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رسمقاهل

  علی پاکزاد 

درد تولیــد بحرطویلی اســت که بارهــا از زبان تولید کنندگان 

فعال در تمامی عرصه های اقتصادی کشور بیان شده است 

و بــه نظــر مــی رســد ایــن درد مشــترک هرگز جدا جــدا درمان 

نمی شود.

نــگاه دقیــق تخصصــی در بدنــه  بــه داشــتن  نیــاز  یــک ســو  از 

تصمیم ســاز و سیاســت گذار دولتی هســتیم و از سوی دیگر نیاز 

بــه ایجــاد انگیــزه در فعــاالن صنعــت تــا بتوانیــم از ورطه های که 

ساختار مولد اقتصاد ایران در آن قرار گفته است فاصله بگیریم.

حال در ساحت تولید در بخش صنعت فوالد به عنوان یکی 

از وســیع ترین زیر شــاخه های صنایع معدنی کشــور نیاز به 

سیاســت گذاری دقیــق و تخصصــی داریم، اتفاقــی که بنا به 

شــواهد در ســال های گذشــته رخ نداده و نتیجه آن اوضاع 

ناموزونــی اســت کــه در زنجیــره فــوالد کشــور شــکل گرفتــه 

است.

در مقابــل نیــز بایــد انتظار داشــته باشــیم صنایع فــوالدی در 

کشور با توجه به خال های موجود در زنجیره تولید و نیازهای 

بازار و صنایع پایین دســت صنعت فوالد با اتخاذ رویکردهای 

نوآورانــه و مبتکرانــه بــه پاســخگویی همــت گمارند تــا در این 

جریــان هم افزایــی بیــن سیاســت گذاران و رویکــرد انگیزشــی 

صنایع فوالدی رخ کند و کل زنجیره را متحول سازد.

بوروکراسی دولتی در سال های گذشته و تا امروز آسیب های 

زیــادی بــه ســاختار تولیــد وارد ســاخته اســت، ولــی بــه طــور 

حتم به رغم تمام عیب های این ســاختار هیچ یک از فعاالن 

اقتصادی معتقد به حذف این ساختار نیستند، بنابراین توقع، 

 انتظــار و تــالش باید بــه منظور اصالح وضع و رفع مشــکالت

 باشد.

دولــت ســیزدهم در ابتــدای راه خود قــرار دارد و به نظر هنوز 

بــه روزمرگــی دچــار نشــده اســت و در ایــن برهه هنــوز گوش 

شنوا دارد. مدیران و فعاالن صنعت فوالد باید از این فرصت 

بهتریــن برداشــت را داشــته باشــند و بــا انعــکاس نظــرات و 

انتظارات خود در چارچوب منافع ملی، دولتمردان را متقاعد 

کنند و مسیر درست اصالح را به ایشان نشان دهند.

در ایــن میــان یادمــان نــرود کســانی کــه از حضــور مافیاهــا و 

باندهــای قــدرت و ثروت در دل صنعت ســود می برند یا مانع 

این اصالحات خواهند شد و یا تالش می کنند مسیر دلخواه 

خود را به آن دیکته کنند؛ برای پرهیز از چنین وضعی ضرورت 

دارد همــه ارکان و نهادهــای فعــال در عرصــه صنعت با هم و 

در یک راســتا حرکت کنند. همانطور که اشــاره شــد این درد 

مشــترک هرگز جدا جدا درمان نمی شــود. فرصت کم است و 

مصائب فراوان، دلسوزان باید با مغتنم شمردن همین اندک 

بضاعت زمانی هرچه در توان دارند را به کار گیرند.

این درد مشترک هرگز جدا جدا، درمان نمی شود
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1400؛ سال سودآوری شرکت های فوالدی ایران
فوالد، صنعتی اســت که امســال باعث جهش و 

ســودآوری شــرکت های گروه خود در ایران می شود. 

قیمــت جهانــی فــوالد، وضعیــت نــرخ ارز و تغییــرات 

قیمت مواد اولیه به ویژه ســنگ  آهن می تواند میزان 

سودآوری صنعت فوالد در ایران را مشخص کند.

ایــران رتبــه اول تولید فــوالد در خاورمیانــه و رتبه 

دهــم جهــان را به خــود اختصاص داده اســت و اکنون 

بــا تولیــد 22 میلیــون و 400 هزار تن فــوالد خام در 10 

ماهــه ســال 2021 همچنــان در جایــگاه دهــم برتریــن 

تولیدکنندگان این محصول در جهان قرار دارد.

البتــه در مــدت یــاد شــده، ایــران در مجمــوع 22 

میلیون و 400 هزار تن فوالد خام تولید کرد که نسبت 

بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته میــالدی ۵.۷ درصــد 

کاهــش یافتــه اســت؛ امــا ایــن میــزان تاثیــری در رتبــه 

جهانی کشورمان نداشته است.

ایران دارای 88 واحد فعال تولید فوالد با ظرفیت 

اســمی کل 40 میلیــون تــن در ســال اســت. در کشــور 

معــادل 2۷ میلیــون تــن ظرفیت در دســت اجــرا وجود 

دارد کــه از ایــن میــزان، 16 میلیــون تــن تــا ســال 1404 

قابل تحقق است. تولید فوالد به دلیل توجه ویژه ای که 

به این صنعت شده، طی دهه 90 بیش از 2 برابر شده 

اســت. 92 درصد از فوالد کشــور به روش کوره قوس 

الکتریکی تولید می شود.

پیــش از ایــن ایــران واردکننــده فوالد بــود؛ چراکه 

میزان تولید فوالد کشور، کمتر از میزان مورد نیاز بود؛ 

اما با توجه به رشــد ایجاد شــده در میزان تولید داخلی 

فــوالد، ایــران بــه یکی از کشــورهای صادرکننده در این 

صنعت تبدیل شده است. 

بر این اساس، افق صنعت فوالد کشور بر اساس 

هدفگذاری های انجام شــده تحقق تولید ۵۵ میلیون 

تن فوالد تا سال 1404 است که نیازمند سرمایه گذاری 

ویــژه  در زنجیــره تولید و زیرســاخت های مــورد نیاز این 

صنعت خواهد بود. 

در  ســــــرمایه گذاری  مبلـــــغ  میانـــــگین،  بــه طــــور 

واحدهــای  بــرای  پیش بینی شــده  طرح هــای  اجــرای 

کنسانتره ســازی معــادل ۵0 یورو بــه ازای ایجاد یک  تن 

ظرفیت، واحدهای گندله سازی ۵۵ یورو به ازای ایجاد 

یک  تن ظرفیت، واحدهای احیای مستقیم و کوره بلند 

120 یــورو بــه ازای ایجــاد یــک  تــن ظرفیــت و واحدهــای 

فوالدسازی )کوره قوس الکتریکی و کنورتور اکسیژنی( 

معادل 200 یورو به ازای ایجاد یک  تن ظرفیت است.

 1404 ســال  در  هــدف  ایــن  بــه  رســیدن  بــرای 

زیرســاخت هایی از جمله برق، آب و حمل  و نقل نیاز 

است که به تفکیک به آنها می پردازیم. میزان مصرف 

برق برای تولید اســمی فوالد خام معادل ۳۵ درصد از 

ســهم صنعت و 12 درصد از کل مصرف کشــور اســت. 

در سال 1۳98، میزان مصرف برق صنعت معادل 6/6 

گیــگاوات بوده و انــرژی الکتریکی مورد نیاز برای تولید 

۵۵ میلیون تن فوالد در افق 1404، معادل 9 گیگاوات 

پیش بینی می شود. برای دستیابی به این هدف، رشد 

ســاالنه 4/6 درصــدی بــرای ظرفیــت نیروگاهــی مــورد 

نیاز اســت که به نظر می رســد با توجه به برنامه های 

اعالم شــده توســط علی اکبر محرابیان وزیر نیرو مبنی 

بــر احــداث 10 هزار مگاوات نیــروگاه انرژی های تجدید 

پذیر در دولت سیزدهم دور از دسترس نیست. 

در رابطــه بــا میــزان آب مصرفــی، میــزان کل آب 

مصرف شــده در کشــور طبــق آخرین آمــار موجود برابر 

با 96 میلیارد مترمکعب اســت که از این میزان 9/88 

درصد مربوط به مصارف بخش کشاورزی، ۳/8 درصد 

مربوط به مصرف شرب و 8/2 درصد مربوط به مصارف 

صنعتــی اســت. در حــال حاضــر، میزان مصــرف آب در 

صنعــت فوالد حدود 199 میلیون مترمکعب اســت که 

با اضافه شــدن طرح های قابل تحقق و در دســت اجرا 

مجموع این مصرف به 2۵۵ میلیون مترمکعب در سال 

خواهد رسید. با توجه به تخلیه بی رویه  آب زیرزمینی 

بــدون توجــه به میزان تغذیه  آن، ســطح آب زیرزمینی 

طی سال های اخیر سیر نزولی داشته است. بنابراین، 

عــدم اســتفاده بیشــتر از آب هــای زیرزمینــی از طریــق 

به کارگیــری روش هایــی چون انتقال پســاب شــهرها و 

شیرین ســازی و انتقــال آب دریــا، از جملــه راهکارهای 

تأمیــن آب در طرح های توســعه فوالد کشــور به شــمار 

می رود. در این رابطه، سه فاز از خط اول پروژه انتقال 

آب خلیج  فارس افتتاح  شــده اســت و ســایر خطوط تا 

سال 1404 به بهره برداری خواهد رسید.

حمــل  و نقــل نیــز از جملــه مــواردی زیرســاختی 

بســیار مهــم اســت کــه بایــد بــه آن توجه شــود. میزان 

جابجایــی مــواد معدنــی از طریق شــبکه  ریلی در ســال 

بــرآورد می شــود. از  تــن  1400 حــدود 8/44 میلیــون 

ایــن میــزان، 4 میلیون تن مربوط به ســنگ  آهن، ۳/۳ 

میلیون تن زغال سنگ، 19 میلیون تن کنسانتره سنگ 

 آهــن، ۵/0 میلیــون تــن ســنگ  آهــک و 18 میلیــون تن 

گندلــه اســت. ایــن میــزان در افق 1404 برابــر با ۳/۷9 

میلیون تن برآورد شده است. 

حمل  و نقل نیز از جمله مواردی زیرساختی 
بسیار مهم است که باید به آن توجه شود. 
میزان جابجایی مواد معدنی از طریق شبکه  

ریلی در سال 1400 حدود 8/44 میلیون 
تن برآورد می شود. از این میزان، 4 میلیون 
تن مربوط به سنگ  آهن، 3/3 میلیون تن 
زغال سنگ، 1۹ میلیون تن کنسانتره سنگ 

 آهن، ۵/0 میلیون تن سنگ  آهک و 18 
میلیون تن گندله است
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در ایــن راســتا بایــد تاکیــد کــرد، طــول کل خطوط 

اصلی راه آهن کشور در پایان سال 1۳98 معادل 6/11 

هزار کیلومتر با ظرفیت حمل بار حدود ۵0 میلیون تن 

بوده اســت. برای دســتیابی به سهم حمل  و نقل ریلی 

در صنعــت فوالد بــا ظرفیت 10۵ میلیون تن مواد خام 

و محصــول بــرای افق 1404، الزم اســت که در مجموع 

حــدود 1،۷9۵ کیلومتــر به صــورت خــط جدیــد و حدود 

1،2۵۵ کیلومتــر به صــورت خــط دوم در شــبکه ریلــی 

ایجاد شود. بنابراین، صنعت ریلی باید ساالنه رشدی 

در حدود 2/9 درصد داشــته باشــد و بدیهی اســت که 

تحقق و راه اندازی صنایع فوالدی بدون تأمین به موقع 

مــواد اولیــه مــورد نیاز با مشــکلی جــدی مواجه خواهد 

شد.

فاکتورهای متعددی در چشم انداز جهانی صنعت 

فوالد دخیل هستند که باعث افزایش قیمت های آتی 

فــوالد خواهنــد شــد. تعرفه هــای اعمال شــده از ســوی 

دولــت ترامــپ بــر واردات فــوالد بــه آمریــکا و تقاضــای 

فزاینده تولید در صنایع مختلف در دوران پساکرونا از 

جمله این موارد است. همچنین، چین با تولید حدود 

یــک میلیــارد تــن فــوالد کــه ۵۷ درصد از تولیــد جهانی 

را شــامل می شــود، قصد دارد امســال نیز میزان تولید 

فــوالد را در نیمــه دوم ســال کاهــش دهد. بــا توجه به 

رشــد تولیــد در نیمــه ابتدایــی ســال جاری، الزم اســت 

کــه فوالدســازان این کشــور معادل 18 درصــد از میزان 

تولیــد خــود را در ماه هــای آتــی کاهش دهنــد تا هدف 

دولت محقق شود. 

موارد یاد شــده با توجه به پیش بینی ها و شــرایط 

پیــش رو، باعــث مــی شــود کــه قیمــت فوالد در ســطح 

بــاالی فعلــی حفــظ  شــود و بــا گذشــت زمــان در ســال 

2022 میــالدی اندکــی افــت کنــد، بــا ایــن حــال فــوالد 

همچنــان بــا قیمتــی باالتــر از قیمت آن در ســال 2018 

میالدی، معامله خواهد شد.

در راســتای قیمــت گــذاری در ایــران بایــد بگوییــم 

کــه شــرکت های ایرانــی محصــوالت خــود را در دو بازار 

داخلی و خارجی که به ترتیب عمدتاً شامل بورس کاال 

و جنوب شرق آسیا می شوند، عرضه می کنند و قیمت 

دالر مؤثــر در بــورس کاالی ایران اکنــون نرخ حواله ارز 

نیمایی اســت. همچنین، مرجع تعیین نرخ دالر جهت 

تسعیر ارزهای ناشی از صادرات شرکت های فوالدی و 

معدنی برخالف شرکت های پتروشیمی، نرخ اعالمی از 

ســامانه ســنا اســت که عمدتاً نزدیک به نرخ بازار آزاد 

است. بر همین اساس، میزان فروش این شرکت ها با 

قیمــت دالر رابطــه ای مســتقیم دارد. با توجه به میزان 

کشش سودآوری شرکت ها نسبت به تغییرات قیمت 

دالر، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه ســود شــرکت های 

مذکــور در مواجهــه بــا تغییرات قیمــت دالر، به میزانی 

بیش از تغییرات اعمال شده افزایش یابد.

بــا  گذشــته  ســال های  طــی  کــه  توافقــی  طبــق 

شــرکت های ســنگ  آهنی و زغال ســنگی شــده اســت، 

اســاس  بــر  فــوالدی  اولیــه شــرکت های  مــواد  قیمــت 

درصــدی از قیمــت شــمش فــوالد خوزســتان تعییــن 

می شــود. در مــدت اخیــر نیز بــا وجود افــت  و خیزهای 

ایــن  زغال ســنگ،  و  ســنگ  آهــن  قیمــت  بــه  مربــوط 

شرکت ها با تنظیم مناسب قیمت  مواد اولیه سعی در 

حفظ حاشیه سود خود داشته اند. با توجه به مالکیت 

فــوالد مبارکــه اصفهــان بــر چند شــرکت ســنگ  آهنی، 

نســبت ها در اعــداد مناســبی قــرار گرفته اند که ســبب 

می شــود حاشــیه ســود فوالدســازان در منطقــه ایمنی 

قرار بگیرد.

میــزان نیــاز بــازار داخــل بــه محصــوالت فــوالدی 

حــدوداً معــادل 20 تا 24 میلیون تن برآورد می شــود و 

با توجه به مازاد عرضه 6 تا 10 میلیون تنی، شرکت ها 

قیمت هــای  در  قابل مالحظــه  جهــش  بــا  هم زمــان 

بین المللــی در ســال های اخیــر، در حــال برنامه ریــزی 

فــوالد  بــازار  در  امســال  هســتند.  صــادرات  جهــت 

صرف نظــر از مردادمــاه که مســئله قطعــی برق صنعت 

را بــا چالــش مواجه کــرد، صادرات در پنــج ماه ابتدایی 

ســال نســبت به سال گذشته به لحاظ حجمی بیش از 

60 درصد رشــد داشــته که گویای کم رنگ شــدن اثرات 

ناشــی از اعمــال تحریم ها و داشــتن بــازار هدف جهت 

فروش محصوالت این شرکت ها است. اگرچه در حال 

حاضــر شــرکت های ایرانــی جهــت دور زدن تحریم هــا، 

هزینه  ای حدود ۵0 دالر برای هر تن متحمل می شوند.

طی ســال جاری، قیمت محصوالت ورق و اســلب 

رشد بیشتری نسبت به بیلت داشته است. علت این 

موضــوع نیــز وقــوع بحــران کرونا و افت ســطح عرضه، 

رشــد تقاضــای داخلی در چیــن و ایجاد موانع صادراتی 

در ایــن کشــور، رشــد میــزان تقاضــا در اروپــا، افزایــش 

قیمت قراضه صادراتی آمریکا و اروپا و همچنین اعمال 

محدودیــت از ســوی ایــاالت متحــده آمریکا بــر واردات 

فــوالد از ســایر کشــورها می باشــد. شــرکت های عمده 

تولیدکننده ورق و اســلب کشــور شــامل فوالد مبارکه 

اصفهــان، فوالد هرمزگان جنوب و فوالد خوزســتان از 

شــرایط اســتثنایی موجــود در بازارهــای جهانی اســلب 

ســود برده اند. برآورد هــای گروه تحلیل کارگزاری بانک 

صنعــت و معــدن حاکی از آن اســت کــه در حال حاضر 

با احتســاب قیمت 24 هزار تومان برای دالر و در نظر 

گرفتــن افــت 10 تــا 1۵ درصــدی در قیمت هــای جهانــی 

فعلی، نســبت قیمت به درآمد نماد فوالد ۵/4 واحد، 

هرمز ۵ و فخوز ۵/۵ واحد است که سبب خواهد شد 

ایــن شــرکت ها در زمــان انتشــار گزارش هــای ماهانه و 

فصلی خود با اقبال بازار مواجه شوند.

ایــن  شــرکت های  پتانســیل های  بزرگ تریــن  از 

صنعت می توان به فروش در شرایط مختلف اقتصادی 

و سیاســی کشــور، نســبت قیمــت بــه درآمد مناســب، 

حجــم منابــع مالــی در اختیــار شــرکت و به کارگیــری 

درخور آن ها، باال بودن کشش سود شرکت ها نسبت 

بــه قیمــت دالر، وجــود دارایی هــای ارزی در ترازنامــه و 

تســعیر ایــن دارایی هــا با قیمــت دالر بــازار آزاد، صعود 

قیمت هــای جهانــی در مدت اخیر، مجــاورت با معادن 

ســنگ  آهــن، کیفیــت بــاالی محصــوالت تولیــدی در 

منطقــه خاورمیانــه، احتمال کاهش شــدت تحریم ها، 

کاهــش اختــالف قیمــت بــا ســایر مناطــق و داشــتن 

طرح های توسعه ای اشاره کرد. از طرفی، قیمت  گذاری 

دســتوری، تغییر قوانین و مقررات، افت حاشــیه سود 

در صــورت کاهــش قیمت هــای جهانــی، تخفیف هــا و 

هزینه هــای مرتبــط بــا دور زدن تحریم هــا و همچنیــن 

قطعی گاز و برق، ریســک هایی هســتند که الزم است 

در رابطه با شرکت های این صنعت مدنظر قرار گیرند.

الزم بــه ذکر اســت، چین مقصــد حدود 40 درصد 

از فــوالد صادراتــی ایران اســت. بعد از چیــن، اندونزی 

2۳ درصــد و غنــا 6 درصد از صــادرات فوالد ایران را به 

خود اختصاص داده  اند. فلز فوالد از نظر حجم ریالی و 

مقداری صادرات، در سال های اخیر رشد قابل توجهی 

داشــته و این موضوع ســبب شده است که فلز مذکور 

 بــه محصولــی مهــم در ســبد صادراتــی کشــور مبــدل 

شود. 

 چین مقصد حدود 40 درصد از فوالد 
صادراتی ایران است. بعد از چین، اندونزی 
۲3 درصد و غنا 6 درصد از صادرات فوالد 

ایران را به خود اختصاص داده  اند. فلز فوالد 
از نظر حجم ریالی و مقداری صادرات، در 
سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته و 

این موضوع سبب شده است که فلز مذکور 
به محصولی مهم در سبد صادراتی کشور 

مبدل شود
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نورد فوالد های کیفی برگ برنده صنعت فوالد ایران 
در نبرد اقتصادی
توسعه صنعت فوالد به عنوان یکی از زیرساختهای 

اساســی توســعه صنعتی کشــور از اولویت های اصلی 

برنامــه ریــزان بــوده اســت امــا ایــن روند تنها بــه تولید 

کمی مقاطع و محصوالت فوالدی ،محدود نشده و در 

ســالهای اخیــر، غولهای این صنعت، موفق بــه ورود به 

عرصه تولید فوالدهای خاص و تولید میکرو آلیاژهایی 

شده اند که کارکردهای صنعتی ویژه ای دارند.

