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به همراه گفتگوها، تحلیل ها، گزارش ها و مقاالتی درباره:
فصل جدید سرمایه گذاری در صنعت فوالد ایران «
نوسازی تجهیزات معدن و صنایع معدنی در پسابرجام  «
حمایت از تامین کنندگان داخلی مصداقی از اقتصاد مقاومتی  «
افزایش قیمت سنگ آهن، شاید وقتی دیگر «
نگرانی تولیدکنندگان دیر گذار چیست؟ «

برنامه ها و عملکردهای درخشان شرکت های فوالدی
فوالد مبارکه برترین شرکت گروه فلزات اساسي  «
ذوب آهن اصفهان در مسیر مدرن سازي «
فوالد خوزستان برترین شرکت صادراتی «
فوالد خراسان در مسیر بهبــود تکنولوژیــک «
توکا فوالد در جمع ده شرکت پیشرو ایران «

و به همراه معرفی برنامه های شرکت های فوالدی و شرکت های فعال مرتبط با فوالد
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این »ویژه نامه« که تقدیم شــما ارجمندان شده است، 
دومین »ویژه نامه تخصصی«  نشریه صنفی- تخصصی 
»چیالن« )نشریه انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران( است 
و همکاران ما در »چیالن« به عنوان نشــریه مدیران و 
فعاالن صنعت فوالد و صنایع معدنی ایران به مناسبت 
ســمپوزیوم 1394 فــوالد کیــش و ششــمین همایش 

چشم انداز فوالد، اقدام به انتشار آن نموده اند. 
نشریه »چیالن« در شرایط رکود بازار فوالد و سنگ آهن 
و حتی شــرایط بد بازار مطبوعات عمومی و تخصصی 
کشور تمامی سعی خود را مبذول می دارد که نشریه و 
محصوالت رسانه ای درخوری برای فعاالن بازار و فعاالن 

اقتصادی منتشر کند. 
اگــر چه این ویــژه نامه بیشــتر به منظور برندســازی 
شــرکت های معتبر فوالد و معرفی شــرکت  های فعال 
فوالدی، ســنگ آهنی و صنایع وابسته تهیه شده است 
اما سعی شده با توجه به فضای نمایشگاهی، تحلیل های 
کوتاه مدیران شــرکت  هــای فعال صنایع باالدســتی و 
پایین دســتی فوالد که به مرحمت فرموده و به نشریه 
ارائه کرده بودند نیز انتشــار دهد؛ اگر چه در »نشــریه 
چیالن« نسبت به »ویژه نامه چیالن« بسیار مفصل تر به 

موضوعات تخصصی بازار پرداخته شده است.
شــما همراهان »نشریه چیالن« در هر شماره از نشریه 
مــی توانیــد، تحلیل آماری بــازار فوالد ایــران و جهان، 
گفتگوها و گزارش های کاربردی به فراخور موضوع روز 
بازار و مسائل روز بازار فوالد ایران و جهان را در »چیالن« 
مطالعه نمایید. این نشریه برای سایر حلقه های زنجیره 
فوالد همانند فعاالن ســنگ آهن هم صفحات ثابت و 
ویژه ای در نظر گرفته اســت که چندین شماره است با 

همکاری فعاالن سنگ آهن منتشر می شود.
ما در چیالن ســعی داریم صدای رسانه ای همه فعاالن 
باالدستی و پایین دستی در زنجیره فوالد باشیم و نبض 
بازار و تحلیل های کاربردی و مطالب مفید ارائه دهیم، 
صدای بحق تولیدکننده را انعکاس دهیم و شرکت های 
فعال در زنجیــره فوالد که در بدترین شــرایط بازار به 
تولید و اشتغال می پردازند را حرمت نهیم و به صورت 
حرفه ای به آنها بپردازیم. امیدواریم از همراهی شما در 
شرایط مشترک سخت بازار فوالد و مطبوعات تخصصی 
بــی نصیب نمانیــم و امیدواریم در ســال 95 همراه با 
خبرها و تحلیل های مثبت تری از بازار فوالد در خدمت 

شما ارجمندان باشیم.
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برای تولید یک 
میلیون تن ورق آلیاژی 

هدفگذاری کرده ایم
عزیز قنواتی

مدیر عامل فوالد اکسین خوزستان

در سال 93 حدود 2 میلیارد دالر ورق عریض برای 
استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی وارد کشور 

شده که اگر شرایط مناسب برای فعالیت شرکت فوالد 
اکسین با تمام ظرفیت فراهم بود، نه تنها تمامی این 
نیاز در داخل کشور تامین می شد بلکه بیش از یک 

میلیارد دالر ارزآوری هم صورت می گرفت.  فوالد 
اکسین خوزستان  تمام تالش خود را به کار گرفته است 

تا بتواند با همکاری سایر فوالد سازان از جمله فوالد 
مبارکه، فوالد خوزستان و فوالد هرمزگان  در تامین  مواد 
اولیه مورد نیاز، در سال 95 به تولید بیش از یک میلیون 

و 50 هزار تن ورق خاص و آلیاژی برسد که با تحقق 
این هدف ورق موردنیاز ساخت لوله های خطوط 
انتقال نفت و گاز کشور تامین می شود و کشور از 

واردات آن ها بی نیاز خواهد شد. 

