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اخبار فوالد

رئیس انجمــن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان ســازه های فوالدی 
ایران که به همــراه جمعی از اعضای 
هیئت مدیره و کارگزاران این تشکل 
از فوالد مبارکه بازدیــد می نمود در 
جلســه ای با مدیران مدیریت فروش 
و بازاریابی فوالد مبارکه گفت: فوالد 
مبارکه همواره درک درستی از شرایط 

بازار و مشتریان خود داشته است.
ضیایی با اشاره به تعامالت سازنده 
مابین فوالد مبارکــه و انجمن، اظهار 
داشت: نه فقط در این شــرایط که با 
کاهــش قیمت ها مواجه هســتیم، 
بلکه در همه احوال تالش کرده ایم با 
گفت وگو و تعامل دوطرفه مشکالت 
را مدیریت و مرتفع نماییم.در فرهنگ 
سازمانی فوالد مبارکه  این گونه نیست 
که شرکت  فقط منافع خود را مدنظر 
قرار دهد و نسبت به مشکالت صنایع 

پائین دست بی تفاوت باشد.
وی با تأکید بر این کــه اگر از یک 
مرحله به بعد بــرای اعضای انجمن 
امکان و توان خرید سلب شود، به یقین 
تولیدکننده اصلی هم متضرر خواهد 
شــد، گفت:ازاین رو با گفت وگو ارائه 
نظرهای کارشناســی بین طرفین 
تالش خواهیم کرد شرایطی فراهم 
کنیم تا هم در تولید و فروش و هم در 
زنجیره مشتریان به مداومت برسیم.

ما باید تالش کنیم با پیش بینی های 
اقتصادی کارآمد و درک درســت از 

تولید، بازار و مشتری به راهکارهایی 
دســت یابیم که برای باالدســت و 
پایین دســت و  رده هــای میانی و 
مشتری نهایی بهترین شرایط ایجاد 

شود.
حامد ضیایی ادامه داد: این انجمن 
در راستای کار تشکلی که حتما برای 
کل مجموعه صنفی و مشــتری های 
هر صنف و زنجیره های تولیدکنندگان 
باالدســت و پایین دســت فــوالد  
نتیجه بخش خواهد بود، باهدف ایجاد 
همدلی و یک صدایی و تجمیع نظرات 

و حرکت به ســمت کار جمعی ایجاد 
شده است. در این راستا انجمن در ذیل 
اتاق بازرگانی ایران که پارلمان بخش 
خصوصی است تشکیل شده و  اعتقاد ما 
این است که رستگاری اقتصاد در کشور 
از طریق اتاق بازرگانی میسر خواهد بود. 
باید تصدی گری دولت از این طریق کم 
بشود و اختیارات مخصوصا اقتصادی به 
بخش خصوصی آن هم از طریق کانال 
اتاق بازرگانی ایران و اتاق های استانی و 

شهرستانی تفویض شود.
رئیس انجمــن تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان ســازه های فوالدی 
ایران بابیان این که این انجمن در ایران 
600 کارخانه تولید سازه فوالدی را در 
زیرگروه خود دارد، ادامه داد: بسیاری 
از اعضا وظیفه صادرات به کشورهای 
منطقه را با ظرفیت حدود 4 میلیون 

تن بر عهده دارند.
وی از وجــود ظرفیت اشــتغال 
حدود 40 تا 50 هزار نفر در این حوزه 
خبر داد و با اشــاره به اهمیت تولید 
محصوالت کیفی در حوزه ساختمان 
تصریح کرد: انجمــن از دیرباز به این 

نکته توجه ویژه داشته است. ازاین رو 
سال هاست که کار صنعت ساختمان 
و سازه مهندسی شــده است و در این 
راستا در همه کارخانه های صنف واحد 
طراحی و QC بنانهاده شده است. البته 
با طراحان و جامعه مهندسین مشاور و 
انجمن علمی سازه های فوالدی نیز 
مشارکت داشــته و داریم. در همین 
راستا از شرکت فوالد مبارکه نیز برای 
حضور در کنفرانس آذرماه دعوت به 