تــازه تریــن خبر از فعالیتهای صورت گرفته در این 

X 80 عرصــه مربــوط به نــورد تخالهای فوالدی بــا گرید

است که توسط فوالد مبارکه صورت گرفته است. این 

گریــد فــوالد به دلیل شــکل پذیــری مناســب و مقاوت 

بســیار باالیــی کــه در مقابــل خوردگــی دارد گســترده 

ای در تولیــد لولــه هــای انتقــال نفــت و گاز دارد و در 

عمــل، فــوالد مبارکــه کــه بــرای نخســتین بــار موفق به 

اجرای تولید تختال این نوع فوالد شــده اســت یکی از 

بلندتریــن گامهــای صنعت فوالد را در بی نیازی صنایع 

 نفت و گاز کشور به واردات لوله های انتقال برداشته 

است.

  بازگشت ایران به شبکه انتقال حاملهای 

انرژِی منطقه

شــاید بد نیســت یادآور شــویم در هفته گذشــته 

در حاشــیه اجالس منطقهای اکو، خبری منتشــر شــد 

که موضوع سوآپ گاز را دوباره برسر زبان ها انداخت. 

محتــوای خبــر اشــاره بــه توافق بین ســه کشــور ایران، 

ترکمنســتان و آذربایجــان داشــت که توافــق کردند گاز 

ترکمنستان از طریق ایران به آذربایجان سوآپ شود.

مجــدد  شــدن  زنــده  از  نشــان  موضــوع  همیــن 

تبــادالت حامل هــای انــرژِی در منطقه و احیــای دوباره 

ســهم ایران از این بازار دارد. اتفاقی که از دهه هفتاد 

با اختالل مواجه شده بود و امروز دوباره می بینیم که 

در سبد فرصت های اقتصادی ایران قرار گرفته است.

الزم به توضیح و تشــریح جایگاه ژئوپلتیکی ایران 

در قلــب ذخایــر انــرژی هــای فســیلی دنیــا و موقعیــت 

بــه عنــوان چهــار راه اقتصــادی جهــان در  کشــورمان 

خاورمیانه نیست ولی باید یادمان باشد برای استفاده 

از ایــن موقعیــت نیــاز بــه زیــر ســاختهایی داریــم که به 

دلیل جنگ اقتصادی آغاز شده از سوی قدرتهای بزرگ 

با ایران، سالهاست که از ایران دریغ شده است.

از جمله این امکانات دسترســی به تجهیزات الزم 

بــرای ایجــاد خطــوط انتقالــی اســت کــه اجــازه میدهــد 

ایــران در کریدورهــای »شــمال به جنوب« و»شــرق به 

غرب« نقش فعال داشته باشد.

تولید داخلی گرید فوالدی که اجازه میدهد ایران 

اولیــن تولیــد کننده خاورمیانــه در زمینــه ورقهای مورد 

اســتفاده در خطــوط انتقــال نفت و گاز باشــد در عمل 

برگ برنده ای است در این نبرد نابرابر اقتصادی.

از بعد فنی اســتحکام زیاد میکرو آلیاژها، این گونه 

فلــزات بــه بهتریــن گــروه فلــزات در ســاخت قطعــات 

باریک تبدیل می کند و در صنایعی مانند خودروســازی  

کــه کاهــش وزن در درجــه اول مــورد توجــه قــرار دارد، 

استفاده از میکروآلیاژها از اهمیت فراوانی برخوردارند.

در  میکروآلیاژهــا  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  همچنیــن 

قطعه هــای فلــزی باریک تــر بــه کار مــی رود، خوردگــی 

باعــث کاهش چشــمگیر اســتحکام در این گونه فلزات 

می شــود. امــا، می تــوان بــا افــزودن عناصــری همچــون 

مــس، ســیلیکون، نیــکل، کــروم و فســفر بــر مقاومــت 

قطعه در برابر خوردگی اضافه نمود که این امر مستلزم 

صرف هزینه ی بیشتر  است. گالوانیزه کردن، پوشش 

با روی و آبکاری های ضدزنگ نیز می تواند ریزآلیاژها را 

در برابر خوردگی محافظت کند که البته در مورد گرید 

X 80با توجه به کارگیری کربن زیر 0.08 درصد و منگنز 

بــاالی 1.8 درصــد باعــث مــی شــود ضمــن مقاومت باال 

نســبت بــه خوردگی به دلیل اســتحکام بــاال ، چقرمگی 

مناســب دمای پایین و جوش پذیری مناســب در تولید 

لوله هــای انتقــال گاز به عنوان یکی از بهترین گزینه ها 

جایگاه خود را تثبیت کند.

اگــر نگاهــی بــه طــول خطــوط لولــه انتقــال گاز در 

کشــور داشــته باشــیم طــول خطــوط اصلی این شــبکه 

اگــر طــول خطــوط  و  از 4 هــزار کیلومتراســت  بیــش 

انتقال نفت و دیگر فراورده های نفتی را به این شبکه 

اضافــه کنیــم بــا ارقــام بســیار باالتــری مواجــه خواهیم 

شــد و آخریــن اخبــار در مــورد طول خطــوط انتقال گاز 

فشــار قوی در حال احداث در کشــور نیز که در تیرماه 

ســال جــاری از ســوی شــرکت مهندســی و توســعه گاز 

ایــران اعــالم شــده نیز نشــان میدهد هم اکنــون حدود 

از بعد فنی استحکام زیاد میکرو آلیاژها، 

این گونه فلزات به بهترین گروه فلزات در 

ساخت قطعات باریک تبدیل می کند و در 

صنایعی مانند خودروسازی  که کاهش وزن 

در درجه اول مورد توجه قرار دارد، استفاده 

از میکروآلیاژها از اهمیت فراوانی برخوردارند
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یک هــزار و ۷00 کیلومتــر خــط انتقــال گاز در کشــور در 

حال احداث است.

تمامــی این شــبکه عظیــم میتوانــد از طریق تولید 

تختال از سوی فوالد مبارکه تامین شده و دیگر نیازی 

بــه تبــادالت خارجــی و خــروج میلیــون هــا دالر ارز از 

کشور برای احداث این خطوط لوله نباشیم.

 بی نیازی خودروسازان از واردات ورق های 

فوالدی

امــا همانطــور کــه اشــاره شــد میکــرو آلیاژهــا تنها 

محــدود بــه محصــوالت بــه کار رفته در خطــوط انتقال 

نبــوده و در صنعــت اســتراتژیک دیگــری ماننــد صنعت 

خودرو نیز کار برد دارند.

دوم آذرمــاه جــاری، بهمــن خلیلــی مدیرعملیــات 

مجتمــع فــوالد ســبا خبــر داد کــه در طرح های توســعه 

مجتمــع فوالد ســبا، پاســخ بــه نیازهای صنعتی کشــور 

تأمیــن مــواد اولیــه صنایــع خودروســازی و تریلرســازی 

هدف قرار گرفته است و در همین راستا و با توجه به 

استراتژیک بودن دو صنعت خودروسازی و تریلرسازی 

در کشــور، مجتمــع فــوالد ســبا اقــدام بــه تولیــد گریــد 

TM ۵00 QSTE  کــرده کــه یکی از محصوالت پرکاربرد 

در تریلرسازی است. 

روش هــای  و  متالــورژی  رئیــس  حاجی پــور  آرش 

تولیــد مجتمــع فــوالد ســبا نیــز در گفت وگــو با ســایت 

فنــی  مشــخصات  توضیــح  در  مبارکــه  فــوالد  خبــری 

ایــن گریــد از فــوالد گفــت: گریــد ۵00TM QSTE از 

 )HSLA( زیرمجموعه هــای فــوالد پراســتحکام کم آلیــاژ

است که مطابق با استاندارد SEW092 تولید می شود 

و این فوالد در صنایع تریلرسازی سنگین مانند شاسی 

 تریلــی کاربرد فراوانی دارد و از نیازهای صنعت کشــور 

است.

ایــن فــوالد حــاوی عناصــر آلیــاژی کربــن، منگنــز، 

ســیلیس، نیوبیوم و تیتانیوم اســت، بنابراین در تولید 

ایــن گریــد مــوارد فوق باید رعایت شــوند. کنترل کربن 

تخلیــه بــا توجــه بــه محدودیــت ارســال کربــن 0.06 به 

ایســتگاه، استفاده از درصد منگنز کم کربن موردنیاز و 

در ادامــه فراینــد، کنترل کربــن ورودی به کوره پاتیلی، 

از دقت و اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و تمامی این 

فراینــد بــا توان داخلی و با تکیه بر نیروهای متخصص 

ایرانی صورت گرفته است.

بازهم الزم به یادآوری نیست که ارز بری سنگین 

ورق هــای به کار رفتــه در بدنه خودروهای تولید داخل 

از جملــه مشــکالت جدی در افزایــش تیراژ این صنعت 

محسوب می شد و در شرایطی که با تشدید تحریم ها 

صنایــع خودروســازی کشــور بــا چالش هــای عدیــده ای 

بــه نظــر میرســد در راســتای نهضــت  مواجــه شــدند 

بومی ســازی جهــت عملیاتــی شــدن اقتصــاد مقاومتــی 

صنعت فوالد نیز این گام بلند را برداشته است و باید 

بــه زودی قطع کامل وابســتگی صنایع خودروســازی و 

تریلر ســازی کشــور بــه واردات ورق های فــوالدی مورد 

نیازشان باشیم.

 مزیت اقتصادی صنایع لوازم خانگی به پشتوانه 

صنعت فوالد

صنایع لوازم خانگی هم مدیون تالشگران صنعت 

اســت.  میکروآلیاژهــا  تولیــد  در عرصــه  فــوالد کشــور 

برندهــای شــناخته شــده  از  یکــی  قهــاری مدیرعامــل 

لــوازم خانگــی همزمــان که با برگــزاری نمایشــگاه لوازم 

خانگی در گفتگویی با عصر اقتصاد به موضع استفاده 

از ورق هــای رنگــی و گالوانیــزه بــه عنوان یکــی از مزیت 

هــای صنایــع لوازم خانگی ایران کرد و گفت این مزیت 

فرصتی است که به ایران اجازه میدهد، در بازار لوازم 

 خانگی و بازار این نوع ورق ها در منطقه با چین رقابت 

کند.

ایــن اظهــارات بــا پشــتوانه تــوان تولیــدی صنایــع 

فوالدی کشــور ابراز شــد و در فاصله کوتاهی محســن 

اســتکی مدیر محصوالت ســرد شرکت فوالد مبارکه در 

تاریــخ 6 آذرمــاه در حاشــیه اعــالم خبــر رکــورد زنی این 

مجموعه در زمینه نورد سرد گفت: ازجمله محصوالت 

تولیــدی در ایــن خــط، نــورد ورق هــای رویــه خــودرو، 

خودروســازی،  صنایــع  در  شــکل پذیر  فــوق  ورق هــای 

لوازم خانگــی،  موردنیــاز  گالوانیــزه  و  رنگــی  ورق هــای 

ورق  و  میکروآلیــاژی  بــاال  اســتحکام  ســرد  ورق هــای 

خــام موردنیــاز خطــوط گالوانیــزه از ضخامت هــای 0.۳ 

میلی متر تا ۳ میلی متر و عرض ۵۵0 تا 16۷0 میلی متر 

اســت؛ نکتــه قابل تأمــل در ایــن زمینه پاســخ گویی این 

خــط بــه افزایش کیفیــت و اســتحکام موردنیاز بــازار و 

افزایــش تنــوع گریدهــای تولیــدی هم زمان بــا افزایش 

عمــر کارکــرد تجهیــزات خط اســت که رســیدن بــه این 

میزان تولید در ماه ۳0 روزه را بیش ازپیش ارزشمند و 

قابل تحسین می کند.

اســتکی تأکیــد کــرد: تمرکز بر تولیــد کیفی و کمی 

به منظــور قطع وابســتگی کشــور بــه گریدهای خاص و 

پیشــرفته ورق ســرد بــا امکانات و ظرفیت هــای موجود 

در برنامــه عملیاتی ناحیه نورد ســرد بــوده و در ابتدای 

بیــن  برنامه ریــزی مناســب و هماهنگــی  بــا  مــاه  ایــن 

مجموعه های تولیدی و پشتیبانی مرتبط دست یابی به 

ایــن رکــورد بی نظیــر در دســتور کار قــرار گرفــت و طــی 

برنامه ریزی هــای انجام شــده و کنتــرل لحظه به لحظــه 

شرایط و پارامترهای تولید و جلوگیری از وقوع توقفات 

طوالنی و اضطراری، شاخص های عملیاتی تولید ارتقا 

یافت.

امــا کارکرد میکروآلیاژهای فــوالدی به همین چند 

صنعــت ختــم نمیشــود. متخصصین صنعت فــوالد در 

کارکردهای فوالدهای میکرو آلیاژی به دلیل استحکام 

بــاال و فرم پذیــری مناســبی کــه دارنــد عنــوان مــی کنند 

کــه بــا روش هیدروفرمینــگ کــه یــک روش کشــش و 

فرمینــگ ورق اســت، قطعاتی تولید کــرد که با حداکثر 

صرفــه جویــی در وزن قطعــه در عیــن حــال از دقــت 

بــاال در ابعــاد و ضخامــت برخوردارنــد و با ایــن کار هم 

وزن نهایــی محصــول پایین آمده و هــم تعداد قطعات 

حاصــل از یــک ورق بــاال رفتــه اســت کــه از یــک طــرف 

 باعــث صرفه جویــی چشــمگیری در مصرف فوالد شــده

 است.

صرفــه جویــی که در مصرف فــوالد اتفاق می افتد 

از یکسو تاثیری جدی در کاهش قیمت تمام شده این 

نــوع آلیاژهــا در بــازاری دارد که هر روز شــاهد افزایش 

قیمت سنگ آهن در آن هستیم و از سوی دیگر ارزش 

افــزوده حاصلــه بــه دلیــل پیچیدگــی فراینــد تولیــد، به 

شدت افزایش می یابد.   

آنچــه در حــال حاضــر در صنعــت فوالد کشــور به 

مــدد متخصصیــن و شــرکتهایی مانند فــوالد مبارکه در 

حــال رخ دادن اســت، انقالبــی صنعتی باید محســوب 

شــود کــه بــی اغــراق در جنــگ اقتصــادی تحمیلــی بــه 

کشــورمان برگــی برنــده و ســالحی قدرتمنــد محســوب 

میشــود. اگر دهه هشــتاد در میان شاخه های صنعتی 

مــادر در کشــور شــاهد شــکوفایی صنایــع پتروشــیمی 

بودیــم. بیــراه نگفته ایــم اگــر دهــه 90 را دوران انقالب 

صنعت فوالد در ایران بنامیم.

آنچه در حال حاضر در صنعت فوالد 

کشور به مدد متخصصین و شرکتهایی 

مانند فوالد مبارکه در حال رخ دادن 

است، انقالبی صنعتی باید محسوب 

شود که بی اغراق در جنگ اقتصادی 

تحمیلی به کشورمان برگی برنده و 

سالحی قدرتمند محسوب میشود
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درخشش برند فوالد ایران با رشد اولیه گندله 
توفیــق در ثبــت ارقــام بــاالی تولیــدی بــه همــراه 

کیفی سازی روزافزون محصوالت می تواند همواره یکی 

از ویژه گی های مثبت مجتمع های بزرگ تولیدی باشــد. 

امــا در همه کشــورهای جهان، چالش هــای پیش رو در 

 عرصه تولید فوالد شاید شتاب در تولید را به کندی سوق 

دهد.

صنعــت فــوالد در ایــران هــم از ایــن ویژگی ها جدا 

نیســت و چه بسا مشــکالتی که پیش روی فوالدسازان 

است در ایران بیشتر رخ می نماید.

نوســانات نــرخ ارز و بــازار پر ریســک این محصول 

همیشه تولیدکنندگان را از آینده تولید خود به هراس  

می اندازد و به عبارتی فوالدسازان ایرانی همواره در بیم 

و امید به سر می برند.

  سودآوری و فروش خوب شاخصه هایی برای 

عملکرد موفق

مشــکالت  ناشــی از تحریــم و قوانیــن بعضا دســت 

و پاگیــر نیــز در کنــار بی ثباتــی نــرخ ارز فوالدســازان را بــه 

هماوردی دائمی می طلبد. 

در کنــار این مشــکالت ســرفصل هایی ماننــد ارزش 

فــروش، ســود عملیاتــی، ســود خالــص، میــزان بودجــه 

مصرفی در تحقیق و توسعه، سرمایه در گردش و تعداد 

کارکنان شاغل در یک مجتمع تولیدی مباحثی است که 

نمی توان از کنار آن به سهولت و تسامح گذشت.

امسال نیز همچون سال های گذشته تامین نشدن 

مــواد اولیــه که موجب خلل و کندی روند تولید می شــود 

در کنــار افزایــش ناگهانــی قیمت ها در کشــور، خود گواه 

این موضوع است. 

حاضــر  حــال  در  حــوزه  ایــن  فعــاالن  تعبیــر  بــه 

تولیدکننــدگان صنعت فــوالد برای تامین مواد اولیه خود 

با مسائل و مشکالتی مواجه هستند. کامال واضح است 

مواد اولیه، نخستین و مهم ترین عامل برای چرخش یک 

واحد صنعتی به شمار می رود و با وجود ۷ درصد از ذخایر 

معدنی کل دنیا در کشور ما و وجود 8 معدن بزرگ سنگ 

آهن در ســطح کالس جهانی در ایران، نباید شــاهد بروز 

چنین مشکالتی در کارخانه های تولید فوالد بود.

فــوالد بــه عنــوان یک صنعــت مادر در کشــور نقش 

بســزایی در ارزآوری و ارزش افــزوده و اشــتغال زایی در 

صنایــع باالدســتی و پاییــن دســتی دارد؛ امــا ایــن صنعت 

به علل مختلف هنوز مدیریت درستی را تجربه نکرده تا 

بتوانــد بــازار را کنترل و قیمت دقیق محصــوالت آن را در 

بورس کشف کند. 

کارشناســان ایــن صنعــت بــر ایــن عقیــده هســتند 

کــه نبــود مدیریت واحــد و تصمیم گیری و تصمیم ســازی 

نهادهــای مــوازی موجب شــده فوالد از رســیدن به ثبات 

بــاز بمانــد؛ امــا با این تفاســیر همچنــان مجتمع هایی در 

کشور وجود دارند که پیچ و خم های تولید را –هرچند به 

سختی- پشت سر گذاشته و موفق عمل می کنند.

در بین تولیدکنندگان ایرانی شرکت صنایع معدنی 

فــوالد ســنگان خراســان، بــه رغم همــه چالش های گفته 

شــده نه تنها موفق شــده از این پیچ های بعضا خطرناک 

تولید به سالمت عبور کند بلکه در تولید نیز ارقام قابل 

توجهی را در کارنامه خود ثبت کرده است.

شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان به عنوان عضوی 

از گــروه فــوالد مبارکــه، تولیدکننــده گندلــه و کنســانتره 

بــا ظرفیت ســالیانه 10 میلیــون تن در شــرقی ترین نقطه 

ایران و در اصطالح »عسلویه شرق کشور« است. تولید 

مستمر و پایدار مواد اولیه بزرگتــرین فوالدساز خاورمیانه 

و نگاه راهبردی تعریف شده در افق 1404 کشور، بیش از 

همه، معطوف به تامین پایدار مواد اولیه است.

پیش از این گفته شده بود که اتمام برخی از ذخایر 

در حــال اســتفاده معدنی، افزایش ظرفیت هــای فوالدی 

در دست اجرا ، لزوم تامین  پایدار زنجیره تولید و برخی 

از دالیل دیگر از جمله عواملی اســت که اهمیت شــرکت 

فــوالد ســنگان، بــه عنــوان قلــب تپنــده تولیــد در زنجیره 

تامین فوالد مبارکه را روشن تر می کند. شرکتی که گفته 

می شــود بــا آینده نگــری صحیــح و بــا هدف تولیــد گندله 

سنگ آهن در جوار معادنی با ذخیره قطعی 1/2 میلیارد 

تن سنگ آهن تاسیس و حال با تولید بیش از 2 میلیون 

تن در شــش ماهه نخســت جاری، از شــریان های حیاتی 

فوالد مبارکه در پشتیبانی از تولید در این شرکت است.

  رکوردزنی های پی در پی در بی برقی!

دکتر علی امرایی، مدیرعامل شرکت صنایع معدنی 

فوالد سنگان خراسان نیز اعالم کرده بود که این شرکت، 

در شش ماه سال گذشته در تراز عملکردی خود بیش از 

1میلیون و ســیصد و هشــتاد هزار تن تولید را ثبت کرده 

و حــال بــا افزایش بهــره وری درخطوط تولید کنســانتره و 

گندلــه، کاهــش توقف ها علی رغم قطعی هــای حاصل از 

برق، توانسته در شش ماهه نخست سال جاری نسبت 

بــه مــدت مشــابه ســال قبل، بــا عبــور از مرز بیــش از دو 

میلیون تن گندله، رقم ۳8 درصد رشد تولید را ثبت کند.

