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 پیشدریافت معامله فوالد کاهش یافت

ب��ورس کاال در 10ش��هریور در حالی که ب��ازار ارز یک بار
دیگر ملتهب ش��د ،پیشدریافت را در معامالت فوالد از ۵۰
درص��د به  ۲۰درصد کاهش داد ک��ه این امر زمینه افزایش
تقاضا در معامالت ش��مش ف��والدی در بورس کاال را فراهم
کرد و درنتیجه آن رقابت هیجانی ش��د .این رقابت هیجانی
و باال رفتن قیمتها در  11شهریور ،ابطال معامالت شمش
ازس��وی بورس کاال را بهدنبال داش��ت .ب��ورس کاال در روز
چهارش��نبه هفته گذشته از ابالغیه کاهش پیشدریافت در
معامالت فوالدی از  ۵۰درصد به  ۲۰درصد عقبنشینی کرد
و اعالم کرد که دوباره از روز شنبه  15شهریور ،پیشدریافت
را ب��ه  ۵۰درصد افزایش میدهد .بورس کاال همچنین اعالم
کرد که در روز شنبه  ۱۵شهریور ،عرضههای جبرانی شمش
فوالدی را برگزار میکند.

 ابطال معامالت ادامه دارد

هر بار که از ابزار ابطال معامالت اس��تفاده ش��ده ،التهاب
در بازار فوالد رو به افزایش گذاش��ته اس��ت .ابطال معامالت
در هفته گذش��ته در حالی رخ داد که در تیر امس��ال انجمن
تولیدکنندگان فوالد ایران طی نامهای به مدیرعامل شرکت
ب��ورس کاالی ایران ،خواس��تار کنار گذاش��تن رویه ابطال