عمل آورده ایم.
ضیایی در خصوص نتایج حاصل 
از جلســه انجمن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان ســازه های فوالدی 
ایران با مدیران فروش و بازاریابی فوالد 
مبارکه تصریح کرد: جلسه خوبی بود؛ 
و مدیران فروش داخلی فوالد مبارکه 
هوشمندانه و منطقی خواسته های 
اعضای انجمن را شنیدند و مقرر شد 
راهکارهای ارائه شــده نهایی و به کار 

گرفته شود.
بررسی اعطای اعتبارات بلندمدت تر 

به مشتریان فوالد و کاهش عرضه 
محصوالت در بورس کاال

تاجمیر ریاحی مدیر فروش داخلی 
فوالد مبارکه نیز در خصوص اهمیت و 
نتایج این جلسه گفت: جلسه باهدف 
بهبود ارتباط فوالد مبارکه و مشتریان 
ســازه های فلزی، بهبود تعامالت با 
فوالد مبارکه و انجمن سازه های فلزی، 
ارتقاء سطح کیفی محصوالت فوالد 

مبارکه و شناسایی انتظارات مشتریان 
برگزار شد.

تاجمیر  ریاحی از مطرح شــدن 
مباحث مفیــد و کاربــردی در این 
جلســه خبر داد و گفت: یکی از این 
موارد اســتفاده از محصوالت کیفی 
در ســازه های فلزی بود کــه در این 
خصوص تبادل نظر شــد و شرکت را 
بر آن داشــت تا راهکارهای مؤثر در 
حوزه بهبود کیفیت محصول در حوزه 
سازه های فلزی را دنبال و اجرایی نماید 
تا بدین وسیله ســازه های مقاوم تر و 
ســبک تر در جریان احداث بناها به 
کار گرفته شــود. لذا در همین راستا 
شناســایی نیازها و انتظارات انجمن 
مطرح شد که امیدواریم فوالد مبارکه 
بتواند این توقعات را به بهترین شکل 

برآورده نماید.
وی با تأکیــد بر این کــه کاهش 
شــدید قیمت ها در بازار و دست یابی 
به راهکارهای مناسب برای گذر از این 
شرایط، اهمیت برقراری تعامل هرچه 
بیشــتر بین فوالد مبارکه و انجمن و 
سایر مشتریان را دوچندان نموده است 
گفت: در پایان این جلسه پیشنهادهای 
اعطــای اعتبــارات بلندمدت تــر 
به مشــتریان فوالد و کاهش عرضه 
محصوالت در بورس کاال مطرح گردید 
که مقرر شد فوالد مبارکه با هماهنگی 
وزارت صمت این موضوعات را اجرایی 

نماید.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه های فوالدی ایران:

فوالد مباركه همواره درک درستی از شرایط بازار و مشتریان داشته است
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:
آینده ای به شدت رقابتی

در پیش داریم

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: بازار و شرایطی 
که صنعت فوالد در آن قرار گرفته، به گونه ای اســت که 
قیمت محصوالت فوالدی پاییــن آمده که البته جنگ 
روسیه و اکراین در این امر بی تاثیر نبود؛ آینده ای به شدت 
رقابتی در پیش داریم، ضرورت توجه به محصوالت کیفی 
با ارزش افزوده باالتر، از اهمیت بیشتری نسبت به گذشته 

برخوردار است.
طیب نیا مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در جلسه 
کمیته مدیریت این شرکت اظهار داشت: عملکرد 4 ماهه 
تولید، راه اندازی واحد گاززدایی و کربن زدایی در مجتمع 
فوالد سبا و تولید تختال فوالدهای الکتریکی، اتفاقات 
خوب سال جاری بوده که جای تقدیر و تشکر از کارکنان 
شرکت دارد. وی افزود: چشم انداز تولید امسال، عبور از 
مرز ۱0میلیون تن فوالد خام است تا تولید به میزان قابل 