کســانی کــه دســتی بــر آتــش تولیــد فــوالد دارند به 

نیکی آگاهند که چنین رشدی با چنین  رقمی بسیار قابل 

فوالد به عنوان یک صنعت مادر در 

کشور نقش بسزایی در ارزآوری و 

ارزش افزوده و اشتغال زایی در صنایع 

باالدستی و پایین دستی دارد؛ اما این 

صنعت به علل مختلف هنوز مدیریت 

درستی را تجربه نکرده تا بتواند بازار را 

کنترل و قیمت دقیق محصوالت آن را 

در بورس کشف کند
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توجه اســت که در شــرایط فعلی به ســادگی نمی توان به 

آن دست یافت.

بــد نیســت بدانیــم کــه ایــن مجموعــه خــط تولیــد 

کارخانــه گندله ســازی بــه ظرفیت ۵ میلیون تن در ســال 

را مدیریت می کند.

در ایــن فرآیند کنســانتره و بنتونیت )چســب( مورد 

نیاز از طریق نوار نقاله به داخل میکسرها شارژ و پس از 

تکمیل فرایند مخلوط سازی، به بخش گندله خام هدایت 

می شود.

در عیــن حــال قابل ذکر اســت کــه مهمترین مرحله 

تهیه گندله، ســاخت گندله خام با ســایز مناســب است. 

دیســک  دارای 9  ســنگان  فــوالد  گندله ســازی  کارخانــه 

چرخان کامال مشابه برای تولید گندله خام است.

ایــن شــرکت آمــده اســت  در تعریــف خــط تولیــد 

کــه مخلــوط کنســانتره از بخــش میکســرها توســط نــوار 

نقاله هــا بــه مخــازن شــارژ دیســک ها منتقــل و از طریــق 

تغذیه کننده هــای زیــر مخــزن بــه داخل دیســک ها شــارژ 

می شود، مخلوط کنسانتره در اثر چرخش دیسک برروی 

همدیگر غلطیده وهمانند پدیده بهمنی ذرات به یکدیگر 

می چســبند، پــس از شــکل گرفتــن و رســیدن بــه ســایز 

مناسب عمال گندله خام تشکیل و از لبه دیسک ها خارج 

می شود.

گندله های تشــکیل شــده پس از عبور از سرندهای 

غلطکی بصورت ریز دانه و درشت دانه و گندله مناسب 

جدا شده و گندله های ریزدانه و درشت دانه از طریق نوار 

نقالــه وپــس از فرآینــد خردایش مجددا به مخازن شــارژ 

دیسک ها منتقل می شود و گندله های سایز مناسب 8 تا 

16 میلیمتر به بخش ماشین پخت )کوره پخت( هدایت 

می شوند.ماموریتی که برای شرکت صنایع معدنی فوالد 

ســنگان خراســان ترســیم شــده این اســت که بزرگترین 

تولیدکننــده گندلــه و کنســتانتره در شــرق ایــران باشــد 

و بــه مــوازات ایــن گســتره، برنامه هــای راهبــردی در افــق 

توسعه ای بلند مدت خود را نیز تعریف کند و با تکیه بر 

توانایی ها و تجربیات گرانبهای گروه صنعتی فوالد مبارکه 

در این حیطه موفق عمل کند که البته با توفیق در تولید 

حداکثری، این هدف حاصل شده است.

در حقیقــت ماموریــت تولیــد و تامین پایــدار گندله 

بــا کیفیت، در راســتای تکمیل زنجیــره ارزش گروه فوالد 

مبارکــه و مشــارکت در توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و 

زیســت محیطی منطقه شــمال شــرق کشــور تاکنون به 

انجــام رســیده و این مجموعــه از این آزمون موفق بیرون 

آمده است.

امرایــی، مدیر عامل این شــرکت بــه این موضوع که 

شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان موفق شده بیشترین 

مقــدار تولیــد روزانــه گندلــه را در کارنامــه خــود ثبت کند 

اشــاره کرده اســت و گفته اســت که »به لطف الهی و با 

همــت و تالش شــبانه روزی کارکنان ســخت کوش دراین 

شــرکت توانستیم، باالترین میزان تولید روزانه گندله به 

میزان 1۷0۷4 تن گندله را ثبت کنیم.«

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن رکــورد، باالتریــن میزان 

تولید روزانه گندله از ابتدای راه اندازی تاکنون زده شده، 

اضافه کرده است که ظرفیت تولید کارخانه گندله سازی 

فــوالد ســنگان، ســالیانه ۵ میلیــون تــن اســت و میــزان 

ظرفیت اسمی روزانه آن بیش از 16 هزار تن در روز است 

که با تالش مستمر و جهادگونه همکارانمان، توانستیم از 

ظرفیت تولید روزانه کارخانه نیزعبور کنیم.

ایــن فعــال صنعت فوالد در شــهریور ماه گذشــته و 

در بــازه زمانــی هفته دفاع مقدس هم بــه رکوردزنی های 

مجموعــه تحــت مدیریتش اشــاره کرده بــود و گفته بود: 

تالشــگران با غیرت و حماسه ســاز شــرکت فوالدسنگان، 

ایــن بــار در هفته ای که متعلق بــه قهرمانان واقعی ملت 

ایــران اســت، ثابــت کردنــد هنــوز هــم ادامه دهنــده ایــن 

عزیران در جبهه اقتصادی و صنعتی کشورند و توانستند 

باالترین رکورد تولید ماهیانه گندله را با تولید 46۵ هزار 

تن در شهریور ثبت کردند.

  فتح قله توانستن با ثبت تولید افزاینده

وی بــا ارزشــمند دانســتن ایــن رکــورد اضافــه کــرد 

: ایــن رکــورد تولیــد، باالتریــن میــزان تولیــد ماهیانــه در 

ایــن شــرکت از ابتــدای راه انــدازی تاکنــون بــوده و ایــن 

درحالــی اســت کــه  در ایــن روزهــا اخبــاری امیدوارکننده 

از واکسیناســیون سراســری ملــت ایــران بــا تــالش کادر 

درمــان بــه گوش می رســد و در این راســتا کارکنــان فوالد 

سنگان نیز نوبت اول واکسن کرونا را دریافت و با امید و 

انگیزشی مثال زدنی و با ثبت رکورد ماهیانه تولید گندله 

در عســلویه معدنــی شــرق کشــور، ثابت کردنــد با همت 

و تالش، می توانند از قله های توانستن نیز فراتر بروند.

امرایی گفت: تولید 46۵ هزار تن گندله درشــهریور 

در حالی  به دســت آمد که در شــش ماهه نخست سال 

جــاری، توانســتیم بــا غلبــه بــر موانــع تولیــد، پشــتیبانی 

مطمئن در تولید مســتمر مواد اولیه کارخانجات فوالدی 

 کشــور بــا گــذر از تولیــد بیــش از 2 میلیــون تــن گندلــه 

باشیم.

امرایی به محدودیت های ناشی از تامین برق درتیر 

سال جاری نیز اشاره کرده و افزوده است: فوالد سنگان 

توانســت در ســه ماهه نخســت ســال جاری بیش از 6۵ 

درصد رشد تولید گندله نسبت به مدت زمان سال قبل را 

به خودش اختصاص دهد که این نشان از ظرفیت سازی 

بــاال و همــت واالی کارکنــان در فــوالد ســنگان دارد و این 

درحالی است که عمال ما در تیر به علت محدودیت ها و 

قطعی جریان برق، تولید متناسبی را نداشتیم .

بــرای  وســودآوری  فــروش  ماننــد  موضوعاتــی 

مجتمع های صنعتی و بطور خاص فوالدسازان در شرایط 

فعلی که انواع واقسام تنگناها وجود دارد نیاز به تدابیری 

بســیار خاص دارد. به هر رو یکی از شــاخصه های اصلی 

موفــق تلقــی کــردن یــک مجتمع فــوالدی همین  مســاله 

فــروش و حضــور موفــق در بــازار و در پــی آن، ســودآوری 

است که شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان در 

آن توفیق داشته است.

ایــن توفیــق زمانی معنادارتر می شــود کــه بدانیم در 

فرآینــد صنایــع فلــزی و معدنی، گندله  نوعی مــاده اولیه 

بــرای تولیــد آهن خــام اســت. گندله، گلوله هــای کوچک 

تولید شده از سنگ آهن و سایر مواد افزودنی است که 

سخت یا پخته می شوند.

بی شــک نقــش گندلــه تولیــدی در صنایــع بســیار 

مهــم اســت و بــه همین خاطــر تولید افزون تــر و کیفی تر 

و ســودآورتر به اقتصاد امروز کشــور و فربه ترشــدن توان 

اقتصادی کمک های شایانی خواهد کرد.

آنچــه مســلم اســت این اســت کــه بــا موفقیت های 

پی در پی شــرکت صنایع معدنی فوالد ســنگان خراسان، 

گام هــای دیگــری بــرای باالبــردن زنجیره اشــتغال و تولید 

ســودآور، خلق ارزش افزوده و رشــد و توســعه اقتصادی 

کشور برداشته شده است.

تحقق اهداف شرکت می تواند عاملی برای قدم های 

بعــدی توســعه ای باشــد و برنــد صنعــت فــوالد ایــران را 

 یکبــار دیگــر در بازارهــای متنــوع داخلــی و خارجــی به رخ 

بکشد.

با موفقیت های پی در پی شرکت صنایع 

معدنی فوالد سنگان خراسان، گام های 

دیگری برای باالبردن زنجیره اشتغال 

و تولید سودآور، خلق ارزش افزوده و 

رشد و توسعه اقتصادی کشور برداشته 

شده است
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 »ایران متافو«؛ گـذرگـاهی مطمئـن 
برای قوام یافتگی هرچه بیشتر صنعت فلز ایران

  فرزین سوادکوهی

چــرا نمایشــگاه های تجــاری و صنعتــی در کشــورهای 

از خــود  پاســخ  باشــند؟  مهــم  توســعه می تواننــد  بــه  رو 

ســوال پیداســت. چــون چنیــن کشــورهایی توســعه را بــه 

نحــوی محــور قــرار داده انــد کــه برگــزاری نمایشــگاه هایی 

از ایــن دســت در آن نخســتین گام هــای موثــر در حصــول 

هدف گذاری اصلی خواهد بود. 

 بــه هرحــال یکــی از ابزارهــای مهــم توســعه در هــر 

ســرزمینی رشــد صنعتــی آنجاســت و چنیــن رشــدی تنها با 

رد و بــدل کــردن تجربیــات  دانش هــا و ایجــاد پــل ارتباطــی 

بیــن طرفیــن و بــه مــوازات آن عقــد قراردادهــای صنعتــی و 

تجاری امکان پذیر می شــود. در فلســفه وجودی و  تعریف، 

یکی از مهم ترین نمایشــگاه های صنعتی ایران یعنی »ایران 

متافــو« هم آمده اســت که »نمایشــگاه   های تجاری فرصت  

بسیار ارزشمندی را برای صاحبان صنایع فراهم می آورند تا 

محصوالت و توانمندی های خود را در سطح وسیعی عرضه 

کرده و با فعاالن حوزه  کاری خود ارتباط برقرار کنند.«

 نمایشــگاه بین المللــی متالــورژی هرســاله در محــل 

دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار می کند و 

فعاالن و صاحب نظران امر را در محیطی تخصصی و تجاری 

گرد هم می آورد. این نمایشگاه هرساله با استقبال گسترده  

فعــاالن داخلــی و بین المللی و اخــذ تاییدیه اتحادیه جهانی 

نمایشگاه های بین المللی)UFI( برگزار شده و می شود.

و  داخلــی  صنعتــی  شــرکت های  نمایشــگاه  ایــن  در 

بین المللــی محصــوالت، قابلیت هــای فنــی و نوآوری هــای 

خــود را بــه بازدیدکننــدگان عرضــه می کننــد و از تعامــل بــا 

دست اندرکاران صنعت و فرصت های موجود بهره می گیرند.

امــا بایــد پیــش از هرچیز اطالعات و شــناختی نســبی 

از موضــوع داشــته باشــیم . بــه راســتی متالورژی چیســت؟ 

تعاریف ســاده و همه فهم این رشــته خاص را بدین شــکل 

معرفی می کنند که علم و فن شناخت و استخراج فلزات و 

هنر کار روی آنها را متالورژی می نامیم. متالورژی یک حوزه 

از مهندســی و علم مواد اســت که رفتار فیزیکی و شیمیایی 

عناصــر فلــزی، ترکیب هــای بیــن فلــزی و مخلــوط آن هــا که 

»آلیاژ« نام می گیرد را شامل می شود.

آنهــا  کانه هــای  از  معدنــی  مــواد  فــرآوری  متالــورژی، 

)جداسازی از سنگ معدن(، ذوب، تصفیه و تولید شمش، 

بهبــود خــواص و تهیــه آلیاژهــا و فــن کار بــر روی فلــزات و 

شــکل دادن آنهــا را در بــر می گیــرد. علــم متالــورژی بــه دو 

دســته متالورژی فیزیکی و متالورژی مکانیکی تقســیم بندی 

می شــود. مهندســی متالورژی به دو دســته متالورژی آهنی 

یا سیاه و متالورژی غیرآهنی یا رنگی تقسیم بندی شده که 

بیش از 9۵% تولید فلز جهان نتیجه متالورژی آهنی است.

 کدام صحیح است؟ متالورژی یا متالوژی؟!

 metal یونانــی  واژه  دو  از   )metallurgy( متالــورژی 

بــه معنــی »فــاز« و ourgein به معنی »کار کــردن« ترکیب 

شده است. در اینجا توجه به این نکته الزم است که حتی 

بســیاری از متخصصــان نیــز نــام ایــن رشــته را »متالــوژی« 

نوشته و تلفظ می کنند که با توجه به ریشه کلمه نادرست 

اســت. احتماال منشــأ این خطا، قیاس نادرســتی اســت که 

بعضی ها در ذهن خود می سازند. چون بیولوژی فیزیولوژی، 

رادیولــوژی و صدهــا رشــته علمــی دیگــر بــه »لــوژی« ختــم 

می شــوند، آنها تصور می کنند که این رشــته علمی هم باید 

به همان قیاس متالوژی باشد.

 سوابق علم متالورژی

متالــورژی را بایــد بــه عنــوان یــک علــم دانــش نســبتا 

جدیدی به حســاب بیاوریم؛ چرا که هنوز صد ســال نیست 

که فلزات به صورت کاربردی مطالعه می شوند؛ درحالی که 

پــدران مــا از قرن هــا پیــش متالــورژی را به عنــوان فنی برای 

تولید ابزارهای مورد نیازشان استفاده می کرده اند.

تاریخچــه متالــورژی نشــان می دهد که علــم متالورژی 

پیشــینه ای بــه قدمــت حــدودا 6۵00 ســال دارد. جایــی کــه 

فلزاتی مانند طال، نقره و مس به عنوان اولین فلزات کشف 

شدند.

)Extraction(  

بــه عبارتــی  و  بــه جداســازی  فلــزات  اســتخراج  علــم 

و  شــورابه ها  کانی هــا،  از  ارزشــمند  فلــزات  اســتحصال 

ضایعــات و تصفیــه آن هــا تــا رســیدن بــه فلــزات خالــص 

می پردازد. فرآیندهای متالورژی اســتخراجی به ســه صورت 

انجــام  الکترومتالــورژی  و  پیرومتالــورژی  هیدرومتالــورژی، 

می شود.

)Alloying( آلیاژسازی 

امــروزه معمــوال فلــزات بــه صــورت آلیــاژ تولیــد و مورد 

استفاده قرار می گیرند. آلیاژها از ترکیبی از دو یا چند ماده 

مهندسی به دست می آیند؛ چرا که با آلیاژسازی می توانیم 

خواصــی بــه دســت آوریم کــه با اســتفاده از فلــزات خالص 

امکان پذیــر نیســت. مثــال می توانیــم اســتحکام مــاده را تــا 

چندیــن برابــر افزایــش دهیم یــا مقاومت به خوردگــی را در 

نواحی مورد نظر به میزان زیادی کاهش دهیم.

همــه مــوارد ذکــر شــده بــاال بــه رغــم آن کــه بیشــتر 

مفاهیمی فنی از فلزات و ویژگی هایشــان بدســت می دهند 

در عیــن حــال بــرای محققــان و عالقمنــدان حــوزه تجــارت 
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و صنعــت نیــز راه هایــی را بــاز می کننــد کــه بداننــد با همین 

تعاریف نســبتا ســاده می توان شــناختی بســیار وســیعتر از 

موضــوع فلــزات پیداکرد و به دنبال آن به عرصه های فنی و 

تجاری اش نیز راه پیدا کرد.

 نشانی وضع فعلی سنگ آهن ایران  در بین دیگر 

فلزات

فعــاالن حــوزه فلــزات و صنایــع فلــزی بــه تازگــی در 

گزارش هایشــان از وضــع ایــن صنعــت گــزارش داده اند.این 

فعــاالن معتقدند: صنعت فلزات اساســی یکی از مهم ترین 

صنایع تولیدی کشــور اســت که ســهمی حدود 20 درصد از 

تولید و 1۳ درصد از اشتغال بخش صنعت کشور را دارد.

نگاهی سریع به وضع صنعت فلزات اساسی در کشور 

نشــان می دهــد صنعــت فلــزات اساســی را می تــوان یکی از 

بخش هــای مهــم تولیــدی در اقتصاد هر کشــوری برشــمرد، 

به گونه ای که حتی مصرف سرانه فلزات شاخصی به منظور 

ارزیابــی صنعتــی بودن یک کشــور مطرح اســت. با توجه به 

اینکــه فلــزات یک کاالی واســطه موردنیــاز بخش های دیگر 

اقتصــادی اســت، رشــد تولیــد آن می توانــد بــر رشــد تولیــد 

بخش های دیگر اثرگذار باشد.

براســاس آمارهــای بانکــی طــی ســال های 1۳6۷ الــی 

1۳9۷ صنعــت فلــزات اساســی مرکــزی به طــور متوســط بــا 

سهمی حدود 20 درصد از تولید کل صنعت، بعد از بخش 

پتروشیمی، رتبه دوم را در بین صنایع کشور داشته است. 

همچنیــن براســاس همیــن آمار، ایــن صنعت با ســهمی در 

حدود 1۳ درصد از اشــتغال کل صنعتی بعد از صنایع مواد 

غذایی و خودرو در جایگاه سوم قرار گرفته است.

به عــالوه بــا توجــه بــه وجــود منابــع معدنــی در کشــور 

به عنــوان نخســتین حلقــه تولید فلــزات، طبــق گزارش های 

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )یونیدو( در سال 201۷ 

ایــران، چهاردهمین کشــور در زمینه تولیــد فلزات در جهان 

بــوده اســت.در ضمــن بــر اســاس آمارهــای گمــرک و بانــک 

مرکزی طی پنج ســال اخیر به طور میانگین حدود 10 درصد 

از ارزش صــادرات غیرنفتــی کشــور به صنعــت فلزات تعلق 

داشــته کــه بعــد از پتروشــیمی، مهم ترین صنعــت صادراتی 

کشــور بــوده اســت. بنابرایــن بــا توجــه بــه آمارهــای فــوق، 

اهمیــت و نقــش صنعــت فلزات اساســی در اقتصاد کشــور 

نمایــان می شــود.همچنین در گــزارش صنعتگــران حوزه فلز 

بــه تازگی درج شــده اســت کــه امــروزه پژوهش های تجربی 

و بررســی های صورت گرفته در داخل و خارج کشــور، بیانگر 

تأثیرپذیــری بخش هــای اقتصــادی از شــوک های مثبــت و 

منفی است که بخش گسترده ای از این پژوهش ها بر تأثیر 

شــوک های پولی بر اقتصاد کشــورها متمرکز اســت. معموالً 

تأثیر شوک های مثبت و منفی پولی عالوه بر داشتن اثرات 

حقیقی بر متغیرهای کالن اقتصادی، به صورت غیرخطی و 

نامتقارن اســت و شــوک های منفی، اثرات بیشتری نسبت 

به شوک های مثبت دارند.

به عــالوه اقتصاددانــان بــر ایــن اعتقادنــد کــه اثــرات 

شــوک های پولی ممکن اســت در یک راســتا و به یک اندازه 

نباشــند. ایــن تفــاوت در راســتا و انــدازه آن، بــه نامتقــارن 

بــودن اثــرات شــوک های پولــی تعبیــر می شــود. در ضمن با 

توجه به تحقیق و بررسی های مختلف صورت گرفته درمورد 

اثرگــذاری سیاســت های پولــی در دوره هــای کوتاه مــدت و 

بلندمــدت می توان گفت کــه اکنون یک اجماع نظر در میان 

اقتصاددانــان وجــود دارد کــه اثــرات سیاســت های پولــی بر 

متغیرهای کالن اقتصاد در بلندمدت کاهش می یابد و تنها 

اثر آن ها بر قیمت ها باقی خواهد ماند.

امــا اثــر شــوک های پولــی در کوتاه مــدت بــر متغیرهای 

حقیقــی ماننــد تولیــد و اشــتغال، همچنــان از موضوعــات 

مورد بحث اســت. بنابراین با توجه به مطالب فوق و تأیید 

تأثیرات احتمالی سیاســت های پولــی بر متغیرهای حقیقی 

اقتصاد، انجام تحقیقی پیرامون اثربخشی این سیاست ها 

و  کوتاه مــدت  دوره هــای  در  آن  از  ناشــی  شــوک های  و 

بلندمدت بر تولید و اشــتغال قســمت های مختلف اقتصاد 

کشور ضروری به نظر می رسد.