 رشد مثبت «فخوز» ادامه دارد

عکس :آیدا فریدی

معامالت اسلب از سال  ۹۷از رینگ معامالتی
بورس کاال خارج و مقرر ش��د این معامله میان
خریدار و فروش��نده انجام شود .همین موضوع
نیز زمینه کاهش ش��فافیت معامالت اسلب را
فراهم کرد ،چراکه در روند فروش یک محصول
خ��ارج از بورس کاال ام��کان پیگیری معامالت
بهطور کامل ممکن نیست.
ح��ال در چن��د م��اه گذش��ته و با تش��دید
کمبود ورق ف��والدی در بازار داخلی ،معامالت
اس��لب مورد توجه قرار گرفته اس��ت .در سایه
کمبود ورق فوالدی قیمت این محصول رش��د
بیسابقهای را پشتسر گذاشته است؛ بنابراین
س��تاد تنظیم بازار اقدام ب��ه تعیین کف عرضه
برای تولیدکنندگان اس��لب و ال��زام به معامله
در رین��گ معامالتی بورس کاال کرده اس��ت تا
بدینترتی��ب زمینه افزایش تولید ورق فوالدی
فراهم شود .گفتنی اس��ت تولیدکنندگان ورق
نیز در ادام��ه ملزم به عرضه ورق تولیدی خود
در بورس کاال خواهند شد.
ب��ا این وج��ود ،عرضه اس��لب در بورس کاال
با اس��تقبال تولیدکنندگان ورق همراه نبود تا
جاییکه بس��یاری از عرضهها خریدار نداشتند.
در ادامه بس��یاری از فعاالن این حوزه با استناد
به نبود تقاضا برای خرید اس��لب از بورس کاال
خواس��تار بازگشت خرید و فروش این محصول
به روند قبلی آن شدند.
دالی��ل متعددی برای نبود تقاضا برای خرید
اسلب از بورس کاال بیان میشود .ازجمله آنکه
اغل��ب واحدهای خری��دار اس��لب از نقدینگی
کاف��ی برای خرید اس��لب برخوردار نیس��تند.
ب��ه همین عل��ت واحدهای یادش��ده اغلب در
قال��ب حقالعم��لکاری فعالی��ت میکنن��د.
بدینترتیب که ش��رکت واسطهای مواد اولیه را
از تولیدکنندگان اس��لب خریداری میکند ،آن
را در اختیار واحدهای تولیدکننده ورق فوالدی
قرار میدهد .درنهایت نیز به جای اسلب ،ورق
دریافت میکنند.
درنتیج��ه چنی��ن اقدام��ی مجموعهه��ای
تولیدکننده ورق که با مش��کل تامین نقدینگی
روبهرو هستند ،توان تداوم تولید پیدا میکنند.
بنابراین ش��اید بتوان اینگونه نتیجه گرفت که
کمب��ود نقدینگی یک��ی از دالی��ل اصلی نبود
تقاضا برای اسلب در معامالت بورس کاال است.
درواقع ،خرید واس��طهای به منزله ایجاد زمانی
برای تامین نقدینگی است .این زمان در خرید
مس��تقیم از بورس کاال وج��ود ندارد؛ درنتیجه
از رغبت برای خرید از بورس کاسته میشود.
البت��ه ب��رای خری��د م��واد اولی��ه از بورس
کاال نی��ز تمهیدات��ی اندیش��یده ش��ده تا این
چالشه��ا برطرف ش��وند؛ یعنی یک ش��رکت
واس��طه میتواند از س��وی واحدهای تولیدی،
ماموریت خرید اس��لب را بر عهده بگیرد .برای
شفافیت هرچه بیشتر شرکتهای تولیدکننده
و مصرفکنن��ده محص��ول عرض��ه ش��ده باید
مش��خص باش��ند .درنتیجه واحدهای تولیدی
زمانی را برای تامی��ن نقدینگی مورد نیاز خود
در مسیر تولید در اختیار خواهند داشت.
اما گویی این راهح��ل تاکنون آنطور که باید
مورد توجه قرار نگرفته اس��ت .بخش��ی از این
موض��وع را میتوان ب��ه هماهنگی انجام گرفته
می��ان تولیدکنن��دگان و مصرفکنن��دگان و
بهنوعی مهندس��ی عرضه و تقاض��ا و تمایل به
بازگشت به شرایط قبلی نسبت داد.
وی اف��زود :خریداران اس��لب بهدنبال خرید
م��دتدار یا الس��ی هس��تند؛ بنابراین فروش
اس��لب بهطور زماندار (السی) در بورس کاال،
یکی دیگر از راهحلهایی اس��ت ک��ه میتواند
مورد توجه قرار گیرد.
اما اغلب رابطه خوبی می��ان تولیدکنندگان
ورق و اس��لب وج��ود ن��دارد .یعن��ی اغل��ب
س��ازندگان اس��لب ترجیح میدهند محصول
خود را بهواس��طهای بفروش��ند و هزینه آن را
بهصورت نقد دریافت کنند.
متاس��فانه برخ��ی واحده��ای تولی��د ورق
درحالحاض��ر با مش��کالت مدیریت��ی روبهرو
هس��تند و تولیدکنندهه��ا ترجیح میدهند در
قرارداد مستقیم با آنها نباشند.
گویی از تضمی��ن کافی برای خرید مدتدار
برخوردار نیستند.
اما واسطهها معموال این ریسک را میپذیرند
و ب��ا توجه به نوع فعالیت خود ،تضامین الزم را
دریافت میکنند.
البت��ه در بحث ورود مجدد اس��لب به بورس
کاال ،موضوع شفافیت هم مطرح است؛ هرچند
تجرب��ه نش��ان داده که گویی کس��ی تمایل به
خرید اسلب در قالبی شفاف را ندارد.

گروه معدن
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ش تک��راری ابطال
ب��ازار ف��والد در هفت ه گذش��ته با چال 
معامالت ش��مش فوالدی روبهرو شد .بورس کاال در اقدامی
عجیب هیچیک از معامالت شمش فوالد را تایید نکرد .بخش
قابلتوجه��ی از این موضوع را بای��د به کاهش پیشدریافت
معامالت ش��مش فوالد نس��بت داد که زمینه رشد تقاضا را
برای این محصول در رینگ معامالتی بورس کاال فراهم کرد.
هر بار که از ابزار ابطال معامالت استفاده شده ،التهاب در بازار
فوالد رو به افزایش گذاش��ته اس��ت ،اما گویی متولیان امر به
نشانههای بازار و همچنین تذکر انجمن تولیدکنندگان فوالد
در اینباره توجهی نشان نمیدهند و همچنان با سیاستهای
اش��تباه ،این بازار را بیش از پیش بر هم میزنند .بهگزارش
انجمن تولیدکنندگان فوالد ،بازگش��ت مجدد بورس کاال به
آفرین ابطال معامالت فوالد در هفته گذش��ته
روی��ه التهاب ِ
تکرار شد 11 .شهریور  ۱۰۶هزار و  ۲۰۰تن شمش فوالدی
در بورس کاال عرضه ش��د که در اقدامی عجیب ،بورس کاال
هیچیک از معامالت را تأیید نکرد!

