرداخته است. 
 سید احمد عسکری

عضو جدید اتاق بازرگانی ضمن انتقاد به نگاه 
ساده انگارانه به صادرات فوالد 

شاهد رقابت شدید 
کشورها در صادرات 
منطقه ای فوالد 
خواهیم بود
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 با حضور پررنگ تولیدکنندگان 
اتاق های بازرگانی به ویژه  فوالدی در 
ورود شــما در اتاق تهــران، این اتفاق 
مبــارک چه کمکی بــه پیگیری وطرح 
مسائل فوالد در سطح کالن و اثربخشی 

بر تصمیم گیری های صنعتی و اقتصادی خواهد داشت؟
خوشبختانه در سالیان اخیر تعداد فعاالن فوالدی و صنایع معدنی در 
اتاق های بازرگانی تهران و شهرستان ها بیشتر شده و این موقعیت 
خیلی خوبی اســت برای اینکه صدای این صنف و صنعت بیشتر به 
گوش دولت می رســاند، مشــکالت این حوزه را مرتفع می سازد و 

سرعت رشدمان را بیشتر خواهد کرد.
با عنایت به حضور بنده در کمیسیون صنعت اتاق تهران و کمیسیون 
بهبود فضای کسب و کار- که بیشتر به دنبال بهبود شرایط و قوانین 
کار و مالیاتی است و جنبه عمومی دارد – و سخت گیری و حساسیت 
سازمان امور مالیاتی نسبت به اهالی فوالدی، نیاز به رصد دقیق مسائل 
صنعت فوالد با سازمان مالیاتی دارد که یکی از برنامه های مهم من 
در اتاق خواهد بود خصوصا پیشگیری و پیگیری مشکالتی که به نظر 
می رســد شرکت های فوالدی در سال 95 در خصوص رسیدگی به 
دفاتر، ثبت هزینه ها، فاکتورها و فروش با سازمان امور مالیاتی داشته 

باشند. مسئله دیگری که در این کمیسیون مورد 
بحث اســت موضوع بوروکراسی و مشکالت اداری 
است که در برابر صنایع و طرح های فلزی و فوالدی 
وجود دارد و خوشــحال می شوم هم صنفی های 
عزیزمان مشکالت روزمره خود در این خصوص را 
برای پیگیری منعکس کنند. اما مهم ترین نکته ای 
که اکنون باید به آن توجه داشــت جهت دهی به 
منابع و سرمایه گذاری های جدید در صنعت فوالد 
است؛ چرا که با توجه به روند دهه اخیر در سرمایه 

گذاری در این حوزه که بیشــتر برای رفع نیاز داخلی انجام می شد، 
اگر بخواهیم همین مسیر را در پیش بگیریم مطمئنا اتالف سرمایه 
خواهیم داشــت. بنابراین در نگاه جدید باید سرمایه ها و استراتژی 
هایمان را به بازارهــای صادراتی و کاهش هزینه های تولید داخلی 

معطوف کنیم. 
ببینید، در دهه هشتاد شــاهد کمبود شدید آهن و فوالد در کشور 
بودیم و ایران جایگاه دوم و ســوم بزرگترین واردکننده فوالد در دنیا 
را داشت اما در یک بازده زمانی 10 سال این روند کامال برعکس شد 
و در ســال گذشته به صادرات سه میلیونی فوالد پرداختیم و از یک 
واردکننده فوالد به یک صادرکننده فوالد رســیدیم و این در حالی 
اســت که از خیلی از ظرفیت های ایجاد شده استفاده صددرصدی 
نکرده ایم و از توان تولید داخل و مازاد ظرفیت آن استفاده نشده است. 
بنابراین اگر سرمایه گذاری های جدید طبق شرایط 10سال گذشته 
و برای پاسخ دادن به نیاز داخل طراحی شوند مسلماً با شکست روبرو 
خواهند شد چرا که این بخش از بازار اشباع شده است و به نظر من 
راهبرد ما در ســرمایه گذاری های جدید باید این باشد که آنها را به 

سمت بازارهای صادراتی سوق دهیم.
در عین حال معتقدم باید نگاه مان به صادرات با ظرافت بیشــتری 
همراه شود چراکه فوالد برد مسافتی تعریف شده ای دارد و به دلیل 
هزینه باالی حمل فوالد نمی تــوان آنرا به اقصی نقاط جهان صادر 
کــرد. وقتی صحبت از صادرات به میان می آید باید با دقت بســیار 
بیشتر و با یک بیزینس پلن و طرح های توجیهی و بازاریابی دقیق و  

مشخص در این راه قدم گذاشت. برای مثال در منطقه آسیای غربی 
و خاورمیانه با توجه به اینکه انرژی های ارزان در دسترس این منطقه 
قرار دارد، ســرمایه گذاری در صنعت فوالد به عنوان یک طرح اثبات 
شده محسوب می شود و طبعا در سال های آتی به خاطر توجیه پذیر 
کردن این طرح ها، شاهد مازاد محصول خواهیم بود که برای مصرف 
شدن نیاز به صادرات دارند و پیش بینی بنده این است که در 10 سال 
آینده، شاهد رقابت شدید و حجم باالی محصوالت فوالدی در منطقه 
توسط ایران، قزاقستان، روسیه، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
و دیگر کشــورهای خاورمیانه خواهیم بود چرا که تمامی کشورهای 
همســایه در حاشــیه خلیج فارس به انرژی ارزان دسترسی دارند و 
چون جمعیت چندانی ندارند بیشتر طرح ها با هدف ورود به بازارهای 
صادراتی تعریف می شوند که این موضوع به یک مازاد تولید و رقابت 
سنگین در جذب بازارهای منطقه ای منجر خواهد شد. خوشبختانه 
این خطر توسط بخش خصوصی جدی گرفته شده اما بخش دولتی 
و عمومی این ظرافت و چابکی در تحلیل شرایط ندارند که الزم است 

موضوع برای آنها روشن گردد.
با توجه به همه این موضوعات، یکی از برنامه های اصلی بنده در اتاق 
بازرگانی این اســت که این اطالعات و مســائل را به سرمایه گذاران 

فوالدی انتقال دهم و به پیگیری آن بپردازم.
 به نظر شــما بهتریــن و بدترین 
حوزه های سرمایه گذاری در صنعت فوالد 
ایران کدام است؟ سوال ما بیشتر مسبوق 
به مزیت سرمایه گذاری در زنجیره های 
خاص صنعــت فوالد و عنایــت به اضافه 
ظرفیت و یا خالء ظرفیتی در این زنجیره 

است؟
این سوال مهمی است و جالب است که چند وقت 
پیش خبری می خوانــدم راجع به احداث یک کارخانه جدید فوالد 
برای اولین بار در 40 ســال گذشته در انگلیس که با یک تکنولوژی 
نویــن که به نوعی با ترکیب بخش ریخته گری و نورد حتی بهتر از 
تکنولوژی CSP امکان تولید انبوه ورق فوالدی را پیدا کرده است. این 
تکنولوژی به خوبی نشــان دهنده تغییرات گسترده ای است که هر 
روزه در صنعت فوالد اتفاق می افتد و فوالد دیگر صنعتی انرژی محور 
نخواهد بود و قواعد بازی به نوعی در حال تغییر اســت که شاید در 
آینده انرژی ارزان دیگر مزیت بزرگی نماند و نمی توان مانند گذشته 
تولید در بخش خاصی را بدون در نظر گرفتن جوانب مختلف و بدون 

توجه به مقتضیات زمانه، پیشنهاد یا رد کرد.
ولـی در پاسـخ شـما باید بگویم آنچـه که از برآیند کلـی مزیت های 
کشـور بـر مـی آیـد، ایران بـه خاطـر نعمـت در اختیار داشـتن گاز 
طبیعـی و ارزان قیمـت، دارای مزیـت و برتـری در تولیـد آهـن 
اسـفنجی یا بریکت اسـت. از آنجایـی که قراضه بـرای تولید مقاطع 
طویل بیشـتر اسـتفاده می شـود و برای تولید ورق های کششـی و 
روغنی و مقاطع عریض، قراضه شـارژ مناسـبی نیسـت بنابراین می 
تـوان از آهـن اسـفنجی یـا بریکـت در این خصـوص اسـتفاده کرد 
کـه به خاطر داشـتن خلوص بیشـتر امـکان یافتن بازار مناسـبی به 
عنـوان یـک مـاده اولیـه ترکیبی بـا قراضـه خواهد داشـت و توجیه 
پذیرتـر اسـت. البتـه ایـن را هـم بایـد توجـه داشـت کـه در حـال 
حاضـر همـه قسـمت های زنجیـره فوالد بیشـتر در حالت پوشـش 
هزینه هـای عملیاتی خود و زیر جبران هزینه اسـتهالك هسـتند و 

حـال و روز خوشـی ندارند. 

شرکت های فوالدی در سال 
آینده در خصوص رسیدگی 

به دفاتر، ثبت هزینه ها، 
فاکتورها و فروش با سازمان 

امور مالیاتی اصطکاکاتی 
خواهند داشت

جهت دهی به منابع و 
سرمایه گذاری های جدید در 
صنعت فوالد اهمیت زیادی 

دارد و باید سرمایه ها را 
معطوف به بازارهای صادراتی 
و کاهش هزینه های تولید 

داخلی کنیم
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به  شــما  نگاه  احرامیان،  جنــاب   
اســتراتژی صادراتی و مهمترین بازارهای 

صادراتی فوالد ایران چیست؟
متاسفانه در سند چشــم انداز فقط توان تولید 55 
میلیون تنی را مبنا قرار داده ایم؛ مسئله ای که تنها 
جنبه فنی دارد و کامال درون نگر اســت اما نکته ای 

که اصال مورد توجه قرار نگرفته است توان بازاریابی و امکان فروش این 
محصوالت است که نشان دهنده ضعف برنامه ریزی در بخش صادرات 
فوالد اســت. در صنعت فوالد دو موضوع اهمیت وافر دارند: قیمت و 
هزینه تمام شده. صنعت فوالد داخل به دنبال تامین نیاز داخلی شکل 
گرفته و پایه و ساختار چنین صنعتی برای بازار صادراتی مهیا نشده 
است. مثال بارز آن هم عدم قرابت این کارخانجات فوالدی با آب و دریا 
است. نگاهی به اطلس ملی فوالد که توسط انجمن فوالد تهیه شده 
است به خوبی این وضعیت را نشان می دهد. در وضعیتی هم که نرخ 
فوالد در سراشیبی سقوط قرار گرفته، هزینه هایی مثل هزینه های 

حمل و ترانســفر هزینه زیادی از سود تولید فوالد 
داخلــی را در بر می گیرنــد و در خیلی از واحدها 
توجیه اقتصادی صادرات را از بین می برد. اما هنوز 
هم می توان با اتخاذ نگاه و تصمیمات درســت به 
بازارهای صادراتی بهتری دست پیدا کرد که البته 
باید توجه داشت برای این کار هم باید قیمت ها را 
تــا جای ممکن کاهش داد و  هم کیفیت را تا حد 
امکان باال برد تا در فضای رقابتی بتوانیم پیروز شویم. 

 به نظر شــما چرا با توجه به مزیت اقتصادی و 
رتبه جهانی صنعت فوالد ایران، هنوز این صنعت به طور 
شایسته مورد توجه سیاستگذاران و متولیان قرار نگرفته 

است؟ 
به نظرم گزاره مناسب تری برای این بحث، »توجه نامناسب« متولیان 

به صنعت فوالد اســت. مشکل 
اصلی از جایی شروع می شود 
که برخــورد مناســبی با این 
صنعت صــورت نمی گیرد و با 
اینکه جایگاه صنعت فوالد در 
کشور کامال شناخته شده است 
ولــی به نیازهــای این صنعت 

توجهی نمی شود.
مشکل دیگر به نظرم نگاه غلطی 
است که به سیاست ها و تجارت 
فوالد انداخته می شــود و هنوز 
بعد از این همه ســال حتی در 
بخش آنتی دامپینگ سیاست 
مشخص و قانون درستی نداریم 
و متاســفانه ایران همیشه آماج 
رقبا  دامپینگ ســایر  حمالت 
بوده و هست. در چنین مواقعی 
به جای اینکه یک مکانیزم آماده 
و خودکار برای چنین رفتارهایی 
وجود داشته باشد، تشکل ها و 
انجمن ها هربــار در مواجهه با 

چنین هجوم هایی سیاست های جدیدی اتخاذ می 
کنند و به عنوان مسکن های موضعی عمل می کنند. 

 آقــای احرامیان، فــوالد ایران در 
دوران پســا تحریم دچار چه دگردیســی 
خواهد شد؟ فرصت و خطرات این موقعیت 

جدید صنعتی و اقتصادی چیست؟
آنچه در آینده اتفاق خواهد افتد، بازگشــایی کانال های انتقال مالی 
خواهند بود و اعتبارات بانکی و ارائه اعتبارات اسنادی و اتفاقاتی از این 
دست به چرخه تولید و اقتصاد کشور بازخواهند گشت و بدیهی است 
که فرصت های سرمایه گذاری های بیشتری در زمینه های مختلف 
فراهم می شــوند. اما از خطرات دوران پساتحریم، خطر بازگشتن به 
فعالیت بازار با یوزانسی های سابق است. اگر به خاطر آورید در دهه 
هشتاد یکی از بزرگترین مشکالت بازار فوالد این بود که قیمت میلگرد 
از قیمت شــمش پایین تر آمده بود که دلیل آن هم یوزانسی هایی 
بودند که میلگــرد را به قیمت روز ولی با پرداخت 
ال سی های یک ســاله خرید می کردند و زمانی 
که نرخ ارز داخلی ثابت بــود و بهره 20 درصدی 
داشــتیم، میلگرد را حتی به قیمت پایین تر می 
فروختند تا با پول آن در سرمایه گذاری های یک 
ســاله دیگری شرکت کنند.در حال حاضر هم اگر 
دولت به خاطر سیاســت های مالی و ارزی و برای 
کاهش تورم خواهان ثابت نگه داشــتن نرخ ارز در 
برابر تورم 15 درصدی باشد دوباره چنین شرایطی 
برای یوزانس ها فراهم می شود که این بار مهلک تر ضربه خود را به 

چرخه صنعت و اقتصاد و تولید فوالد کشور وارد کنند. 
 نظرتان راجع به هــم افزایی در صنف و صنعت 
فوالد چیست؟ این هم افزایی در تشکلی همانند انجمن 

تولیدکنندگان فوالد چقدر می تواند مفید واقع شود؟
به نظرم چنین اتفاقی می تواند 
بسیار مفید و مثمر ثمر باشد و 
در شــرایطی که صنعت فوالد 
ایران روزبــه روز بزرگتر و بالغ 
تر می شود، نیاز به هم افزایی 
و تبادل آرا بیش از همیشــه 

احساس می شود. 
توجه به ســهم صنعت فوالد 
در تولیــد ناخالــص به عنوان 
یک معیار اساســی در توسعه 
اقتصادی کشــور، نشانگر این 
مسئله است که صنعت فوالد 
جزو ســه صنعت بزرگ کشور 
محســوب می شــود. طبیعتا 
باید از این پتانســیل در ذیل 
انجمن  تشــکل هایی مثــل 
تولیدکننــدگان فــوالد ایران 
حفظ و گسترش پیدا کند و با 
ایجاد یک صدای واحد می توان 

در برابر مشکالت فائق آمد.

صنعت فوالد داخل به 
دنبال تامین نیاز داخلی 

شکل گرفته و پایه و 
ساختار چنین صنعتی 

برای بازار صادراتی مهیا 
نشده است

نگاه مان به صادرات باید با 
ظرافت بیشتری همراه شود 

چراکه فوالد برد تعریف 
شده ای دارد و به دلیل هزینه 
باالی حمل فوالد نمی توان 

آنرا به اقصی نقاط جهان صادر 
کرد
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نقطه نظر

 در شرایط بحرانی نباید تولیدکنندگان را به حال خود رها کرد. با افت 
قیمت های جهانی به ویژه از سوی چین، آسیب فراوانی به معدنکاران 
سنگ آهن و فوالدسازان وارد شده است که اگر این امر در برنامه و 
سیاست گذاری ها دیده نشود، آینده این صنایع تحت تاثیر قرار خواهد 

گرفت. بنابراین مهم ترین حمایت دولت از صنعت فوالد باید درحوزه 
سیاست گذاری بروز پیدا کند. باید سیاست های میان مدت و کوتاه مدت 
در راستای حمایت از صنایع زنجیره فوالد درنظر گرفته شودتا بتوان انتظار 
داشت که در بلندمدت به برنامه تولید 55 میلیون تن فوالد در افق1404 
برسیم. در این راستا باید مشوق های ویژه ای برای تولیدکنندگان کنسانتره 
قیمت،  افت  و  بحران  در شرایط  اگر  که  نظر گرفت چرا  در  گندله  و 
مشوق های قوی تری را برای تولیدکنندگان کنسانتره و گندله فراهم 
نکنیم، در آینده نمی توانیم به اهداف پیش بینی شده دست پیدا کنیم. 
همچنین باید وضعیت سنگ آهن را هم در بخش اکتشاف و هم استخراج 
درك کرده و برای تقویت این بخش ها حمایت و سیاست گذاری الزم 

انجام شود.

