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صنایعمعدنی
در بررسی چالشهای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالد مطرح شد :

یادداشت

تنش
فوالدیها
تا کی
ادامه دارد؟

عرضه و تقاضای ورق فوالدی در بورس شفاف شود

سیدرضا شهرستانی /عضو هیات
مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد

فاز  ۲فوالد کاوه
به ثمر نشست

خبر

مدیرعامل هلدینگ
صنای��ع معدن��ی کاوه
پارس با تاکید بر اینکه
افتت��اح ف��از  ۲ف��والد
کاوه ،اثبات توانمندی
متخصصان ایرانی بود
گفت :فاز  ۲فوالد کاوه
در سختترین ش��رایط تحریمی به ثمر نشست.
به گ��زارش روابط عمومی هلدین��گ کاوه پارس
به نقل از روابط عمومی بنیاد مستضعفان ،محمد
اتابک در مراس��م افتتاح ف��از  2فوالد کاوه جنوب
کیش با اش��اره به اثب��ات توانمندی متخصصان
ایرانی در راه اندازی این خط تولید فوالدی گفت:
فاز دوم فوالد کاوه جنوب کیش در س��ال جهش
تولی��د و در راس��تای تحقق اقتص��اد مقاومتی به
بهرهبرداری رسید و این در شرایطی است که برای
نخس��تین بار در کشور یک خط تولید فوالدی ،به
ش��کل کامل ،به دس��ت متخصصان ایرانی انجام
میش��ود .وی با بیان اینکه این موفقیت بزرگ در
شرایطی به دس��ت آمد که کشور و صنعت فوالد
ایران ،تحت سختترین تحریمهای خارجی قرار
داشت افزود :ما در ش��رایطی این فاز را راهاندازی
کردیم که ب��ا بدعهدی طرفهای خارجی مواجه
شدیم و همکاران ما توانستند بدون حضور حتی
یک متخصص خارجی ،احداث این فاز را تکمیل
کنند.
اتابک با تاکید بر اینکه این تجربه ارزش��مندی
برای مهندسان و نخبگان کشور است و امیدواریم
الگویی برای کش��ور ش��ود ،گفت :اگر ما فقط یک
ج��ا بخواهی��م بگویی��م کاری را با تکی��ه بر توان
داخل��ی انجام دادیم ،نمون��ه آن ،پروژه بزرگ فاز
 2فوالدسازی در شرکت فوالد کاوه جنوب است.

 از خامفروشی فاصله بگیرید

کیومرث کرمانشاهی

امیرحسین کاوه

کیومرث کرمانش��اهی ،دبیر سندیکای تولیدکنندگان
لول��ه و پروفیل ف��والدی در این برنام��ه اظهارکرد :تنوع
تولیدات لوله و پروفیل فوالدی بس��یار اس��ت و در حال
حاض��ر ،حدود  140تا  150ن��وع محصول در این حوزه
فوالد تولید میش��ود .مهمترین دغدغ��ه تولیدکنندگان
لوله و پروفیل در س��ال جهش تولی��د ،تامین مواد اولیه
اس��ت تا جه��ش در تولید اتفاق بیفت��د و حتی منجر به
صادرات شود.
وی افزود :تاکید همه این اس��ت که اقتصاد کش��ور از
خامفروش��ی فاصل��ه بگیرد و صنای��ع تکمیلی در جهت
ایج��اد ارزشافزوده م��واد خام ،اش��تغال و صادرات گام
بردارند .دبیر س��ندیکای تولیدکنن��دگان لوله و پروفیل
فوالدی خاطرنش��ان کرد :بیش��تر تولیدکنندگان لوله و
پروفیل فوالدی با  20تا  25درصد ظرفیت خود فعالیت
میکنن��د .تامین مواد اولیه آنه��ا از بورس کاال هم تاالر
اصلی و هم تاالر مچینگ در صورت مازاد عرضه اس��ت.
ای��ن تولیدکنن��دگان باقیمانده نیاز خ��ود را از بازار آزاد
تامی��ن میکنند .مش��کل دیگ��ر تولیدکنن��دگان لوله و
پروفیل موضوع ظرفیتسنجی است.
کرمانش��اهی تصریح کرد :س��ایت بهینیاب مشکالتی
دارد و بعضا برخیها که تولیدکننده نیس��تند ،با گرفتن

عکس:

ط��ی ماهه��ای گذشته،س��تاد تنظی��م ب��ازار،
تولیدکنن��دگان ش��مش را موظف ب��ه عرضه ۶۰
درص��د محص��والت خ��ود در ب��ورس کاال ک��رد.
در ادام��ه تاکید ش��د با ه��ر واحدی ک��ه از مقادیر
تعیینش��ده ب��رای عرضه تخطی داش��ته باش��د،
برخورد قانونی میش��ود .ام��ا باید اقرار کرد که این
دس��ت تصمیمگیریها بهنوعی زیادهروی اس��ت
و تاثیر منف��ی زیادی بر عملک��رد تولیدکنندگان
دارد .بهع�لاوه آنکه هیچ توجی��ه قانونی برای الزام
یک ش��رکت خصوصی برای عرض��ه محصوالتش
در بورس کاال وجود ندارد .ش��رکتهای خصوصی
از امتی��از ویژهای بهرهمند نیس��تند ک��ه بخواهند
تولی��دات خود را براس��اس این دس��ت الزامات به
فروش برس��انند .در ادامه بای��د تاکید کرد با ایجاد
چنی��ن محدودیتهایی هیچ گرهی از مش��کالت
تولیدکنن��دگان ب��از نخواهد ش��د .درواقع رش��د
قابلتوج��ه نرخ فوالد در ماههای گذش��ته بهدلیل
ش��رایط نامساعد اقتصادی ،بیثباتی و رشد قیمت
ارز حاصل شده است .در چنین شرایطی فوالد هم
ب��ه کاالیی س��رمایهای تبدیل ش��ده و تقاضا برای
خرید آن افزایش یافته اس��ت .درنتیجه شاهد رشد
قیمت این محصول هس��تیم؛ بنابراین این شرایط
را بای��د متهم اصل��ی افزایش بیس��ابقه نرخ فوالد
دانست ،نه تولیدکنندگان .در ادامه باید تاکید کرد
سیاستهای اشتباه متولیان امر در وزارت صنعت،
مع��دن و تج��ارت از دیگر مواردی ب��ود که التهاب
در ای��ن بازار را افزای��ش داد .بهعنوان مثال ،تعیین
س��قف قیمت ب��رای فروش ش��مش و محصوالت
ف��والدی در بورس کاال ،خود به التهاب در این بازار
دام��ن زد .درواقع باید اقرار ک��رد که قیمتگذاری
دس��توری فاصله قیمتی را می��ان فروش محصول
در بورس کاال و ب��ازار آزاد فراهم میکند و بهنوعی
زمینهس��از رانت اس��ت .به اعتقاد ما خرید و فروش
محصوالت از مکانیسم بورس باید در اولویت باشد
تا بدینترتیب ش��فافیت معامالت افزایش یابد .اما
ای��ن مورد زمانی موضوعیت پیدا میکند که خرید
و فروش در این بازار براس��اس عرضه و تقاضا باشد.
در چنین ش��رایطی هم��ه تولیدکنن��دگان اعم از
خصوصی یا دولتی عالقهمند به فروش محصوالت
خ��ود از طریق این بازار خواهند ش��د .توجه به این
نکته ضروری بهنظر میرس��د که در س��ال جاری
ساختوس��از و پروژههای عمرانی بهشدت کاهش
یافت��ه؛ بنابراین رش��د تقاضا برای خرید ش��مش
فوالدی غیر واقعی اس��ت و به دلیل اختالف قیمت
محصوالت فوالدی در بازار آزاد و بورس کاال حاصل
شده اس��ت .یعنی ناکارآمدی مسئوالن و متولیان
ام��ر در وزارت صنعت ،معدن و تجارت بیش��ترین
تاثی��ر را در این حوزه داش��تهاند .بنابراین چنانچه
ای��ن بازار به رون��د طبیعی خود باز گ��ردد ،تمامی
کاستیها و مشکالت برطرف خواهند شد.

گروه معدن

editor@smtnews.ir

تولیدکنن��دگان لوله و پروفیل ف��والدی با چالشهای
متفاوتی روبهرو هستند ،اما مهمترین مشکل این فعاالن
صنعت��ی را بای��د کمبود مواد اولیه دانس��ت .برنامه زنده
گفتوگوی ش��بکه خبر در برنامهای به بررسی مشکالت
و راهکاره��ای صنع��ت لوله و پروفیل ف��والدی پرداخت
و چالشهای اساس��ی تولیدکنن��دگان محصوالت لوله و
پروفیل فوالدی را مطرح و بررس��ی کرد .براساس موارد
مطرحش��ده در این برنامه میتوان اینطور نتیجه گرفت
ک��ه ب��ورس کاال محل ش��فافیت عرضه و تقاضاس��ت و
بههمین منظور باید مکانیسمهای عرضه و بهویژه تقاضا
از س��وی متقاضیان شفاف باش��د .در همین حال سایت
بهینی��اب باید بر مبنای ظرفی��ت واقعی تولیدکنندگان
اصالح ش��ود .انتظار میرود در چنین شرایطی برخی از
مشکالت تولیدکنندگان برطرف شود.