ماهه انجام شود .از بین تولیدکنندگان ورق گالوانیزه کشور،
بهترین کیفیت مربوط به ش��رکت فوالد امیر کبیر کاش��ان
اس��ت .زیرساخت اصلی طرح توسعه فوالد امیرکبیر کاشان،
پروژه نورد گرم ش��ماره  ۲فوالد مبارکه اس��ت .گفتنی است
تامین اعتبار طرح توس��عه فوالد امیرکبیر کاش��ان از محل
افزایش س��رمایه فوالد مبارکه انجام میش��ود و مشکلی در
زمینه تامین اعتبار این پروژه نیست.

ابط��ال معامالت بهویژه در محصوالت میانی مانند ش��مش ،رویهای
همه سر باخت است ،چه برای کارخانه مصرفکننده که امکان تامین
مواد اولیهاش را از دست میدهد ،چه برای کارخانه عرضهکننده که
برنامهریزی تولید و نقدینگی و فروش آن بر هم میخورد
معامالت فوالد در بورس کاال شده بود .انجمن تولیدکنندگان
فوالد ایران ،در نامه خود به مدیرعامل شرکت بورس کاالی
ای��ران ،ابطال معام�لات فوالد بهدلیل «عدمرعایت س��قف
قیمت��ی دلخ��واه سیاس��تگذاران» را «رویهای همه س��ر
باخ��ت» و «التهابآفری��ن» توصی��ف کرده ب��ود که هم به
کارخانههای مصرفکننده ش��مش ف��والدی (نوردکاران) و
ه��م به کارخانههای عرضهکننده (تولیدکنندگان ش��مش)
آسیب میزند .انجمن فوالد در نامه مهم خود به مدیرعامل
ش��رکت بورس کاالی ایران نوش��ته ب��ود« :ابطال معامالت
بهوی��ژه در محص��والت میان��ی مثل ش��مش ،رویهای همه
س��ر باخت اس��ت ،چه برای کارخانه مصرفکننده که امکان
تامین مواد اولیهاش را از دس��ت میدهد ،چه برای کارخانه
عرضهکنن��ده ک��ه برنامهریزی تولید و نقدینگی و فروش آن
ب��ر ه��م میخورد و چه برای دول��ت و بورس کاال که مجبور
به کنترل دستوری قیمت شدهاند حال آنکه بهدلیل تشدید