صنعت فوالد یک صنعت استراتژیک  است و دورنمای صنایع استراتژیک 
همواره مثبت بوده و شوك های کوچک 6 ماهه تا یک ساله در دورنمای 
کلی این صنعت تاثیر نخواهد داشت. چراکه با سپری شدن این دوره، آن 

صنعت دوباره به جایگاه قبلی بازمی گردد.

در حال حاضر هم به دلیل افت تقاضا، انبارهای فوالد پر شده است و 
تولیدکنندگان با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند و اگر دولت با 
ابزارهای مختلف به تولیدکننده در تامین نقدینگی کمک کند، مشکل 
کمبود نقدینگی ناشی از عدم فروش تا حدودی جبران می شود. این روند 
در دوره بحران می تواند تولیدکنندگان را سرپا نگه دارد تا پس از سپری 

شدن این دوره و با بازگشت بازار با افت تولید فوالد مواجه نشویم. 
البته در دوره بحران جلوگیری از واردات فوالد به واسطه وضع تعرفه های 
سنگین هم به صنایع این فرصت را می دهد که برای بازارسازی تالش 
کنند و با افزایش تقاضای داخلی، تولیدکنندگان می توانند شرایط سخت 
رکود را با موفقیت سپری کنند. حتی کشورهای عضو WTO هم از این ابزار 
حمایتی استفاده کرده اند تا تولیدکنندگان داخلی خود را حمایت کنند که 

قطعا این حمایت کوتاه مدت و شناور است.

در سـال گذشـته از یک سـو بـه خاطر رکودی کـه بر بازارهـای جهانی 
حاکـم بـود و از طـرف دیگـر بـه خاطر کـم شـدن پروژه هـای عمرانی، 
سـهم تقاضـا برای فوالد در کشـور کاهش یافت و در نتیجـه بازار فوالد 
را بـا رکـود مواجه کرد. کشـورهای رقیب و تولیدکننـدگان جهانی نیز  
بـرای صـادرات محصـوالت خـود درصـدد به دسـت آوردن بازارهـای از 
دسـت رفتـه خـود بودنـد تـا بـه این وسـیله با مدیریت حسـاب شـده 
بـازار، حداقل فروش را داشـته باشـند و بـه همین دلیل اقدام بـه ارزان 
فروشـی کردنـد. این سیاسـت به کاهش قیمت ها و سـپس کم شـدن 

حاشـیه سـود نسـبت به قیمت تمام شـده تولیدکنندگان فوالد کشور 
منجر شـد و این در حالی بود که افزایش قیمت درسـطح دسـتمزدها 
و حمل ونقـل و نهاده هـای تولیـدی اسـتمرار داشـت. بنابراین در جهت 
مصـون نگاه داشـتن صنعـت فوالد کشـور افزایش سـود بازرگانی 114 
ردیـف تعرفـه فـوالدی انجـام شـد.البته ایـن میـزان حقـوق ورودی را 
تولیدکننـدگان ایـن حـوزه و حتـی خـود ما هـم کافی نمی دانیـم زیرا 
ایـن مقـدار در مقابل تهدیدی که برای صنایع فوالد کشـور وجود دارد، 
کافی نیسـت چرا که بر اسـاس بررسـی ها مشـخص شـده که در 3 ماه 
نخسـت امسـال نسبت به سـال گذشـته میزان واردات افزایش یافته یا 
تغییـر مسـیر داده اسـت و ایـن نشـان می دهد هنـوز در این بـاره جای 
کار وجـود دارد. در واقـع بایـد تعرفه هـای وارداتـی را بـه طور مـداوم بر 
اسـاس شـرایط موجود منطبق کنیم تا ضمن حمایت از تولید داخلی، 
مسـیر واردات بـرای کاالهـای خاص مورد نیاز کشـور هم فراهم باشـد.

باید مشوق های ویژه ای برای 
تولیدکنندگان کنسانتره و گندله در 

نظر گرفت

راهکارهای گذر از دوره بحران فوالد

تعرفه های وارداتی باید به طور مداوم با 
 شرایط موجود منطبق شود

محمدرضا بهرامن 
 نایب رئیس خانه معدن ایران

رضا اشرف سمنانی 
عضو هیئت مدیره شرکت فوالد سیرجان ایرانیان

محمد فاطمیان 
  مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، 

معدن و تجارت
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به گزارش خبرنگار چیالن، مدیر عامل شرکت فوالد 
اکسین خوزستان خاطرنشان کرد: توانمندی تامین 
نیاز این صنایع در داخل وجود دارد و این توانمندی 
در سال گذشــته به تمام دست اندرکاران صنایع 
نفت و گاز ارائه شد؛ وقتی چنین توانی وجود دارد و 
توسط 10شرکت نفت و گاز تایید شده است، دیگر 

واردات معنایی ندارد.
قنواتی اظهار داشت: با وجود این توانمندی، سال 

گذشته به ارزش دو میلیارد دالر، ورق عریض وارد 
کشور شد که این شــرکت می توانست با تحقق 
توانمندی های موجــود یک میلیارد دالر ارزآوری 
داشته باشد و همچنین نیاز صنایع نفت و گاز را در 

تولید لوله برآورده سازد.
وی تاکید کرد: واردات باید توجیه داشته باشد ولی 
تعرفه های مناســبی برای جلوگیری از واردات در 
کشور اعمال نشده اســت؛ نمی توان منکر اثرات 

مدیر عامل فوالد اکسین خوزستان در گفت گو با »چیالن«:

فوالداکســین قادر به تامین تمام نیاز 
فوالدی صنایع نفت و گاز کشور است

اکسین در پی تولید 900 هزار تن ورق در سال

مهندس عزیز قنواتی مدیر عامل شرکت فوالد اکسین خوزستان در گفتگو با چیالن اظهار داشت: با بررسی های 
صورت گرفته، نیاز ســاالنه پروژه های نفت و گاز به لوله یک میلیون تن اســت کــه با توجه به ظرفیت تولید 
یک میلیون و 50 هزار تنی ورق مورد نظر این لوله ها در فوالد اکسین، تمام نیاز صنایع نفت کشور در این شرکت 

فوالدی قابل تامین است.

سال گذشته دو میلیارد دالر، 
ورق عریض وارد کشور شد 

که شرکت فوالد اکسین 
می توانست نیاز صنایع نفت 

و گاز را در تولید لوله برآورده 
سازد و یک میلیارد دالر 

ارزآوری داشته باشد.

 محسن احمدی
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ناشــی از تحریم ها شد چرا که 
شــده محصوالت  تمام  قیمت 
تولیدی را بــاال می برد اما برای 
مقابله با دامپینگ شرکت های 
چینی، روســی، هندی و ترك 
باید تعرفه های مناسب در کشور 

اعمال شود.
اعتماد به تولیدات داخلی، گام اول خودکفایی

مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان اظهار داشت: باید به تولید 
داخل اعتماد و از آن حمایت کرد و این نیازمند همت همگانی است تا 

تولید داخلی در مقابل محصوالت خارجی اثبات شود.
قنواتی افزود: کیفیت محصوالت تولیدی شرکت فوالد اکسین باالتر 

از مشــابه خارجی آن بوده و قیمت تمام شده این 
محصوالت حتی با نوع خارجی آنها برابری می کند.
مدیرعامل شرکت فوالد اکسین در این زمینه با ذکر 
یک نمونه گفت: قیمت تمام شده ورق هاردوکس 
که به تازگی در این شرکت تولید شده 2.5دالر بوده 
و این در حالی است که ورق مشابه سوئدی آن بین 
3.5 تا چهار دالر به فروش می رسد و شرکت اکسین 
بــا قیمتی پایین تر از قیمت خارجی این محصول 

می تواند آن را در اختیار صنایع داخلی بگذارد.
بومی سازی 61 قطعه راهبردی در فوالد اکسین 

خوزستان
 مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان از بومی سازی 61 قطعه 
راهبردی و مهم صنعت فوالد در این واحد تولیدی خبر داد و گفت: از 
جمله این قطعات به »غلطک کاری« با وزن  50تن و »هاب« )قطعه 
سنگین رابط موتور و غلطک کاری که برای چرخاندن غلطک کاربرد 
دارد( است. وی افزود: این غلطک ها پیش تر از طریق شرکت »ماینا« 

ایتالیا تامین و وارد کشور می شد.
قنواتی افزود: برای ســاخت غلطک کاری با شــرکت چدن سازان 
قراردادی به امضا رسیده و نخستین محموله آن تا چند روز آینده وارد 

کارخانه فوالدسازی اکسین می شود.
وی با اشاره به سرمایه گذاری ویژه در این زمینه از احتمال صادرات 
محصوالت بومی سازی شده در آینده نزدیک خبر داد و اضافه کرد: 
سنگین ترین و پیشرفته ترین فناوری تولید نوردی در شرکت فوالد 
اکســین انجام می گیرد و با تجهیزات موجود و با وجود کمبودها به 

سمت بومی سازی پیش می رود.
پیش بینی تولید 900 هزار تنی در شــرکت فوالد 

اکسین 
قنواتی همچنین از پیش بینی تولید 900 هزار تن در این شــرکت 
برای امسال خبر داد و گفت: سال گذشته با وجود هدف گذاری تولید 
700 هزار تن ورق بود که 83 هزار تن بیشتر تولید شد و امسال هدف 
تولید 850 هزار تن است که دستیابی به تولید 50 هزار تن افزون بر 

این رقم پیش بینی می شود.
مدیرعامـل شـرکت فـوالد اکسـین اضافـه کرد: این شـرکت سـال 
گذشـته نسـبت بـه سـال 1392، 20درصد رشـد تولید داشـت که 
در سـه ماه نخسـت امسـال نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته 
شـش درصـد رشـد تولید داشـته ایـم. این مدیـر فوالدی گفـت: با 
وجود تمام مشـکالت، هدفگذاری امسـال افزایش 
10درصدی تولید نسـبت به سـال 1393 و تغییر 
ترکیبـات تولیـد اسـت. همچنیـن شـرکت بر آن 
اسـت تـا بـه سـمت تولیـد محصـوالت جدیـد با 
ارزش افـزوده بـاال رود تا نیاز کشـور به محصوالت 
خارجـی را کاهـش دهـد. در ایـن زمینـه نیـز در 
سـه ماه نخسـت امسـال تولید این محصوالت در 
شـرکت نسـبت به مدت مشابه پارسـال 31درصد 

رشـد نشـان می دهد.
وی خاطـر نشـان کـرد: از آنجـا که با توجـه به نیـاز داخل محصول 
مازادی در اکسـین برای صادرات وجود ندارد سـال گذشـته 20هزار 

تـن محصـول نیز به خارج از کشـور صادر شـد.
محصوالت اکسین تحت استاندارد API آمریکا 

مدیرعامل شرکت فوالد اکســین در ادامه گفت: برخی محصوالت 
خاص این شــرکت تحت استاندارد API آمریکاست اما با این وجود، 
جذابیت باالی واردات نســبت به تولیدات داخلی و اعمال نشــدن 
تعرفه های نامناســب برای جلوگیری از واردات، توجیه می کند که 

صنایع نیاز خود را از خارج کشور تامین کنند.
قنواتی در ارتباط با سرانجام قرارداد سه جانبه این شرکت با لوله سازی 
اهواز و شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برای تولید ورق های 
عریض صنعت نفت به خبرنگار ما توضیح داد: تفاهم نامه 25دی سال 
1392 برای تامین لوله های خط 270کیلومتری اهواز - گناوه بود که 
با وجود تایید تولیدات از سوی لوله سازی هنوز این قرارداد به سرانجام 

نرسیده است اما پیگیری ها ادامه دارد.

کیفیت محصوالت تولیدی 
شرکت فوالد اکسین باالتر 
از مشابه خارجی آن بوده 

و قیمت تمام شده این 
محصوالت حتی با نوع خارجی 

آنها برابری می کند.

قرارداد تامین لوله های خط 
270کیلومتری اهواز - گناوه با 
وجود تایید تولیدات از سوی 
لوله سازی هنوز به سرانجام 

نرسیده است.



ســازمان نمایشــگاهی دوســلدورف واقع در آلمان هر چهار سال یک بار 
بزرگترین نمایشــگاه بین المللی در زمینه تجــارت و صنعت متالورژی را 
برگزار می کند. نمایشــگاه اخیر از تاریخ 16 الــی 20 ژوئن برگزار گردید. 
تاریخ شــروع نمایشــگاه METEC دهه هفتاد میالدی است، زمانی که 
توســعه کارخانجات متالورژیکی از جمله فوالدی در سراســر نقاط جهان 
در حال پیشــرفت بود و حضور یکپارچه و قوی کلیه شرکت های سازنده 
تجهیزات کارخانجات متالورژیکی و شرکت های تولید کننده مواد مصرفی 
آن کارخانجات و سازندگان و فروشندگان انواع قطعات مصرفی و یدکی و .... 
در یک محل برای نمایش کاالی خود و مذاکره با خریداران و مشتریان مورد 
نیاز بود. شــاید تشکیل و اجرای این نمایشگاه در شهر دوسلدورف به دلیل 
نام گذاری دوسلدورف به عنوان پایتخت فوالد اروپا بوده باشد زیرا در این شهر 
بسیاری از شرکت های سازنده تجهیزات و تولید کننده فوالد آلمانی حضور 

دارند که در رأس نام های مشهور اروپایی قرار دارند.
نمایشگاه اخیر از مجموعه نمایشگاه های دوره سیزدهم GIFA ) نمایش 
 METEC تجهیزات فوالد و قطعات صـــنعت ریخته گــری(، دوره نهم
) نمایش تجهیزات و مواد و قطعات صنعت فوالد ســازی(، دوره یازدهـــم 

THERM PROCESS ) تجهیزات فرایند های عملیات حرارتی( و 
دوره چهارم NEW CAST )ریخته گری هنری( تشکیل شد. در محیط 
این نمایشــگاه به روال گذشــته، کنگره متالورژی نیز برگزار شد و آخرین 

دستاوردهای حوزه متالورژی عرضه گردید.
از آنجا که نمایشگاه METEC  دقیقاً نیازهای صنعت فوالد کشور را پوشش 
می دهد بازدید اینجانب برای تبادل نظرات و تجربیات متالورژیســت ها و 
مدیران و صنعت گران فوالد ســازی جهــان و عرضه آخرین و مدرن ترین 
توسعه های تکنولوژی صورت گرفت. با اولین برخورد در مقایسه با وضعیت 
نمایشگاه گذشته، گسترش و اهتمام حضور کلیه شرکت های بزرگ و غول 
اروپایی و آسیایی و کثرت حضور سازندگان تجهیزات و تأمین کنندگان مواد 
مصرفی مشاهده گردید. در دوره هشتم نمایشگاه METEC حتی یکی از 
غول های فوالد ســازی ایتالیا حضور بسیار کمرنگی داشت اما در این دوره 
غـرفه ایشان به یکی از تماشایی ترین غرفه های نمایشگاهی تبدیل گـردیده 
بود. کلیه شرکت هـــای باالخص اروپایی با غـرفه هایی که به نحو احسن 
طراحی گردیده بودند از مراجعین استقبال و به گـــرمی زمینه مذاکره را 

فراهم می نمودند.
در دومین برخورد حضور پر رنگ شــرکت های بزرگ چینی در مقایســه 
با دوره قبل چشــم های بازدید کنندگان را به خود جلب می نمود. بخش 
عمده ای از سالن های این نمایشــگاه به حضور شرکت های چینی اعم از 
سازندگان تجهیزات و تولید کنندگان مواد مصرفی فوالد سازی اختصاص 
داشــت. این اقدام چینی ها پس از حمله گســترده ایشان به صنایع فوالد 

جهان نشان دهنده پیشروی و حضور فعال در صحنه فروش تجهیزات و مواد 
به اقصی نقاط جهان است. 