قبولی محقق شود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: بازار و 
شرایطی که صنعت فوالد در آن قرار گرفته، به گونه ای است 
که قیمت محصوالت فوالدی پایین آمده که البته جنگ 
روسیه و اکراین در این امر بی تاثیر نبود؛ آینده ای به شدت 
رقابتی در پیش داریم و آنچه که پیش بینی می شود این 
اســت که باید در اســتراتژی های خود بازبینی به عمل 
آوریم. ضرورت توجه به محصوالت کیفی با ارزش افزوده 
باالتر، از اهمیت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار است. 
طیب نیا خاطرنشان کرد: امروزه اهمیت مدیریت هزینه ها 
و افزایش بهره وری در استفاده از منابع و انرژی ها دوچندان 
شده است. مدیرعامل فوالد مبارکه تاکید کرد: با توجه به 
چالش انرژی و هزینه ها در صنعت فوالد برای مسیر پیش 

رو برنامه ریزی هایی در دستور کار قرار گرفته است.
    

حمایت از مشتریان، بخشی از 
فرهنگ سازمانی فوالد مباركه

طی جلسه ای مشترک با حضور مدیر فروش داخلی 
فوالد مبارکه و ســندیکای لوله و پروفیل، راهکارهای 
حمایت حداکثری از مشتریان فوالد مبارکه موردبررسی 

و تبادل نظر قرار گرفت.
تاجمیر ریاحی، مدیر فــروش داخلی فوالد مبارکه 
در گفتگو با خبرنگار فوالد گفت: طی این جلسه شرایط 
ایجادشده در بازار محصوالت فوالدی تخت و همچنین 
مشکالتی که نوســان قیمت ها می تواند برای مشتریان 
فوالد مبارکه و تمامی شرکت های زنجیره فوالد ایجاد کند، 
موردبررسی قرار گرفت. در این جلسه همچنین نظرات 
اعضای ســندیکای لوله و پروفیل مبنی بر چالش های 
موجود برای تأمین اعتبار اسنادی و همچنین زیان هایی 
که بابت کاهش قیمت در چند ماه گذشــته به این گروه 

مشتریان فوالد مبارکه واردشده مطرح شد.
به گفته تاجمیر ریاحی انتظار مشتریان لوله و پروفیل 
از فوالد مبارکه این اســت که با کاهش عرضه و کنترل 
قیمت از کاهش بی رویه بیشتر قیمت ها در شرایط فعلی 
جلوگیری به عمل آید تا این مشتریان بتوانند ورق های 
خریداری شده خود را با خسارت کمتری به کاالی نهایی 
تبدیل و عرضه نمایند. وی خاطرنشان کرد: بنا بر اظهارات 
اعضای این سندیکا در صورت تداوم این شرایط بسیاری 
از شرکت های این گروه از مشتریان با خطر ورشکستگی و 
تعطیلی مواجه خواهند شد ،ضمن این که در صورت عدم 
تأمین اعتبار اســنادی در بانک ها مشکالتی برای فوالد 
مبارکه و عدم خرید از شرکت و سایر زنجیره های حوزه 

به وجود خواهد آمد.
مدیر فروش داخلی فوالد مبارکــه تصریح کرد: این 
شرکت براساس فرهنگ سازمانی شــکل گرفته در آن 
تمامی تالش خود را برای حمایت از مشتریان به کار خواهد 
گرفت و طی درخواســت هایی از وزارت صمت تقاضای 
کاهش عرضه محصوالت خــود از 400 هزار تن به ۲۷0 
هزار تن را نموده است. فوالد مبارکه همچنین تقاضای 
برداشتن الزامات قبلی بورس کاال جهت کنترل قیمت ها تا 
سقف جهانی را مطرح نموده است تا این امکان حاصل شود 