پایــگاه رســانه ای کانــی مگ در این زمینه طی گزارشــی 

آثــار  زمینــه  ایــن  در  مطالعــات  بیشــتر  کــه  اســت  آورده 

سیاســت های پولــی را بــر تولیــد ناخالــص داخلــی یــا تولیــد 

کل بخــش صنعت کشــور بررســی کرده انــد، درحالی که این 

اثرگــذاری می توانــد از یــک فعالیت صنعتی به فعالیت دیگر 

از جنبه منفی یا مثبت بودن آثار متفاوت باشــد. همچنین 

در کشــور کمتر به بررســی تأثیر سیاست های پولی بر دیگر 

متغیرهــای کالن اقتصــادی مانند اشــتغال و خصوصاً تعداد 

شاغالن زیربخش های صنعت پرداخته شده است.

بنابراین تحقیق حاضر قصد داشــته اســت با توجه به 

اهمیت صنعت فلزات اساسی در اقتصاد کشور و به عنوان 

یکــی از بخش هــای مهــم صنعــت ایــران، اثرپذیــری تولیــد و 

اشــتغال آن را از شــوک های مثبــت و منفــی سیاســت های 

پولی در کوتاه مدت و بلندمدت طی سال های1۳۷6تا 1۳9۷ 

به صورت فصلی با استفاده از الگوهای علمی تحلیل کند.

سیاســت های پولــی، مجموعه اقدام هایی هســتند که 

بانک هــای مرکــزی از طریــق تغییــر در رشــد و حجــم پــول، 

نرخ هــای بهــره یــا اعطــای تســهیالت مالی انجــام می دهند. 

اعمــال این سیاســت ها بســیاری از اهداف اقتصــادی مانند 

افزایش تولید، اشــتغال، تثبیت قیمت ها، رشــد اقتصادی و 

غیــره را تحت تأثیــر قــرار می دهنــد. بنابراین رشــد اقتصادی 

و ثبــات قیمت هــا از جملــه مهم تریــن اهداف سیاســت های 

در  پولــی می تواننــد  و سیاســت های  اســت  اقتصــاد کالن 

دســتیابی بــه ایــن اهــداف کالن به عنــوان یــک ابــزار مــورد 

استفاده قرار گیرند.

در زمینــه کارایــی و مؤثــر بــودن سیاســت های پولی بر 

بخــش حقیقــی اقتصــاد نظــرات گســترده و متفاوتی وجود 

دارد که همچنان مورد بحث و مناقشــه اســت. کالسیک ها 

اعتقــادی به اثرگذاری سیاســت پولــی ندارند و معتقدند که 

اجرای آن، تنها تغییر قیمت را به دنبال خواهد داشت.

 پیش بینی ناپذیری سیاست های پولی مشکل ساز 

بعدی

در مقابــل، کینزین ها معتقدند کــه به ازای قیمت های 

افزایــش  پــول موجــب  اســمی  افزایــش حجــم  مشــخص، 

عرضــه حقیقی پولی می شــود؛ در نتیجــه، نرخ بهره تعادلی 

کاهش می یابد و به تبع آن، سرمایه گذاری و تولید افزایش 

می یابــد کــه به ایــن ترتیب اشــتغال و درآمد نیــز تحت تأثیر 

قــرار خواهــد گرفت. عقایــد متخصصی مثل پولیــون بیانگر 

آن اســت که سیاســت های پولی می توانــد موجب تغییر در 

تقاضای کل شود و به دنبال آن، تولید و قیمت را تحت تأثیر 

قرار دهد. کالسیک های جدید، با طرح انتظارات عقالیی و 

انعطاف پذیــری دســتمزدها عنوان می کننــد که درصورتی که 

سیاســت های پولی پیش بینی پذیر باشــند، این سیاست ها 

خنثی هستند.

در ادامه این گزارش همچنین اشاره شده که در صورت 

پیش بینی ناپذیــر بــودن سیاســت پولــی، می توانــد بــر تولید و 

رفاه جامعه تأثیرگذار باشد. دیدگاه مکتب چرخه های تجاری 

حقیقی مطرح می کند که سیاســت پولی کامل منفعل اســت 

و چیــزی کــه باعــث تغییــر تولیــد می شــود، تغییــر در فنــاوری 

و بهــره وری اســت. در نهایــت، کینزین هــای جدیــد بــه نبــود 

انعطاف پذیــری کامــل دســتمزدها و قیمت هــا در کوتاه مــدت 

بر اساس آمارهای گمرک و بانک مرکزی 

طی پنج سال اخیر به طور میانگین 

حدود 10 درصد از ارزش صادرات 

غیرنفتی کشور به صنعت فلزات تعلق 

داشته که بعد از پتروشیمی مهم ترین 

صنعت صادراتی کشور بوده است
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اعتقاد دارند و اســتدالل می کنند که سیاســت پولی می تواند 

بــر بخــش حقیقــی اقتصــاد حداقــل در کوتاه مــدت تأثیرگذار 

باشد.

بــر اســاس نتایــج تحقیق، شــوک مثبــت اعتبــاری یعنی 

افزایــش تســهیالت پرداختــی به صنایع، هــم در کوتاه مدت و 

هــم در بلندمــدت به ترتیــب بــا ضرایــب 2.4 و 1.۳۷ بــر تولید 

صنعت فلزات تأثیر معنی دار مثبتی داشته است که با توجه 

بــه انــدازه ایــن ضرایــب، اثرگــذاری آن در کوتاه مــدت بیشــتر 

از بلندمــدت بــوده اســت. همچنین شــوک منفــی ارزی یعنی 

کاهــش نــرخ ارز نیــز هــم در کوتاه مــدت و هــم در بلندمــدت 

به ترتیــب بــا ضرایــب ۳.۵۳- و 0.22- بــر تولیــد صنعت فلزات 

تأثیر معنی دار عکس داشته است.

ایــن بدیــن معناســت کــه افزایــش شــوک ارزی )کاهش 

نرخ ارز( موجب کاهش تولید فلزات شــده اســت که می توان 

دلیل آن را وجود ماهیت صادراتی برای این صنعت برشمرد؛ 

زیــرا براســاس آمارهای بانک مرکــزی و گمرک حدود 10 درصد 

از صــادرات غیرنفتــی کشــور متعلق به صنعت فلزات اســت. 

به عــالوه بــا توجه به باالتــر بودن اندازه ضریــب کوتاه مدت از 

اندازه ضریب بلندمدت شــوک ارزی، اثرگذاری این شوک نیز 

در کوتاه مدت بیشتر از بلندمدت بوده است. در مورد شوک 

نــرخ ســود تســهیالت اعطایــی، ایــن شــوک اثر معنــی داری بر 

تولیــد صنعــت فلزات نداشــته که دلیــل آن را می توان تعیین 

دستوری نرخ سود تسهیالت برشمرد.

نتیجــه دیگــری که می توان گرفت این اســت که با توجه 

بــه بزرگ تر بــودن اندازه برآورد ضرایب کوتاه مدت نســبت به 

ضرایــب بلندمدت شــوک های ارزی و اعتبــاری، اثرگذاری این 

شــوک ها بــر تولیــد در کوتاه مــدت بیشــتر از دوره بلندمــدت 

بوده است که به نوعی در جهت تأیید نظریه والش است که 

بیانگر کاهش اثرات سیاست های پولی بر تولید در بلندمدت 

نسبت به کوتاه مدت است. در رابطه با میزان اشتغال صنایع 

فلــزات اساســی، اثر شــوک های پولی بر آن متفــاوت از تولید 

اســت. بــر اســاس نتایج تحقیــق رابطه بلندمــدت معنی داری 

میان شوک های ارزی، اعتباری و نرخ سود تسهیالت اعطایی 

بخــش صنعــت بــا میــزان اشــتغال صنعــت فلــزات به دســت 

نیامــد. ولــی در کوتاه مــدت میــزان اشــتغال بــا شــوک منفــی 

اعتباری و شوک منفی ارزی رابطه عکس دارد.

به عبارتــی، در کوتاه مدت افزایش شــوک منفی اعتباری 

)کاهــش اعتبــارات و تســهیالت پرداختــی( و افزایــش شــوک 

منفی ارزی )کاهش نرخ ارز( منجر به کاهش اشتغال صنعت 

فلزات شــده اســت. بنابراین می توان بیان کرد که شــوک های 

منفــی، اثرگــذاری بیشــتری نســبت بــه شــوک های مثبــت بــر 

اشــتغال صنعــت مذکــور دارنــد کــه ایــن مطلــب در مطالعات 

قبلی درباره اثرگذاری بیشــتر شــوک های منفی بر متغیرهای 

کالن اقتصاد نیز ذکر شده است.

در ضمــن می تــوان بــرای مقایســه بیــن تولید و اشــتغال 

صنعــت فلــزات از منظــر اثرگــذاری شــوک های پولی بــر آن ها 

ماننــد  پولــی  شــوک های  بلندمــدت  در  کــه  گرفــت  نتیجــه 

تغییــرات نــرخ ارز و اعتبــارات پرداختــی بــه صنایــع اثرگــذاری 

بیشــتری بر تولید صنعت فلزات اساســی نســبت به اشتغال 

آن دارنــد. به عــالوه، در کوتاه مــدت افزایش اعتبــارات صنایع 

تولیدکننــده فلــزات منجر به افزایش تولید این صنعت شــده 

اســت درحالی که بر اشــتغال آن اثری نداشــته است که دلیل 

اثرگــذاری کمتــر شــوک های پولــی بر اشــتغال می تواند ناشــی 

از وجــود ظرفیــت خالــی کارگاه های آن باشــد؛ زیرا بر اســاس 

آمارهــای مرکــز آمــار ایــران حــدود 9۷ درصــد از کارگاه هــای 

صنعت مذکور تا 10 درصد زیر ظرفیت بالقوه، تولید دارند.

بــه  توجــه  بــا  پژوهــش  یافته هــای  براســاس  پایــان  در 

اثرگــذاری شــوک های مثبــت اعتباری بر تولید فلزات اساســی 

در کوتاه مــدت و بلندمــدت، راهکارهایــی از جملــه افزایــش 

و  فلــزات  تولیدکننــده  کارگاه هــای  بــه  پرداختــی  اعتبــارات 

همچنیــن نظــر بــه تأیید افزایش شــوک منفــی ارزی )کاهش 

نرخ ارز( بر کاهش تولید فلزات، خرید ارز حاصل از صادرات 

این صنعت از سوی دولت با قیمتی مناسب برای رونق تولید 

آن پیشنهاد می شود.

در همیــن گزارش مشــاهده می کنیم کــه صنعت فلزات 

از چه جایگاه واالیی در توســعه صنعتی هرکشــوری برخوردار 

اســت که چشم پوشــی از آن و یا هرگونه اهمال در خصوص 

آن می تواند یکی ار بازوهای بزرگ اقتصادی یک جامعه را به 

صورت عملی از کار بیاندازد و در نهایت اقتصاد آن کشــور را 

رو به نابودی ببرد. چه آن که اگر قائل باشیم در جهان امروز 

کــه کشــورهای صنعتی با تولید و خلــق ارزش افزوده در همه 

جــا حــرف اول را می زنند پس بی شــک هرجــور بی توجهی و یا 

با توجه به بزرگ تر بودن اندازه برآورد 
ضرایب کوتاه مدت نسبت به ضرایب 
بلندمدت شوک های ارزی و اعتباری، 

اثرگذاری این شوک ها بر تولید در کوتاه مدت 
بیشتر از دوره بلندمدت بوده است که 

به نوعی در جهت تأیید نظریه والش است 
که بیانگر کاهش اثرات سیاست های پولی 
بر تولید در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت 

است
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کم توجهــی بــه این عرصه تبعاتی بس هولنــاک در پی خواهد 

داشت. 

در صنعــت آهن ایران متاســفانه مشــکالتی وجــود دارد 

که رخ نشــان دادن جدی آن ها از ســال ها پیش آهنگ رشــد 

اقتصــاد صنعتــی بــه طــور عــام و اقتصاد بــازار فلــزات آهنی و 

فــوالدی بــه صورت خاص را تحت تاثیر امواج منفی خود قرار 

داده اســت.اگر در آغاز این کالم ســرفصل های صنعت فلز را 

یــک بــه یک برشــمردیم به این دلیل بوده اســت کــه اهل فن 

معتقدند برای از میان بردن بیماری های رشد کرده در صنایع 

کشور می بایست از ویژگی های جسمی و بدنی آن نیز آخرین 

اطالعات و آمار را دراختیار داشت.

برای نمونه به معضل نبود ویا کمبود و گرانی و بی ثباتی 

قیمــت ســنگ آهــن می تــوان اشــاره کــرد کــه همــواره دامــن 

فوالدی ها را گرفته است. 

 عوارض صادراتی سنگ آهن!

در حال حاضر عوارض بســته شــده بر ســنگ آهن یکی 

از آن دســت مشــکالتی است که دســت فوالدی ها را حسابی 

در پوســت گــردو قــرار داده اســت. اخبــار و اطالعــات منتشــر 

شــده رســانه ای فضای امیدوارانه ای را برای این صنعت ایجاد 

نکرده اند. به این گفته توجه کنید:

بایــد در مــورد عــوارض صادراتــی ســنگ آهــن هماتیــت 

تجدیــد نظــر شــود. ســنگ آهن هــا در گمــرک تفکیــک نشــده 

هستند و هر نوع سنگ آهنی مشمول عوارض صادراتی شده 

اســت. اگــر ســنگ آهــن هماتیتی در خارج از کشــور مشــتری 

پیــدا کــرده باشــد و بخواهــد صــادر شــود بــه علــت بــاال بودن 

قیمت عوارض صادراتی، صادرات این نوع سنگ آهن سودی 

ندارد.ایــن گفتــه عبارتــی اســت کــه بــه تازگی از زبان حســین 

حســین زاده، رئیــس هیــات مدیــره انجمــن تخصصــی معادن 

و صنایــع معدنــی خراســان رضوی بر زبان رانده شــده اســت. 

او در گفت وگــو با ایســنا اضافه کرده اســت کــه برای صادرات 

ســنگ آهن عــوارض صادراتــی گذاشــته شــده اســت. ســنگ 

آهنی که از ایران صادر می شــود ســنگ آهنی اســت که عیار 

آهنش باال است و به عبارتی به آن ها سنگ آهن »مگنتیت« 

گفتــه می شــود. ایــن ســنگ آهن از نظر فرمول با ســنگ آهن 

»هماتیت« فرق می کنند.وی با تاکید بر اینکه »ســنگ آهنی 

که صادر می شود از عیار باالیی برخوردار است« افزود: یعنی 

عیار ســنگ آهن مگنتیت باالی 62 درصد اســت. عیار ســنگ 

آهن هــای کنســانتره نیــز 68 درصد اســت. ســنگ آهن گندله 

نیز به طور کامل فرآوری شــده هســتند. بنابراین عمده سنگ 

آهنی که صادر می شــوند ســنگ آهنی اســت که به مگنتیت 

معــروف هســتند و عیارشــان باال اســت. مصــرف آن نیز برای 

شــرکت های فــوالدی بــه کار می رود.تجربــه ثابت کرده اســت 

کــه هرگونــه دخالتــی از ســوی دولت برای نرخ گــذاری در مواد 

اولیــه صنایــع فــوالدی، مثــل همیــن ســنگ آهــن در نهایــت 

تاثیــری منفــی بــر بــازار آن کاال یــا محصــول و یــا ماده داشــته 

است. بنابراین ایجاد دردسر از همین مرحله در داخل شروع 

می شــود. دیگر ممســائل مانند تحریم های خارجی مقصران  

بعــدی ایــن صنعــت هســتند. مشــکالت بعــدی را نهاده هایی 

مانند آب و برق و گاز تشکیل می دهند که می توانند در خالل 

تولید، خلل های فراوانی ایجاد کنند.

وقتــی یــک مجتمــع بزرگ تولیــدی همه موانــع را با هزار 

دردســر طــی می کنــد تــازه بــه جایــی می رســد کــه بایــد بــرای 

بدیهی ترین خواســته هایش نیز نگران باشــد.یک واحد بزرگ 

فوالدسازی چگونه می تواند برای تامین برق مورد نیاز خود و 

یا برای گاز و آب چشــم به راه تصمیمات لحظه ای مســئوالن 

امر باقی بماند؟

اگر از آغاز، این صنایع در محلی خاص احداث و مستقر 

می شــدند هم اکنون با چنین دردســرهایی روبرو نبودند. در 

حقیقــت مقصــر اصلــی جا نمایــی صنایع بزرگ فلــزی که نیاز 

بــه آب و گاز و بــرق مــداوم دارند سیاســتگذارانی هســتند که 

موافقت هایشــان قبــل از کارشناســی شــدن، متاثــر از رنــگ و 

بوهای ملهم از سهم گیری های سیاسی بوده است.

 تحریم، َسم بعدی صنایع فلزی ایران 

دو ســه ســال پیــش بــود کــه دونالــد ترامــپ بســیاری از 

شــرکت های ابرقــدرت صنایــع فلزی ایران را تحریــم کرد و نام 

مدیران ارشد آنها را به لیست خود اضافه کرد.

 دقیقا در همان روزها روزنامه ها نوشتند که این اولین 

بار نبود که ترامپ فلزات ایران را تحریم کرده است؛ او تحریم 

را راهــکاری بــرای اجــرای سیاســت های فشــار حداکثــری خود 

علیــه ایــران می داند. قبل از این هم در هجدهم اردیبهشــت 

1۳98 بــود کــه ترامــپ با صــدور فرمانــی صنایع آهــن، فوالد، 

آلومینیــوم و مــس ایران را به مجموعــه تحریم های یک جانبه 

آمریکا علیه ایران اضافه کرد.

محمدرضــا بهرامــن، رئیــس خانــه معــدن ایــران همــان 

زمــان در ایــن خصــوص عنــوان کــرده بود کــه پــس از پیروزی 

انقالب، بخش معدن و صنایع معدنی دچار تغییر و تحوالت 

گســترده ای شــده اســت. صنایع مس، آهن و فوالد، ســرب و 

روی و از همــه مهم تــر طــال، همگــی در دوران پــس از انقــالب 

اســالمی به نهایت شــکوفایی خود رسیده اند. اگرچه به دلیل 

تحریم ها یا نبود دانش فنی، کشــور با چالش هایی در زمینه 

اکتشــاف، استخراج، فرآوری و استحصال ماده نهایی روبه رو 

بــوده اســت؛ امــا بــا تولیــد دانــش، تولیــد معدنی هــم محقق 

شــده اســت. از ایــن نظــر می تــوان بخــش فــرآوری را نــام برد 

کــه شــاید چرخــه تولید در صنایع معدنی را بتــوان وامدار این 

حوزه برشمرد. صاحبنظران معتقدند ایران در منطقه ای واقع 

شــده کــه کشــورهای اطــراف آن همچــون ترکیه، عربســتان و 

کشورهای حوزه خلیج فارس با توجه به آهنگ رشد و توسعه 

اقتصادی به منابع معدنی نیاز دارند. این در حالی اســت که 

این کشورها از نظر ذخایر معدنی بسیار فقیر هستند؛ حتی 

ایــن کشــورها در صنایعــی همچــون فوالد هم ســرمایه گذاری 

کرده انــد، امــا مــواد اولیــه آنهــا وارداتی اســت؛ بنابرایــن ایران 

می تواند منبع خوبی برای تأمین نیازهای این کشــورها که به 

ســرعت در حال افزایش اســت، محســوب شــود. ســید بهادر 

احرامیــان، نایب رئیس انجمن تولیدکننــدگان فوالد ایران نیز 

دربــاره تحریم هــای فلــزات ایران از ســوی آمریکا گفته اســت: 

مــا بایــد بیشــتر نگران موانــع داخلی باشــیم تا تحریم هــا. اثر 

تحریم ها بســته به نوع اعمال آن و نوع همکاری کشــورهای 

طــرف قــرارداد دامنــه متفاوتــی خواهــد داشــت.بنابراین اگــر 

فرامــوش نکنیــم کــه کشــورهای دنیــا تا چــه میــزان می توانند 

نیازمنــد ســنگ آهــن یــا فوالد و دیگر فلزات کشــور ما باشــند 

بایــد ایــن را هــم بپذیریــم کــه مانع زدایــی از پیــش روی ایــن 

صنعت قبل از هرچیز به قوام روزافزون آن خواهد افزود.این 

مهم در سمپوزیوم ها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها و نشست و 

برخاســت های بین المللی از این دســت قابل حصول اســت و 

در این میان نه تنها نباید نفش »ایران متافو« را علی السویه 

و ناچیــز تلقــی کــرد بلکــه باید هــر روز با ایجاد گشــایش های 

جدید و بازتر کردن فضای اقتصادی کشور با کشورهای دیگر 

جهان بازارهای هدف را نیز گسترده تر کرد.