در گذشته شرکت های سازنده تجهیزات فوالد سازی چینی عمدتاً قادر به 
تأمین نیاز کشورهای مجاور خود بودند که از تکنولوژی باال در فوالد سازی 
بهره مند نیســتند اما اینک با گســترش دانش فنی و بهره گیری از دانش 
اروپائیان که عمدتاً کارگاه های ســاخت خود را به چین منتقل کرده بودند 
توانایی رقابت کیفی با ســازندگان اروپایی را پیدا کرده اند. نکته مهمی که 
جهت بازار فوالد ایران قابل ذکر است فروش مقاطع فوالدی چینی به اروپا و 
آسیا و آمریکا به قیمت پائین تر از قیمت تمام شده آن محصول در آن قاره 
هاست و این امر به گفته اروپائیان حداقل تا پایان سال 2016 ادامه خواهد 
یافت. لذا شرکت های تولید کننده اروپائی صرفاً با کاهش میزان تولید خود 
و با استفاده از تعرفه باالتر برای واردات محصوالت چینی توانایی ادامه حیات 

خود را پیدا می نمایند.
 سومین برخورد با تشکیل این نمایشگاه مشاهده کاهش هزینه های برگزاری 
نمایشــگاه توسط غرفه داران بود. در دوران قبل به خصوص دوره های دهه 
90 و 2000 میالدی شــرکت های بزرگ اروپائی غرفه های بسیار وسیع و 

تماشــایی داشته و با مأموریت دادن به ده ها مدیر خود، زمینه مذاکرات با 
مشتریان را در غرفه به طور کامل فراهم نموده و دعوت های وسیع از ایشان 
برای حضور در مراسم شام در بهترین هتل ها و رستوران ها و کشتی های 
روی رودخانه راین و یا رستوران چرخان برج مخابراتی دوسلدورف داشتند. 
این امر در این دوره به ندرت مشــاهده شد. زیرا اوالً غرفه ها معموالً بدون 
حضور مدیران شــرکت های دارای غرفه تشکیل یافت و معموالً صرفاً با به 
نمایش گذاشتن تصویری امکانات آن شرکت بسنده نمودند که البته در این 
خصوص چند شــرکت تولید کننده استثناء بودند. ثانیاً دعوت های بعد از 
زمان نمایشگاه نیز تقریباً به صفر رسیده بود. این امر نشان دهنده عدم بهبود 
وضعیت مالی شرکت های اروپایی به دلیل رکود در مصرف مقاطع تولیدی 
فوالدی در عرصه جهانی و کاهش شــدید قیمت فروش به دلیل مذکور و 
حضــور رقبای باالخص چینی بود. از این جهت این شــرکت ها ایران را به 
عنوان بازار فروش بالقوه مناســبی می دانند که در صورت به فعل رسیدن 
توافقات در پیش با جامعه اروپایی می توانند تجهیزات و محصوالت خود را 

راحت تر از بازار فروش اروپا عرضه کرده و نیاز این کشور را برآورده سازند.
نکته آخر در مقایسه نمایشگاه های اخیر عدم حضور غرفه داران ایرانی تولید 
کننده فوالد یا تجهیزات در این نمایشــگاه بود. تعداد اندکی شــرکت های 
پیمانــکار ایرانی یــا ایرانی االصل دارای غرفه های کوچکی در نمایشــگاه 
METEC بودند و بسیاری از مدیران ایرانی بازدید کننده را توانستیم در 
آن غرفه ها مشاهده کنیم. البته برخی از تولیدکنندگان فروآلیاژ ایرانی نیز در 
آخرین سالن های نمایشگاه حضور داشتند که باعث خوشحالی هر ایرانی بود.

اختصاصی »چیالن«

نگاه ایرانی به نمایشگاه METEC آلمان
 مسعود محمد 
مدیر بازرگانی مجتمع فوالد ویان
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عملیات اجرایی طرح تولید 250 هزار تنی شــمش فوالدی شرکت فوالد 
دژپل آرین با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در شهرك صنعتی 
ویان آغاز شد. به گزارش چیالن، این کارخانه برای تولید فوالد به 90 درصد 
آهن اســفنجی و 10 درصد آهن قراضه نیاز دارد که ساالنه 250 هزار تن 
شمش فوالدی 100 تا150 میلیمتری تولید می کند. این واحد تولید فوالد 
در زمینی به مساحت 114 هزار و 270 متر مربع در شهرك صنعتی ویان 
کبودرآهنگ جانمایی شــده و زیرساخت های الزم برق، آب و گاز برای این 
واحد تولیدی نیز تامین شــده اســت. در این مراسم محمدناصر نیکبخت 
اســتاندار همدان خطاب به فرماندار کبودراهنگ و رئیس صنعت ، معدن و 
تجارت به سرکشــي این پروژه تأکید کرد تا سر موعد به بهره برداري برسد. 
همچنین بر کمک کردن به فوالد فامنین به دلیل عقب ماندنش تأکید کرد. 
برای اجرای این پروژه 1400 میلیارد سرمایه گذاری نیاز بوده که بانک صنعت 
و معدن تسهیالتی را از طریق صندوق توسعه ملی در اختیار این واحد قرار 
می دهد. چیالن در این خصوص با آقای فریدون مرادی از سرمایه گزاران این 

طرح به گفتگو پرداخته است.

آقای مرادی لطفا در خصوص این طرح و زمان 
اجرای آن توضیحاتی بفرمایید.

طرح جدید فوالد دژپل آرین با ظرفیت 250 هزار تن در ســال با همکاری 
شرکت سازنده تجهیزات و تکنولوژی شرکت تنوا ایتالیا که جزو 4 شرکت 
برتر و شاخص دنیاست و سابقه همکاری با فوالد مبارکه در کارنامه خود دارد 

شروع بکار می کند.

این پروژه قرار اســت در عرض دو سال و نیم احداث و مورد بهره برداری 
قرار گیرد که با توجه به ســابقه همکاری با طرح های فوالدی دیگری که 
در منطقه ویان داشته ام، از ال سی تا راه اندازی و تولید در دو سال و نیم 
احداث شــد که سرعت بهره برداری آن رکوردی در تاریخ ساخت و بهره 
برداری کارخانه های فوالدی در ایران است و پیش بینی می شود این طرح 
نیز همین مقدار زمان ببرد. از دیگر نکات مثبت این طرح اشتغالزایی 280 

تا 300 نفری این واحد است.

انگیزه شما برای سرمایه گذاری در این طرح با 
توجه به رکود فعلی بازار چیست؟

با توجه به گشایش هایی که در سال های آینده انجام خواهد گرفت، نیاز به 
مصرف فوالد بیش تر احساس می شود و منجر به توسعه طرح های فوالدی 
از این دست خواهد شد. نکته دیگری که نباید فراموش کنیم این است که 
در حال حاضر زیرساخت های کشور ایران با واحدهایی با ظرفیت های کم تر 
مثل طرح آریان دژ، نسبت به طرح های چند میلیون تنی متناسب  تر است. و 
به نظر من مهم ترین اولویت های سرمایه گذاری برای طرح های فوالدی در 

ایران نزدیکی به بازار مواد اولیه و قرابت به بازار فروش است. 
همچنیــن با توجه به تولید فوالد در ســند چشــم اندازی و پیش بینی 
تولید فوالد در 15 سال آینده برای رسیدن به اهداف چشم انداز توسعه، 
طرح های زود بازدهی که توســط بخش خصوصی مورد بهره برداری قرار 
می گیرند بهتر می توانند مسیر دستیابی به اهداف این افق چشم انداز را 

دست یافتنی تر کنند. 

گزارش چیالن از کلنگ زنی واحد جدید تولید شمش فوالد

کلنگ عملیـات اجـرایی فـوالد دژپل 
آرین به زمین خورد 
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بنیان  امیر هومن کریمی وثیق، مدیر عامل شرکت دانش  مهندس 
»توسعه صنایع نفت و گاز سرو« در گفت و گو با ماهنامه »چیالن« به 
معرفی این شرکت و فعالیت های آن در صنعت فوالد پرداخت و گفت: 
شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو، از سال 1383 فعالیت خود را 
 GTL در دو حوزه تولید کاتالیست و احداث واحدهای پاالیشگاهی
تاکنون در هر دو حوزه فعالیت موفق به کسب  آغاز نموده است و 
دستاوردهایی ملی  برای کشور  شده است. فرآیند GTL تبدیل گاز 
طبیعی به میعانات ارزشمند هیدروکربنی شامل بنزین، دیزل و وکس 
پایین  باال و آالیندگی بسیار  افزوده  ارزش  از  باشد که  خوراکی می 
برخوردار است و با توجه به وجود منابع عظیم گازی در کشور، دستیابی 

به دانش فنی این فرآیند امری ملی و ضروری به حساب می آمد.
وی افزود: این شرکت در سال 90 موفق به تکمیل دانش فنی فرآیند 
GTL در ابعاد نیمه صنعتی در زمینه استحصال محصول و ساخت 
تجهیزات و کاتالیست های مورد نیاز گردید. با توجه به نوع خاص پایلوت 
نیمه صنعتی، احداث پاالیشگاه های صنعتی در مقیاس یکهزار تا 10هزار 
بشکه در روز، به سهولت امکان پذیر می باشد. این پروژه ملی با همکاری 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و توسط وزرای نفت و صنایع 

وقت در سال 91  افتتاح گردید. 
مدیر عامل شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو در زمینه کسب دانش 
فنی کاتالیست و بومی سازی کاتالیست های صنایع فوالد، پتروشیمی 
با شرکت های فوالد  از سال 84  این شرکت  و پاالیش توضیح داد: 
خوزستان و فوالد مبارکه و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران )برای حوزه پاالیش و پتروشیمی( فعالیت های خود را آغاز 

نمود.  
کریمی توضیح داد: کاتالیست در واقع به موادی گفته می شود که با 
حضور خود در فرآیندها، باعث افزایش سرعت واکنش و کاهش مصرف 
انرژی می گردد. به طور مثال، امکان تولید گاز سنتز  )Co.H2(در 
فرآیندهای احیا مستقیم که از ترکیب گازهای متان، بخار آب، دی 
اکسید کربن و .. بدست می آید، با کاتالیست های احیاء از شرایط بهتری 
به لحاظ پارامترهای فرآیندی، صرفه انرژی و هزینه برخوردار می باشد. 

وی در خصوص مصرف کاتالیست احیا مستقیم آهن در ایران گفت: در 
حال حاضر حجم مصرفی بازار کاتالیست احیا مستقیم آهن در کشور 
حدود سالیانه 500 تن بوده که با افتتاح طرح های جدید فوالدی این 
مقدار به بیش از 800 تن در سال خواهد رسید که از ارزشی بالغ بر 

10 میلیون دالر برخوردار است. تا چند سال گذشته  این محصول به 
صورت 100% از منابع خارجی تهیه می گردید، که با تکمیل دانش فنی 
ساخت این محصوالت و کسب نتایج موفق از عملکرد بارگذاری های 
صنعتی در دو مجتمع فوالد خوزستان و فوالد مبارکه، با تولید انبوه این 
کاتالیست ها در این شرکت، ایران به جمع معدود سازنده های کاتالیست 

در دنیا پیوست.
تا چندی  مهندس کریمی خاطرنشان کرد: طبق گزارشات منتشره 
گلوگاه  عنوان 3  به  ریفورمر  های  لوله  و  کمپرسور  کاتالیست،  قبل 
اصلی در بومی سازی خط تولید آهن اسفنجی شناخته می شد که با 
تولید کاتالیست احیاء مستقیم آهن در این شرکت، یکی از اصلیترین 

دغدغه های شرکت های فوالدی برطرف شده است. 
وی افزود: همچنین از سال گذشته سایر کاتالیست های مورد استفاده 
در صنعت فوالد و نورد شامل کاتالیست های پرفورمکس، سنتز گاز 
اندوترمیک، کرکینگ متان در این شرکت  بومی سازی گردیده است. 
خوزستان،  فوالد  اصفهان،  مبارکه  فوالد  نظیر  شرکت هایی  تاکنون 
فوالد هرمزگان، فوالد سیرجان ایرانیان، فوالد کاوه جنوب کیش در 
صنعت احیاء مستقیم آهن و شرکت های هفت الماس، فوالد گیالن، 
این  کاتالیست های  از  نورد،  .. در صنایع  و  تراکتورسازی، پوالدیش 
شرکت استفاده نموده اند. همچنین در تابستان سال جاری با توافق 
های حاصل شده با شرکت فوالد خوزستان، دومین ریفورمر کشور با 

کاتالیستهای ایرانی به طور کامل بارگذاری خواهد گردید. 
مدیر عامل شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو در خصوص این شرکت 
توضیح داد: در حال حاضر این شرکت با 140 نفر نیروی انسانی فعالیت 
می نماید، محل کارخانه این شرکت در شهرك صنعتی عباس آباد واقع 
گردیده است که بدنه اصلی شرکت را نیروی متخصص فنی و مهندسی 
تشکیل می دهد. این شرکت در سال گذشته در راستای اصل 44 ، به 
گروه سرمایه گذاری صف رزموند که در زمینه EPC حوزه نفت فعالیت 
می نماید، واگذار گردید. همچنین این شرکت از سال گذشته از سوی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان 

تولیدی معرفی گردید.
ایشان خاطرنشان کرد: در طی این چند سال در زمینه داخلی سازی 
مواد اولیه تولید کاتالیست با هدف بیتاثیر نمودن اثر تحریم ها، جلوگیری 
از خروج ارز از کشور و کاهش قیمت تمام شده برای تولید کننده و 
افزایش کیفیت  و  برای مصرف کننده، در کنار حفظ  قیمت فروش 

مدیر عامل شرکت نفت و گاز سرو 
در گفت و گو با چیالن اعالم کرد

تولید انواع 
کاتالیست های 

صنعت فوالد در 
نفت و گاز سرو

 معرفی 
 پیمان مرادی
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محصوالت به موفقیت های مهمی دست پیدا 
نموده است به طوری که امروز این شرکت 
قادر است مواد اولیه ایرانی در دسترس را به 
هر اسپک مد نظری برساند و سپس در تولید 
استفاده  مورد  کاتالیست های مختلف خود 

قرار دهد.
همچنین این شرکت با توجه به در اختیار 
داشتن مرکز تخصصی تحقیقاتی کاتالیست، 
نیز  و  مهندسی  و  مشاوره  ارائه خدمات  به 
برگزاری دوره های آموزشی برای شرکت های 
ارتقاء  تا ضمن  است  پرداخته  سازی  فوالد 
سطح علمی کاتالیستی در کشور، رسالت خود 

را در امر ارائه خدمات به مشتریان ایفا کند.
وی افزود: جدای جلوگیری از خروج ارز از 
به  وابستگی  قطع  و  زایی  اشتغال  و  کشور 
این شرکت  ملی  اهداف  بیگانگان که جزء 
می باشد، این شرکت در تالش است تا بتواند 
کیفیت  باالترین  با  و خدماتی  کاال  ارائه  با 

ضمن کمک به ارتقاء دانش فنی متخصصین 
صنعت فوالد، هزینه های صنایع که شامل 
هزینه خرید کاتالیست و هزینه های گمرکی 
می باشد را کاهش دهد و زنجیره تامین تولید 

فوالد را نیز تکمیل نماید.
و  نفت  صنایع  توسعه  شرکت  عامل  مدیر 
گفت:  چیالن  نشریه  به  آخر  در  سرو  گاز 
در پایان بر خود الزم میدانیم تا از حمایت 
های مدیران فعلی و گذشته ی شرکت ملی 
و  فوالد  اصفهان  مبارکه  فوالد  ایران،  فوالد 
خوزستان تشکر و قدردانی نماییم. یقیناً در 
سایه حمایت دلسوزانه ایشان، این صنعت 
برنامه  طبق  دارد.  قرار  کنونی  جایگاه  در 
ریزی های بعمل آمده، امیدواریم بتوانیم در 
آینده نزدیک با صادرات این محصوالت که 
از کیفیتی رقابتی برخورداند، پرچم دار کشور 
عزیزمان در عرصه ای دیگر از بازارهای جهانی 

باشیم.

سبحانی: بومی سازی 
کاتالیست توسط شرکت 
نفت و گاز سرو ستودنی 

است
فوالد مبارکه ســال ها اســت که به 
دنبال بومی سازی تجهیزات است و 
در حال حاضر65 درصد از تجهیزات 
87/5 درصد از مــواد اولیه و 99/6 
درصد از مواد مصرفی بومی ســازی 
می شود که یکی از مواردی که فوالد 
مبارکــه به دنبال بومی ســازی آن 
نرفت، کاتالیست بود که خوشبختانه 
یک شــرکت دانش بنیان با عزم و 

اراده ملی وارد این کار شد.
شــرکت فــوالد مبارکــه به عنوان 
ایران  تولید کننده فوالد  بزرگ ترین 
این رسالت را وظیفه خود می داند و 
معتقد است رسالتی است به عهده 
صنعتگران که به شرکت هایی که در 
بومی سازی فعالیت می کنند کمک 
نمایــد و این کمک از ســال 88 به 
شرکت ســرو شد و نتیجه مطلوبی 

گرفته شد.
نتیجه اعتماد به تخصص داخلی این 
شــد که فوالد مبارکه اگر بخواهد 
ریفورمر دیگــری را بارگذاری کند، 
حتما از محصوالت شرکت سرو که 

تولید داخل است استفاده می کند.
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خالصه مجامع شــرکت هــای فوالد

فصل مجامع فوالدی
گزارش عملکرد ساالنه فوالد خوزستان

مجمع فوالد خوزستان که با حضور بیش از 87.5 درصد صاحبان سهام این شرکت برگزار شد، صورت های مالی سال مالی منتهی 
به 29 اسفند 1393 و گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت. 

برخی از اعداد مهم در صورت های مالی شرکت فوالد خوزستان برای سال مالی گذشته به شرح زیر است:
فروش خالص بیش از 4815 میلیارد تومان؛ سود خالص بیش از 921 میلیارد تومان؛ هزینه های مالی بیش از 193 میلیارد تومان؛ مالیات بر درآمد 
بیش از 140 میلیارد تومان؛ ســود خالص هر ســهم 1152 ریال؛ سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود براساس مصوبات مجمع: سود قابل 

تخصیص بیش از 1209 میلیارد تومان؛ سود نقدی هر سهم 1150 ریال

گزارش عملکرد ساالنه ذوب آهن اصفهان
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در دوره یکساله منتهی به 29 اسفند ماه 93 مبلغ یک هزار 283 میلیارد و 920 میلیون ریال 
درآمد حاصل از فروش داشت. این شرکت در صورت های مالی یکساله منتهی به 29 اسفند ماه 93 به صورت حسابرسی نشده 
اعالم کرد در سال گذشته با 7 هزار و 868 میلیارد و 406 میلیون ریال مبلغ 43 هزار و 125 میلیارد و 945 میلیون ریال درآمد 
حاصل از فروش خالص داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام شده کاالی فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 6 هزار 
و 950 میلیارد و 156 میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی و هزینه های عملیاتی کسر شد 
و معادل پنج هزار و 296 میلیارد و 266 میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد. از سود عملیاتی نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمد 
های غیر عملیاتی به آن اضافه شد و معادل یک هزار و 283 میلیارد و 920 میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ 163 ریال 
سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 20 میلیارد و 934 میلیون 

ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت منظور شد.