نر خ حامل های 
انرژی برای 10 سال 
آینده مشخص شود

مهدی کرباسیان
رئیس هیئت عامل ایمیدرو

همان طور که مي دانيم يکي از هزينه هاي اصلي 
در قيمت تمام شده فوالد، نرخ برق و گاز است و به 
اعتقاد بنده دولت بايد براي مدتي طوالني يا حداقل 

10 سال آينده نرخ اين حامل هاي انرژي اصلي تعيين 
کننده قيمت را مشخص کند تا سرمايه گذار داخلی و 
خارجي بتواند براي توليد اقتصادي برنامه ريزي کند. 

می دانیم که جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از راه 
های اصلی توسعه صنعت فوالد است اما آیا می توان 

این کار را بدون ارائه برنامه شفاف به سرمایه گذار 
انجام داد؟ اگر سرمایه گذار خارجی نسبت به وضعیت 

آینده هزینه های اصلی خود دید روشن و مطمئنی 
داشته باشد، قطعا با توجه به برخورداري کشور از 

مزايايي از جمله گاز، سنگ آهن، دسترسي به آب هاي 
آزاد، بازار مصرف 80 ميليون نفري و همچنين لغو 

محدوديت هاي بين المللي، در توسعه صنعت فوالد 
ایران سهیم خواهد شد.

پرسمان| پرسمان »چیالن« از فعاالن صنعت فوالد، معدنی و سنگ آهنی

هدایت سرمایه گذاری ها 
به سمت صنایع 
باالدستی فوالد 

علی دهاقین
مدیر عامل فوالد کاوه جنوب

فرصت ایجاد شده پس از برجام مي تواند يکي از بهترين 
فرصت ها براي به روز شدن صنعت فوالد کشورمان با 
امتيازهاي ويژه باشد. آن هم در حالی که صنعت فوالد 
کشور به واسطه تحريم هاي ظالمانه غرب عليه ايران 
دچار کمبودهايي شده و برخي از فناوري هاي مورد 

استفاده در آن نيازمند به روزرساني است.  بر این اساس 
سرمایه گذاری های خارجی در دوره جدید باید با در نظر 
گرفتن منافع ملي کشور به سمت  بهینه سازی تکنولوژی 
های تولید فوالد و همچنین بخش هایی که زنجیره فوالد 
در آنجا کمبود دارد، هدایت شود. اکنون بايد در صنایع 

باالدستی فوالد  براي توليد گندله يا آهن اسفنجي سرمايه 
گذاري شود تا ارزش افزوده مناسبي در اين زمينه داشته 

باشيم نه اينکه سرمايه گذاري ها دوباره فقط در خط 
توليد فوالد صورت پذیرد.

راه حلی برای یک مسئله روز 
بازار فوالد

بهمن تجلی زاده

معاون فروش و بازاریابی فوالد خوزستان 

تفاوت 12 تا 15درصدی قیمت برخی از محصوالت 
فوالد خوزستان در بورس و بازار ناشی از شیوه های 

مختلف فروش و فروش اعتباری است.  فوالد خوزستان 

با تکنولوژی های 
موجود اتفاق جدیدی 
در فوالد ایران نمی افتد

مهدی جهانگیری
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران

یکی از نیاز های ايران در صنعت فوالد  بازنگري جدي 
و اساسي در حوزه تکنولوژی است. اينکه ما منتظر 
باشيم با همين تکنولوژي و مدل استخراج و نحوه 
توليد سنتي اتفاق جديدی بيفتد و به قيمت هاي 
دوره گذشته برگرديم، غيرممکن است. بزرگ ترين 

هنر چيني ها آن است که هزينه توليد را با توليد در 
مقياس کالن پايين آورده اند، مضاف بر آنکه چين در 
حوزه تکنولوژي چه براي استخراج معادن و چه براي 

توليد فوالد از فناوري قوي و پيشرفته استفاده مي کند 
که در قيمت تمام شده فوالد بسيار موثر است.