ایــران متافــو، تنهــا زمانی ایــن نقش بی بدیل خــود را به 

رخ خواهــد کشــید کــه روابط تجــاری ایران که ملهــم از روابط 

سیاسی ما بااقصی نقاط جهان است نیز بهبود یابد.
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چگونگی همراهی تولیدکنندگان فوالد با دولت 
در طرح ساخت سالیانه یک میلیون مسکن

 عبدالحسین مُحجل امامی

مدیر عامل شرکت فوالد مهر سهند 

بــر طبــق برنامــه وعــده داده شــده از ســوی دولت ســیزدهم بــا تاکید بر ســاخت چهار 

میلیــون مســکن تــا پایــان دوره چهارســاله خــود و همچنیــن طبــق گفتــه معــاون وزیــر راه و 

شهرســازی در شــهریور امســال که از نهایی سازی برنامه برآورده ســازی آن و ارائه به شورای 

عالی مسکن در جلسه ای به ریاست جناب آقای رئیسی ریاست محترم جمهوری خبر داده 

بود، به نظر می رســد دولت ماموریت و مســئولیت بزرگی را برای خود انتخاب کرده اســت 

که محقق ســازی آن نیازمند یک برنامه ریزی اصولی و یک عزم جدی برای رفع مشــکالت و 

موانع سر راه آن است.

باعــث افتخــار خواهــد بــود که فعالیت بیشــتر ما بــرای ارائه محصوالت حــوزه فوالدی 

یاری رســان دولت در تأمین مســکن و سرپناه برای هموطنان باشد و خانه دارکردن مردم با 

رفع مشــکالت و محدودیت های صنایع کشــور برای رفع نیاز های اولیه مســکن بدون شــک 

عزم تولیدکنندگان را بیش از پیش برای خدمت رسانی به مردم جزم خواهد کرد و در صورت 

تامین نقدینگی این طرح از سمت دولت بدون شک، صنعت فوالد نیز آمادگی کامل برای 

تحقــق ایــن طــرح را خواهد داشــت؛ چــرا که ظرفیت تولید فوالد در حــال حاضر و علی رغم 

تمامی کم و کاستی ها و مشکالت۳0 میلیون تن در سال است که تقریبا نصف این مقدار 

از تولید به علت بیشتر بودن عرضه در مقابل تقاضا، روانه بازارهای صادراتی می شود.

همانند تولید فوالد در دوره دولت دهم و یازدهم که بازار این محصول در کشور تحت 

تاثیر ساخت مسکن مهر رونق یافت، فوالد کشور می تواند نقش خود را در این مورد نیز به 

خوبی ایفا کند و در کنار دولت در این حوزه قرار گیرد و این روند را که بعد از رکود شــدید 

بــازار فــوالد در کشــورطی بیــش از ۷ ســال و مــازاد تولید 60 درصدی آهن آالت در کشــور در 

نتیجه افت شدید ساخت و ساز در کشور به وجود آمده بود، مجددا می توان در سال های 

اخیر جهت اجرایی شــدن پروژه ســاخت 4 میلیون واحد مســکونی تداوم داد. با عنایت به 

پتانسیل باالی تولید فوالد در کشور و رتبه دهمی ایران در تولید فوالد در جهان می توان در 

صورت برآوردسازی و رفع مشکالتی که گریبان گیر صنعت کشور بوده در این حوزه امیدوار 

بــه تامیــن تمامــی نیاز ایــن پروژه به فوالد در داخل کشــور و بدون هیچ گونه نیــاز وارداتی از 

ســوی ســایر کشــور ها بود. اما موضوع تامین مواد اولیه و انرژی در این حوزه دو عامل مهم 

برای تامین به موقع و به حد کافی برای محقق سازی این طرح خواهد بود.

لذا با توجه به وابستگی بالغ بر سه هزار واحد صنعتی و تولیدی در کشور به شرکت 

فــوالد مبارکــه اصفهــان بــرای دریافت مواد اولیه فوالدی، طبعا فعالیت این شــرکت در مورد 

تامیــن کافــی و به موقع این مواد به طور مســتقیم و غیر مســتقیم بر عملکــرد واحدها تاثیر 

خواهد داشــت که متاســفانه در ســال های اخیر با توجه به بحران ارســال نشدن مواد اولیه 

از طرف این شــرکت بســیاری از کارگاه های کوچک تا واحدهای بزرگ صنعتی در کشــور در 

مرز ورشکســتی قرار گرفته اند. لذا اهمیت بازنگری در خصوص رفع این مشــکل اولین قدم 

در جهت امیدواری به شروع تولید این حجم از فوالد برای برآورده سازی نیاز دولت در این 

طرح خواهد بود.

همچنین محدودیت انرژی که در این ســال به شــدت گریبان گیر صنعت کشــور بوده 

است و قطعی های مکرر و پیاپی آن در سال های اخیر ظرفیت تولید فوالد کشور را به شدت 

پاییــن آورده و اتخــاذ سیاســت های مناســب و ســریع در ایــن حــوزه را می توان یکــی دیگر از 

راه حل های افزایش توان تولید دراین باره دانست. چرا که صنعت فوالد در حال حاضر چیزی 

در حدود 10 درصد از کل مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده است که  اگر با انجام 

بهینه سازی و به جای قطع برق این واحدها بتوان فقط 10 درصد در مصرف برق واحد های 

فــوالدی صرفه جویــی کــرد، می تــوان حدود 1 درصــد از کل برق مصرفی کشــور را کاهش داد 

کــه بــا توجــه بــه آمــار مصــرف برق کشــور این رقم مقــدار قابل توجهــی خواهد بــود. چرا که 

فوالدسازان مادر به دلیل استفاده از انرژی ارزان در کشورکه بهای آن در مقابل کشور های 

پیشــرفته مقدار ناچیزیســت، دلیلی برای ســرمایه گذاری و بهینه ســازی در این بخش برای 

خود قائل نیستند.

با توجه به وابستگی بالغ بر سه هزار واحد صنعتی و تولیدی در کشور به شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان برای دریافت مواد اولیه فوالدی، طبعا فعالیت این شرکت 

در مورد تامین کافی و به موقع این مواد به طور مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد 
واحدها تاثیر خواهد داشت و لزوم بازنگری در کیفیت و کمیت ارسال مواد اولیه از 

طرف این شرکت می تواند بسیاری از کارگاه های کوچک تا واحد های بزرگ صنعتی در 
کشور را از مرز ورشکستگی نجات دهد
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صنایع الستیکی سهند  یکه تاز صنعت  
»پسهند« به کام سهامداران پیش می رود

در صورتــی کــه صنایــع کشــور بــا تمــام ظرفیــت 

فعالیــت کننــد نیاز به 1۲ هزار تن تســمه نقاله دارند 

کــه در میــان شــرکت های تولیدکننــده ایــن محصول، 

شــرکت صنایع الســتیکی ســهند توان تولیــد و تامین 

نیمــی  از نیــاز کشــور را دارد. یکــی از معضــالت ایــن 

صنعــت، واردات محصوالت مشــابه به کشــور اســت 

کــه مطابق بــا قوانین و مقررات، بایــد جلوی واردات 

محصوالتــی کــه مشــابه آن در داخــل تولید می شــود 

گرفتــه شــود؛ امــا بــه دلیــل نظــارت ضعیــف در ایــن 

بخــش، محصــوالت وارداتــی در ایــن حــوزه، نیمــی از 

بــازار فــروش را از آن خــود کرده انــد. البتــه انتظــار 

مــی رود با توجه نگاه دولــت جدید به اقتصاد داخل، 

ضمــن رونــق تولیــد داخــل، حجــم واردات کاالهــای 

فــروش  افزایــش  شــاهد  و  یابــد  کاهــش  مشــابه 

تولیدکننــدگان داخلی بخصوص الســتیکی ســهند به 

سبب قدمت بیشتر و خطوط تولید به روز، باشیم.

صنایــع  شــرکت  کــه  مثبتــی  اقدامــات  از  یکــی 

الســتیکی ســهند در ســال جــاری در جهــت افزایــش 

میزان فروش و کســب حاشــیه سود بیشتر انجام داد 

ایــن اســت که حجــم بیشــتری از فروش مســتقیما به 

مصرف کنندگان ارائه شد. در حالی که در سال 1۳99 

بالــغ بــر 66 درصد از کل فروش شــرکت به نمایندگان 

فروش )فروش غیر مســتقیم( صورت گرفته بود، این 

نســبت در 6 ماهــه نخســت ســال 1400 بــه ۵۳ درصد 

تقلیل یافت و ســهم فروش مســتقیم افزایش یافت. 

بنابراین، شرکت با حذف واسطه ها در فرایند فروش، 

حاشــیه ســود اصلــی فــروش را روانــه جیــب خــود و 

سهامداران خود می کند.

ایــن شــرکت ضمــن آن کــه توانســته ســهم بــازار 

خــود را از صنایــع ســنگین افزایش دهــد، در نظر دارد 

از طریق راه اندازی ماشــین آالت جدید خریداری شــده 

و تولید تســمه نقاله ســیمی و ســایدوال، میزان و تنوع 

تولیــدات خــود را افزایــش دهد و به دنبال آن، شــاهد 

رشد بیش از پیش سهم بازار آن باشیم.

از  اولیــه یکــی دیگــر  بــه مــواد  دسترســی آســان 

مزیت هــای رقابتــی شــرکت صنایــع الســتیکی ســهند 

و  اصلــی  مالــک  اســت.  دیگــر  رقبــای  دو  بــه  نســبت 

ســهامدار عمده، شــرکت کربن ایران است و به همین 

جهــت، در تامیــن مــواد اولیــه نظیــر دوده، روغــن و 

کائوچوهــای مصنوعــی ریســک کمتــری را می پذیــرد و 

بــا نرخ هــای مناســب  نســبت به خریــد مواد مــورد نیاز 

خطوط تولید خود اقدام می کند.

ایــن شــرکت بــرای آن که ریســک ســوخت شــدن 

مطالبــات و دوره وصــول را کاهــش دهــد، اقــدام بــه 

اخــذ پیــش دریافت قبــل از تولیــد کاال می کند. همین 

موضــوع ســبب شــده تــا مطالبــات تجــاری در پایــان 

شــهریور ماه نســبت به ابتدای ســال، افزایش بســیار 

اندک 8 درصدی داشــته باشــد و شرکت مشکلی برای 

تامین سرمایه در گردش نداشته باشد. از طرف دیگر، 

عمده بدهی های شــرکت بابت ســود ســهام پرداختنی 

ســال 1۳99 بــه ســهامداران عمــده اســت کــه از ایــن 

حیــث نیــز ریســک عــدم پرداخــت مطالبات در ســطح 

پایینی قرار دارد. در نتیجه، نسبت سهم جاری به رقم 

1.16 رسیده و در وضعیت بسیار مطلوب قرار دارد.

شــرکت صنایع الســتیکی ســهند در 8 ماهه سال 

1400 موفــق شــد مقــدار تولیــدات خــود را نســبت بــه 

مــدت مشــابه ســال 1۳99 افزایــش دهــد و بــه تولیــد 

2۳44 تن محصول دســت یابد و با فروش 92 درصد 

تولیدات، به درآمد 2 هزار و 41 میلیارد ریالی رسید و 

رشد 61 درصدی درآمدها را به ثبت رساند. روند تولید 

و فــروش شــرکت در همــه ادوار، هــر ســال بیشــتر از 
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سال قبل از آن بوده و در اغلب موارد بیش از آن که 

تولید کند، فروش داشــته اســت که نشــان از سیستم 

فروش بسیار مناسب دارد. 
نرخ فروش تسمه نقاله که مهمترین و پردرآمدترین 
محصــول شــرکت محســوب می شــود، در دوره هــای مالــی 
اخیر رشــد فزاینده ای داشــته اســت؛ به گونه ای که از 12۷ 
میلیــون ریــال در هــر تــن در ســال 1۳9۵ بــه 69۵ میلیون 
ریــال در ســال مالــی 1۳99 رســید. در 8 ماهــه گذشــته از 
ســال 1400 نــرخ ایــن محصــول به طــور میانگیــن بــه 99۷ 
میلیــون ریــال رســیده کــه در کنــار افزایش میــزان تولید و 
فروش، شــتاب بیشــتری به روند درآمدزایی و سودســازی 

شرکت می دهد.
عملکرد مثبت شــرکت ســبب شــد تا با ثبت رشد 26 
درصــدی، مبلــغ ســود خالــص در یک نیمه از ســال به رقم 
مطلــوب ۵2۳ میلیــارد ریــال برســد. در تصویــر زیــر رونــد 
ســودآوری »پســهند« را مشــاهده می کنید که در دو سال 
اخیــر جهــش بلندی داشــته و برآوردها حاکی از آن اســت 
کــه در پایــان ســال 1400 نیــز ایــن رونــد رو به رشــد تداوم 
خواهــد داشــت و مبلغــی بیش از یک هــزار و ۳00 میلیارد 

ریال سود شناسایی شود.
ســال های  در  »پســهند«  مناســب  عملکــرد  نتیجــه 
فعالیــت، ثبت 820 میلیارد ریال ســود انباشــته اســت که 
بیش از دو برابر ســرمایه اسمی اســت. بنابراین، عالوه بر 
ایــن کــه خیــال ســهامداران از تقســیم مناســب در مجامع 
ســالیانه راحــت اســت، قدرت افزایش ســرمایه شــرکت از 

این محل جذاب نیز باال است.
نیــم نگاهی به نســبت های مالی بیانگر آن اســت که 
ایــن شــرکت در صنعــت و حــوزه خــود یکه تــازی می کنــد و 
باالتر از ســایر شــرکت های هم گروه خود ایســتاده اســت. 
در آخریــن ســال مالی، حاشــیه ســود خالــص 44 درصدی 
را تجربــه کــرد و بــازده دارایی هــای شــرکت حــدود دو برابر 
صنعت و بازده حقوق صاحبان سهام باالتر از یک است. 
»پســهند« در بازار ســرمایه نیز عملکــرد قابل قبولی 
داشــته و ســهامداران و ســرمایه گذاران خــود را راضی نگه 
داشــته اســت. بررســی ها بیانگر آن است که این سهم در 
بــازه زمانــی ۵ ســاله، بازدهــی خیره کننــده 914 درصدی را 

عایــد ســهامداران و همراهــان خود کرده و در حال حاضر، 
نســبت بــه قیمت هــای ســال 1۳98 همچنان ســهامداران 
در ناحیــه ســبز ســود قرار دارنــد و 282 درصد بر ســرمایه 
آن ها افزوده شــده اســت. در یک ســاله اخیر نیز که بازار 
سهام کشور سقوط آزاد داشت و بسیاری از سهم ها افت 
قیمــت بیــش از ۵0 درصــدی داشــتند، این ســهم به کمک 

ســهامدار عمــده و حقوقی هــای خــود توانســت بــر کلیــات 
روند بازار غلبه کند و زیان چندان سنگینی به سهامداران 
تحمیــل نشــد. بــا توجه بــه پیش بینــی بهبود اوضــاع بازار 
ســرمایه در ادامــه ســال، انتظــار مــی رود »پســهند« رونــد 
صعــودی پرشــتابی را آغــاز کند و همانند ســالیان گذشــته 

جز شرکت های پربازده بورس لقب بگیرد.
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افزایش توان سودآوری شرکت فوالد ارفع 
شناســایی  و  غیرعملیاتــی  هزینه هــای  حــذف  بــا 

درآمد، حاشــیه ســود خالص شــركت فوالد ارفع از ۲8 

درصــد بــه 3۲ درصــد افزایــش یافتــه كــه نشــان دهنده 

افزایش توان سودآوری شركت طی این دوره و نسبت 

به فصل گذشته است.

شركت آهن و فوالد ارفع در تاریخ 6 اسفند 1۳8۳ 

به صورت شــركت ســهامی خاص تأســیس و طی شماره 

24229۵ در اداره ثبــت شــركت ها و مالكیــت صنعتــی 

تهران به ثبت رسیده است. بر اساس تصمیمات مجمع 

عمومی فوق العاده مورخ ۷ دی 92 نوع حقوقی شــركت 

از ســهامی خــاص بــه ســهامی عــام تغییــر و در تاریــخ 10 

اســفند همــان ســال طــی نامــه شــماره 2۵8488/121 

در   112۳6 شــماره  بــه  بهــادار  اوراق  بــورس  ســازمان 

فهرست شركت های ثبت شده در آن سازمان درج شده 

اســت. همچنین شــركت در تاریخ 21 اســفند 92 با نماد 

معامالتــی »ارفــع« در فهرســت شــركت های بــازار دوم 

فرابورس به ثبت رســیده و عرضه اولیه ســهام در تاریخ 

28 اســفند انجام شــده اســت. قابل ذكر اســت طی یک 

سال گذشته با وجود نوسانات ایجاد شده در بازار، این 

ســهم امــا ارزش خــود را حفظ کرده و رونــدی صعودی را 

طی کرده اســت، چنانكه بر اســاس قیمت 890.14 ریال 

حال حاضر، رشدی ۳۵ درصدی داشته است .البته این 

رشــد بــا در نظر گرفتن ســود نقــدی 2.200 ریالی مربوط 

به سال 99 است. 

عملكرد شركت طی سال جاری: 

بر اســاس گزارش فعالیت ماهانه مهر، طی ۷ ماهه 

نخســت ســال جاری شــركت موفق به تولید 410.1۷ هزار 

تن آهن اســفنجی و بیش از 409 هزار تن شــمش فوالد 

شــده اســت كه نسبت به دوره مشابه سال قبل با تولید 

4۷۷ هــزار تــن شــمش، كاهشــی 4.14 درصــدی داشــته 

اســت. البته الزم به ذكر اســت طی تیر و همچنین مرداد 

بــا توجــه بــه محدودیت های ناشــی از قطع برق، بخشــی 

از تولیــدات شــركت با توقف مواجــه و این موضوع باعث 

عقب افتادگــی تولیــد نســبت به ســال قبل شــده اســت؛ 

چنانكه میانگین تولیدات ماهانه شركت طی سال جاری و 

بدون در نظر گرفتن تیر و مرداد)۵ماهه(، بیش از ۷0.9۵ 

هزار تن محاســبه شــده كه نســبت به دوره مشــابه سال 

قبــل با میانگین تولیــد 6۷.۷ هزار تن محصــول، افزایش 

4.8 درصدی را نشان می دهد. مجموع تولید طی مهر نیز 

بیش از 9.۷1 هزار تن بوده كه نسبت به شهریور افزایش 

۳8.9 درصدی و نســبت به میانگین ماهانه دوره 6 ماهه 

گذشته، افزایشی 28 درصدی داشته است . 

نیــز طــی ۷  فــوالدی  فــروش شــمش  مجمــوع 

ماهــه ســال جــاری با توجه بــه كاهش تولید ناشــی 

از قطعــی بــرق، بــا كاهش 6.1۷ درصدی نســبت به 

دوره مشــابه ،۷.۳66 هزار تن گزارش شــده اســت. 

مجمــوع فــروش شــركت طــی مهــر نیــز بــا توجــه به 

سیاســت های شركت ،46.2۵ هزار تن عنوان شده 

كــه نســبت بــه شــهریور كاهــش 2۵.6 درصــدی و 

نســبت به میانگیــن ماهانه، كاهش 2.۵۵ درصدی 

را نشان می دهد. 

تركیب سهامداران: 

شــركت فــوالد ارفــع در حــال حاضــر یكی از شــركت های 

وابســته به شــركت معدنی و صنعتی چادرملو )كچاد( اســت 

و 44.1 درصد از ســهام آن در اختیار این شــركت قرار دارد. از 

دیگر سهامداران اصلی، شركت سرمایه گذاری توسعه معادن 

و فلزات )ومعادن( با مالكیت مســتقیم 0۵.20 درصد اســت. 

تركیب سهامداران عمده شركت فوالد ارفع بر اساس آخرین 

تغییرات تا تاریخ 4 آبان، به صورت جدول زیر بوده است:   

روند ارزش سهام شركت در بازار و حجم معامالت آن طی یک سال گذشته به صورت زیر است:

درصد  سهم  سهامداران 

 44.10  B 5 شركت معدنی و صنعتی چادرملو )سهامی عام( 

 20.05  B 2 شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات )سهامی عام( 

 17.43  B 2 شركت كارخانجات نوردلوله یاران )سهامی خاص( 

 4.36  M 524 شركت سرمایه گذاری ملی ایران )سهامی عام( 

 1.47  M 177 شخص حقیقی 

 1.23  M 149 شخص حقیقی 

دوره یک ماهه مهر 1400  دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1400  شرح 

درآمد فروش  نرخ فروش  فروش  تولید  درآمد فروش  نرخ فروش  فروش  تولید  واحد  نام محصول 

 0  0  0  193  0  0  0  409،975 تن   ) DRI ( آهن اسفنجی

 3،349،062  131،547،272  25،459  71،912  26،909،815  127،460،970  211،122  337،090 تن  شمش فوالدی )داخلی( 

 0  0  0  0  17،253،393  132،593،973  130،122  0 تن  شمش فوالدی )صادراتی( 

 3،349،062  131،547،272  25،459  72،105  44،163،208  260،054،943  341،244  747،065 جمع   

میزان تولید و فروش شركت طی 

دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 

و همچنین تولید و فروش طی 

یک ماهه مهر، به صورت جدول 

زیر است: 
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بــا افزایــش صــادرات ، ســهم درآمــدی فــروش صادراتــی 

نیــز از 6.۷ درصــد در دوره مشــابه ســال قبــل بــه ۳6.۳ درصــد 

افزایــش یافتــه اســت كــه بــا توجــه بــه نــرخ باالتــر آن نســبت 

برابــر،  تمــام شــده  بهــای  بــه  توجــه  بــا  و  داخلــی  فــروش  بــه 

 ایــن موضــوع باعــث افزایــش حاشــیه ســود ناخالــص شــركت 

شده است. 