    گزارش عملکرد ساالنه چادرملو
مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، بزرگترین تولیدکننده کنسانتره آهن در ایران با حضور 

نزدیک به 98 درصد از صاحبان سهام در تیر ماه سال امسال برگزار شد.
در آغاز جلسه محمود نوریان، مدیرعامل شرکت و دبیر مجمع، گزارش هیات مدیره در خصوص فعالیت ها و عملکرد شرکت در 
سال مالی 1393 را ارائه کرد و گفت:  افزایش درآمدها و سوددهی مطلوب به میزان 10 درصد فراتر از بودجه مصوب سال 1393 
بوده است. پیشرفت فیزیکی کارخانه فوالد 93 درصد و کارخانه احیاء 45 درصد است. در سال گذشته 10 میلیون و 300 هزار تن 

کنسانتره سنگ آهن و یک میلیون و 600 هزار تن سنگ آهن دانه بندی شده در مجتمع معدنی چادرملو و 3 میلیون و 70 هزار تن گندله در 
مجتمع گندله سازی اردکان تولید شد. از دیگر تصمیمات جلسه یادشده تقسیم سود سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1393، به ازای هر سهم 

650 ریال بین سهامداران بود که می توانند از شهریور ماه نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

گزارش مجمع سالیانه شرکت نورد و تولید قطعات فوالدی
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نورد و تولید قطعات فوالدی)سهامی عام( در تیرماه سال جاری با حضور بیش از 90 

درصد سهامداران برگزار شد. 
مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره توسط تقی شهرستانی، مدیر عامل شرکت و گزارش بازرس قانونی، این تصمیمات اتخاذ 
شد: تصویب صورت های مالی منتهی به سال مالی 1393.12.29 و تقسیم 40 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم.میزان 

فروش محصوالت تولیدی شرکت در سال 1393 مبلغ 1.917.095.275.086 ریال می باشد.
برنامه شرکت برای سال 1394 تولید و فروش 115.000 تن انواع ورق و تولید 70.000 تن اسلب جهت مصرف در واحد نورد می باشد که سود 

هر سهم پیش بینی شده برای این حجم تولید معادل 210 ریال می باشد.

 مریـم رحیـمی
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    گزارش عملکرد ساالنه فوالد مبارکه
فوالد مبارکه متشکل از شرکت های فوالد مبارکه، فوالد سبا و فوالد هرمزگان در سال قبل در مجموع 7 میلیون و 424 هزار و 26 
تن فوالد خام )اسلب( تولید کردند. به صورت تفکیک شده تولید فوالد مبارکه، فوالد سبا و فوالد هرمزگان در سال قبل به ترتیب 

به 5 میلیون و 483 هزار و 65 تن، 768 هزار و 651 تن و یک میلیون و 172 هزار و 310 تن رسید.
از نظر تولید محصوالت فوالدی نیز گروه فوالد مبارکه سال قبل در شرکت فوالد مبارکه 5 میلیون و 259 هزار و 380 تن ورق گرم و 

در شرکت فوالد سبا 755 هزار و 231 تن ورق گرم تولید کرد. با این حساب در سال 1393 میزان تولید محصوالت نهایی گروه فوالد مبارکه با رشد 
2 درصدی نسبت به سال 1392 به بیش از 5 میلیون و 845 هزار تن رسید. همچنین میزان فروش این گروه نیز رشد 2.6 درصدی را تجربه کرد.

گزارش عملکرد ساالنه فوالد هرمزگان
آخرین روز خرداد سال جاری مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام شرکت فوالد هرمزگان جنوب در بندر عباس برگزار شد و 
صورت  های مالی شرکت برای سال منتهی به 29 اسفند 1393 و گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

برخی از آمار و ارقام مربوط به عملکرد مالی فوالد هرمزگان جنوب در سال 1393 به شرح ذیل است:
فروش خالص: بیش از 1842 میلیارد تومان؛ سود خالص: بیش از 102 میلیارد تومان؛ سود خالص هر سهم: 69 ریال

گزارش عملکرد ساالنه فوالد خراسان
مجمع عمومی عادی ســالیانه مجتمع فوالد خراسان با حضور 98 درصد از صاحبان سهام در مشهد برگزار شد و صورت های 
مالی سال مالی منتهی به اسفند 93 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. براساس تصمیمات اتخاذ شده در این مجمع شرکت  های 
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی 
کارکنان فوالد، ارزش آفرینان صبا و ســرمایه گذاری ارشــک برای 2 سال به عنوان اعضای حقوقی هیات مدیره فوالد خراسان 

انتخاب شدند. از سوی دیگر سود نقدی هر سهم به مبلغ 180 ریال به تصویب رسید. 

گزارش عملکرد ساالنه فوالد آلیاژی ایران
شرکت فوالد آلیاژی ایران در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 93 مبلغ 7 هزار و 795 میلیارد و 605 میلیون ریال درآمد 

حاصل از فروش خالص داشت.
ســود ناخالص دوره این شــرکت به 866 میلیارد و 947 میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز، هزینه های عمومی، اداری 
و هزینه های عملیاتی کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 641 میلیارد و 870 میلیون ریال رسید. از سود عملیاتی دوره نیز 
هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمدهای غیر عملیاتی اضافه شد و مبلغ 718 میلیارد و 987 میلیون ریال سود خالص بدست 
آمد و بر این اساس مبلغ 378 ریال سود به هر سهم اختصاص داده شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت 

مبلغ 924 میلیارد و 722 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت منظور شد.

گزارش عملکرد ساالنه آهن و فوالد ارفع
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آهن و فوالد ارفع با حضور بیش از 97 درصد سهامداران برگزار شد. در این مجمع در ارتباط با 
تقسیم سود سال مالی منتهی به مقرر شد مبلغ 398 میلیارد و 973 میلیون ریال )به ازای هر سهم 200 ریال( بین سهامداران توزیع شود.

گزارش عملکرد ساالنه فوالد کاوه جنوب کیش
در مجمع این شرکت، با اکثریت آرا از محل سود قابل تخصیص به ازای هر سهم 66 ریال جهت پرداخت به سهامداران مصوب شد.

شرکت فوالد کاوه جنوب کیش ضمن بهره برداری از 2 واحد تولید آهن اسفنجی با مجموع ظرفیت یک میلیون و 856 هزار تن 
در سال در صدد راه اندازی فاز اول کارخانه فوالدسازی به ظرفیت ساالنه 2/ 1 میلیون تن از نیمه دوم سال جاری است. این شرکت 
همچنین اجرای فاز دوم فوالدسازی به ظرفیت مشابه 2/ 1 میلیون تن و نیز واحد گندله سازی به ظرفیت ساالنه 5 میلیون تن را 

در دست اقدام دارد.
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ضرورت و 
سازوکار استمهال 
بدهی های بانکی 
تولیـدکننـدگان 

فـوالد

اشاره:
 ماهنامــه »چیالن« در این شــماره به صورت ویژه 
به چالش ها و راهکارهــای بازپرداخت بدهی های 
تولیدکنندگان فوالد به سیستم بانکی پرداخته است 
و استمهال بدهی های بانکی واحدهای فوالدی را به 
عنوان یکــی از راهکارهای حمایتی از صنعت فوالد 
در شــرایط رکود بازار، مورد پرســش دولتمردان، 
بازرگانی  اتاق  و  نمایندگان مجلس  و  تولیدکنندگان 

قرار داده است.
در نظر گرفتن یک دوره تنفس در خصوص بازپرداخت 
اقساط تسهیالت می تواند از زیانده شدن واحدهای 
فــوالدی در این فضــای بازار جلوگیــری کرده و 
مسئولیت اجتماعی و تعامل بانک ها با تولیدکنندگان 
را احیاء کند. این گونه حمایت ها در کنار اقدام اخیر 
هیئت وزیران در خصوص تصویب قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از جمله 
اقدامات اثربخشی است که می تواند برای گذر صنعت 

فوالد ایران از دوره سخت فعلی سازنده باشد.

ديدگاه

 سید احمد عسکری



52

واحدهای تولیدی بدهکار از 
لیست سیاه بانک ها خارج 

شوند

 در قوانیـن رفـع موانع تولید رقابت  پذیر 
و ارتقـای نظـام مالی کشـور و همچنین در 
مصوبات سـال های قبـل دولت، بـه بانک ها 
و هم به بدهکاران اعالم شـده که باهمدیگر 
مذاکـره و تعامـل کنند تا به توافق برسـند.

همـان طور کـه می دانید بـه خاطر تحوالت 
اقتصادی و سیاسـی کشـور و تغییـرات نرخ 
ارز، بخشـی از رونـد بازپرداخـت معوقـات 
اسـت.  بدهـکاران  تـوان  از  خـارج  بانکـی 
مسـائلی از ایـن دسـت که عامـل اصلی اش 
بدهـکار نبوده و شـرایط محیطی و وضعیت 
بیرونـی باعـث تحمیـل ایـن شـرایط شـده 
اسـت، در مـاده 20 قانـون رفـع موانع تولید 
کـه مختـص به واحدهـای تولیـدی بدهکار 
ارزی مـی باشـد، مـورد توجه ویـژه دولت و 
مجلـس قرار گرفته اسـت. در وضعیت فعلی 
می بایسـت حسـاب این واحدهـای تولیدی 
را از سـایرین جـدا کـرد چـرا که عذرشـان 
موجـه اسـت و راهکارهـای حـل و فصـل و 
از  دسـته  ایـن  بانکـی  بدهی هـای  توافـق 
بدهـکاران هم در قوانین مذکور آمده اسـت. 
مهم تریـن نکتـه، تعییـن تکلیـف وضعیت 
تـا  اسـت  بدهـکار  تولیـدی  واحدهـای 
خـارج  بانک هـا  سـیاه  لیسـت  از  بتواننـد 
شـوند و توانایـی دریافت تسـهیالت به آنها 
بازگردانـده شـود. درسـت اسـت کـه منابع 
وام دهنـدگان بایـد بازگردانـده شـود ولی از 
سـوی دیگـر بایسـت شـرایط ایـن واحدها 
هم مشـخص شـود تـا از دور تسلسـل عدم 
منابـع  توسـط سـایر  تسـهیالت  دریافـت 
مالـی بخاطر بدهی شـان و متعاقبـا افزایش 

معوقـات خـود خـارج شـوند.   

حسین ابویی 
مهریزی

معاون طرح و 
برنامه  وزارت 

صنعت،  معدن 
و تجارت

وزیر صنعت چندین پیشنهاد 
بانکی به شورای پول و اعتبار 

ارائه کرده است

سـازمان  و  صنایـع  وزارت  در  مـا   
ایمیـدرو قطعـا از هـر اقدامـی که بـه تولید 
موافـق هسـتیم و حمایـت  کمـک کنـد، 
می کنیـم. امـا محدودیت های منابـع بانکی 
و سیاسـت هایی کـه شـورای پـول و اعتبـار 
بـرای کنتـرل نـرخ تـورم دارد، بعضـا مانـع 
می شـود. خوشـبختانه وزیر صنعت چندین 
پیشـنهاد برای شـورای پـول و اعتبـار برای 
کمـک بـه رفـع مسـائل بانکـی واحدهـای 
ارسـال  متوسـط  و  کوچـک  تولیـدی 
کرده اندکـه امیدواریـم کـه در ایـن شـورا 

مـورد توجـه قـرار بگیـرد. 
بدیهی اسـت که شـورای پـول و اعتبار  هم 
محدودیت هایـی بـرای کنتـرل نرخ تـورم و 
مشـکالت موجـود دارد که بایسـت بـه آنها 
نیـز توجـه شـود، ولـی امیدورایـم کـه این 

مسـائل بـا مذاکـره و تعامل حل شـود. 
بایـد توجه داشـت کـه بحث رونـق صنعت 
و اقتصـاد کشـور تنهـا بـه مسـائل بانکـی و 
بدهـی محدود نمی شـود و بـرای رونق باید 
چـرخ اقتصـاد کشـور بـه حرکـت دربیایـد. 
یکـی از ایـن راه هـا کاهـش بوروکراسـی در 

اقتصـاد و صنایع اسـت. 
و  کشـورها  بـا  تعامـل  آن  از  مهم تـر  امـا 
اقتصادهـای دیگـر ممالک اسـت تـا جریان 
پـول از خـارج به داخل و بالعکـس راحت تر 
انجـام گیـرد و انتقـال پـول و ارز تسـهیل 
شـود. چراکه منابـع زیادی در کشـور وجود 
دارد ولـی ایـن محدودیت هـا باعـث شـده 
ایـن چرخـه بـه گـردش درنیاید ولـی بنده 

آینـده را روشـن می بینـم.  

مسئولیت اجتماعی بانک ها 
ایجاب می کند تا نگاه سرمایه 

محور خود را تعدیل کنند

 هـر طرحی کـه از نظر فنـی و اقتصادی 
توسـعه  صنـدوق  باشـد،  پذیـر  توجیـه 
ملـی و بانـک عامـل اعتبـارات الزم بـرای 
سـرمایه گذاری را بـه آن پرداخـت خواهنـد 
کـرد. بـرای سـرمایه در گردش هـم با توجه 
به وضعیت سـرمایه گـذار و تعهـدات بانکی 
واحـد تولیـدی مسـیرهای قانونـی فراهـم 
می باشـد. البتـه در قانـون رفع موانـع تولید 
هـم تسـهیالت ویـژه ای بـرای سـرمایه در 

گـردش تـدارك دیـده شـده اسـت.
معوقـات  بـه  سـاله  تـا 5  تنفـس 3  دوره 
پیشـنهادات  از  یکـی  تسـهیالت  و  بانکـی 
سـرمایه گذاران و تولیدکننـدگان اسـت کـه 
در زمـان رکـود بـازار و تولیـد و بـه عنـوان 
راهـکاری بـرای خـروج از رکود عرضه شـده 
اسـت. بدیهـی اسـت کـه پیشـنهاد منطقی 
و عقالیـی اسـت کـه دوره تنفسـی بـه ایـن 
واحدهـا داده شـود تـا ایـن واحدهـا بتوانند 
از آن  بعـد  بازیافـت کننـد و  را  خودشـان 
آمادگی بازپرداخت سـریع تر بدهی هایشـان 
را پیـدا کننـد. گرچه این پیشـنهاد منطقی 
اسـت ولـی بایـد مراحـل فنـی خـود را طی 
کنـد و مشـمول تصویـب شـود و در آخـر 
عملیاتـی شـود. علیهـذا بـا توجـه بـه اینکه 
منابـع و سـرمایه بانک هـا متعلـق بـه مردم 
اسـت، بنابراین مسـئولیت اجتماعی بانک ها 
ایجـاب می کند تا نگاه سـرمایه محـور خود 
را کمـی تعدیـل کننـد و بـا توجه بـه نقش 
مسـئولیت اجتماعـی خـود بـه اشـتغال و 
توسـعه پایدار کشـور کمک کننـد و در این 
مسـیر هم مطمئنا از حمایت وزارت صنعت، 
معـدن و تجـارت بهره مند خواهنـد بود.  