که قیمت ها روند نزولی کندتری را در بازار داشته باشند.
وی تصریح کرد: فوالد مبارکه و سندیکای لوله و پروفیل 
به صورت متفق القول حمایت حداکثری از وزارت صمت را 
مطرح نموده اند و انتظار دارند در راستای حمایت هرچه 
بیشتر از زنجیره فوالد عالوه بر راهکارهای فوق از واردات و 
دامپینگ محصوالت فوالدی توسط شرکت های خارجی 

جلوگیری به عمل آید.

ادامه روند کاهشی قیمت محصوالت فوالدی ازجمله انواع ورق، خریداران این 
نوع محصوالت را با تحمل زیان هایی روبرو نموده است و تداوم این روند می تواند 
موجب تعطیلی برخی کارخانجات تولیدکننده و در ادامه به تعدیل فعالیت ها و 
حتی تعدیل نیروی انسانی شاغل در این چرخه شود، بنابراین زنجیره فوالد باید 
به گونه ای مدیریت و حمایت شــود که در هیچ یک از حلقه های آن شاهد از هم 

گسستگی نباشیم.
طهمورث جوانبخت معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه، به برخی مشکالت 

و راهکارهای این حوزه اشاره نموده است که می خوانید؛
    

مدیریت بازار محصوالت فوالدی از چه نظر اهمیت دارد؟
به طور خالصه به منظور جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و حفظ اشتغال در 
زنجیره فوالد این امر اجتناب ناپذیر است. با توجه به روند نزولی قیمت ها در بازار 
جهانی در چندماهه گذشــته، در بازار ایران نیز روند کاهشی قیمت محصوالت 
فوالدی ازجمله محصوالت تخت در سه ماهه گذشته ادامه داشته است. این کاهش 
قیمت با توجه به تحویل سلف محصوالت باعث گردیده خریداران، زمان تحویل 
محصول با زیان هایی روبرو گردند. تداوم این روند می تواند موجب تعطیلی برخی 

کارخانجات تعدیل فعالیت ها و در پی آن تعدیل نیرو در آن ها شود.
به نظر شما راهکار چیست؟

 به منظور جلوگیری از این اتفاق و وارد آمدن مشکالت عدیده به حوزه اشتغال در 
زنجیره فوالد الزم است بازار محصوالت فوالدی به ویژه ورق گرم به شکلی مدیریت 
گردد که کاهش قیمت متوقف گردیده و یا حداقل در دوره زمانی بلندمدت تری 

اتفاق افتد.
در حوزه ورق گرم در بازار ایران فعال میزان عرضه محصوالت فوالد 

مبارکه چقدر است؟
در شرایط فعلی تقاضای محصوالت فوالدی کاهش یافته و به نظر می رسد دیگر 

نیاز به عرضه 400 هزار تنی فوالد مبارکه در هرماه وجود ندارد، به ویژه اینکه بخشی 
از این عرضه ها باید از منابع وارداتی تأمین گردد و در این شرایط به هیچ عنوان به 
صالح صنایع کشور و زنجیره فوالد نیست. بر همین اساس الزم است میزان عرضه 
فوالد مبارکه کاهش یافته و به شرایط قبل اصالح گردد و عرضه های این شرکت در 

ورق گرم از 400 هزار تن به ۲۷0 هزار تن کاهش یابند.
آیا برنامه ای برای تهاتر اسلب با ورق گرم وجود دارد؟