بــا افزایــش نــرخ دالر طــی یــک ســال گذشــته و همچنیــن 

افزایش نرخ فوالد در بازارهای جهانی، نرخ فروش شــركت نیز 

روندی صعودی و مثبت را طی کرده چنانكه میانگین نرخ فروش 

طی ســال جاری ۵۷.129 میلیون ریال به ازای هر تن محاســبه 

شده كه نسبت به دوره مشابه، افزایشی 2.88 درصدی داشته 

اســت. میانگیــن نــرخ فــروش محصــوالت طــی مهــر نیــز ۵.1۳1 

میلیون ریال گزارش شــده كه در مقایســه با شــهریور، كاهشی 

1.9 درصــدی ولــی در مقایســه بــا میانگیــن 6 ماهــه، افزایشــی 

1.6 درصدی را نشان می دهد. با افزایش نرخ فروش محصوالت 

و بــا وجــود كاهش مقداری فروش، مجموع درآمد شــركت طی 

۷ ماهــه ســال جــاری، با رشــدی ۵۵.1 درصدی نســبت بــه دوره 

مشــابه ســال قبل، مبلغ ۵.4۷ هزار میلیارد ریال گزارش شــده 

اســت. درآمــد فــروش شــركت طی مهر امــا ۳۵.۳ هــزار میلیارد 

ریال عنوان شــده اســت كه نســبت به شــهریور كاهشی ۳.۳2 

درصدی را نشان می دهد. 

سودآوری شركت طی سال جاری: 

طــی صورت هــای مالــی حسابرســی نشــده منتهــی بــه ۳1 

شهریور، شركت فوالد ارفع سود دوره شش ماهه نخست سال 

را بــا ســرمایه 12 هــزار میلیــارد ریال ،1.11۷ ریال به ازای هر ســهم 

گزارش کرده اســت كه نســبت به دوره مشــابه ســال قبل با سود 

خالص 998 ریال و با ســرمایه 9 هزار میلیاردریال، افزایشــی ۵1 

درصدی ســودآوری را نشان می دهد. درآمدهای عملیاتی شركت 

طــی ایــن دوره بــا رشــد ۷2 درصدی نســبت به دوره مشــابه مبلغ 

16.44 هــزار میلیــارد ریــال و بهــای تمام شــده آن نیز با رشــد 8۳ 

درصــدی مبلــغ 6۳0.۳0 هــزار میلیــارد ریــال گــزارش شــده اســت 

چنانكه با افزایش ســریعتر هزینه ها، سود ناخالص رشدی كمتر 

و ۵1 درصدی را تجربه و مبلغ ۵۳.1۳ هزار میلیارد ریال محاسبه 

شــده اســت. در ادامه اما با رشــد 64 درصدی هزینه های اداری، 

عمومی و فروش از 218.۳ میلیارد ریال در دوره مشــابه به ۳۵۷ 

میلیــارد ریــال و همچنیــن افزایش 14.۳ برابری ســایر هزینه های 

عملیاتــی از 11۳.۵ میلیــارد ریــال بــه 6۳.1 هــزار میلیــارد ریال و با 

وجود كاهش ۷0 درصدی سایر درآمدها از ۳.۳ هزار میلیارد ریال 

به 8.998 میلیارد ریال )تغییرات ناشــی از تغییرات ســود و زیان 

تسعیر ارز است(، سود عملیاتی شركت مبلغ ۵۵.12 هزار میلیارد 

ریال گزارش شده كه نسبت به دوره مشابه تنها ۵ درصد افزایش 

داشــته اســت. درنهایت اما با كاهش 11 درصدی هزینه های مالی 

از ۳.229 میلیــارد ریــال در دوره مشــابه به 1.20۵ میلیارد ریال و 

همچنین افزایش 1۳۳ درصدی درآمد سرمایه گذاری ها از 6.4۳۷ 

میلیــارد ریــال بــه بیــش از یــک هــزار میلیــارد ریــال از محل ســود 

سپرده های بانكی و تبدیل ۳.22 هزار میلیارد ریال هزینه تحت 

ســرفصل ســایر هزینه های غیرعملیاتی و متفرقه از دوره مشــابه 

بــه 68.۷ میلیــارد ریــال درآمــد و از محل كاهش زیان تســعیر ارز 

پســت بــرق شــركت، ســود خالــص با رشــدی ۵1 درصدی نســبت 

بــه دوره مشــابه، مبلــغ 4۳.1۳ هزار میلیارد ریال محاســبه شــده 

اســت. روند ســودآوری شــركت طی ســه ماهه دوم و نســبت به 

سه ماهه گذشته آن صعودی و مثبت بوده و درآمدهای عملیاتی 

شركت با رشدی 64 درصدی گزارش شده است. با این حال بهای 

تمام شــده فروش اما رشــدی بیشتر و 6۷ درصدی را تجربه کرده 

است كه این موضوع باعث رشد كمتر سود ناخالص شده است. 

این موضوع همچنین باعث كاهش حاشیه سود ناخالص از ۳1 

درصد در ســه ماهه نخســت ســال به ۳0 درصد شده كه كاهش 

توان شركت در خلق سود از هر ریال فروش را نشان می دهد. از 

طرفی اما با افزایش بیشتر سایر درآمدهای عملیاتی و رشد كمتر 

هزینه ها، حاشــیه ســود عملیاتی شــركت روندی صعودی را طی 

کــرده و از 26 درصد در ســه ماهه نخســت بــه ۳0 درصد افزایش 

یافتــه اســت. در نهایــت نیــز بــا حــذف هزینه هــای غیرعملیاتی و 

شناســایی درآمــد، حاشــیه ســود خالــص شــركت از 28 درصد به 

۳2 درصد افزایش یافته كه نشان دهنده افزایش توان سودآوری 

شركت طی این دوره و نسبت به فصل گذشته است. 

اطالعات تولید و فروش شركت طی هفت ماهه منتهی به 30 مهر و همچنین دوره مشابه سال گذشته آن نیز به صورت جدول زیر ارائه شده است: 

عملكرد 7 ماهه شركت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 

بر اســاس اطالعات جدول فوق، طی ســال جاری نرخ فروش محصول صادراتی شــركت نسبت به 

نرخ فروش داخلی با سرعت بیشتری رشد نموده است و با توجه به نرخ فروش باالتر محصوالت 

صادراتی نســبت به فروش داخلی، شــركت به ســمت افزایش هرچه بیشــتر صادرات حركت کرده 

است؛ چنانكه سهم فروش صادراتی از سبد محصول شركت از 8 درصد در دوره مشابه سال قبل 

به 3۵.۵ درصد افزایش یافته است. 

دوره 7 ماهه منتهی به 30 مهر 1400  دوره 7 ماهه منتهی به 30 مهر 1399  شرح 

درآمد فروش  نرخ فروش  فروش  تولید  درآمد فروش  نرخ فروش  فروش  تولید  واحد  نام محصول 

 0  0  0  410،168  0  0  0  487،771 تن   ) DRI ( آهن اسفنجی

 30،258،877  127،900،706  236،581  409،002  28،583،645  69،848،750  409,222  477،015 تن  شمش فوالدی )داخلی(

 17،253،393  132،593،973  130،122  0  2،052،540  57،502،171  35،695  0 تن  شمش فوالدی )صادراتی(

 47،512،270  129،566،079  366،703  819،170  30،636،185  68،858،203  444،917  964،786 جمع   

درآمد فروش  نرخ فروش  فروش  تولید  نام محصول 

 0%  0%  0%  -16% ) DRI ( آهن اسفنجی

 6%  83%  -42%  -14% شمش فوالدی )داخلی( 

 741%  131%  265%  0% شمش فوالدی )صادراتی(

 55%  88%  -18%  -15% جمع 

درآمد فروش  مقدار فروش  بازار فروش 
محصوالت 

سال جاری  دوره مشابه  سال جاری  دوره مشابه 

 63.7%  93.3%  64.5%  92.0% داخلی 

 36.3%  6.7%  35.5%  8.0% صادراتی 
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ادعای پوشالی تولید داخلی ماشین آالت معدنی
بــه  معدنــی  ماشــین آالت  واردات  کــه  سالهاســت 

بهانه تولید داخلی آن با بحران مواجه است و با تبادل 

نظرهای بسیار قول واردات محصوالت دست دوم داده 

شــده اســت. این در حالی اســت که عمر مفید ماشــین 

آالت معدنــی تنهــا پنــج ســال اســت و در واقــع واردات 

ایــن ماشــین آالت نیــز کاری از پیش نمی برد. همچنین 

شرکت های داخلی توان تولید ماشین آالت سایز بزرگ 

را ندارد و تنها با ادعای تولید، دست فعاالن این حوزه را 

برای کار بسته است. در این راستا گفت و گویی داشته 

ایــم بــا عبدالرضا صالحی، دبیر انجمــن تولیدكنندگان و 

واردكنندگان ماشین آالت سنگین معدنی، ساختمانی و 

راهسازی که در ادامه می خوانید؛

با توجه به صحبت های مطرح شــده در زمینه 

تحویل ماشین آالت معدنی ساخت داخل. آیا این روند 

نتایجی نیز به همراه داشته است؟

تحویــل ماشــین آالت معدنــی به مشــتریان یک ادعا 

اســت؛ چرا این ادعاها راســتی آزمایی نمی شــود. از طرفی 

راه واردات را بســته اند و همه رســانه ها را پر کرده اند که 

هپکــو ماشــین آالت معدنــی تولیــد می کند. ایــن در حالی 

اســت کــه هپکــو تنهــا ماشــین آالت معدنی ســایز کوچک 

تولید می کند و ماشین آالت بزرگ معدنی که ادعا می کند 

تاکنون تولید نکرده اســت. تنها می گوید در برنامه تولید 

داریــم امــا نیــاز معــادن این ســایز ماشــین آالت نیســت و 

نمی تواننــد برنامــه تولیــد خــود را عقب بیندازنــد تا هپکو 

خود را به تولید برساند.

جلوگیری از فعالیت معادن برای تولید ماشین آالت 

پیچیده تــر  را  معــادن  وضــع  تنهــا  هپکــو،  در  معدنــی 

می کنــد. هپکــو درگیــر مشــکالت تامیــن حقــوق پرســنل 

خــود اســت امــا ایــن را نبایــد معــادن خصوصــی و حتــی 

معــادن خصولتــی بپردازند چرا که معــادن بزرگ هم باید 

پاســخگوی سهامداران خود باشند و برنامه تولید خود را 

نمی توانند به تعویق بیندازند. از ســوی دیگر از معدن دار 

پــول ماشــین آالت را می گیرنــد و یــک ســال دیگر ماشــین 

را تحویــل می دهنــد. این درحالی اســت که معدن دار نیاز 

دارد ماشــین آالت مورد نیازش را زودتر و البته ســر وقت 

تحویل بگیرد.

 اکنون شرایط واردات ماشین آالت معدنی به 

چــه صــورت پیش می رود؟ آیا همچنان مشــکالتی ســر 

راه آن وجود دارد؟

در حال حاضر بیشترین واردات ماشین آالت معدنی 

از کــره، کوماتســو ژاپــن، ولــوو ســوئد و چیــن صــورت می 

گیــرد. ماشــین آالت معدنــی دســت دوم هم توســط خود 

معــدن داران وارد می شــود. در ایــن میــان مصوبــه دولــت 

برای ممنوعیت نقل و انتقال مالکیت ماشین آالت دست 

دوم تــا ۵ ســال جلــوی داللــی واردکننــدگان ماشــین آالت 

دست دوم معدنی را گرفت.

تولیــد داخــل ماشــین آالت ســبک بــا اتــکای واردات 

قطعــات بــا کیفیــت پاییــن از چین که حتــی از نظر تعداد 

جوابگــوی نیــاز داخــل نیســت معــادن را دچــار مشــکالت 

جــدی کــرده اســت. خــودرو هــم نیســت کــه بگوییــم اگــر 

وارد نشــود مــردم دوچرخــه ســوار می شــوند بلکــه بخش 

باالدست تولید در کشور می خوابد و متوقف می شود.

چنــد ســال پیش به دنبال اعتــراض کارکنان هپکو و 

در زمان صدارت آقای آخوندی در وزارت راه و شهرسازی 

قــرارداد ســه جانبــه ای بــا هپکــو منعقــد شــد کــه 2400 

ولــی فقــط  را بســازند  دســتگاه ماشــین آالت راهســازی 

توانستند زیر 100 دستگاه تحویل بدهند چون نتوانستند 

قطعات مورد نیاز این دستگاه ها را وارد کنند. البته خود 

هپکو نیز واردکننده اســت تولیدمان نیاز به واردات دارد 

در هیچ کجای دنیا تولید بدون واردات معنی ندارد حتی 

بزرگترین تولیدکنندگان خودشان واردکننده هم هستند.

 با توجه به برنامه صادرات و درامدزایی معدن 

بــه جای نفت برای کشــور و مشــکالتی کــه در این حوزه 

وجود دارد. به نظر شــما آیا برنامه جایگزینی معادن به 

جای درآمدهای نفتی قابل تحقق است؟

بــا باالبــردن هزینــه تولیــد در بخــش معدنــی برنامه 

جایگزینــی معــدن بــه جای نفت محقق نمی شــود. منافع 

ملــی همیشــه بــا تاکیــد بر تولیــد داخل محقق نمی شــود 

بلکــه در گــرو تامیــن نیاز تولید داخل اســت. البته ما هم 

معتقد به قدرت گرفتن هپکو و بازگشت به وضعیت قبل 

هســتیم امــا در زمانــی کــه تعامــل بــرای واردات قطعــات 

مورد نیازش با خارج به میزان کافی وجود داشــته باشــد 

نــه بــه ایــن شــکل و وضعیــت که معلوم نیســت چیســت 

و قــرار اســت چــه باشــد و تنهــا با پشــتوانه طــرح کاغذی 

 جلــوی واردات ماشــین آالت معدنــی و کار معــادن گرفتــه 

شود.

بــرای بهبــود وضعیــت تولیــد  پیشــنهاد شــما   

داخلی این ماشین آالت چیست؟

 بهتر است، تولید ماشین آالت معدنی بین شرکت های 

با باالبردن هزینه تولید در بخش 

معدنی برنامه جایگزینی معدن به 

جای نفت محقق نمی شود. منافع ملی 

همیشه با تاکید بر تولید داخل محقق 

نمی شود بلکه در گرو تامین نیاز تولید 

داخل است



2۷

داخلی تقســیم شــود که برای معادن ماشــین آالت کوچک 

مقیاس تولید کند و در عوض تعرفه ماشین آالت بزرگ را به 

جای ۵ درصد به 10 درصد افزایش دهند و ۵ درصد اضافه را 

به تولیدکنندگان دهند یا تعرفه ماشین آالت کوچک معدنی 

را بــه جــای 2۵ درصــد ۳۵ درصــد کنند اما جلــوی واردات را 

نبندنــد. ماشــین آالتی که قرار اســت در معــادن کار کند نه 

اینکه در خیابان بچرخد و دور دور کنند. 

بــا جلوگیــری از واردات ماشــین آالت معدنــی 

تاکنــون چیــزی بــه نفــع هپکــو یــا ســایر تولیدکننــدگان 

ماشــین آالت معدنــی تغییــر نکــرده و ایــن صنایــع رشــد 

نکرده اند همانگونه که با ممنوعیت واردات خودروهای 

ســبک و ســواری ارتقــای تولیدات خودروســازان کشــور 

اتفــاق نیفتــاده و کل جریــان هــم به ضــرر مصرف کننده 

بــوده اســت. چــون تیــراژ تولید پایین اســت قیمت تمام 

شــده تولیــد بــاال مــی رود. در حالــی کــه واردات برخــی 

قطعــات ماشــین آالت از چین ۵0درصــد ارزانتر از تولید 

آن در داخــل اســت پــس چــرا اصــرار بــر تولیــد تمامــی 

قطعات داریم؟

تولیــد ایــن قطعات بایــد با تورمی 40 تــا ۵0درصدی 

مبــارزه کنــد درصورتــی کــه در همــه جــای دنیــا تــورم و 

قیمت ها ثابت است. می توانیم با واردات این قطعات به 

تولید کمک کرده و اجازه بدهیم تولید در تیراژی باالتر و 

قیمت ارزانتر در داخل اتفاق بیفتد. مدت 2 ســال اســت 

واردات ماشین آالت معدنی به کمتر از 10 درصد کاهش 

یافتــه اســت چراکــه بــا توجه بــه ارزبــری آن هــا و از لحاظ 

ســرمایه و عدد ارزش افزوده ای که دارد توجیه اقتصادی 

خوبی ندارد.

بســیاری بر این باورند که ایران مقصد ماشین 

آالت معدنی دســته دوم شــده اســت. نظر شــما در این 

باره چیست؟

غیــر  دوم،  دســته  معدنــی  آالت  ماشــین  واردات 

کارشناســی اســت و پس از اینکه مدتی کار می کنند نیاز 

بــه تعمیــرات دارند و چون هزینه تعمیر آن ها باال اســت 

و یــا امــکان تعمیــر آن ها در کشــور، وجود نــدارد به آهن 

قراضه تبدیل و بال استفاده می شوند.

آالت  ماشــین  واردات  خصــوص  در  کشــور   

معدنی با چه مشکالتی روبرو است و آیا امکان واردات 

ماشین آالت معدنی، وجود دارد؟ 

در حــال حاضــر، واردات ماشــین آالت معدنــی بــه 

کشــور بــا دو مشــکل اساســی روبــرو اســت؛ یکــی از ایــن 

مشــکالت مربــوط بــه بخشــنامه هــا و مقرراتی اســت که 

مانــع ورود ماشــین آالت معدنــی بــه کشــور می شــود که 

این بخشــنامه ها مربوط به وزارت صمت و بانک مرکزی 

اســت و دیگر مشــکل مربوط به عدم تقاضای بازار اســت 

که با توجه به گران شدن ماشین آالت معدنی و افزایش 

نرخ ارز، تقاضا برای واردات ماشین آالت معدنی کاهش 

یافته است.

افزایش نرخ ارز باعث شده که متقاضیان نسبت به 

خرید ماشــین آالت معدنی جدید اقدام نکنند مگر اینکه 

نمایندگی های ماشین آالت معدنی بتوانند با کمک بانک 

مرکــزی شــرایطی را برای متقاضیــان فراهم کنند تا آن ها 

بتواننــد بــرای خرید ماشــین آالت اقــدام کننــد. در زمینه 

واردات ماشین آالت معدنی در خصوص ثبت سفارش و 

بروکراســی اداری از طریق وزارت صمت با مشــکل روبرو 

هستیم

 عمر مفید ماشین آالت معدنی چقدر است و 

اگر قرار باشــد این ماشــین االت دســت دوم وارد شــود 

صرفه اقتصادی دارد؟

عمــر مفیــد ماشــین آالت معدنــی، ۵ ســال اســت و 

پس از این مدت به تعمیر نیاز دارند و هزینه تعمیرات و 

نگهداری ماشــین آالت معدنی بســیار باال اســت و عالوه 

بر این، تعمیرات آن ها زمان بر است؛ بنابراین، بایستی 

ماشــین آالت معدنی جدید و نو جایگزین آن ها شــوند. 

کشــورهای پیشــرفته، بــه این موضوع توجــه دارند و پس 

از ۵ ســال، ماشــین آالت جدید را جایگزین ماشین آالت 

قدیمی می کنند و ماشــین آالت قدیمی را به کشــورهای 

دیگر می فرســتند که ایران یکی از کشــورهایی اســت که 

مقصــد واردات ماشــین آالت معدنــی دســته دوم دیگــر 

کشــورها است.واردات ماشــین آالت معدنی دسته دوم، 

غیــر کارشناســی اســت و ایــن ماشــین آالت، وقتی که به 

کشــور وارد می شــوند و پس از اینکه مدتی کار می کنند 

نیــاز بــه تعمیــرات دارنــد و چــون هزینه تعمیــر آن ها باال 

اســت و یا امکان تعمیر آن ها در کشــور، وجود ندارد به 

آهن قراضه تبدیل و بال استفاده می شوند.

 آیــا موانــع دیگــری بــرای واردات ماشــین آالت 

معدنی وجود دارد؟

موضــوع دیگری که مانع ورود ماشــین آالت معدنی 

به کشور می شود مربوط به موضوع تحریم های ظالمانه 

آمریــکا اســت کــه نقــل و انتقــال پول را با مشــکل مواجه 

کرده اســت. کشــورهای ثالث برای واردات ماشــین آالت 

معدنــی نــو بــه ایران همــکاری الزم را دارنــد و حتی از کره 

جنوبی و کشــورهای اروپایی امکان واردات ماشــین آالت 

معدنــی وجــود دارد ولــی در زمینــه انتقــال پول بــه آنها با 

مشکل روبرو هستیم.