ثبت رکورد باالترین درصد تولید
تختال بدون عیب در فوالد مبارکه
با تالش کارکنان واحد فوالدسازی و ریختهگری
مداوم ش��رکت فوالد مبارک��ه ،کیفیت تختالهای
بدون عیب تولیدش��ده در ای��ن مجموعه در مرداد
به  ۹۳.۵درصد افزای��ش یافت .رکورد قبلی تولید
تخت��ال بدون عی��ب در ش��هریور  ۹۷و به میزان
 ۹۳.۴درص��د ثبت ش��ده بود .ب��رای جلوگیری از
به وجود آمدن این عیوب الزم اس��ت کنترلهای
دقیقی در ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم بر
پارامترهای ذوب از طریق تنظیم آنالیز شیمیایی و
ارسال ذوب با سوپرهیت مناسب از واحد متالورژی
ثانوی��ه و همچنی��ن نظ��ارت و کنت��رل بهتری بر
پارامترهای ریختهگری انجام شود.
محمدمه��دی مرن��دی تصری��ح ک��رد :با تالش
کارکنان سختکوش واحد فوالدسازی و ریختهگری
م��داوم کیفیت تختالهای بدون عیب در مرداد به
 ۹۳.۵درصد افزایش یافت.
وی ب��ا بیان اینکه هنگام ریختهگری بس��ته به
ش��رایط ذوب و ماش��ین ممکن است روی تختال
عیوب��ی مانند ت��رک طول��ی (Longitudinal
 ،)Crackترک عرضی (،)Transverse Crack
ت��رک لب��های ( ،)Border Crackناخالص��ی
( ،)Inclusionت��رک گوش��های (Corner
 ،)Crackت��رک س��تارهای (،)Star Crack
پ�لاک ریختهگری( ،)Casting Lapاثر نوس��ان
قال��ب ( ،)Oscillation Markت��رک مقط��ع
مرک��زی( ،)Center Line Crackحفرهه��ای
س��نجاقی ( ،)Pin Holesحفرهه��ای گازی
( )Blow Holesکمربن��د اتص��ال در اث��ر وقفه
ریختهگ��ری ( )Stop Pouringو جدای��ش
شیمیایی ( )Segregationبهوجود آید ،گفت :در
صورت بروز هر یک از عیوب یادش��ده بر سطح باال
ی��ا پایین یا در کنارهها یا س��ر و ته تختال ،تختال
معیوب باید توسط سیکل اسکارف یا برش عرضی
یا طولی رفع عیب شود که این امر مستلزم صرف
زمان و هزینه برای سازمان است.
وی در تشریح چگونگی کاهش این عیوب گفت:
بهمنظ��ور جلوگیری از به وج��ود آمدن این عیوب
الزم است کنترلهای دقیقی در ناحیه فوالدسازی
و ریختهگ��ری مداوم بر پارامترهای ذوب از طریق
تنظیم آنالیز شیمیایی و ارسال ذوب با سوپرهیت
مناس��ب از واح��د متال��ورژی ثانوی��ه و همچنین
نظارت و کنترل بهتری بر پارامترهای ریختهگری
مانن��د تنظی��م س��رعت ریختهگری متناس��ب با
دمای ذوب درون تاندیش ،تنظیم میزان پاش��ش
آب و خنککنندگی ثانویه تختال ،تنظیم ش��یب
قال��ب و ...انج��ام ش��ود .در همین زمینه قاس��م
خوشـــدلپور ،رئیس تولید ریختهگری افزود :در

مرداد امس��ال با تالش و پیگیری مجدانه همکاران
واحد ریختهگری مداوم شاهــد کاهــش عیــوب
تخــتال در هر  ۵ماشیــن ریختهگری بودیم.
وی در تش��ریح تأثیر هریک از بخشهای ناحیه
فوالدسازی در کسب این موفقیت گفت :همکاران
تعمیرات و تعمیرات جنبی با برنامهریزی و اجرای
فعالیته��ای تعمیراتی ،وضعی��ت آمادهبهکاری و
تنظیم��ات ماش��ینها را در ح��د قابلقبول حفظ
و هم��کاران واحد تولید نیز با اس��تفاده از فرصت
ایجادشده با پایش مناسب پارامترهای تولید ،این
رکورد را محقق کردند.
وی درص��د تولید تختال ب��دون عیب مرداد در
ماش��ین ش��ماره یک را  ۹۱درصد اعالم کرد و در
تشریح وضعیت سایر ماشینها افزود :تولید تختال
بدون عیب در ماشین شماره  ۲برابر  ۹۶.۵درصد،
ماشین شماره  ۳برابر  ۹۲.۲درصد ،ماشین شماره
 ۴برابر  ۹۳درصد و ماش��ین ش��ماره  ۵نیز ۹۳.۵
درصد بوده است.
وی رکورد قبلی ماشین ش��ماره  ۲را مربوط به
ش��هریور  ۹۷به میزان  ۹۵.۹درص��د اعالم کرد و
گفت :این ماش��ین در ماه جاری  ۰.۶درصد نسبت
به رکورد قبل بهبود داشته است و سایر ماشینها
نیز عملکرد خوبی در بهبود کیفیت داشتهاند.
خوش��دلپور اهمی��ت ای��ن رک��ورد کیف��ی در
زم��ان مقابله با بیم��اری کووی��د  ۱۹را دوچندان
دانس��ت و گف��ت :هم��کاران پرت�لاش و س��اعی
واح��د ریختهگ��ری مداوم ب��ا هم��کاری و تعامل
مثالزدن��ی واحدهای کنترل کیفی��ت ،تعمیرات،
کارگاه تعمی��رات ریختهگ��ری ،دفاتر فنی تولید و
تعمیرات و واحدهای جنبی این توفیق را بهدست
آوردند.
وی رکورد قبلی تختاله��ای بدون عیب ناحیه
را مربوط به ش��هریور س��ال  ۹۷و به میزان ۹۳.۴
درصد اعالم کرد.
بهگفت��ه ای��ن  ۲مس��ئول ناحیه فوالدس��ازی و
ریختهگری م��داوم ،حمایته��ای مدیریت ناحیه
و زحم��ات تمامی هم��کاران واحدهایی که بهطور
مس��تقیم یا پش��تیبان در این عرصه ایفای نقش
میکنند ،در تحقق این رکورد مؤثر بوده اس��ت که
جای قدردانی دارد.