مدتی است تهاتر اســلب فوالدی با ورق فوالدی در بازار مطرح گردیده است 
که این اتفاق به هیچ عنوان در بازار ایران نخواهد افتاد و ضرورتی برای این مهم نیز 
وجود ندارد، این طرح در زمانی که فوالد مبارکه ملزم به عرضه 400 هزار تن است، 
می تواند برای جبران کمبود محصول تا این مقدار اجرا گردد اما با کاهش عرضه 
در بازار و توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت با عرضه ماهانه ۲۷0 هزار تنی فوالد 
مبارکه عمال ضرورتی برای تهاتر اسلب با تختال نیست. این طرح در جهت تأمین 
کسری محصوالت فوالدی مطرح گردیده که در این شــرایط اقتصادی نبوده و 
ضرورتی برای اجرا نیز ندارد.   الزم است تأکید کنم در حال حاضر هیچ برنامه ای برای 
تهاتر اسلب با کالف گرم و عرضه در بازار داخلی وجود ندارد و حتی فوالد مبارکه 
اقدامی برای واردات محصوالت گرم و عرضه در بازار در دستور کار ندارد و پیگیر 

اصالح حجم عرضه تکلیفی در کمیته مدیریت بازار کاالهای پایه است.
تداوم شرایط فعلی و کاهش قیمت چه مشکالتی را می تواند ایجاد 

کند؟
در صورت تداوم این روند کاهشــی قیمت ها در بازار، به احتمال زیاد در ابتدا 
شــرکت های مصرف کننده محصوالت فوالدی در پایین دست زنجیره فوالد با 
مشکالتی جهت تأمین مبالغ اعتبارات اسنادی خود روبرو خواهند شد و در حقیقت 
این شرکت ها را برای پرداخت اعتبارات اسنادی با چالش روبرو کند که این چالش 
می تواند منجر به تعدیل تولید در کارخانجات پایین دستی و حتی تعدیل نیرو و 
کاهش اشتغال گردد. در ادامه این مشکل به حلقه های باالدستی زنجیره تولید 

منتقل خواهد شــد و در چند ماه آینده تمامی زنجیره فوالد متأثر از این موضوع 
خواهد گردید. این موضوع حتی می تواند مشکالت اقتصادی برای  نظام بانکی به  
همراه داشته باشد و الزم است هر چه سریع تر تدابیری برای جلوگیری از شدت 

این مشکالت اندیشیده شود.
سخن پایانی؟

الزم است سیستم بانکی کشور نیز همکاری الزم با تولیدکنندگان زنجیره فوالد 
کشور داشته باشند تا این تولیدکنندگان با چالش جدی مواجه نگردند، در غیر این 
صورت احتمال اینکه تعدادی از تولیدکنندگان کشور به علت بدهی های بانکی با 
ورشکستگی روبرو شوند بسیار زیاد است، که این مهم با سیاست های کالن دولت 
محترم جهت راه اندازی شــرکت های تعطیل شده و افزایش اشتغال در کشور در 
تضاد است. الزم است هر چه سریع تر نهادهای مختلف چاره اندیشی نموده و از این 
رخداد جلوگیری نمایند.  وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند جهت حمایت از 
صنایع داخلی، اقدامات حمایتی ازجمله افزایش تعرفه واردات را در دستور کار قرار 

داده و به سرعت اجرایی نماید.

به رغم سقوط شدید قیمت های جهانی فوالد، در فوالد مبارکه تحقق یافت؛

حفظ اشتغال و حمایت از مصرف كنندگان با مدیریت بازار داخل و تثبیت قیمت فوالد

گفت و گو

ورق گالوانیزه یکی از مهم ترین ورق های فوالدی محسوب 
می شود و عمده مصارف آن در ادوات و تجهیزات کشاورزی، 
بخش هایی از خودرو، مصارف ساختمانی، مصارف و تجهیزات 