مهدی 
کرباسیان

معاون وزیر 
صنعت، معدن 

و تجارت و 
رئیس هیات 
عامل ایمیدرو

علی یزدانی
معاون توسعه 

مدیریت، 
منابع و امور 

استانهای 
وزارت صنعت، 

معدن و 
تجارت
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حمایت نکردن بانک ها از تولید 
تخلف است

 مطمئنــا سیســتم بانکی از اســتمهال 
بدهی های معوقه استقبال نخواهد کرد و حتی 
در برخی اوقات با اینکه قوانینی در این خصوص 
نیز وجود دارد ولی بازهم بانک ها به سختی آن 
را قبول می کنند. نکته اینجاست که سیستم 
کلی و نظام بانکی کشور دچار ایرادات اساسی 
اســت که می بایســت مورد اصالح قرار گیرد. 
اگرچــه دراین خصــوص در دولت های قبلی 
صحبت هایی شــد ولی به مرحله اجرا نرسید و 
در دولت آقای روحانی هم اعتراضات و انتقاداتی 
به این سیستم وارد شده ولی متاسفانه تاکنون 
هیچ گونه اصالحاتی انجام نگرفته است. متاسفانه 
بانک ها با بخش تولید همدل و همزبان نیستند. 
بانک هــا مصوبات الزم بــرای حمایت از تولید 
را دارنــد، اما اجرای آنها همچنان با مشــکل 
مواجه اســت. آنها 50 درصد منابع در اختیار 
خود را صــرف بنگاه داری می کننــد و در این 
صورت به یک رقیــب برای واحدهای تولیدی، 
تولیدکنندگان و سازندگان تبدیل شده و باعث 
خارج شدن واحدهای دیگر تولیدی می شوند. 
البته بانک مرکزی موظف شــده این عدد را به 
40 درصد برساند که عدد کمی هم نیست اما 
باید بیشتر از این کاهش یابد. امیدواریم که در 
مجلس، مسئله نظام بانکی و نقایص آن را رفع 
کنیم، چراکه با توجه به قوانین بانکی شاید دولت 
به تنهایی نتواند سیستم بانکی کشور را اصالح 
کند ولی مجلس و کمیسیون های مختلف آن 
موظف هستند تا این مسیر را هموار کند.  ما هم 
در کمیسیون اصل 90 به عنوان یک کمیسیون 
ناظر، پیگیر این مسئله هستیم و پرونده ویژه ای 
برای بررسی عملکرد بانک ها در خصوص نحوه 
حمایت از تولید تشــکیل داده ایم که با اتمام 
بررسی آن پیشــنهاداتی ارائه خواهیم داد تا به 
طور اصولی و ریشه ای مسائل و تناقضات سیستم 
بانکی مرتفع شود چرا که حمایت نکردن بانک ها 
از تولید یک تخلف محســوب می شود. گرچه 
خــود بانک ها هم معضالتی دارند و با توجه به 
وضعیت پولی و ارزی کشور، نظام بانکی کشور 

ناچار به اخذ تصمیماتی اســت که مصلحت 
بانک ها نیز مورد نظر باشــد. نیاز اصلی کشور 
در حال حاضر ارائه تسهیالت و اعتبارات ارزان 
قیمت به تولیدکنندگان است و از طرف دیگر 
تسهیالت پرداختی که به دلیل نوسانات مالی و 
اقتصادی کشور و بدون دخالت واحد تولیدی، 
افزایش یافته و چندین برابر شده اند باید حتما 
مورد استمهال قرار گیرند. لذا بنده کامال موافق 
با این پیشنهاد تولیدکنندگان فوالد هستم و 

امیدوارم هرچه زودتر این اتفاق بیافتد.    

استمهال گزینه مناسبی برای 
عبور از شرایط رکودی است

 در شـرایطی کـه وضعیـت بـازار در شـرایط 
محصـوالت  و  تولیـدات  از  و  نیسـت  مناسـبی 
اسـتقبال چندانـی نمی شـود، اسـتمهال بانکـی 
می توانـد راه حلی باشـد کـه فوالدسـازان از دولت 
انتظـار دارنـد. ایـن روش رایجـی اسـت کـه در 
دنیـا اتفـاق می افتـد و دولت هـا نـه تنهـا در این 
حـوزه بلکـه در بخش های مالی، مالیاتـی و دیگر 
بخش هـا از تولیدکننـدگان حمایـت می کننـد.

تجربه نشــان داده اســت که بازار به این شکل 
نمی مانــد و با گذر زمان و ایجاد شــرایطی برای 
تسهیل و رونق ســاخت و ساز و همچنین رونق 
اقتصادی در کشور، باعث افزایش مصارف فوالدی 
در کشور خواهد شد و بالطبع واحدهای تولیدی 
هم خواهند توانست تا بازپرداخت بدهی های خود 

را انجام دهند. 
طبیعتا اســتمهال بدهی های بانکــی به تنهایی 
باعث رونق وضعیت فوالد کشور نخواهد شد بلکه 
واحدهای تولیدی در این شرایط باید تمام تالش  
خــود را انجام دهند تا از این رکود خارج شــوند. 
کاهش قیمت تمام شده و کیفیت را افزایش دهند. 
ولی مشــکل اصلی در بازار فروش است که باعث 
انباشتگی محصوالت در کارخانه های فوالدی شده 
است. در این شرایط است که استمهال بانکی می 
تواند برای واحدهای تولیدکننده راهکاری باشد که 
واحدهــا بتوانند از این مقطع فعلی عبور کنند تا 
با ایجاد یک شرایط نرمال و معمول بتوانند اقدام 
به بازپرداخت بدهی هــای خود کنند. این هم به 
شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد. همان طور که 
می دانید در سند چشم انداز 1404 سرانه ساالنه 
فوالد به ازای هر نفر  400 کیلوگرم باید باشد که 
این رقم اکنون 220 کیلوگرم اســت که با رونق 

بیش تر این رقم افزایش پیدا خواهد کرد. 
نکته مهم دیگر موضوع مذاکرات و توافقات هسته ای 
است که بر وضعیت فوالد کشور اثرگذار است، البته 
به شرطی که بتوانیم شرایط پساتحریم را مدیریت 
کنیم. اگر قرار باشد توافقات و رفع تحریم ها باعث 
ریزش و ورود محصوالت فوالدی به کشــور و به 
بازار داخلی شود، مطمئنا شاهد لطمات شدیدی به 
وضعیت و چرخه تولید در کشور خواهیم بود که به 
مراتب از مسائل بانکی جبران ناپذیرتر است.   

بدهی های بانکی واحدهای 
فوالدی یک سال و بدون تحمیل 

بهره به تعویق بیفتد

 یکی از پیشــنهاداتی که از طرف انجمن 
بــه وزارت صنعت، معدن و تجارت و از آنجا به 
ریاست جمهوری برای برون رفت از رکود و رونق 
تولید داخلی صنعت داده شده است، استمهال 
معوقات بانکی واحدهای تولیدکننده فوالد است 
که البته هنوز جزئیات این پیشــنهاد مبنی بر 
اســتمهال یا فریز کردن بدون احتساب بهره 
معوقات بانکی، در حال بررسی در کمیسیونهای 
تخصصی دولت اســت. قطعا هرکدام از این دو 
اتفاق می توانند برای تولیدکنندگان اتفاق مثبتی 
باشــند ولی به نظر بنده اگر اقساط بدهی های 
بانکی واحدهــای فوالدی یک ســال و بدون 
تحمیل بهره به تعویق بیفتد، در این شــرایط 
رکود بــازار بیش تر می توانــد کمک حال این 
واحدها باشــد تا از این شرایط بحرانی خود را 
نجات دهند. البته برای افزایش رونق بازار فوالد 
در کشــور باید به مواردی مثل افزایش تقاضا 
نیز نظر داشــت که شاخص تقاضا خود نیز به 
فاکتورهای دیگری مثل نرخ رشــد اقتصادی 
کشور یا افزایش پروژه های عمرانی بستگی دارد. 
در صورت فعال شدن این پارامترها است که بازار 
فوالد از رکود خارج خواهد شد. اما در وضعیت 
رکود و بی رونقی امروزی که هزینه های ثابت 
کارخانجات فوالدی مثل حقوق نیروی انسانی یا 
هزینه های انرژی سرجای خود باقی هستند، این 

پیشنهاد می تواند بسیار ثمر بخش باشد. 
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روش های استمهال بانکی با 
حمایت از تولید تناسب ندارد

کردن  استمهال  در  داشت  دقت  باید   
بدهی های واحدهای تولیدی از روش غیر 
متعارفی که تاکنون ازسوی بانک ها اعمال 
شده، استفاده نشود البته درصورت امکان می 
تواند ازاهداف انجمن در تعامالت خود هم 
باشد. اغلب واحدهای تولیدی که از نداشتن 
سرمایه در گردش رنج می برند، نمی توانند 
مواد اولیه خود برای تولید را به طور کامل 
تامین کنند و درنتیجه به اجبار تولید آنها 
نصف و یا بعضا به یک سوم ظرفیت می رسد 
هزینه  فعلی،  رکود  درشرایط  بخصوص  و 
تمام شده آنها باال رفته و قادر به رقابت با 
واحدهای فعال تر نیستند. این واحدها هم 
عمدتا واحدهای بدهکار بانکی یا باصطالح 
از  بانکی هستند.  دارای معوقات  واحدهای 
ناتوانی  از  آن سو در هر مرحله بانک پس 
از پرداخت اقساط مشتری خود، بر اساس 
نامه های  آیین  مطابق  یا  و  دولت  تصویب 
بدهی ها  استمهال  پیشنهاد  خود  داخلی 
را می دهدکه در هر دوصورت معموال نرخ 

بهره وتعیین مقدار پیش پرداخت متفاوت 
است. واحد مشکل داری که در باال عنوان 
شد هم مجبور به قبول استمهال می شود 
درحالی که می داند توانایی پرداخت اقساط 
را نخواهدداشت!حال واحدی که استمهال 
و  شده  خارج  معوقات  لیست  از  و  کرده 
دوران تنفس مثال شش ماهه را می گذراند، 
درصورت مراجعه به بانک عامل خود برای 
اخذ سرمایه درگردش با این جمله مواجه می 
شود که شما باید چند قسط پرداخت کنید 
تا شرایط الزم را داشته باشید. درصورتی که 
قبلی  اقساط  پرداخت  توان  اگر  واحد  این 
خود را داشت که معوق نمی شد! حال فرض 
کنید چند قسط پرداخت کند، عنوان می 
شود که علیرغم پرداخت چند قسط شما 
دارای معوقه نیستید اما بدهکارید و شرایط 
الزم برای دریافت سرمایه در گردش ندارید!!

این مشکالت در اکثر موارد با بانک عامل 
بانک  به  درمراجعه  لیکن  شود  می  حادث 
مشخص  استعالم  یک  با  هم  دیگر  های 
می شود این واحد به بانک دیگری بدهکار 
بوده واستمهال کرده و بنابراین درخواست 
واحد تولیدی برای اخذ تسهیالت را رد یا 
آن قدر معطل می کنند که در بانک اول 
مجددا معوق شود تا به طور کل درخواست 

تسهیالت را رد کنند.
حال روش استمهال بانک ها چگونه است؟ 

اخذ  صورت  در  ها  بانک  شود  می  عنوان 
اقساط، توان پرداخت تسهیالت به واحدهای 
کلی  درحالت  مطلب  این  دارند.  را  دیگر 
درست است اما دقت کنید منافعی که بانکها 
در دو صورت به دست می آورند چقدراست؟

به  را  مبلغ  همان  اقساط  اخذ  درحالت 
واحدتولیدی دیگر مثال با نرخ 16% واگذار 

می کند! اما درحالت دوم همان مبلغ را برای 
واحد بدهکار پس از محاسبه جرایم و دیر 
کردها و دین به حال کردن بدهی و انواع 
واقسام مدل های بانکداری بدون ربا به روز 
کرده ودرحالی که می داند این واحد محکوم 
به شکست درصورت چندین بار استمهال 
هم توانایی باز پرداخت ندارد، با او قرارداد 
امضا و ذکرمی کند که  استمهال  یکطرفه 
بعد از دوره تنفس، درصورت عدم پرداخت 
اقساط، کل بدهی استمهال شده تا پنج سال 
آینده دین به حال شده وهمچنین کل وام 
با بهره 36 درصد محاسبه و بدهی روز واحد 

مالك عمل قرار می گیرد !
پنج  مثال  که  واحدی  صورت  همین  به 
میلیارد تومان اخذ کرده بعد از مثال هفت 
سال و چند بار استمهال به گونه ذکرشده 

25 میلیارد تومان بدهکار می شود! 
به نظر بنده سیاست اعمالی ضد حمایتی 
بانک ها که به گفته خودشان دستورالعمل 
ابالغی از بانک مرکزی می باشد، آفت اصلی 
رکود تولید و عدم رشد اقتصادی درواحدهای 
تولیدی است. با این روش کار بانک کماکان 
مشکل دار می ماند، واحد تولیدی ورشکست 
شده و نابود می شود، اشتغال شدیدا به خطر 
می افتد و رونق اقتصادی کم فروغ شده و 
تفکر داللی وضد تولید روز به روز شکوفاتر 

می شود.
خود  کاری  های  روش  در  باید  ها  بانک 
غیر  در  و  کنند  اعمال  بزرگی  تغییرات 
الوصول  مشکوك  مطالبات  با  صورت  این 
بیشتری مواجه و با نشان دادن این مطالبات 
در صورت های مالی خود سود صوری نشان 
داده و به ظاهر خود را سرپا نشان می دهند 
در صورتی که عمال ورشکسته هستند.   

حمید مقامی 
فرد

مدیر عامل 
فوالد خرم آباد

استمهال بانکی با هدف احیاء 
واحدهای تولیدی انجام شود

 استمهال بانکی اگر با روش صحیح و با 

هدف احیاء واحدهای تولیدی به کار گرفته 
شود، راهکار مناسب و موثری برای حمایت 
واقعی از تولید است. این روش در بسیاری 
از کشورهای دنیا به کار گرفته شده و نتایج 
مثبتی هم در پی داشته است اما اینکه چرا 
استمهال در کشور ما به نتیجه مطلوب نمی 
رسد، به چرخه معیوبی بر می گردد که در 
آن تسهیالت سرمایه در گردش به واحدهای 
تولیدی که بدهی معوق دارند، پرداخت نمی 
به  موفق  تولیدی  واحد  ترتیب  بدین  شود. 
بازپرداخت اقساط نشده و بانک ها همیشه 
می  باقی  بدهکار  تولیدکنندگان  و  طلبکار 
مانند. اگر در استمهال بانکی، نگاه ملی حاکم 
شود و دولت و مجلس هم به آن ورود کنند، 

مطمئنا دستیابی به راه حل رضایت بخش 
برای رفع مشکل این فرآیند دور از دسترس 
نخواهد بود.  امروز انجمن تولیدکنندگان فوالد 
خواستار برقراری یک چتر حمایتی بانکی از 
تولید داخلی فوالد به ویژه برای کارخانه های 
ذوب و نورد مقاطع طویل است که در شرایط 
کنونی به شدت با مشکل مواجه هستند. این 
اقدام می تواند در مرحله اول برای واحدهای 
نوردی که کمتر از 10 سال قدمت دارند و در 
حال پرداخت اقساط تسهیالت دریافتی خود 
هستند، اجرایی شود و حداقل برای یک دوره 
پنج ساله، پرداخت اقساط آنها متوقف شود تا 
این واحدها بتوانند شرایط بحرانی را پشت سر 

بگذارند.
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استمهال بانکی با در نظر گرفتن 
جوانب آن مورد توجه قرار گیرد

که  فوالد  صنعت  کنونی  شرایط  در   
آن   شکل گیری  در  تولیدی  واحدهای 
از  حمایت  جز  به  راهی  نیستند،  مقصر 
تولیدکنندگان باقی نمانده است تا بتوانیم 
یکی  کنیم.  جلوگیری  بحران  به  ورود  از 
معوقات  استمهال  حمایتی  راه های  از 
است  فوالد  تولیدکننده  واحدهای  بانکی 

فوالدی  واحدهای  مشکالت  از  گره ای  تا 
گشوده شود.

دوره  تا  شد  خواهد  باعث  بانکی  استمهال 
تنفسی برای تولیدکنندگان بوجود بیاید ولی 
از طرف دیگر فشارهای دیگری که دولت از 
طریق مالیات و غیره بر تولیدکنندگان وارد 
رونق  به  دستیابی  مسیر  می تواند  می کند 
اقتصادی را کندتر کند. بنابراین الزم است 
که استمهال بانکی با در نظر گرفتن الزامات و 

جوانب آن مورد توجه قرار گیرد.  

اختصاص سرمایه در گردش تکمیل 
کننده استمهال بانکی است

 بـه نظـر بنـده در حالت رکـود کنونی 
فـوالد در کشـور و بـا توجـه بـه نزدیـک 
مـرز  بـه  تولیـدی  واحدهـای  شـدن  تـر 
اختیـار  در  راهـکار،  بهتریـن  ضرردهـی، 
گذاشـتن سـرمایه در گردش بـرای بهبود 
شـرایط تولیـد چنیـن واحدهایی اسـت تا 
بدهـی  فـروش  و  از مسـیرتولید  بتواننـد 
هـای معوقـه خـود را بپردازنـد. بنابرایـن 
پیـاده کـردن سیاسـت اسـتمهال بانکـی 
بـدون درنظر گرفتن جوانـب و زوایای آن 
باعـث وخیـم کـردن اوضـاع خواهد شـد 
و بایـد بـا تخصیـص سـرمایه در گـردش 
ایـن راهـکار مثبـت را تکمیـل کـرد تـا 

بـه نتیجـه مطلـوب برسـیم. گرچـه نباید 
از حمایـت دولـت نیـز بـی توجه گذشـت 
چـرا کـه در گذشـته نیـز چنیـن اتفاقاتی 
را در صنعـت فـوالد شـاهد بـوده ایم ولی 
بانـک هـا به خـودی بخود مایل بـه ایجاد 
اسـتمهال نیسـتند و در گذشـته نیـز این 
عـدم تمایـل را نشـان داده انـد. بنابرایـن 
ارائـه یک چشـم انداز علمی و کارشناسـی 
شـده از سـمت دولـت بـا یـاری گرفتـن 
بازرگانـی  اتـاق  از تشـکل هایی همچـون 
بهتریـن راه حـل موجـود اسـت تـا هـم 
بانک هـا و هـم واحدهـا از ایـن راه حـل 

کمـک بگیرنـد.  