در زمینــه واردات ماشــین آالت معدنــی در خصوص 

ثبت ســفارش و بروکراســی اداری از طریق وزارت صمت 

با مشکل روبرو هستیم و اگر قصد واردات ماشین آالت 

معدنی به کشــور، داشــته باشیم باید مجوز عدم ساخت 

در داخل کشور گرفته شود.

خرید ماشین آالت معدنی، سفارشی هستند و یک 

وارد کننــده، بایــد به کارخانه تولیدی ســفارش بدهد و تا 

آن کارخانــه، ماشــین آالت معدنــی را بســازد و از طریــق 

کشــتی به ایران آورده شــود و مدتی هم در گمرک بماند 

تــا ترخیــص شــود یــک پروســه زمانبــر اســت و در همیــن 

مــدت قیمــت ماشــین آالت معدنی با توجه به نوســانات 

نــرخ ارز در کشــور، افزایش می یابــد و نمایندگی ها مابه 

التفــاوت قیمــت ماشــین آالت را از متقاضی در خواســت 

مــی کننــد. بعضــی اوقات متقاضیــان، حاضر بــه پرداخت 

مابه التفاوت قیمت نیســتند و این موضوع مشــکالتی را 

بوجود می آورد.

در زمینــه واردات ماشــین آالت معدنــی در خصوص 

تخصیص ارز توســط بانک مرکزی، مشــکالتی وجود دارد 

و ماشــین آالت معدنــی توســط بانــک مرکــزی، بعنــوان 

یــک کاالی اساســی و اســتراتژیک قلمــداد نمــی شــود و 

ماشــین  واردات  بــه  ارز  تخصیــص  بــرای  مرکــزی  بانــک 

آالت معدنــی در انتهــای صــف بــه آن هــا ارز تخصیــص 

مــی دهــد در صورتی که ماشــین آالت معدنــی می توانند 

بــرای کشــور ارزآوری داشــته باشــند. چــون بــا کمــک این 

بخــش  در  موجــود  مشــکالت  تــوان  مــی  آالت  ماشــین 

معــادن کشــور را برطــرف کــرد و محصوالت معدنــی را به 

 خارج از کشــور صادر کرد که این موضوع باعث ارز آوری 

می شود.

در زمینه واردات ماشین آالت معدنی 

در خصوص ثبت سفارش و بروکراسی 

اداری از طریق وزارت صمت با مشکل 

روبرو هستیم و اگر قصد واردات 

ماشین آالت معدنی به کشور، داشته 

باشیم باید مجوز عدم ساخت در 

داخل کشور گرفته شود
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انداز انجمن جهانی فوالد از میزان  آخرین چشم 
تقاضا تا سال ۲0۲۲

  مترجم : مهسا نجاتی

انجمن جهانی فوالد به تازگی چشم انداز کوتاه  مدت خود 

را تا پایان سال ۲0۲1 و ۲0۲۲ منتشر کرده است. انجمن جهانی 

فوالد پیش  بینی کرده اســت که تقاضای فوالد پس از افزایش 

0.1 درصــدی در ســال ۲0۲0 ، تــا پایــان ســال ۲0۲1، 4.۵ درصد 

رشد کند و به هزار و 8۵۵.4 میلیون تن برسد.

تقاضــای فــوالد در ســال 2022 بــا افزایــش 2.2 درصدی به 

هــزار و 896.4میلیــون تــن خواهــد رســید. در پیــش  بینی کنونی 

فرض می شــود که با پیشــرفت واکسیناســیون در سراسر جهان، 

شــیوع ســویه های کووید-19 کمتر از موج های قبلی آسیب  رسان 

و مخرب خواهد بود.

آقــای ال رمیتــی، رییــس کمیتــه اقتصــادی انجمــن جهانــی 

فــوالد، در اظهــار نظــر خــود در خصــوص ایــن چشــم انداز گفت : 

“ســال 2021 شــاهد بهبود قوی تر از حد انتظار در تقاضای فوالد 

بوده که منجر به تجدید نظر ما در پیش بینی انجام شــده، برای 

تمام نقاط جهان به جز چین شــده اســت. با توجه به این بهبود 

چشمگیر، انتظار می رود تقاضای جهانی فوالد به غیر از چین در 

سال جاری زودتر از حد انتظار به سطح پیش از بیماری همه گیر 

بازگردد.”فعالیت هــای تولیــدی قــوی بــه همــراه افزایــش تقاضای 

ســرکوب شــده، مهم ترین عامل است. اقتصادهای توسعه یافته 

نسبت به اقتصادهای در حال توسعه، عملکردی بهتر از انتظارات 

ما داشــته اند که نشــان دهنده فواید نرخ باالی واکسیناســیون و 

اقدامــات حمایتــی دولت اســت. در اقتصادهای نوظهــور، به ویژه 

در آســیا،روند بهبودی به واســطه افزایش موارد ابتال به ویروس 

کرونا مختل شده است.

در حالــی کــه بهبــود بخــش تولیــد در برابر موج هــای جدید 

عفونــت همچنــان مقاوم تــر از حد انتظــار بــوده، محدودیت های 

ســمت عرضه، منجر به افت روند بهبود در نیمه دوم ســال شــد 

و از بهبــود قوی تــر در ســال 2021 جلوگیــری کــرد. امــا بــا میــزان 

زیــاد ســفارش های عقــب افتــاده به همــراه بازســازی موجودی ها 

و پیشــرفت بیشــتر در رونــد واکسیناســیون در کشــورهای در 

حــال توســعه، مــا انتظار داریم کــه تقاضای فوالد در ســال 2022 

بهبود یابد.تداوم افزایش تورم، پیشــرفت کند واکسیناســیون در 

کشورهای در حال توسعه و افت سرعت رشد چین، در مجموع 

خطراتی را برای این پیش بینی ایجاد کرده است.

  چین

اقتصاد چین، روند بهبود قوی خود را از سال 2020 تا اوایل 

2021 حفــظ کــرد. بــا ایــن حــال، ســرعت آن از مــاه ژوئــن کاهش 

یافتــه اســت. از مــاه جــوالی، نشــانه هایی از کاهــش ســرعت در 

بخش هایی که از فوالد استفاده می کنند مشاهده شده که منجر 

بــه افت منفی 1۳.۳درصدی رشــد تقاضای فــوالد در ماه جوالی و 

سپس منفی 18.۳درصد در ماه آگوست شده است. این کاهش 

شــدید، به عواملی مانند شــرایط جوی نامساعد اخیر و موج های 

کوچــک ابتــال بــه کووید-19 در تابســتان ســال جاری نســبت داده 

می شود، با این حال، دالیل اساسی تر از جمله افت سرعت رشد 

بخش امالک و مستغالت و کاهش تولید فوالد به واسطه دولت، 

عمدتــا باعث این وضعیت شــده اســت. فعالیت بخــش امالک و 

مستغالت به دلیل اقدامات سختگیرانه دولت در خصوص تامین 

مالی توسعه دهندگان این بخش که در سال 2020 معرفی شد، 

تضعیف شــده اســت. در همین حال، ســرمایه گذاری زیرساختی 

به دلیل نقصان فرصت های ســرمایه گذاری و محدودیت توانایی 

مالــی دولــت محلــی، افزایش نیافته اســت. عالوه بــر این، بهبود 

قوی تولید در سراسر جهان، باعث افت بازار صادرات شده است.

بــا تــداوم رونــد منفــی در بخش امالک و مســتغالت، رشــد 

تقاضــای فــوالد چیــن بــرای مــدت باقی مانــده ســال 2021 منفی 

خواهد بود. در نتیجه، در حالی که مصرف ظاهری فوالد از ژانویه 

تــا آگوســت هنــوز مثبــت 2.۷درصــد اســت، انتظــار می رود رشــد 

تقاضــای کلــی فوالد تــا پایان ســال 2021 به میــزان منفی 1درصد 

کاهــش یابــد.از آنجــا کــه بخــش امالک و مســتغالت در راســتای 

موضــع سیاســت دولــت در خصــوص تعادل مجــدد و حفاظت از 

محیط زیســت همچنــان دچــار رکود خواهــد بود، انتظــار نمی رود 

تقاضــای فــوالد در ســال 2022 رشــدی داشــته باشــد. برخــی از 

فعالیت های ذخیره سازی مجدد ممکن است از استفاده ظاهری 

فوالد حمایت کند. اقدامات اخیر دولت و فشار به بخش امالک 

و مستغالت احتماال ادامه خواهد داشت.

  اقتصادهای توسعه  یافته

تاثیــر  رســاندن  حداقــل  بــه  در  هدفمندتــر  قرنطینه هــای 

موج هــای اخیــر کوویــد-19 روی فعالیت هــای اقتصــادی در ســال 

2021 کمــک کــرد. بــا این حال، محدودیت زنجیره تامین و بخش 

خدمــات همچنــان عقــب مانــده و مانــع بهبــود قوی تر می شــود.

کاهــش محدودیت هــای زنجیــره تامیــن، تداوم افزایــش تقاضای 

ســرکوب شــده و افزایش اطمینان مشاغل و مصرف کننده، روند 

بهبود را در سال 2022 تقویت خواهد کرد.تقاضای فوالد پس از 

افت منفی 12.۷درصدی در ســال 2020، به میزان 12.2درصد در 

ســال 2021 و 4.۳درصــد در ســال 2022 افزایــش خواهد یافت و 

به سطح پیش از بیماری همه گیر باز می گردد.در ایاالت متحده، 

اقتصــاد بــه بهبود قــوی خود ادامــه می دهد که ناشــی از افزایش 

تقاضای ســرکوب شده و واکنش مناسب سیاستی است. سطح 

تولید ناخالص داخلی حقیقی از باالترین سطح قبلی خود در سه 

ماهــه دوم ســال جــاری فراتر رفته اســت.تقاضای فــوالد به دلیل 

عملکرد قوی بخش خودروســازی و کاالهای بادوام بهبود یافته، 

اما کمبود برخی عناصر این بهبود را تضعیف می کند. روند بخش 

ساخت و ساز با پایان رونق ساخت و ساز مسکونی و فعالیت های 

ضعیف بخش غیرمســکونی در حال افت اســت. افزایش قیمت 

نفت از بهبود سرمایه گذاری در بخش انرژی حمایت می کند.

اگر برنامه محرک زیرساختی جو بایدن اجرا شود، پتانسیل 

صعود بیشــتر وجود خواهد داشــت، اما این برنامه تا اواخر سال 

2022 تکمیل نخواهد شد.

در اتحادیــه اروپــا، بهبــود تقاضــای فــوالد کــه در نیمــه دوم 

ســال 2020 آغــاز شــد، همچنــان در حــال افزایــش اســت و همه 

بخش هــای مصرف کننده فوالد، به رغم تــداوم موج های ویروس 

کرونا، بهبود مثبتی را نشان می دهند.

بهبــود تقاضــای فــوالد آلمــان، بــا صــادرات، کــه زیربنــای 

عملکــرد تولیــدی قــوی آن اســت، حمایت می شــود. با ایــن حال، 

محدودیت هــای عرضــه، بــه ویــژه در بخــش خودروســازی، باعث 
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کاهش ســرعت بهبود می شــود. تقاضای فوالد در ســال 2022 از 

افزایــش سفارشــات عقــب مانده در بخش تولیــد منتفع خواهد 

شد، در حالی که انتظار می رود بخش ساخت و ساز پس از نشان 

دادن عملکرد رشد نسبتا باال در طول بیماری همه گیر، همچنان 

به رشــد خود ادامه دهد.ایتالیا، یکی از کشــورهای عضو اتحادیه 

اروپا که به شــدت آســیب دیده، با بهبود قوی در بخش ســاخت 

و ســاز، ســریع تر از ســایر کشــورهای اتحادیه اروپا در حال بهبود 

است. انتظار می رود چندین بخش مصرف کننده فوالد، از جمله 

ســاخت و ســاز لوازم خانگی، تا پایان ســال 2021 به ســطح پیش 

از بیمــاری همه گیــر بازگردند.در آســیای توســعه یافتــه، وضعیت 

کووید-19 با روند کند واکسیناسیون، در سال 2021 بدتر شد، اما 

رونــد بهبــود تقاضای فوالد متوقف نشــد و پیش بینی ها به دلیل 

بازگشت قوی تجارت جهانی و برنامه های زیرساختی دولتی، مورد 

بازنگــری قــرار گرفت.در ژاپن، تقاضای فــوالد با افزایش صادرات، 

ســرمایه گذاری و مصــرف، بــه تدریج در حال بهبود اســت. تولید، 

به ویژه در بخش خودروسازی و ماشین آالت، در کمک به بهبود 

پیشــتاز اســت. ســاخت و ســازهای شــهری، همچنان از تقاضای 

فــوالد پشــتیبانی می کنــد، در حالــی کــه ســاخت و ســاز بخــش 

خصوصــی، بــه اســتثنای انبارها و مراکــز توزیع، همچنان ضعیف 

است. انتظار می رود بهبود مصرف و سرمایه گذاری از رشد مثبت 

در تمــام بخش هــای مصرف کننــده فوالد در ســال 2022 حمایت 

کند.انتظــار مــی رود تقاضــای فــوالد در کــره جنوبــی، بــا حمایــت 

بهبــود صادرات و ســرمایه گذاری در تاسیســات تولیــدی، تا پایان 

ســال 2021، به ســطح سال 2019 بازگردد. بخش ساخت و ساز، 

با برنامه های مهندســی عمران دولتی و بازســازی ســاختمان های 

مســکونی حمایت می شــود و در سال های 2021 تا 2022 به رشد 

مثبت تبدیل می شود.کره جنوبی در سال 2021، شاهد افزایش 

سفارشات حمل و نقل جدید بود که تقاضای فوالد این کشور را 

برای سال های آتی افزایش می دهد.

  اقتصادهای در حال توسعه به غیر از چین

تقاضای فوالد در اقتصادهای در حال توسعه به غیر از چین 

در ســال 2021 بــا کمک بهبود قیمــت کاالها و تجارت بین المللی 

بــه رونــد بهبود خــود ادامه می دهد. با این حــال، موج های جدید 

کووید-19 به همراه ســطح پایین واکسیناســیون و بهبود آهسته 

در بخــش گردشــگری بین المللــی، باعــث ایجــاد محدودیــت در 

اقتصادهــای در حــال توســعه شــده اســت. در ســال 2022، بــا 

پیشــرفت واکسیناســیون، انتظار می رود شــرایط در اقتصادهای 

در حــال توســعه بهبــود یابــد، امــا بیمــاری همه گیــر بــا تضعیــف 

موقعیت های مالی و چالش های ساختاری انباشته شده، تاثیری 

مانــدگار بــر این اقتصادها خواهد گذاشــت.اقتصاد هند در حالی 

که در مســیر بهبودی از قرنطینه ســخت ســال 2020 بود، شوک 

دیگــری را از مــوج دوم شــدیدتر در ماه هــای آوریل تــا ژوئن 2021 

دریافــت کــرد کــه باعــث کاهــش تولیــد در تمام بخش ها شــد. با 

ایــن وجــود، تاثیــر اقتصــادی مــوج دوم در مقایســه بــا مــوج اول، 

بــه دلیل محدودیت های داخلی بیشــتر، بســیار کمتر بــود. از ماه 

جوالی، بهبود ســالم برای برای همه بخش ها از ســر گرفته شــد. 

در نتیجه، تقاضای فوالد هند تنها مدت کمی با افت مواجه شد 

و تــا پایان ســال 2021، بهبودی قوی نشــان خواهــد داد. تقاضای 

فــوالد هنــد تــا پایان ســال جــاری 100میلیون تــن افزایش خواهد 

یافــت.در منطقــه آســه آن، ویتنــام کــه در ســال 2020 از اثــرات 

اقتصادی بیماری همه گیر فرار کرده بود، در ســال 2021 به دلیل 

افزایــش مــوارد ابتــال بــا افت تقاضا مواجه شــده اســت. از ســوی 

دیگــر، فیلیپیــن، بــا وجــود محدودیت هــای کوویــد-19، موفــق به 

اجرای پروژه های ســاختمانی شــده اســت. با تاخیر در پروژه های 

زیرســاختی و محدودیت نیروی کار، انتظار می رود بهبود منطقه 

آســه آن متوســط باشــد.تقاضای فــوالد در آمریکای التیــن، به جز 

برزیل، در سال 2020 به شدت تحت تاثیر بیماری همه گیر قرار 

گرفــت. امــا در ســال 2021، بــه دلیل بهبود بخش های ســاخت و 

ساز و خودروسازی، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. با این 

حال، در ســال 2022 از آنجا که این منطقه با مســائل ســاختاری 

ترکیبــی از جملــه تورم باال، افزایش کســری مالی و عدم اطمینان 

سیاسی دست و پنجه نرم می کند، ممکن است شاهد افت قابل 

توجهــی باشــد.تقاضای فــوالد برزیــل پس از ثبت رشــد مثبت در 

ســال 2020، در ســال 2021 با قدرت به رشــد خود ادامه می دهد 

که ناشــی از بســته های محرک دولت و فعالیت های ســاختمانی 

قوی اســت که در نیمه نخســت ســال جاری باالتر از سطح پیش 

از بیمــاری همه گیــر بود. با این حال، با وجود تضعیف مالی، نرخ 

بهره باالتر و تنش های سیاســی، چشــم انداز سال 2022 ضعیف 

می شود. همچنین مکزیک شاهد بهبود قوی تر از حد انتظار بود 

که ناشی از فعالیت های صنعتی، به ویژه بخش خودروسازی بود.

بهبــود تقاضــای فــوالد در شــورای همکاری خلیج فــارس به دلیل 

افــت فعالیت های ســاخت و ســاز کمتــر از حد انتظار بــود. با این 

حــال، در ســال 2022، بــا افزایــش قیمــت نفت و کنتــرل بیماری 

همه گیر، انتظار می رود تقاضای فوالد با قدرت بیشتری بازگردد. 

تقاضای فوالد مصر به دلیل تعلیق مجوزهای ســاخت و ســاز در 

مناطــق شــهری پرجمعیــت، تحت تاثیر قــرار گرفت. بــا این حال، 

دیگــر پروژه هــای بــزرگ دولــت، تاثیــر بیمــاری همه گیــر را کاهش 

داده و از رونــد بهبــود در ســال 2021 حمایــت کــرده اســت.بهبود 

تقاضای فوالد در روسیه، پس از کاهش متوسط در سال 2020، 

بــا جهــش قــوی در بخش خودروســازی حمایت می شــود. بخش 

ســاخت و ســاز نیز توســط برنامه یارانه وام مســکن دولتی مورد 

حمایت قرار می گیرد.روند مثبت قوی در اقتصاد ترکیه که در سه 

ماهه ســوم ســال 2020 آغاز شــد، در سال 2021 ادامه یافت، که 

ناشی از تقاضای داخلی با گسترش وام های مصرفی بود. تقاضای 

فوالد ترکیه در سال 2021 با رشدی دو رقمی ادامه خواهد داشت 

که ناشــی از پروژه های زیرســاختی و فعالیت های صنعتی اســت. 

تقاضای فوالد ترکیه در ســال 2022، از ســطح ۳6میلیون تن در 

دوران پیش از بحران ارزی فراتر خواهد رفت.

   صنعت ساخت و ساز

به طور کلی، بخش ســاخت و ســاز نســبت به بخش تولید 

در برابــر شــوک بیمــاری همه گیر مقاوم تر اســت. با ایــن حال، در 

بســیاری از اقتصادهــای در حــال توســعه، فعالیت هــای ســاخت 

و ســاز بــه دلیــل توقــف کامــل پروژه هــا به شــدت مختل شــد. تا 

پایــان ســال 2021، انتظــار مــی رود بخش ســاخت و ســاز جهانی 

بهبــودی قــوی را نشــان دهــد کــه ناشــی از نرخ های بهــره پایین و 

تمرکــز دولت هــا بــه پروژه هــای زیرســاختی بــه عنــوان بخشــی از 

برنامه های بازیابی اســت.بهبود بخش ســاخت و ســاز در مناطق 

مختلف، نابرابر است. در اقتصادهای در حال توسعه، به عنوان 

مثــال، آســه آن، کــه نرخ واکسیناســیون در آن پایین بوده، بهبود 

ســاخت و ســاز متزلزل بوده اســت. در مقابل، در هند، که اخیرا 

نــرخ واکسیناســیون در آن افزایــش یافتــه، یــک بازگشــت مثبت 

در فعالیت هــای ســاخت و ســاز در حــال وقوع اســت.در چین، از 

آنجا که دولت در تالش اســت که با مشــکالت زیرساختی بخش 

ساخت و ساز مقابله کند، این بخش احتماال وارد دوره اصالحی 

خواهد شد.چشــم انداز پروژه های زیرســاختی جهانی تحت تاثیر 

دو نیــروی متضــاد اســت. از یک ســو، بســیاری از دولت ها تالش 

می کنند تا از زیرساخت ها به عنوان ابزاری برای بهبود همسو با 

نوآوری های ســبز، به ویژه در اقتصادهای توســعه یافته، استفاده 

کننــد. از ســوی دیگــر، وضعیــت مالــی دولت هــا به دلیــل بیماری 

همه گیر بدتر شــده اســت. بسیاری از دولت ها در اقتصادهای در 

حال توسعه، شاهد کاهش توانایی در سرمایه گذاری زیرساختی 

خواهند بود.بخش مسکونی، از پس انداز انباشته شده در طول 

دوران قرنطینــه و دورکاری بهــره بــرده که منجر به افزایش تقاضا 

برای مســکن شــده اســت. روی دیگر ســکه این اســت که بخش 

غیرمســکونی بــه دلیــل کاهش تقاضا بــرای فضای اداری، شــاهد 

بهبودی کند خواهد بود.