بح��ث تامین مواد اولیه صنایع پاییندس��تی چند س��ال اس��ت که
گریبان همه تولیدکنندگان بخش خصوصی را گرفته است
کد از این وضعیت سوءاستفاده میکنند .وی عنوان کرد:
بهتازگی سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی
ب��ا فوالد مبارک��ه تفاهمنامهای را امضا ک��رده که در آن
مبارکه متعهد ش��ده س��االنه  ۲میلیون و  200هزار تن
ورق گرم به واحدهای زیر پوش��ش س��ندیکا اختصاص
ده��د .دبی��ر س��ندیکای تولیدکنندگان لول��ه و پروفیل
تصریح ک��رد :ظرفیت تولیدکنندگان این حوزه س��االنه
حداکث��ر ح��دود  18میلیون تن و در ش��رایط مناس��ب
ح��دود  12میلیون تن اس��ت .ضمن اینک��ه در بدترین
حال��ت نیاز این تولیدکنندگان  4تا  5میلیون تن خواهد
بود .کرمانش��اهی تاکید کرد :افراد غیرتولیدکنندهای که
از بورس کاال ورق خرید میکنند ،به تولیدکنندگان این
حوزه ظلم کردهاند.
وی بی��ان ک��رد :س��ندیکای تولیدکنن��دگان لوله و
پروفی��ل فوالدی با ش��رکت ف��والد مبارک��ه در حضور
نماین��ده وزارت صنعت ،معدن و تجارت در یک س��ال
و نیم گذش��ته با انج��ام هزینه و صرف زمان ،به صورت

دستیابی به دو رکورد «ذوب» و «تولید ماهانه» در فوالدمبارکه

در ش��هریور  ۱۳۹۹کارکن��ان نواحی فوالدس��ازی
و ریختهگ��ری م��داوم و نورد س��رد ف��والد مبارکه به
رکورده��ای ت��ازهای در تولید روزانه و ماهانه دس��ت
یافتند و گامهای اس��تواری برای تحقق اهداف ساالنه
خود برداش��تند .به گ��زارش روابطعمومی ش��رکت
فوالد مبارکه ،کارکنان بلندهمت ناحیه فوالدس��ازی
و ریختهگری مداوم فوالد مبارکه موفق شدند با تولید
ماهانه  ۶۳۹هزار تن تختال و تولید روزانه  ۱۳۳ذوب
در آخرین روزهای ش��هریور ،گام دیگری برای تحقق
اهداف ساالنه این شرکت بردارند.
مدی��ر ناحی��ه فوالدس��ازی ضمن تایی��د این خبر
اظهارک��رد :این میزان تولید  ۲هزار تن از رکورد قبلی
در خ��رداد  ۹۹بیش��تر اس��ت؛ ضمن اینک��ه در ۶ماه
نخست امسال  ۳میلیون و  ۵۹۰هزار تن تختال تولید
شد که در مقایسه با تولید ۶ماه نخست سال قبل ۶.۸
درصد افزایش داشته است.
غالمرضا سلیمی بیانکرد :رکوردشکنیهای پیاپی
همکاران در تمامی نواحی ش��رکت ،بهویژه در ناحیه
فوالدس��ازی در س��ال جهش تولید و با وجود شرایط
تحری�� م و مبارزه با بیماری کووید  ،۱۹نش��ان از عزم
و اراده و ت��وان کارکن��ان جهادگر ناحیه دارد و تحقق
نتایجی فراتر از اهداف از پیش تعیینش��ده را تسهیل
میکند.
قاسم خوشدل ،رئیس تولید ریختهگری مداوم فوالد
مبارکه نیز در اینباره اذعان کرد :همکاران ریختهگری
برای س��ومینبار در س��ال  ۹۹تالش همکاران ناحیه
فوالدسازی و سایر واحدهای مرتبط را تکمیل کردند و
با نشان دادن عزم راسخ خود در تحقق اهداف شرکت،
جهش تولید را در عمل به نمایش گذاشتند .وی افزود:
در کس��ب این موفقیتها حمایته��ای مدیریت در
تس��هیل رون��د امور و ایجاد انگی��زه و همدلی و نقش
هم��کاران واحدهای تولید ،تعمی��رات جنبی ،کارگاه
تعمی��رات ریختهگری ،دفاتر فن��ی تولید و تعمیرات،
برنامهریزی تولید ،تعمیرات مرکزی ،بازرسی فنی و...
موثر بوده که شایسته قدردانی است.
دانیال نظری ،رئیس تعمیرات کورههای پاتیلی نیز
تصریح ک��رد :تمامی واحدهای تولید و تعمیرات عزم
خ��ود را برای کس��ب این رکوردها ج��زم کرده بودند.
در ای��ن بین ،کارکنان واحد تعمیرات متالورژی ثانویه
باوجود تمام محدودیتهای ناش��ی از ش��یوع ویروس
کرونا ،با تالشی مضاعف ،آمادهبهکاری تجهیزات را در
سطح مطلوبی نگه داشتند.
در همین باره ،امیرحس��ین م��رادی ،رئیس تولید
کورههای قوس الکتریکی نیز یادآور شد :کسب رکورد
تولید در ناحیه فوالدس��ازی و ریختهگری مداوم برگ
زری��ن دیگری بر افتخ��ارات این ناحیه افزود و در این
زمینه ،زحمات شبانهروزی واحدهای تعمیرات کوره،
دفاتر فن��ی و هماهنگکنندگان تولی��د ،حمل مواد،