نعمت اهلل 
محسنی

معاون فروش 
و بازاریابی 
ذوب آهن 

اصفهان

سید بهادر 
احرامیان

عضو 
کمیسیون 

صنعت اتاق 
بازرگانی 

تهران

نگاه و عمل به سبک مدیریت 
بحران الزم است

 تا وقتي که بانک هاي ما به قول رئیس 
کل بانک مرکزي »بازي پونزي« راه انداخته 
اند وضع بهتر از این نمي شود. براي کسب 
سرمایه از مردم سپرده مي گیرند بعد براي 
تشویق سپرده گذاري سود مي دهند، حاال 
براي اینکه بتوانند سود پرداخت کنند ، وام 
مي دهند. به عبارت دیگر بدون آنکه آورده 
تعهد  گیرنده  وام  از  باشند،  داشته  اولیه اي 

گرفته اند و به سرمایه گذار تعهد داده اند !

بدین ترتیب وارد یک دور باطل مي شوند 
و براي یک رقابت ناسالم هر روز نرخ بهره و 
سود سپرده را باال مي برند. تازه وقتي مالحظه 
می کنند که گرفتاري صنعت به عنوان یک 
سرمایه پذیر بیشتر شده، باز هم در کمال 
ناجوانمردي ضربه آخر را به صنعت مي زنند 
و با تحت فشار قرار دادن تولید کننده عالوه 
بر امضاي هر مدل قرارداد استعماري کلي 
وثیقه و تضامین هم مي گیرند! هر روز صنعت 
گر بدهکار تر، هر روز بانک بي منابع تر، هر 
روز مطالبات معوق بانکها بیشتر، هر روز یک 

ورشکستگي تازه و آغاز مصادره و .... 
با این فرمول نه صنعت توانسته نجات پیدا 
کند و نه بانک توانسته یک مشارکت سالم 
داشته باشد و این قصه هر روز ادامه دارد. به 
نظر من راه حل دست دولت است یعني باید 
بانکها را مجاب به پرداخت وام از محل سرمایه 
تقریبا  بکند  صنعت  بخش  براي  خودشان 
همان کاري که بانک هاي عامل اصلي مثل 
صنعت و معدن و ... مي کنند، اما این ها هم 
اینقدر کم منابع در اختیار دارند که به کسي 
وام ارزان قیمت نمي رسد و اگر مبلغ کمي 

هم برسد باید سود و یا معوقات سایر وام ها 
را پرداخت نماید.دولت براي کمک به صنعت، 
باید منابع مالي آن هم صرفا به بخش تولید 
و با نظارت کافي تزریق کند. همان کاري که 
آلمان غربي در حال پیوستن به آلمان شرقي 
کرد. همان کاري که حداقل 3 مرتبه در تاریخ 
آمریکا بعد از رکود هاي بزرگ اقتصادي اتفاق 
افتاد، همان طوري که چین عالوه بر این کار 
مشوق هاي بسیار خوبي براي تولید از جمله 
معافیت مالیاتي و مشوق هاي صادراتي وضع 
کرد.در شرایط کنوني البته مطمئنا به خاطر 
تنگناي مالي سخت دولت ، دولت خودش 
را تقریبا از پرداخت وام و یا مساعدت هاي 
این  نتیجه اش  مالي عقب کشیده است و 
شده که بدهي هاي سنگین صنعتگر مانده 
در  واقعا  اما  بانک!  مطالبات  وصول  واحد  و 
رویکرد اقتصاد مقاومتی و نگاه تولید محور و 
حمایت از تولید و ... از این مسئله ضروری تر 
چه چیزي هست؟ رکود ، تورم، تحریم  و عدم 
وجود نقدینگي در صنعت فقط و فقط نگاه و 
عمل به سبک مدیریت بحران از سوی دولت 
برای حمایت بانک ها از تولید را می طلبد.   

محمود 
تدین

مدیر عامل 
فوالد توان آور 

آسیا
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تنها راه حل گردش چرخ 
واحدهای تولیدی است 

موضـوع اسـتمهال معوقـات بانکـی در 
سـال های گذشـته نیـز مطـرح بـوده و در 
در  تولیـد  موانـع  رفـع  راهکارهـای  زمـره 
قـرار  اسـتفاده  مـورد  هـم  بانکـی  بخـش 

گرفـت. 
بانـک هـا هـم در ایـن سـالها متمـم هـای 
مـاده 29 و مـاده 16 و اخیـرا هـم مـاده 
11 مبنـی بـر 6 مـاه تنفـس و 54 مـاه هم 
تقسـیط مجـدد ولـی بـا نـرخ روز را اعمال 

کردند.
قوانینـی کـه نـه تنهـا مانعی از پیـش روی 
تولیدکننـدگان بـر نمـی دارد بلکـه سـنگ 
می انـدازد.  آنهـا  روی  پیـش  هـم  بزرگـی 
اکثـر واحدهـای فـوالدی، در بـدو احـداث 
تسـهیالتی بـه عنـوان تسـهیالت تکلیفـی 
یـا طـرح هـای زود بـازده بـا نـرخ بهـره 
قـرار  و  انـد  گرفتـه  بانـک  از  درصـد   12
بـوده بانـک هـا 28 درصـد تسـهیالت کل 
را بدهنـد و بقیـه اش یعنـی 72 درصـد را 
واحدهـای تولیـدی متقبـل شـوند. امـا در 
عمـل وام گیرنـدگان زمان طوالنـی تری را 
بـرای بازپرداخـت در نظر گرفتنـد و 2 یا 3 
برابـر زمان اسـتاندارد طول کشـیده اسـت. 
واحدهایـی هـم بوده انـد کـه بـا توجـه بـه 
افزایـش قیمـت ارز، ارزش دسـتگاه هـای 

مـورد نیـاز شـان چنـد برابـر شـد. 
میـزان  کـه  دیدیـم  عمـل  در  بنابرایـن 
از  بانـک هـا بیـش  تسـهیالت مشـارکتی 

گردیـد.  واحدهـا  سـرمایه 
اما در حالی که واحد تولیدی هنوز به بهره 
برداری نرسیده بود، دوران مشارکتش تمام 

و فروش اقساطی شروع شد. 
از  بعضـی  مـورد  در  اتفـاق  ایـن  حتـی 
هنـوز  کـه  خـورد  رقـم  موقعـی  واحدهـا 
بـه  بـود.  نشـده  نصـب  ماشین آالتشـان 

عبـارت دیگـر وقتـی یـک واحـد نـوردی 
میلگـرد  شـاخه  اولیـن  تولیـد  بـه  موفـق 
در  را  معوقـه  مـاه   6 از  بیـش  شـد،  مـی 
صورتحسـاب خود می دید و از سـوی دیگر 
بانـک هـم عملیـات اجرایـی بـرای وصـول 
ایـن  در  بـود.  گرفتـه  پیـش  را  مطالبـات 
وضعیـت کـه واحـد فـوالدی سـرمایه ثابت 
خـود را هزینـه کـرده و چند برابر سـرمایه 
گـذاری اولیـه طـرح پیش بینـی شـده هم 
متقبـل هزینـه شـده؛ پـس نیـاز بـه یـک 
سـرمایه در گـردش دارد تا بتوانـد به تولید 
انبـوه و سـوددهی برسـد و معوقـات بانکی 

خـود را پرداخـت کنـد. 
امـا نـه تنهـا بانـک هـا از پرداخت سـرمایه 
در گـردش امتنـاع کردنـد بلکـه عملیـات 
تمـام  بـرای  را  اجرایـی وصـول مطالبـات 

واحدهـا انجـام دادنـد. 
کارخانجـات  اکثـر  طـرح  محـل  اسـناد 
فـوالدی بخـش خصوصی یـا در رهن بانک 
اسـت یا اسـناد غیر را در رهن گذاشـته اند.

بـا عملیـات  ایـن اسـناد هـم  80 درصـد 
اجرایـی بانـک مواجـه هسـتند بـه طـوری 
کـه در حـال حاضـر اکثـر واحدها مشـکل 

اجراییـات بانکـی دارنـد. 
بـا توجـه بـه مطالـب فـوق، بـاز هـم دولت 
اسـتمهال جدیـدی را بـا عنـوان مـاده 29 

را مطـرح کـرد. 
مـاده 29 ایـن طور تعریف شـده بـود که به 
واحدهـای تولیـدی فرصـت مجـددی داده 
شـود امـا بـا ایـن شـرط کـه تمـام جرائـم 

تاخیـر و جرائـم دیگر بخشـوده شـوند. 
ولـی بازهـم در عمـل بانک ها فقـط همان 
6 درصد جرائم تاخیر را بخشـیدند و سـایر 
جرائـم بـه قـوت خـود باقـی مانـد. دوبـاره 
بانـک هـا 6 مـاه تنفـس دادنـد کـه ایـن 6 
مـاه بـرای یـک واحد تولیـدی فقـط باعث 
افزایـش بدهی هایش می شـود. بعـد از آن 
دوبـاره مـاده 16 را اعمـال کردنـد و بعدش 
هـم مـاده 11 اعـالم شـد. مـاده 11 بدیـن 
معنـا بود کـه کل بدهی واحدهـای تولیدی 
بـا بانک تسـویه حسـاب مـی شـود و بانک 
تسـهیالت جدیـدی را به واحدهـا می دهد 

با نـرخ مصـوب جدید. 
یعنـی وقتـی واحدی نـرخ بهـره بدهی اش 
12 درصد بوده و 3 سـال متوالی نتوانسـته 
بدهـی اش را بدهـد حاال در شـرایط جدید 
بایـد بـا نـرخ سـود 22 درصـدی وام هـا را 
بازپرداخـت کنـد!!! یعنـی عمـال بدهـی 5 
میلیـارد  شـود 12  مـی  تومانـی  میلیـارد 

تومـان! 6 مـاه تنفس دادنـد و 54 ماه زمان 
بازپرداخت.  بـرای 

کامـال مشـخص اسـت کـه واحـد مزبـور 
نمـی توانـد بـا ایـن وضعیـت بدهـی اش را 
بازپرداخـت کنـد و ایـن شـرایط دردی را 
دوا نمـی کنـد بلکـه زمانی واحد مـی تواند 
بدهـی اش را تسـویه کنـد کـه دولـت یک 
سـرمایه در گردش بـه تولیدکننده بدهد تا 

بـه فعالیـت و درآمدزایی برسـند.
در کل بـه نظـر بنـده ایـن قوانیـن بـا ایـن 
شـرایط ماننـد یک مسـکن ضـد درد عمل 
مـی کننـد و فقـط در کوتـاه مـدت بـرای 
واحدهـا مفیـد اسـت و بعـد از پایـان دوره 
بـه  را  شـدیدتری  و  جدیـد  درد  تنفـس، 

واحدهـا تزریـق مـی کنـد. 
جالـب اسـت کـه اگر هـم واحـدی بخواهد 
از مـاده 11 اسـتفاده کنـد بایـد 10 درصد 
از بدهـی اش را بـه بانـک پرداخـت کنـد 
در حالـی کـه اگـر واحـدی بـرای مثـال 2 
میلیارد داشـته باشـد، برای بازپرداخت کل 
بدهـی بانکـی اش آن را هزینـه مـی کند و 
دلیلـی نـدارد کـه از قانونـی اسـتفاده کند 
کـه در یـک دوره 6 ماهـه بدهـی اش را 

کند.  بیشـتر 
بنابرایـن وقتی مـی بینید که واحـدی بالغ 
بـر 40 میلیارد تومان سـرمایه گذاری ثابت 
انجام داده و برای 2 میلیارد تومان سـرمایه 
در گـردش گرفتار شـده و نمـی تواند تولید 
خـود را آن هـم در شـرایط رکـود فعلـی 
انجـام دهـد، مشـخص اسـت کـه چنیـن 

قوانینـی با اصـل موضوع مغایـرت دارد. 
دردی  که  است  این  خواهان  دولت  اگر 
این  باید  کند،  دوا  تولیدی  واحدهای  از 
پوشش  زیر  را  بانکی  بدهکار  واحدهای 
حمایت خود قرار دهد و مواد اولیه آن ها را 
به عنوان سرمایه در گردش به واحدها داده 
و در قبال آن محصوالتشان را تحویل بگیرد 

و به نوعی دستمزد واحدها را بدهد. 
اگر دولت یا بانک حتی یک سال هم این 
واحدها را از این طریق حمایت کند، مطمئن 
بدهی هایشان حل  و  اکثر مشکالت  باشید 

می شود. 
اگر هر مبلغی هم به این واحدها کمک شود 
این قدر بدهی های متفرقه و گرفتاری دور 
و بر این واحدها را گرفته که به اصل مسئله 
یعنی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 

کمکی نمی کند. 
چرخ  که  است  این  حل  راه  تنها  بنابراین 
واحدهای تولیدی را به گردش در بیاورند.  

احمد
رضوی نیک

مجتمع فوالد 
نیک صدری 

طوس
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توانمند شدن بخش تولید براي بازپرداخت 
تسهیالت ، نیازمند تدبیر است

گذشته  سال  چند  در  ایران  بازرگانی  اتاق   
بانک  کردن  متقاعد  براي  را  خود  فراوان  سعي 

مرکزي و وزارتخانه هاي اقتصادي براي استفاده از 
سیستم خرید مطالبات ناشي از تسهیالت اعطایي 
بانک هاي عامل به بخش تولید برای خرید مواد 
اولیه، قطعات یدکي و غیره توسط بانک مرکزي 
جمهوري اسالمي ایران اعالم کرده است. انجام 
این کار فواید فراوانی در پی دارد از جمله رهایي 
وابستگي تسهیالت اعطایي به بخش تولید، زیرا 
کسب اعتبار از بانک مرکزي به پشتوانه افزایش 
مردم  به جاي جذب سپرده  توان  می  را  تولید 

استفاده کرد.
کاهش هزینه تامین منابع مالي براي بانک ها با 
حذف سود پرداختي به سپرده گذاران که عامل 
تولید  به بخش  اعطایي  کاهش سود تسهیالت 
افزایش  شده،  تمام  قیمت  کاهش  نتیجه  در  و 
توانمندي مالي بخش تولید و رقابت با محصوالت 
رقباي خارجي در بازارهاي داخلي و برون مرزي 

است، زمینه ساز پرداخت به موقع بدهي ها و حل 
تدریجي بدهي سررسید گذشته و احتراز از آن در 

آینده خواهد بود .
با توجه به مراتب مطروحه، تامین منابع مالي 
حداکثر  با  تولیدي  واحدهاي  کار  براي  الزم 
با  متناسب  مالي  هزینه  با  و  منصوبه  ظرفیت 
تولید  توانمند شدن بخش  و  رقبا  مالي  هزینه 
براي بازپرداخت تسهیالت دریافتي، تدبیر الزم 
براي حل مطالبات معوق به جاي اعمال فشار 
با نتیجه منفي به شرح معروض شده، همراه با 

بهبود فضاي اقتصادي کشور خواهد بود.
شرایط جدید افزایش نرخ ارز نیز نیازمند نقدینگي 
بیشتر برای تامین پرداخت ها است و در صورت 
عدم چاره سازي سریع براي تامین منابع مالي 
الزم بخش تولید و بازرگاني، سونامي رشد معوقات 

بانکي در انتظار ما خواهد بود.   

سید ابراهیم 
حسینی 

مهربان

رئیس 
سندیکای 

تولید 
کنندگان لوله 

و پروفیل 
فوالدی

استمهال برای واحدهایی اعمال شود 
که تولید اقتصادی دارند

  بـا توجـه بـه اینکـه اکثـر واحدهـا در حال 
زیـان هسـتند و در وضعیـت رکـود قـرار دارند، 
بهتریـن راهـکار اسـتمهال وام هـای معوقـه آنها 
می توانـد باشـد. ضمـن اینکـه برخی شـرکت ها 
وام ارزی دارند و پیشـنهاد شـده کـه بازپرداخت 
کـه  باشـد  وام  دریافـت  زمـان  نـرخ  براسـاس 
می توانـد راهـکار خوبی برای شـرکت ها باشـد و 

از مشـکالت آنهـا بکاهد. 
مثال در شرکت ما، با یوروی 1260 تومانی ماشین 
آالت خریدیم ولی بازپرداخت  همان تسهیالت 
با نرخ 3400 تومان بود و همین مسئله شرایط 
بسیار سختی را برای شرکت ما به وجود آورده 
بود. مشخص است که هیچگاه سهم و منفعت 
تولید به این میزان تورم و تغییر قیمت جوابگو 

نیست. 
البتـه بایـد ایـن نکتـه را در نظـر داشـت کـه 
اسـتمهال را بـرای واحدهایـی بـه کار ببریم که 
تولیـد داشـته باشـند در غیر این صـورت حتی 
10 سـال اسـتمهال هم جوابگو نیسـت. در گام 
اول بایـد واحـد تولیـدی بدهکار مورد بررسـی و 
کارشناسـی از سـمت وزارت صنعـت، معـدن و 
تجـارت و بانک هـا قـرار گیرد و مشـخص شـود 
کـه اوال آیـا تولیـد دارد؟ ثانیـا تولیـد و ظرفیت 
تولیـد آن توجیـه اقتصـادی دارد؟ و ثالثا توانایی 

بازپرداخـت بدهـی هـا را دارد یـا خیر؟
اگر پاسخ این مسائل مثبت بود، استمهال بانکی 
بهترین  واحدها  برخی  برای  موجود  شرایط  در 

راهکار موجود است.    