تقاض��ا در عرضههای بعدی ،پیامدهای این امر در بلندمدت
نتیجه عکس خواهد داد».

 توسعه فوالد ادامه دارد

خبر خوب صنعت فوالد در هفته گذشته ،کلنگزنی طرح
توسعه شرکت فوالد امیرکبیر کاشان (نماد بورسی فجر) بود
ک��ه با حضور خداداد غریبپ��ور رئیس هیات عامل ایمیدرو
و حمیدرض��ا عظیمیان مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارکه
برگ��زار ش��د .مجم��وع س��رمایهگذاری ارزی و ریالی طرح
توس��عه شرکت فوالد امیرکبیر کاشان به ترتیب  ۱۲میلیون
یورو و  ۳۷۰۰میلیارد ریال اس��ت .این طرح توس��عه ،شامل
س��اخت خط نورد س��رد به ظرفیت  ۲۵۰هزار تن (افزایش
نورد تا س��االنه  ۵۰۰هزار تن) ،توس��عه خط اسیدش��ویی تا
ظرفیت  ۵۰۰هزار تن در س��ال و س��اخت کارگاه سنگزنی
و آمادهسازی غلتکهای نورد است .میزان اشتغال مستقیم
و غیرمس��تقیم این طرح ۱۰۸۰ ،نفر اس��ت و قرار است ۲۴

بهترین نماد فوالدی بازار س��هام در هفته گذش��ته را باید
«فخوز» دانس��ت .هفته نیمهتعطیل گذش��ته ،سهامداران،
روزهای معامالتی کابوسواری را پشتسر گذاشتند و با هر
معیاری که نگاه کنیم ،ریزش قیمتها در بازار بورس ،بیش
از حد عمیق و طوالنی ش��ده اس��ت .نماد فخوز از این جهت
بهعنوان بهترین نماد فوالدی در هفته گذش��ته انتخابشده
ک��ه در مجموع هفته گذش��ته بازدهی مثبت داش��ت .در ۳
روز کاری هفته گذش��ته ،نماد فخوز رش��د  ۳.۷درصدی را
تجربه کرد.

 عرضههای فوالد در بورس کاال

در هفت��های ک��ه گذش��ت  ۱۵۱ه��زار و  ۷۳۲ت��ن ،انواع
محصوالت ف��والدی در بورس کاال مورد معامله قرار گرفت.
ارزش کل معام�لات محصوالت ف��والدی در بورس کاال در
هفته گذش��ته  ۱۵۳۹میلیارد تومان ب��ود .فوالد مبارکه در
هفته گذشته از محل فروش انواع محصوالت خود در بورس
کاال ،درآمد  ۴۵۵میلیارد تومانی بهدست آورد .از میان تمام
ش��رکتهای فوالدی ،بیشترین ارزش فروش محصوالت در
بورس کاال در هفته گذشته متعلق به فوالد مبارکه بود.

 سخن پایانی

باط��ل کردن معامالت فوالد از س��وی بورس کاال
بآفرین اس��ت .این
روی��های همه س��ر باخت و التها 
فکننده شمش
اقدام از یکسو به کارخانههای مصر 
فوالدی (نوردکاران) و از سوی دیگر نیز به واحدهای
عرضهکنن��ده ش��مش آس��یب میزن��د؛ بنابراین از
یش��ود در این
متولی��ان ای��ن حوزه درخواس��ت م 
سیاست عجیب تجدیدنظر کنند.