حمل س��رباره و ناحیه آهنسازی در جهت دستیابی
به این رکورد قابلتقدیر است.
محم��د نصی��ری ،رئیس تعمی��رات کورههای قوس
الکتریک��ی نیز تصریح کرد :در ش��رایط خاص حاکم بر
کشور ،رکورد شهریورماه نشان از تالشی همگانی دارد
و نماد خواس��تن اس��ت که در تکتک کارکنان فوالد
مبارک��ه و ناحیه فوالدس��ازی دیده میش��ود .در این
خصوص ،واحد تعمیرات کورههای قوس فوالدس��ازی
با برنامهریزی دقیق و اس��تفاده از سیستمهای نوین در
نگهداری و تعمیرات بهرهور و مبتنی بر قابلیت اطمینان
در جهت کاهش توقفات اضطراری و افزایش بهرهوری
تجهیزات در خطوط تولید نقش موثری ایفا کرد.
مسیب فتاحالمنان ،رئیس عملیات ثانویه ابراز کرد:
در ناحیه فوالدس��ازی و ریختهگ��ری مداوم در تاریخ
 ۳۰ش��هریور  ۹۹رکورد تولید روزانه شکس��ته ش��د و
تولی��د  ۱۳۳ذوب بهدس��ت آمد .رک��ورد قبلی تولید
ت  ۹۹بود .ثبت
 ۱۳۱ذوب و مرب��وط ب��ه  ۵اردیبهش�� 
ای��ن رکوردهای پیدرپی در فوالد مبارکه بیاثر بودن
تحریم این ش��رکت و همت واالی مدیریت و کارکنان
را نش��ان میدهد .این رکورد حاصل نشده است ،مگر
ب��ا همدلی و هم��کاری واحدهای تولیدی و تعمیراتی
ناحیه و همراهی واحدهای ستادی و پشتیبانی.
مجی��د دادجو ،رئی��س خدمات فنی فوالدس��ازی
و ریختهگ��ری م��داوم در پای��ان عن��وان ک��رد :ثبت
رکوردهای پیدرپی در  ۶ماه نخست امسال در حالی
اتفاق میافتد که حدودا از  ۵س��ال گذش��ته تاکنون
توسعه و افزودن تجهیزات جدید در ناحیه انجامنشده
اس��ت .این توفیقات حاصل بهرهوری نیروی انسانی و
بکارگیری هرچه بهتر تجهیزات و نشانه باور شعار «ما
میتوانیم» در شرکت است.

 دستیابی به رکورد تولید  ۱۷هزار تن
کالف در خط نورد

در س��ال جهش تولید و ب��ا همت کارکنان پرتالش
واحد نورد دو قفس��های ،رکورد تولید کالف خام برای
محص��ول قلعاندود و تولید ماهانه این واحد شکس��ته
ش��د .رئیس خطوط نورد ناحیه نورد س��رد در تشریح
این خبر تاکید کرد :در شهریور رکورد  ۱۲هزار و ۷۰۰
تن کالف برای زنجیره قلعاندود و رکورد کل  ۱۷هزار
تن از افتخارات به ثبت رس��یده در این واحد اس��ت.
محمودرضا قرمزی رکورد قبلی این واحد را به میزان
 ۱۲هزار و  ۵۰۰تن کالف برای زنجیره قلعاندود و ۱۶
ن ماه  ۱۳۹۹اعالم
هزار و  ۸۰۰تن تولید کل در فروردی 
کرد .وی در بخش پایانی سخنان خود ضمن قدردانی
از حمایته��ای مدیریت و کارکنان ناحیه و واحدهای
پش��تیبانی باالدست و پاییندس��ت ،اظهار امیدواری
ک��رد ب��ا تداوم تولی��د در همه بخشهای ش��رکت به
خودکفایی کامل در انواع محصوالت فوالدی دس��ت
یابیم.