 خودروسازی

بخــش خودروســازی، کــه در طول قرنطینه در ســال 2020 

شــاهد شــدیدترین کاهــش در میــان بخش هــای مصرف کننــده 

فــوالد بــود، در نیمه دوم ســال 2020 بهبــودی قوی را تجربه کرد. 

اگرچــه اختــالل در بخش زنجیره تامین هنــوز در برخی از بازارها 

مشــهود اســت، اما این بهبود ناشــی از افزایش تقاضای سرکوب 

شده و افزایش پس انداز خانوارها است.در ایاالت متحده، تولید 

خودروهای سواری تا سه ماهه سوم سال گذشته به سطح پیش 

از بیمــاری همه گیــر بازگشــت، امــا از آن زمان به دلیــل اختالالت 

زنجیــره تامیــن تا حدودی روند کاهشــی را تجربه کرده اســت.در 

اتحادیــه اروپــا، بهبــود قوی در حال وقوع اســت و انتظــار می رود 

کــه بخــش خودروســازی اتحادیــه اروپــا در ســال 2021 بــه میزان 

1۵.۳درصد رشــد کند. با این حال، هنوز بســیار پایین تر از سطح 

زمــان آغــاز اولیــن رکــود تولیــد در ســال 2018، قــرار دارد. بخــش 

خودروســازی اتحادیه اروپا به دلیل کمبود قطعات و چشــم انداز 

ضعیــف تقاضــا بــا عــدم قطعیــت مواجــه اســت.در چیــن، تولیــد 

خودرو در نیمه نخســت ســال جاری افزایش یافت. به خصوص، 

تولید خودروهای انرژی جدید از ژانویه تا آگوســت 2021، تقریبا 

200درصــد افزایــش یافتــه که 11.2درصــد از کل خودروهای تولید 

شــده در همــان دوره را بــه خود اختصاص داده اســت.اختالل در 

زنجیره تامین، به طور قابل توجهی بهبود صنعت جهانی خودرو 

را تضعیف می کند. با از بین رفتن تقاضای ســرکوب شــده، رشــد 

تولید خودرو در ســال 2022 کاهش می یابد، اگرچه سفارشــات 

عقب مانده باال تا حدودی از این بخش حمایت می کند.

منبع : انجمن جهانی فوالد 
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معدن و صنایع معدنی کشور در 

سراشیبی افول است و نمی توان کاری 

برای آن انجام داد. تحریم ها از یک 

طرف و مهمتر از آن مدیریت بخش 

معدن از طرف دیگر در حال فشار بر 

این بخش بوده و آن را در بحران قرار 

می دهد

معدن و صنایع معدنی در سراشیبی افول
 شهرام شریعتی

دبیــر و عضــو هیــأت رییســه كمیســیون معــدن و صنایع 

معدنی خانه صنعت ایران

در دولت هــای مختلــف دربــاره معــدن و صنایع معدنی و 

برنامــه الزم همــراه بــا رویکــرد آنها بارها صحبت شــده اســت؛ 

دربــاره نقــش دولت هــا، مجلــس و بخش خصوصــی گفتیم و 

همیشه پیش بینی ما این بود که به طور عمومی اگر در همین 

مســیری که هســتیم، ادامه دهیم به ســمت سراشــیبی افول 

حرکــت می کنیــم. به این معنی کــه ما در حوزه معدن و صنایع 

معدنی ایران در مســیر توســعه قرار نداریم و به ســمت قهقرا 

حرکت می کنیم.

ســال های سال اســت که تحت همین عنوان در نشریات 

مختلف مطلب منتشــر می شــود و بحث می کننــد؛ اکا هیچگاه 

ایــن مباحث و نظرات کارشناســانه مــورد اقبال دولت و مجلس 

قرار نگرفته اســت. مشــکل بخش معدن به طور عموم مشــکل 

مدیریتــی اســت؛ چراکــه معــدن دار و صاحــب کارخانــه صنایــع 

معدنــی کاری را کــه باید بــرای افزایش راندمان و سیســتم خود 

انجــام دهــد بــه خوبــی بلــد بــوده و حتــی بــا امکانــات ابتدایــی، 

نبــود ماشــین آالتــی که حاصل تحریم اســت و  نبــود نیروی کار 

متخصص انجام می دهد. 

معدن و صنایع معدنی مسیر خود را طی می کنند و چیزی 

که مشکل ایجاد می کند، قوانین خلق الساعه و بخشنامه هایی 

است که هر دولتی برای اینکه خود را در بخش معدن و صنایع 

معدنــی و هــر بخش دیگری صاحب نظر معرفی کند، بالفاصله 

درباره مســائل خاص صحبت می کند که این موضوع در دولت 

جدید هم دیده شــده اســت. درســت اســت که در دولت جدید 

هنــوز یــک هفتــه بیشــتر از انتصــاب معاونت معدنی نگذشــته 

است و همچنین رئیس سازمان زمین شناسی همان نفر قبلی 

است و رئیس هیات عامل ایمیدرو همان فرد پیشین است؛ اما 

به نظر می رسد، قوانینی که مجلس در حال تصویب آنها است، 

مشکالتی برای بخش معدن ایجاد می کند که این مشکالت در 

آینده خیلی کوتاه اثر خود را خواهد گذاشت. 

زمانــی کــه کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس بررســی 

می کنیــم، میبینیــم که نیروی متخصص معدنی به تعداد 2 نفر 

هم در آن وجود ندارد تا بخواهند درباره بخش معدن صحبت 

کنند و نظر کارشناسی بدهند. هر شخص به مقتضای وضعیت 

کار خود، حکم مشاوری برای یکی از اعضای تشکل های بخش 

خصوصــی صــادر کــرده اســت  و می گویــد مشــاوره های الزم را 

میگیــرد؛ در صورتــی کــه تمامــی مشــاورهای بخــش خصوصی و 

تشــکلها با تصمیماتی که اکنون در مجلس در بخش معدن از 

جمله هزینه کرد حقوق دولتی، نحوه محاسبه حقوق دولتی، ۵ 

درصد و....گرفته اســت، مخالف هســتند و فعاالن حوزه معدن 

مطلــع نیســتند کــه این مشــاوره هایی کــه مجلس از آن ســخن 

می گوید از کدام بخش خصوصی و تشــکل دریافت می کند که 

به سمت رکود واقعی بخش معدن حرکت می کند. 

بخش صنایع معدنی نیز به همین صورت است. صنایعی 

کــه بــه خودی خــود در قالب تحریم؛ ماشــین آالت، تکنولوژی و 

مــواد افزودنــی مناســب ندارند و به ســختی فعالیــت می کنند؛ 

اما موقعی که وارد بخشنامه ها، محیط زیست و منابع طبیعی 

می شــویم هــر روز یــک قانــون جدیــد از بخش معــدن و صنایع 

معدنی بیرون میاد که دلیل آن را نمی فهمیم. دلیل طبیعی این 

قوانین این اســت که اگر نماینده های مجلس شــورای اسالمی 

بــه ســمت کارهای پوپولیســتی و چیزهای شــبیه بــه آن حرکت 

کنند، خواه ناخواه معدندار را یک فرد غاصب می دانند که قصد 

دارد یــک منطقــه را از بیــن ببــرد، محیــط زیســت را نابود کند و 

آبها را آلوده کند و برای اینکه آرا مردم منطقه خود را از دست 

ندهند، خود به خود جلوی بحث معدن قرار می گیرند. بســیار 

کــم پیــش می آیــد که یک معدن کار بــدون برخورد با معارضین 

محلی بتواند کار خود را انجام دهد و در بحث کارخانه خود با 

مشکلی مواجه نشود.

اکنون میبینیم که تعداد پروانه های اکتشاف، گواهی های 

کشــف و پروانه هــای بهرهبــرداری افزایش پیدا کرده اســت؛ اما 

تعداد معادن فعال و متروکه در چه حال است؟ ما از یک طرف 

پروانه صادر می کنیم و از طرف دیگر به دالیل مختلف معدن را 

متروکه و غیرفعال می کنیم. 

از طــرف، با توجه به دســتوری کــه در قانون و ابالغیه های 

روســای جمهــور مختلــف آمــده اســت، بانکهــا موظف هســتند 

معدن را به عنوان یک سند قابل قبول بپذیرند؛ اما پروانه های 

معدنــی بــه عنوان ســند مورد قبول بانکها قــرار نمی گیرد و تمام 

ایــن مــواد در نهایت ختم به این می شــود که هیچ چشــم انداز 

مناسبی برای معدن و صنایع معدنی در کشور نخواهیم داشت.

درســت اســت کــه باید به معــاون معدنی جدیــد نیز وقت 

داده شــود؛ امــا تحصیــالت، تخصــص و پیشــینه کاری ایشــان 

نشــان نمی دهد که بخواهد و بتواند در بخش معدن و صنایع 

معدنــی موفق عمل کند؛ همانطــور که به محض ورود خود نام 

معاونت امور معادن و صنایع معدنی را به معادن و مواد تغییر 

داد. 

بــا ایــن تغییــر رویکردهــا دربــاره بخــش معــدن فقــط باید 

دســت بــه دامــن بخــش خصوصــی شــویم و دولت خــود را کنار 

بکشــد و فقــط نظــارت عالیــه به موضوع داشــته باشــد و همان 

قوانین و آیین نامه هایی که قبال تصویب کرده است، اجرا کند. 

حتــی اکنــون بخش معدن حاضر اســت با همــان آیین نامه ها و 

قوانین بد پیشین هم امرار معاش کند. اعالم هر روزه یک روند 

جدید از طریق مجلس بیشتر تمرکز معدنکار و فعال معدنی را از 

بخش درآمدزایی و کارافرینی و توسعه دور می کند.

با این روند، امکان اصالح پذیری دولت و مجلس بعید به 

نظر می رسد؛ اما زمانی که بخش خصوصی واقعی نظر خواهی 

شــود می تــوان بــه آن امیــدوار بود. چــه اشــکالی دارد که به غیر 

از یک تشــکل خاص که همیشــه و همیشــه اســم آن در بخش 

معدن وجود داشته است از کارشناسان بخش معدن استفاده 

کنند. تنها با افرادی که در دانشــگاه تدریس می کنند، صحبت 

نکنند و از نظرات افرادی بهره ببرند که معدن دارد و دغدغه های 

معدن و محیط زیست او را اذیت می کند. چرا باید همیشه یک 

قالب و یک چهارچوب خاص برای آنها وجود داشــته باشــد که 

هیچ مشورت پذیری نداشته باشند.

با شرایطی که توصیف شد، معدن و صنایع معدنی کشور 

در سراشــیبی افــول اســت و نمیتــوان کاری برای آن انجــام داد. 

تحریم هــا از یــک طــرف و مهمتر از آن مدیریــت بخش معدن از 

طــرف دیگــر در حال فشــار بر این بخش بــوده و آن را در بحران 

قرار می دهد.
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نگهداشت، توسعه و توانمند سازی نیروی انسانی
 امیر جان آقایی

معاون پشتیبانی شركت جهان فوالد سیرجان

 ایمنی، بهداشت و محیط زیست

شركت جهان فوالد سیرجان تولیدكننده آهن اسفنجی، 

شــمش ومیلگردهــای فــوالدی بــا هــدف اصلــی رضایت منــدی 

مشتریان و بهبود مستمر در راستای مشاركت توسعه صنعتی 

كشــور، نظــام مدیریــت یكپارچــه كیفیــت، محیــط زیســت و 

ایمنی و بهداشــت شــغلی، انرژی آموزش، رسیدگی به نظرات 

براســاس  را  برنــد  وارزش گــذاری  مشــتریان  رضایت منــدی  و 

I،ISO4۵001،ISO14001،ISO9001 اســتانداردهای بین المللــی

بــه    ISO10668،ISO10004،ISO10002،ISO1001۵، SO۵0001

عنوان الگو، انتخاب و استقرار می کند.

 اهــداف مــا از اجــرا، تثبیــت و تــداوم ایــن خــط مشــی 

عبارتند از:

- رضایت مندی و كسب اطمینان ذینفعان.

- ســعی و تــالش در ارائــه تمامــی خالقیــت و نــوآوری در 

راســتای افزایــش کیفیــت و جهش تولید محصــوالت همراه با 

کاهش بهای تمام شده محصوالت تولیدی.

- نگهــداری بــه موقــع و موثــر تجهیــزات و حفــظ منافــع 

ذینفعان، خصوصا سهامداران شرکت.

-  تعهد به انطباق اجرای قوانین و الزامات كیفی، محیط 

زیســت و ایمنی، انرژی و مشــتریان مرتبط با تولید محصوالت 

شركت.

- تعهــد بــه پیشــگیری از      آلودگی هــای محیــط زیســت، 

بیماری های شــغلی، آســیب و صدمات ناشــی از کاروهمچنین 

توجه به جنبه بارز انرژی درخرید تجهیزات بارز.

- بهبود مستمر عملكرد و سیستم های مدیریت كیفیت، 

محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی و انرژی .

-  حفــظ ارزش و كرامــت انســانی کاركنــان بــه عنــوان بــا 

ارزش ترین سرمایه های شركت، برنامه ریزی هدفمند دوره های 

آموزشی و تحقق اثربخشی دوره های اجرا شده، ایجاد محیط 

كار مناسب و همچنین ترویج فرهنگ كیفیت، محیط زیست، 

ایمنی و بهداشت شغلی، مصرف بهینه انرژی و افزایش حس 

مشاركت و انگیزه كاری.

- گسترش روش های ساده در تسریع ارتباط با مشتریان 

برای کسب نظرات وافزایش رضایت مندی مشتریان.

- استفاده از خدمات تامین كنندگان کاال و خدماتی كه از 

نظر كیفی و رعایت مسایل محیط زیست و ایمنی مورد تایید 

بوده و تالش برای بهبود آنان.

- حفــظ و ارتقــای برنــد شــرکت واهتمــام برای حضــور در 

بازارهای جهانی.

مســئولیت اطمینــان از حســن اجــرای این خط مشــی بر 

عهده مدیریت ارشد سازمان بوده و با توجه به اینكه دستیابی 

بــه اهــداف فــوق نیازمند مشــاركت و همكاری تمامــی کارکنان 

شــرکت اســت، همگی ملزم به درك و اجرای آن هســتند. لذا 

كلیه مدیران و کارکنان واحدها موظفند فعالیت های خود را با 

اهداف ذكر شــده همســو کرده و از درك صحیح و تفهیم این 

خط مشــی به همكاران اطمینان حاصل کنند. این خط مشــی 

چارچوبــی برای تعیین اهداف ســالیانه بوده كــه در ابتدای هر 

سال بررسی و حسب نیاز مورد بازنگری قرار می گیرد.

 امور منابع انسانی:

امور منابع انسانی شرکت مجتمع جهان فوالد به عنوان 

متولی تامین، نگهداشــت و ارتقای ســرمایه های اصلی شرکت 

در زمینه های فعالیتی زیر مشغول به ارائه خدمات است:

-  نیازســنجی، بررســی و ارتقــا ســطح علمــی کارکنــان از 

طریــق برگزاری دوره های آموزشــی و مطالعاتی و بهبود ســطح 

کیفی تجربی آنها به موازات این امر.

-  ارائه خدمات جنبی عمومی نظیر ارائه خدمات مطلوب 

ایــاب و ذهــاب بــرای کارکنان، تامین غذای اصلی و ســایر مواد 

غذایــی جانبــی و تامین فضای پاکیزه و تلطیف آن برای پویایی 

هــر چــه بیشــتر شــاغالن و تامیــن خدمــات مربوط بــه نظافت 

عمومی مجتمع برای رفاه آنها و تضمین سالمت عمومی.

-  تامین ملزومات مربوط به معیشــت کارکنان و خانواده 

آنها اعم از شرایط عمومی مجموعه و یا تامین ملزومات ضروری 

آنهــا در ســطوح خانــواده و اجتمــاع شــامل موضوعــات رفاهــی 

تامین بلیط، هتل، تسهیالت و مددکاری، بیمه و بازنشستگی

-  تعیین سطوح دستمزدی از طریق اجرای آیین نامه ها و 

شیوه نامه ها و طرح طبقه بندی مشاغل وزارت تعاون، محاسبه 

و پرداخــت آن، کنتــرل حضــور و غیــاب و ایجــاد نظــم، تعییــن 

چارچوب  برای نظام های جبران خدمات کارکنان

-  کنتــرل ورود و خــروج کلیــه نامه هــای وارده و صــادره، 

اجــرای  مقولــه،  ایــن  در  اســتاندارد  چارچوب هــای  تعییــن 

اتوماســیون و سیســتم های یکپارچــه برای ارتبــاط هر چه بهتر 

موارد فوق و سایر ملزوماتی که به هر طریق سرمایه های اصلی 

شرکت که همان نیروی انسانی است را به هدف اصلی شرکت 

که همان نیل به تولید 100درصدی است از سوی این امور در 

دستور کار قرار دارد.

 امور مهندسی سیستم ها، مخابرات و ارتباطات:

امور مهندســی سیســتم ها، مخابــرات و ارتباطات جهان 

فــوالد در راســتای اســتراتژی کالن مجتمــع، بــا هــدف ارتقــای 

كارایــی عملیاتــی، افزایــش بهــره وری و رضایتمنــدی در تمــام 

ســطوح و واحدهــای ســازمان و بــا تمرکــز بــر راهبــری و تعالــی 

سازمانی با استفاده از دانش روز به تامین، استقرار، آموزش، 

بهره بــرداری و پشــتیبانی از كلیــه سیســتم های اطالعاتــی و 

زیرســاخت های فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات  بــرای مجتمــع 

نگهــداری  تولیــد،  از  اعــم  زیرمجموعه هــای  و  فــوالد  جهــان 

تعمیــرات، کنتــرل کیفیــت، انبارهــا، بازرگانــی، حراســت و... 

پرداخته و با تمركز بر توسعه توانمندی سرمایه انسانی فناوری 

اطالعــات، زمینه هــای الزم را برای ایجاد جریان اطالعاتی موثر 

و با امنیت باال، از ســطح ماشــین آالت و تجهیزات عملیاتی تا 

سیستم های هوشمندی كسب و كار و تصمیم ساز مدیریتی  را 

فراهم می آورد. همچنین این امور زمینه ساز نوآوری سازمانی، 

ایجاد فضایی برای خلق ایده های جدید در انجام كارهای جاری 

و توسعه كسب وكارهای آتی است.

 امور انبارها و سفارشات:

واحد انبارها و سفارشــات مجتمع جهان فوالد در قالب 

انبــارش، لجســتیک، سفارشــات و آمــار فعالیــت می کنــد و از 

واحدهــای بهره بــرداری، زیربنایی، توســعه و تأمین و تدارکات، 

پشــتیبانی بــه عمل مــی آورد. ورود هرگونه کاال به این مجتمع 

در قالب خرید یا انتقال بین انبار زیرمجموعه این واحد است. 

همچنیــن انبــارش، چیدمــان و نگهــداری کاال هــای اساســی و 

قطعــات یدکــی و مصرفی و حتی ضایعــات در این واحد انجام 

می شــود. حمــل و نقل و توزین کاالهــای ورودی و خروجی نیز 

تحت عنوان لجســتیک انجام می شــود و از وظایف این واحد 

است  که طبق اصول و استانداردهای کشوری و جهانی انجام 

می شــود. ســفارش خریــد کاالهــا بــر اســاس نقطــه ســفارش 

تعریــف شــده در سیســتم های فعال در مجتمــع تحت عنوان 

واحد سفارشات از زیرمجموعه های این واحد است؛ همچنین 

کدینگ کامال حرفه ای و علمی به عنوان اولین کدینگ منطقه 

گلگهر درحال اجراست که در نوع خود منحصر به فرد است؛ 

و در نهایت خروجی و گزارش گرفتن از فعالیت های روزانه کل 

واحد انبارها و سفارشات توسط واحد آمار و تحلیل اطالعات 

انجــام می شــود کــه این واحــد به عنــوان نمونه بــارز در اجرای 

ارائــه اطالعــات بــه ســامانه جامع تجارت در کل کشــور اســت 

و در راســتای شفاف ســازی تولیــد و جلوگیــری از احتــکار کاال 

تمامی تالش خود را انجام داده است. مجموعا واحد انبارها و 

سفارشات در حوزه کاال فعال است و تمامی فرآیندهای ورود، 

نگهــداری، جابجایی و خروج کاال ازســوی زیرمجموعه های این 

واحد و طبق استانداردهای جهانی انجام می گیرد.
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