احمد  
سعدی

مدیر عامل 
مجتمع فوالد 

البرز غرب

مهم ترین دلیل کمبود منابع بانکی 
در صنعت، سرمایه گذاری های غیر 

اقتصادی است
 موضوع کمبود منابع بانکی مقوله ای بسیار 
و  مردم  عموم  مثال  برای  باشد،  می  پیچیده 
حتی بسیاری از مسئولین فکر می کنند به دلیل 
سرمایه گذاری بانک ها در بنگاه های مختلف 
اقتصادی و یا به دلیل میزان بدهی های معوق 
موجود سیستم بانکی منابع بانک ها تهی شده 

است ولی نکته ای که ظاهرا ً کسی به آن توجهی 
نمی کند این است که مقصد تمام این مبادالت 
دوباره بانک ها می باشند. یعنی وقتی سپرده 
از یک بانک به صورت وام و یا سرمایه گذاری 
مستقیم خارج می شود در حقیقت مبادله پول 
با کاال صورت می گیرد و همین پول بالفاصله 
به بانکی دیگر منتقل می شود، پس در نگاه 
کالن سیستم بانکی از لحاظ نقدینگی باالنس 
است و فقط پول از یک بانک به بانک دیگر 
منتقل می شود )به واسطه تبادل کاال(. ولی 
کاهش منابع واقعی را می توان از یک طرف به 
دلیل واردات و دیگری به دلیل کاهش ارزش 
دارایی و یا زیان عملیاتی فعالیت های اقتصادی 
در کشور دانست که ظاهراً بزرگترین دلیل آن 
نه فقط در صنایع فوالدی بلکه در بیشتر صنایع، 
سرمایه گذاری های غیر اقتصادی می باشد. به 
با هزینه سرمایه  فوالد  مثال در صنعت  طور 
گذاری تولید هرتن فوالد/گندله/کنسانتره/ آهن 
اسفنجی که پروژه ها را با آن تعریف می کنیم، 
مشخص می شود که در حقیقت باید چند تن 

تولید کرد اما اگر زمانی که به هدف مورد نظر 
دست نمی یابیم، زیر سایه عباراتی مانند ملی و 
محرومیت زدایی همان پروژه را به زور پیش 
ببریم، همین پروژه باعث گسترش محرومیت و 
کاهش ذاتی ارزش اقتصاد ملی می شود. حاال 
همین سناریو را وقتی در پتروشیمی، نفت و 
کنیم  تکرار  دیگرصنایع  و  انرژی  تولید  گاز، 
در نگاه کالن، کل اقتصاد کشور همانند یک 
را  گذاریهایش  سرمایه  که  شود  می  شرکتی 
اشتباه انجام داده ولی فرق ایران با دیگر کشورها 
و یا شرکتی مشابه این است که ما نفت خام را 
5 تا 6 دالر استخراج می کنیم و 45 دالر می 
فروشیم وگرنه بابت این مدل سرمایه گذاری 
یونان  امروز  اوضاع  پیش  سالها  ملی  تولید  و 

)ورشکستگی( را به خود دیده بودیم.
برای مثال چرا باید در ایران برای گندله تنی 80 
یورو سرمایه گذاری شود و در چین 20دالر؟ 
چرا برای هرتن کنسانتره در دنیا 5 تا 8دالر 
تا   25 ایران  در  و  کنند  می  گذاری  سرمایه 

35یورو؟    

بردیا 
احرامیان

عضو هیئت 
مدیره فوالد 

یزد
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فرصتی برای ارزیابی جایگاه صنعت نسوز در بازار جهانی 
عباس پارسا؛ مدیر عامل شرکت بازرگانی ضریب و نماینده وزویوس در ایران

حضور بازدیدکنندگان در این دوره نسبت به دوره های قبل ازدحام 
کمتری داشــته که احتماال به خاطر رکود صنعت فوالد و یا کاهش 
تولید فوالد بوده است. به نظر من حضور تولیدکنندگان نسوز ایران 
در این نمایشگاه از چند لحاظ بسیار ضروری بود. اول اینکه توانستند 
شرکت های رقیب اروپایی، چینی، هندی، ترکیه ای و دیگران را در 
این نمایشــگاه ارزیابی و جایگاه امروز خود را در بازار جهانی صنعت 
نسوز دقیقا احساس کنند و در نتیجه بتوانند کم و کاستی های خود 
را برطرف نمایند تا برای آینده یــک برنامه ریزی درازمدت تعریف 

کنند.
مطمئنا حضور در گردهمایی های جهانی به تولید کنندگان ما کمک 
خواهد کرد تا ضمن پاسخگویی به نیازهای کیفی متقاضیان داخلی، 
بتوانند در عرصه رقابت با شرکت های معتبر و جهانی این صنعت وارد 
شوند. البته برای دسترسی به این هدف باید بخش عمده ای از منافع 
خود را )حدود حداقل 20 درصد( صرف تحقیقات و تربیت نیروهای 

مجرب و کارآمد کنند.
همان طور که می دانید تولید کنندگان درجه یک نسوز اروپا امروز 
تجهیزات و تکنولوژی خود را به دلیل ارزان بودن مواد اولیه، نیروی 
کار و انرژی ارزان به چین منتقل کرده اند و این موضوع باعث شــده 
تا هم بخش عظیمی از نیاز خاورمیانه و اروپا را چین تامین کند. در 
مقابل متاسفانه هنوز شرایط مطلوبی برای تولیدکنندگان داخلی ما 
مهیا نیســت که راه حل آن به نظرم باید به تولید کنندگان داخلی 
امتیازات بیشــتری داده شــود تا بتوانند از کیفیت ترین مواد اولیه، 
تجهیزات و تکنولوژی تولید استفاده کنند. البته ناگفته نماند که در 
دهه اخیر تولید کنندگان داخلی پیشرفت خوبی داشته اند، اما کافی 

نبوده و مصرف کنندگان نسوز کیفیت باالتری را می طلبند.

آشنایی بیشتر با شرکت های پیشرو در صنعت ریخته گری دنیا
محمدرضا یاس؛ مدیر اجرایی شرکت فارس ریزان مواد

نمایشــگاه گیفا که از آن به عنوان جام جهانی صنعت متالورژی و 
ریخته گری یاد می شود فرصت بسیار مناسبی را برای آشنایی هرچه 

 گزارش اختصاصی »چیالن«  از حضور شــرکت های ایرانی در نمایشگاه های
 گیفا و متک 2015

تالش نسوز برای خروج از رکود
پنج شرکت ایرانی حاضر در نمایشگاه های گیفا، متک، ترموپروسس و نیوکاست که به صورت همزمان در شهر 
دوسلدورف آلمان برپا شد از دســتاوردهای خود در این 4 نمایشگاه می گویند. طبق این گزارش، شرکت های 
صنایع فروسیلیس ایران، فروآلیاژ ایران، فارس ریزان مواد و مجتمع تولیدی کربورسیلیسیم و اکسید آلومینیوم 

آبادان در نمایشگاه گیفا 2015 و شرکت بین المللی مهندسی ایریتک در نمایشگاه متک 2015 حضور داشتند.

 پیمان مرادی
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بیشــتر با شرکت های فعال و پیشــرو در صنعت ریخته گری دنیا 
فراهم می کند. این دوره نیز مانند ادوار گذشته شرکت های فعال در 
این صنعت آخرین محصوالت، تکنولوژی و دستاوردهای خود را در 

معرض دید صاحب نظران و کارشناسان  قرار دادند.
شــرکت فارس ریزان مواد با هدف توســعه و افزایش سهم خود در 
بازارهای جهانی اقدام به حضور در این نمایشگاه نمود. این حضور از 
طرفی ســبب تبادل نظر و مذاکراتی جهت همکاری با شرکت های 
پیشرو در صنعت مواد افزودنی ریخته گری در جهان و از سویی دیگر 
جذب و شناخت نیازهای گوناگون مشتریان در سراسر جهان گردید.
تعداد انگشت شماری از شرکت های ایرانی در این نمایشگاه شرکت 
داشتند که در مقایسه با کشورهای دیگر به ویژه کشور ترکیه بسیار 
محدود به نظر می رسید. این موضوع با توجه به گستردگی و حجم 
صنعت ریخته گری در ایران می تواند به ضعف بازاریابی شرکت های 
ایرانی و یا مشکالت اقتصادی این شرکت ها در سال های اخیر که 
عمدتا ناشی از بدحسابی صنایع باالدستی از قبیل صنایع نفت و گاز، 

خودروسازی و..  می باشد، مرتبط باشد.
اکثر شرکت های خارجی نسبت به محصوالت و شرکت های ایرانی 
نظر مثبت داشته و یکی از موانع اصلی سر راه همکاری  تحریم های 
مالی تجاری موجود می باشند که در صورت لغو این تحریم ها امکان 
همکاری و تجارت با شرکت های بین المللی بیشتر فراهم می گردد.
صنعت نسوز ایران در صورت حرکت در مسیر بهبود کیفیت و استفاده 
از تکنولوژی های جدید و نیز هماهنگی با نیازهای روز مشــتریان 
می تواند ســهم خود را در بازارهای جهانی در رقابت با شرکت های 

فعال در این زمینه بویژه شرکت های هندی و چینی افزایش دهد.

فرصتی برای رشد صادرات
امیررضا ایلخان؛ مدیر بازرگانی بین المللی مجتمع کربورسیلیسیم و اکسید آلومینیوم آبادان

با توجه به حضور این مجتمع در نمایشگاه های گیفا از سال 2003 
این واحد آشــنایی خوبی با این نمایشگاه ها دارد و از آن به عنوان 
ســکویی برای ترقی و رشد هر چه بیشتر صادرات محصوالت خود 

استفاده می نماید. 
اهداف شرکت ما از حضور در این نمایشگاه در سه اصل خالصه می 
شوند: 1- برای افزایش فروش خارجی؛ از آنجایی که در حال حاضر 
کشورمان در رکود اقتصادی به سر می برد واحدهایی که توان رقابت 
بیــن المللی را دارند، ناچارند برای خروج از این رکود، تناژ صادراتی 
محصوالت خود را افزایش دهند. شرکت کربورسیلیسم نیز با در نظر 
داشتن این وقایع، گسترش بازارهای خارجی را در اولویت قرار داده 
است. در طول نمایشگاه نیز با تعداد زیادی از شرکت های خارجی 
تبادل تجاری برقــرار کرده و در حال حاضر در قســمت بازرگانی 
مکاتبات در حال انجام است. 2- تبادل اطالعات و ارتباط مستقیم با  

مشتریان فعلی؛ باتوجه به اهمیت باالی روابط صمیمانه بین فروشنده 
و خریدار که موجب تاثیرات مستقیمی در فروش و حجم معامالت 
دارد؛ ما با هدف جلب هر چه بیشتر رضایت و گسترش روابط طرفین 
تالش می کردیم. 3- اطالع رسانی مزایای سرمایه گذاری در منطقه 
آزاد اروند؛ مجتمع تولید کربورسیلیسم آبادان به عنوان تنها شرکت 
کننده از استان خوزستان و منطقه آزاد اروند با هدف اطالع رسانی 
در مورد سرمایه گذاری در داخل کشور ایران به خصوص منطقه آزاد 
اروند حضور پیدا کرد و استعدادها و پتانسیل های منطقه آزاد اروند 
را به بازدیدکننــدگان ارائه داد که این مهم با واکنش مثبت بازدید 

کنندگان مواجه گشت. 
در آخر می توان گفت محصوالت مرغوب و با کیفیت ایرانی بســیار 
مورد توجه قرار گرفت تنها مشــکل خریداران مسئله پرداخت آنان 
بود که با توجه به وضعیت در حال حاضر کشور انشااهلل قابل رفع می 
باشد. همچنین کشورهای همسایه با موفقیت مذاکرات بازارهای قابل 

توجه ای برای محصوالت صنایع نسوز ایران خواهند بود.

به نمایش گذاشتن آخرین فناوری ها و تکنولوژی های فوالدی
محمدرضا نیکوسخن طیار؛ مدیر بازاریابی ایریتک

شرکت ایریتک در بخش نمایشگاه METEC به عنوان تنها شرکت 
ایرانی حاضر در نمایشــگاه حضور داشت و همانند دوره  های قبل 
آخریــن فناوری هــا و تکنولوژی ها و راهکار پیشــرفت در تمامی 
زمینه های صنایع فوالد به نمایش گذاشته شده بود و حضور 78000 
نفر بازدید کننده از سراسر دنیا حاکی از ابعاد گسترده و اعتبار این 
نمایشگاه در سطح جهان بود. حضور شرکت ایریتک در معتبرترین 
نمایشگاه فوالد جهان در دو فصل مهم خالصه می شود که در وهله 
اول با توجه به تغییرات مثبت شرایط بین المللی و ارتباط کشورهای 
دنیا با ایران بســتر انجام پروژه ها در دوران پسا تحریم فراهم شود و 
در وهله دوم با توجه به پتانســیل و قابلیت های موجود در شرکت 
ایریتک توســعه بــازار در خاورمیانه و آســیای میانه هدف گذاری 
شــود. از مهمترین دستاوردها هم مطرح شــدن نام و برند شرکت 
در معتبرترین نمایشــگاه بین المللی بود که در نتیجه باعث ایجاد 
رایزنی هایی برای انجام پروژه های داخلی و خارجی شد. حضور یک 
شرکت ایرانی با توجه به تغییرات فضای بین المللی توسط سازندگان 
و تکنولوژی ها بسیار مورد توجه قرار گرفت و مذاکرات بسیار خوبی 
در زمینه ساخت تجهیزات و مشارکت در پروژه ها انجام شد. در آخر 
هم اینکه نظر بازدیدکنندگان بیشتر معطوف به همکاری مشترك در 
پروژه های ایران بود تا با استفاده حداکثری از ظرفیت ساخت داخل 
در بخش های خرید و ساخت نیز از کمک های شرکت های خارجی 

بهره ببرند.
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تحلیل و مقاله

صنعت فوالد به نقش مهمي که آب در عملیات تولید آن ایفا مي کند 
و همچنین ارزش آن بــراي جامعه توجه دارد. اگرچه صنعت فوالد 
مقدار زیادي آب استفاده مي کند، مقدار بسیار کمي از آن آب واقعا 
مصرف مي شود چون بیشتر آن مورد استفاده مجدد قرار مي گیرد یا 
به منبع بازگشت مي شود. براي مثال، آب دریا تقریبا فقط در عملیات 
خنک کاري استفاده مي شود و تلفات در طي این فرآیند ممکن است 
کمتر از 1 درصد ناشي از تبخیر باشد. اگرچه مقدار آبگیري قابل توجه 
است اما آب بدون هیچگونه تغییر در کیفیت به دریا برگشت مي شود. 
آب برگشــتي به رودخانه ها و منابع دیگر هم اغلب تمیزتر از زماني 

است که برداشت شده است. 
آب عالوه بر اســتفاده در عملیات خنک کاري، در طي فرآیند تولید 
فوالد براي پوسته زدایي، غبارشویي و فرآیندهاي دیگر نیز مورد نیاز 

است.
صنعت فوالد از انواع آب استفاده مي کند. در دسترس بودن و کیفیت 
آب شیرین دغدغه عمده در بخش هاي بزرگي از جهان است و مدیریت 
منابع آب مهمترین چالش پایداري ]محیط زیستي[ بعد از تغییرات آب 
و هوایي محسوب مي شود. منابع آب شیرین به دلیل تقاضا از سوي 
جمعیت در حال رشد جهان و افزایش فعالیت هاي صنعتي، به ویژه در 

کشورهاي در حال توسعه در معرض خطر قرار دارد.
صنعت فوالد مسئولیت هاي خود براي مدیریت آب را به طور جدي 
به عهده گرفته اســت و به طور مداوم بهترین نحوه استفاده از آب را 
ارزیابي مي کند و به دنبال یافتن بهبود در حفظ و استفاده مجدد از 

آن است.

همانند فــوالد، آب را نیز مي توان مورد اســتفاده مجدد قرار داد و 
بازیافت کرد. بنابراین می توان کارآیي اســتفاده را بهبود بخشیده و 
تقاضا و نیز هزینه را کاهش داد. با افزایش آب بازیافتي و اســتفاده 

آب دریا در مقابل آب شیرین
آب دریا عمدتا براي خنک کاري یکســره بدون عملیــات قبلي و بعدي مورد 
استفاده قرار مي گیرد و با مواد و تجهیزات در تماس نیست. آب شیرین عمدتا 
براي فرآیندها و خنک کاري استفاده مي شود و در تماس با مواد و تجهیزات قرار 

مي گیرد و قبل از استفاده مجدد یا تخلیه پساب تصفیه مي شود.

استفاده از آب و مصرف آب
y استفاده از آب = آبگیري
y  ”مصرف آب = “آبگیري”  منهاي  “پساب تخلیه

تفکیکي از آب از کیفیت باالتر به پایین تر، تولیدکنندگان فوالد قادر 
به کاهش قابل مالحظه استفاده و مصرف آب خود شده اند.

مسائل مربوط به آب و چگونگي مدیریت آنها در کارخانه هاي فوالد 
به دلیل شــرایط محلي از قبیل در دسترس بودن آب، کیفیت آب، 

چیدمان کارخانه و قانون گذاري بسیار متفاوت است.