تخصصی ظرفیتس��نجی تولیدکنندگان لوله و پروفیل
را انج��ام داده تا تخلف برای خری��د ورق از بورس کاال
ازس��وی این تولیدکنندگان رخ ندهد .دبیر س��ندیکای
تولیدکنن��دگان لول��ه و پروفی��ل ف��والدی در پای��ان
خاطرنشان کرد :بورس محل شفافیت است و الزم است
سایر تولیدکنندگان ورق تولیدات خود را در بورس کاال
عرضه کنند و با کمک مبارکه مش��کل تامین مواد اولیه
تولیدکنن��دگان لول��ه و پروفیل حل ش��ود ،چراکه این
تولیدکنندگان نیز از امکانات دولتی اس��تفاده میکنند.
ضمن اینک��ه امیدواریم تفاهمنامه س��ندیکا با مبارکه
بهطور کامل اجرایی شود.

 نیازمند توزیع عادالنه ورق فوالدی هستیم

امیرحس��ین کاوه ،فعال صنعت لوله و پروفیل فوالدی
نی��ز در ای��ن برنام��ه گفت :ب��رای تولیدکنن��دگان لوله
و پروفی��ل که مواد اولی��ه خود را از ب��ورس کاال تامین
میکنند ،به یک سیس��تم عادالنه توزیع ورق فوالدی در
معامالت بورس کاال نیاز داریم.

امیرحس��ین کاوه ،کارشناس صنایع فوالدی در زمینه
بهبود شرایط بازار ورق فوالدی اظهار داشت :بحث تامین
مواد اولیه صنایع پاییندستی چند سال است که گریبان
همه تولیدکنندگان بخش خصوصی را گرفته است.
وی افزود :تاکنون صنایع پاییندستی دهها بار توافقاتی
را با صنایع باالدس��تی داش��تهاند اما این توافقات بهطور
کامل اجرایی نش��دهاند؛ چراکه بندهای این توافقات باید
همه بهطور همزمان اجرایی میشد.
این فعال صنعتی خاطرنش��ان کرد :کمبود مواد اولیه
بهویژه در بخش ورق فوالدی ،مش��خصا بهگونهای است
ک��ه میزان تولید در داخل ب��ه اندازه نصف نیاز و مصرف
صنایع پاییندستی نیس��ت .این موضوع تولیدکنندگان
این حوزه را با چالش مواجه کرده است .مدیرعامل گروه
صنعتی س��دید تصریح کرد :اگر قرار است کشف قیمت
در بورس کاال اتفاق بیفتد ،باید توزیع مناس��ب را نیز در
آن گنجاند.
در ح��ال حاض��ر توزیع مناس��بی ب��رای ورق فوالدی
در کش��ور اتف��اق نمیافت��د و به همین دلیل مش��اهده
میش��ود ورق ف��والدی ب��ه دس��ت مصرفکنن��دگان
واقع��ی و تولیدکنندگان نمیرس��د .درحالی که ورق به
غیرتولیدکننده میرس��د و شاهد عرضه آن در بازار سیاه
هستیم.
وی عنوان کرد :اقدامی که باید صورت داد این اس��ت
ک��ه فرآیند معامالت مچینگ بای��د بهطور عادالنه اتفاق
بیفتد تا مواد اولیه به صنایع پاییندستی برسد.

 سخن پایانی

ح��ذف واس��طهگری و حض��ور دالالن در
حلق هه��ای مختلف زنجی��ره تولی��د از اهمیت
ویژهای برخوردار است ،چراکه این حذف زمینه
کمب��ود مواد اولیه و رش��د قیم��ت آن را فراهم
میکند .بنابراین باید روند معامالت را بهگونهای
ترتیب داد که از یکس��و ش��فافیت در معامالت
افزایش یابد و از سوی دیگر ،خریدارن غیر واقعی
از این معامالت حذف شوند.