خانگی، وسایل برقی و.. است.
این کاالی مهم فوالدی در ایران و ســایر کشورها در تاالر 
بورســی مورد معامله قرار می گیرد. اما در این بین نکته قابل 
تامل تفاوت قیمت بهای تمام شده این محصول با قیمت آن 
در بورس ایران اســت. بورس کاال به عنوان بســتری شفاف 
برای کشف قیمت کاالها در زنجیره تولید از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است؛ اما باید توجه داشت که قیمت کشف شده تا 
چه میزان می تواند بهای تمام شده تولیدکنندگان را پوشش 
دهد. در حال حاضر کشورهای روسیه و چین با دامپینگ ورق 
های گالوانیزه قیمت های خود را کاهش داده و این امر باعث 
شده این کشورها بازار را در دست گرفته و تولیدکنندگان سایر 

کشورها ضربه بخوردند و تولیدکنندگان ایران نیز با سختی به 
تولید ادامه دهند. قطعا این دو کشور ابر قدرت با توجه به مازاد 
تولید و تولید دو برابری محصوالت فوالدی در مقایسه با مصرف 
نیاز داخلی خودشان، برای  تصاحب بازارهای جهان سیستم 
دامپینگ را برگزیدند؛  اما باید توجه داشــت برای کشوری 
مانند ایران که کیفیت محصوالت و میزان مصرف آن با سایر 
کشورهای رقیب متفاوت است؛ نباید تنها قیمت بورس جهانی 
برای فروش این محصول مد نظر قرار دهد. موضوع تحریم و 
مشکالت ناشی از آن تاثیری مستقیم و غیرمستقیم در این 
صنعت دارد؛  اما دولت می تواند همانند برخی صنایع با تعرفه 
گذاری باعث شود تا این صنعت در دامپینگ چین و روسیه و 
مشکالت تحریم، کمترین آسیب را ببیند. در این بین بورس 
کاال بدون توجه به دلیل قیمت گذاری ورق های گالوانیزه در 
دنیا،  نرخ خرید و فروش این محصول را اعالم می کند. اما باید 
توجه داشــت که ورق های گالوانیزه چین و روسیه از لحاظ 

کیفیت،  قابل مقایسه با محصوالت ایران نیست.

 از سویی، ایران این ورق ها را با جرم پوشش دار متناسب 
با نیاز مشتریان تولید می کند. این در حالی است که قیمت 
جهانی ورق های گالوانیزه با توجه به حداقل پوشش قیمت 
گذاری می شود. استفاده از جرم پوشش استاندارد با سفارش 
مشتری باعث می شود بهای تمام شده محصول ایرانی نسبت 
به محصوالت مشابه خارجی با جرم پوشش ضعیف تر، حدود 

۲ تا 3 هزار تومان افزایش پیدا کند.
از ســوی دیگر عرضه محصوالت در ایران بر اساس پایه 
ضخامــت 0.6 اســت در صورتی که عرضــه محصوالت در 
بولتن های خارجی بر اساس پایه ضخامت ۱ میلیمتر کشف 
قیمت می شــود که این امر یک هزار تومان ) 33 دالر بر تن( 
اختالف قیمت ایجاد می کند. ایــن تفاوت قیمت در تناژ باال 
تاثیر بســیاری در فروش محصوالت و میزان نقدینگی یک 
شرکت خواهد داشت. در مجموع انتظار میرود بورس در روند 
قیمت گذاری تجدید نظر کند تا قیمت واقعی کشف شود. زیرا 
ادامه یافتن این  وضعیت باعث ورشکستگی تولیدکنندگان 

داخلی خواهد شد. در شرایطی که کشور با تحریم و مشکالت 
اقتصادی همراه است، تعطیلی و ورشکستی تولیدکنندگان 
تبعاتی همچون بیکاری،  مشــکالت اجتماعی و... را در پی 
خواهد داشت. قطعا در ســالی که مزین به شــعار »تولید؛ 
دانش   بنیان، اشتغال   آفرین« جایز نیســت که شرایط برای 

تولیدکنندگان سخت و آمار بیکاری افزایش پیدا کند.

انتظار می رود دولت در زمان دامپینگ، بازار ورق گالوانیزه را مدیریت كند
یادداشت

مرتضی بلوکی، کارشناس رسانه