چارچوب قانوني ½
لزوم يک رويکرد محلي

گرچه تقریبا تمام فعالیت ها و مناطق جهان با چالش هاي آب روبرو 
هستند یا خواهند شد، ماهیت چالش ها به طور قابل توجهي متفاوت 
مي باشند. آنها عبارتند از: کمبود آب شیرین، شور شدن، جاري شدن 

سیل و آلودگي آب.
بــا توجه به این تنوع، نیاز به تطبیق چارچوب هاي قانوني و در نظر 
گرفتن شرایط محلي همانند در دســترس بودن آب و گزینه هاي 
تخلیه پساب وجود دارد. بنابراین مدیریت آب به طور موثري توسط 
مقامات محلي و/یا منطقه اي تنظیم مي شود. به طور معمول، مقامات 
منطقه اي بهترین تناســب را براي حل مسائل کمي دارند زیرا این 
مسائل مربوط به کل حوضه آبي هستند در حالي که مقامات محلي 
بهترین تناسب را براي حل مسائل مرتبط به مثال تخلیه پسآب دارند. 
اقدامات عمومي جهاني یا قاره اي به ویژه اگر به صورت کاهش مصرف 
آب در هر تن محصول بیان شوند، این شرایط محلي را در نظر نمي 
گیرند و حتي ممکن اســت ضد مولد باشند. بنابراین آنها اصال نباید 

اعمال شوند.
اهداف استفاده از آب همیشه باید به کمبود آب مرتبط  «

باشد.
مقامات محلي و/یا منطقــه اي صالح ترین نهادهاي  «

نظارتي براي مسائل مربوط به مدیریت آب هستند زیرا 
در بهترین جایگاه براي ارزیابي شرایط محلي/منطقه اي 

قرار دارند.

مدیریت آب در صنعت فوالد
 ترجمه : محمدحسین نشاطي
شرکت فوالد آلیاژي ایران



67

استفاده مجدد از آب ½
مصرف انرژي بايد در نظر گرفته شود

موثرترین راه براي کاهش آبگیري اســتفاده مجدد از آن اســت. این 
کار معموال مستلزم تمیز کردن و خنک کاري جریان آب بین هر بار 
استفاده است. برخي از این عملیات ها، مانند خنک کاري، نیاز به مقدار 
زیــادي انرژي دارند و مي تواننــد به افزایش نرخ مصرف آب به علت 
تبخیر بیشتر منجر شوند. فرآیندهاي اضافي مورد نیاز تقریبا همیشه در 
تضاد با اهداف کاهش مصرف انرژي یا انتشار CO2 مي باشند. بنابراین 
ارزیابي اثربخشي استفاده مجدد از آب به شیوه اي یکپارچه، با در نظر 

گرفتن تمام جنبه هاي زیست محیطي ضروري است.
ضروري است افزایش بالقوه مصرف انرژي قبل از اجراي  «

هر سیستم مدیریت استفاده مجدد از آب باید در نظر 
گرفته شود.

با توجه به اینکه اســتفاده مجــدد از آب در صنعت با  «
درجه حرارت باال مي تواند مصرف آب را افزایش دهد، 
داشــتن یک دیدگاه جامع از تاثیر کلي بر منابع آب 

بسیار مهم است.

تخلیه پساب صفر ½
لزوم بررسي اثرات متقابل محيط هاي زيست

در مناطق با کمبود آب شــیرین، به کارگیري سیاست هاي "تخلیه 
صفر" براي کارخانه هاي صنعتي در حال رواج گرفتن اســت. هدف 
کاهش مصرف با تشویق چرخش مجدد آب است. براي استفاده مجدد 
از آب، نیاز به خنک کاري و نمک زدائي آن مي باشد زیرا غلظت نمک 
در سیستم گردش آب افزایش مي یابد )به علت تبخیر( که مي تواند بر 
تجهیزات حیاتي، براي مثال در کارخانه هاي نورد تاثیر بگذارد. مقدار 
قابل توجهي انرژي براي متبلور کردن نمک جامد شورابه هایي که یک 
محصول جانبي فرآیند نمک زدایي هستند مورد نیاز است. عالوه بر 
این، نمکي که در فرآیند ایجاد شده به طور معمول کیفیت پاییني دارد 
و به ندرت مي تواند مورد اســتفاده قرار گیرد. فرآوري نمک تا سطح 
خلوص قابل قبول معموال خیلي گران اســت. از این رو، این نمک ها 
بسیار مشــکل ساز هستند. به طور معمول، آنها نیاز به هزینه بسیار 
باالي دفن در زمین دارند. عالوه بر این مدیریت آنها در ســایت دفع 
زباله دشوار است چون تأثیر قابل توجهي بر کیفیت شیرابه مي گذارند.
افزایش بازیافت مي تواند باعث مصرف بیشــتر آب به دلیل افزایش 

تبخیر نیز بشود.
به دلیل انرژي اضافي مورد نیاز، افزایش مصرف و نیاز به  «

فرآوري/دفع محصوالت جانبي ایجاد شده، داشتن یک 
رویکرد جامع که به تمام جنبه هاي زیست محیطي در 
هنگام بررسي به کارگیري طرح هاي تخلیه پساب صفر 

توجه مي کند بسیار مهم است.

آبگیري و تخلیه پساب

یک بررسي از اعضاي worldsteel که در سال 2011 منتشر شده نشان داد که 
متوسط آبگیري براي یک کارخانه یکپارچه ]کوره بلند[ 28.6 مترمکعب بر هر 
تن فوالد تولید شده، با متوسط تخلیه پساب 25.3 مترمکعب بود. براي مسیر 
کوره قوس الکتریکي ]EAF[، متوسط آبگیري   28.1 مترمکعب بر هر تن فوالد 
با متوسط تخلیه پساب 26.5 مترمکعب بود. این نشان مي دهد که مصرف کل 
آب بر هر تن فوالد تولید شده کم است، از 3.3 تا 1.6 مترمکعب تغییر مي کند. 

بیشتر آب به علت تبخیر از دست مي رود.

 نمونه اي از نتایج حاصل گزارش «
»  Water management in the steel  “  

”2011 .industry. worldsteel

مالحظات چیدمان کارخانه ½
احداث كارخانه در زمين سوخته در مقابل احداث كارخانه در زمين سبز

کارخانه هاي فوالد عمر کاري طوالني دارند. چیدمان آن ها در طي سال 
ها به منظور انطباق با شرایط جدید تغییر مي کند. امکان تغییر بعدي 
این محل ها اغلب به دلیل محدودیت فضا و یا وابستگي هاي موجود 
متقابل آب بین فرآیندها محدود شده است. این محدودیت ها باید در 
هنگام ارزیابي مدیریت آب محل در نظر گرفته شــوند. کارخانه هاي 
قدیمي را نباید با کارخانه هاي احداث شده بر روي زمین سبز ]زمین 
بکر[ که در آن مالحظات مصرف آب در مرحله طراحي کارخانه هاي 
جدید براي استفاده بهینه از منابع در نظر گرفته شده اند مقایسه کرد.

محدودیت هاي زمین سوخته ]کارخانه موجود[ را باید  «
در هنگام ارزیابي موارد ممکن بهبود مدیریت آب در نظر 

گرفت.
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نيروگاه هاي برق
به طور کلي مورد تایید است که براي تولید برق از مقدار قابل توجهي 
آب، اصوال براي خنک کاري استفاده مي شود. هنگام مقایسه استفاده 
از آب در کارخانه هاي مختلف تولید فوالد، اینکه نیروگاه برق داخل یا 
خارج سایت باشد تفاوت معني داري وجود دارد. همه مقایسه ها باید 

بر اساس موارد مشابه باشد.
در هنگام مقایسه استفاده از آب بین سایت هاي مختلف  «

باید به محل نیروگاه برق توجه شود. اینکه نیروگاه در 
داخل سایت یا خارج سایت باشد، تأثیر مستقیمي بر 

استفاده از آب کل سایت دارد.
صنعت فوالد از اســتاندارد ISO 14046: 2014 براي  «

اثرات آب حمایت مي کنــد. در حال حاضر این تنها 
روشي است که همه عوامل الزم براي ارزیابي تاثیرات 
آب یک محصول، خدمت یا سازمان را شامل مي شود.

تاثیرات آب
به دلیل اهمیت شناخته شده مسائل آب در سطح جهان، تمایل به یافتن روشي 
براي ارزیابي تاثیرات ناشي از محصوالت، خدمات و سازمان در ارتباط با آب وجود 
دارد. در بسیاري از موارد، این تالش ها به جاي تمرکز بر مصرف تنها بر استفاده از 
آب تمرکز مي کنند به دلیل این که ساده ترین اطالعات قابل جمع آوري است. 
متاسفانه، جنبه هاي محلي مانند در دسترس بودن و کیفیت، اغلب به حال خود 
رها مي شوند که مي تواند به تعبیر نادرست از اثرات واقعي مرتبط با آب منجر شود. 
به منظور رسیدگي به تمام این مسائل و هماهنگي روش ها، سازمان بین المللي 
 ISO 2014( چارچوب استانداردي را براي محاسبه تاثیرات آب )ISO( استاندارد
14046( منتشر شده در جوالي 2014 تدوین کرده است. این استاندارد بر اساس 
مجموعه استاندارد ISO 14040 براي ارزیابي چرخه حیات مي باشد و الزامات مورد 
نیاز براي تکمیل یک ارزیابي اثرات آب، از جمله جنبه هاي محلي مربوط به کمبود و 
کیفیت را تعیین مي کند. همچنین چرخه حیات کامل، شامل فرآیندهاي باالدست 

را پوشش مي دهد. این استاندارد توسط صنعت فوالد جهاني پشتیباني مي شود.

کارآیي منابع ½
سياست بايد فراتر از استفاده از آب نگاه كند

بحث در مورد کارآیي منابع به طور معمول اســتفاده از آب را در بر 
مي گیرد. از مقدار زیادي آب در صنعت فوالد براي مقاصد خنک کاري 
و فرآیند استفاده مي شود. اما کل استفاده از آب یک سایت متوسط 
تولید فوالد، نشان مي دهد که در واقع مصرف آب کم است. بیشتر آب 
تبخیر مي شود یا به صورت بخشي از مواد زائد و محصوالت جانبي 
)مانند لجن( از سایت خارج مي شود. در مجموع، حدود 90 درصد از 
آب )به طور متوسط، 88 درصد در یک کارخانه یکپارچه و 94 درصد 
در کوره قوس الکتریکي(]1[، پس از تمیز کردن و یا خنک کاري، به 
منبع برگشــت مي شود. کار مداوم براي کاهش مصرف آب از میان 

موارد دیگر شامل کاهش تبخیر و جلوگیري از نشت مي باشد.
استفاده از آب زیاد، مشروط بر اینکه هیچ افزایشي در مصرف انرژي یا 
از دست دادن کیفیت وجود نداشته باشد، ذاتا منفي نیست به شرطي 
که آب کافي براي همه مصرف کنندگان بالقوه در دسترس باشد. براي 
تولیدکنندگان فوالد در مناطق خشک که در آنجا کمبود آب وجود 
دارد، بازیافت و استفاده مجدد یک اولویت است. بنابراین ضروري است 
که یک رویکرد جامع و متوازن براي جلوگیري از عواقب ناخواســته 
منجر به استفاده اضافي از منابع یا انتقال شارژ به مناطق دیگري که 
ممکن است تاثیر بیشتري بر محیط زیست داشته باشند اتخاذ شود.

کارآئي منابع باید مصرف واقعي یعني تفاوت در آبگیري  «
و تخلیه پساب )از همان کیفیت یا بهتر(، و همچنین 
جنبه هاي در دسترس بودن و تاثیر بر سایر دسته هاي 

منابع مانند انرژي را در نظر بگیرد.

 Water management in the steel industry. -
]1[.worldsteel. 2011

در دسترس بودن آب - موقعیت جغرافیائي - موارد ممکن تخلیه پساب - چارچوب مقررات - کیفیت آب

اثرات بین محیط زیست ها - مصرف آب - چیدمان کارخانه - مصرف انرژي - کارآئي منابع

مدیریت آب در صنعت فوالد

رويکرد جامع به مديريت آب
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SIngapore

Billet importers lie low 
in Se asia

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

with no bookings reported in the 
past week.

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

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

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

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

Demand in Vietnam is dead due 

to high stocks.
“Most mills already have enough 

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

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

London

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

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

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

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

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

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

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

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

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

London

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

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

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

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

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

Spotlight ‘Taigang is tired of making weekly price policies’

Taigang pricing shift flags change in focus

Iron and steel

Markets

Monday 6 December 2010 | Metal Bulletin | 15

Unsurprisingly, unhappiness 
among traders had been growing.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p

p

LeveL

reason for its resumption of 
monthly prices.

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

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

The seven-stand 
finishing mill at 
Shanxi Taigang 
Stainless Steel, 
Taiyuan, China
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or $605-610 per tonne cfr for the 
rest of Southeast Asia.

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

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

Demand in Vietnam is dead due 
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stocks for production in 
December,” said a mill official in 
Ho Chi Minh.

“Other buyers who want to buy 
will check the local market first 
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cheaply at $570-580 per tonne 
based on the black market 
exchange rate of 20,000-20,500 
dong against dollar,” he said.
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Higher domestic rebar 
prices in the UAE have 
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return to the Turkish 

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

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

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

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

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

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

“[But buyers] don’t want to get 
tied up with letters of credit, so it’s 
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Unsurprisingly, unhappiness 
among traders had been growing.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p

p

LeveL

reason for its resumption of 
monthly prices.

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

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

The seven-stand 
finishing mill at 
Shanxi Taigang 
Stainless Steel, 
Taiyuan, China
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SIngapore

Billet importers lie low 
in Se asia

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

with no bookings reported in the 
past week.

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

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

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

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

Demand in Vietnam is dead due 

to high stocks.
“Most mills already have enough 

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

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

London

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

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

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

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

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

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

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

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

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

London

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

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

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

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

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

Spotlight ‘Taigang is tired of making weekly price policies’

Taigang pricing shift flags change in focus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p

p

LeveL

reason for its resumption of 
monthly prices.

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

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

The seven-stand 
finishing mill at 
Shanxi Taigang 
Stainless Steel, 
Taiyuan, China
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December shipment, up from the 
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market sources. 
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Turkish mills are offering $630 cfr,” a 
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Most consumers have been 
buying rebar locally – with the main 
suppliers in the UAE being Emirates 
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“There have been some bookings 
to Dubai at $620-625 cfr from 
Turkey,” a second trader said. 

“Emirates Steel Industries and 
Qasco Dubai control 85% of the 
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buy, then its needs to be large 
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Unsurprisingly, unhappiness 
among traders had been growing.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reason for its resumption of 
monthly prices.

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

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

The seven-stand 
finishing mill at 
Shanxi Taigang 
Stainless Steel, 
Taiyuan, China
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SIngapore

Billet importers lie low 
in Se asia

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

with no bookings reported in the 
past week.

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

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

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

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

Demand in Vietnam is dead due 

to high stocks.
“Most mills already have enough 

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

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

London

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

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

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

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

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

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

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

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

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

London

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

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

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

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

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

Spotlight ‘Taigang is tired of making weekly price policies’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p

p

LeveL

reason for its resumption of 
monthly prices.

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

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

The seven-stand 
finishing mill at 
Shanxi Taigang 
Stainless Steel, 
Taiyuan, China

Iron and steel

SIngapore

Billet importers lie low 
in Se asia

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

with no bookings reported in the 
past week.

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

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

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

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

Demand in Vietnam is dead due 

to high stocks.
“Most mills already have enough 

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

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

London

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

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

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

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

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

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

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

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

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

London

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

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

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

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

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

Spotlight ‘Taigang is tired of making weekly price policies’

Taigang pricing shift flags change in focus

Iron and steel

Markets

Monday 6 December 2010 | Metal Bulletin | 15

Unsurprisingly, unhappiness 
among traders had been growing.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p

p

LeveL

reason for its resumption of 
monthly prices.

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

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

The seven-stand 
finishing mill at 
Shanxi Taigang 
Stainless Steel, 
Taiyuan, China

71

35-3724تیزآهن

44-4425میلگزد

5725751انواع ورق

73-4913فوالد خام

هزار تن: واحد

درصذ تغییزات1394 سه ماهه سال 1393 سه ماهه سال  نام محصول

0

100

200

300

400

500

600

 فوالد خام انواع ورق میلگرد تیرآهن

تن
هزا

 

 1394سه ماهه سال   1393سه ماهه سال  

 مذت مشابه در سال گذشته و  1394سال  سه  ماهه نخست  مقایسه واردات فوالد خام و محصوالت فوالدی طی

35-3724تیزآهن

44-4425میلگزد

5725751انواع ورق

73-4913فوالد خام

هزار تن: واحد

درصذ تغییزات1394 سه ماهه سال 1393 سه ماهه سال  نام محصول

0

100

200

300

400

500

600

 فوالد خام انواع ورق میلگرد تیرآهن

تن
هزا

 

 1394سه ماهه سال   1393سه ماهه سال  

 مذت مشابه در سال گذشته و  1394سال  سه  ماهه نخست  مقایسه واردات فوالد خام و محصوالت فوالدی طی

مقایسه واردات فوالد خام و محصوالت فوالدی طی  سه  ماهه نخست سال 1394  و 
مدت مشابه در سال گذشته