صنعت فوالد ایران نیز باید به این سمت حرکت کند 
و قطعا سرمایه زیادی برای طی این مسیر الزم است. 

دولت و سیستم بانکی نیز باید از سرمایه گذاری 
های این بخش براي به روز کردن تکنولوژي خود 
حمایت کنند. اميدمان به اين است که با برداشته 

شدن تحريم ها، گشايش بانکي و برقراري سوئيفت 
بتوانيم منابع خارجي را براي سرمايه گذاري به ايران 
بياوريم. اتاق تهران هم در حد توان خود به به روز 
رسانی تکنولوژی تولید فوالد در کشور کمک خواهد 

کرد.
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برنامه های ذوب بریس 
در دوره پسابرجام

مهرداد نظری
مدیر عامل ذوب بریس

آنچه که باعث شده برخی واحدهای تولیدی با وجود 
مشکالتی نظیر افزایش سر سام آور نرخ ارز و در نتیجه 

افزایش حجم بدهی های بانکی، کمبود نقدینگی، 
مشکالت کارگری و نوسانات قیمت هنوز به حیات 

خود ادامه داده و به تولید بپردازند، چیزی جز عشق و 
عالقه به تولید و ساخت آینده فرزندان و میهن عزیزمان 

نیست و جای آن دارد که مدیران و دست اندرکاران 
صنعت کشور با رفع موانع تولید این امر را پاس بدارند. 

شرکت ذوب بریس هم با همین نگاه مشغول ادامه 
فعالیت است و در شرایط جدید پیش آمده با رفع 

تحریم های تحمیلی و در راستای کاهش بهای تمام شده 
تولید، از طریق اخذ تسهیالت و فاینانس پروژه، اقدام به 
احداث پست و نیروگاه اختصاصی خود خواهد کرد که 

در این مسیر نیاز به همدلی و همزبانی مسئولین دولت 
و نظام بانکی دارد تا این واحد هم به خیل واحدهای 

تعطیل شده در شهرک صنعتی خمین اضافه نشود.

انتقال منابع از واردات به تولید 
برای بهره برداری از ریل ملی 

منصور یزدی زاده
عضو هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی و 

توسعه ذوب آهن اصفهان
پروژه تولید ریل ملی در ذوب آهن اصفهان با وجود 
مشکالت فراوان از جمله نبود نقدینگی و وضعیت 

نامطلوب صنعت فوالد کشور در حال اجرا و در مرحله 
تست سرد و راه اندازی است و امیدواریم اولین سری 

نگرانی تولیدکنندگان 
دیر گذار چیست؟

آتش انتظامی
مدیر عامل شرکت دیرگداز آذر

واقعيت اين است كه در دوران تحريم علي رغم 
محدوديت هاي ايجاد شده جهت تبادالت تكنولو ژي 

با شركت هاي صاحب نام در خارج وهمچنين واردات 
مواد اوليه مورد نياز صنايع ديرگداز ، شركتهاي فعال در 
زمينه توليد ديرگداز ها از توانایی الزم جهت تامین نياز 

صنايع فوالد ، سيمان و حتي برخي نياز هاي صنايع 
پتروشيمي ونفت چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي 

برخوردار بودند و با استفاده از دانش و تجربيات خود در 
جهت ارتقاء كيفيت توليدات ديرگداز نيز اقدامات موثري 

بعمل آورند. نگراني توليدكنندگان ديرگداز این است 
که گشایش های پس از تحريم به دليل تسهيل روابط 
و سهولت واردات از يك طرف و اشتياق توليدكنندگان 

خارجي جهت به دست آوردن بازار فروش داخلي چه به 
صورت مستقيم وچه از طريق بازرگانان ايراني از طرف 

ديگر موجب واردات بي رويه محصوالت ديرگدازی شود 
كه توليد آنها با كيفيت قابل قبول در داخل كشور كامال 

امكان پذير است. متاسفانه در دوران تحريم حمايت 
موثري از توليد كنندگان صورت نگرفت و در دوران پس 

از تحريم بايستي دولت با اتخاذ قوانين مناسب بستر 
فعاليت بنگاه هاي اقتصادي را فراهم آورده و با جلوگيري 
از واردات بي رويه ، فضاي همكاري شركت هاي خارجي 

در راستاي ارتقاء توان تكنولو ژی  و نوسازي تجهیزات 
و يا توليد مشترك را فراهم آورد. از توليدكنندگان فوالد 
و ساير صنايع انتظار داريم كه در دوران پس از تحريم 

نيز كماكان با اعتماد به توليدكنندگان داخلي حمايت 
خود را از صنايع ديرگداز دريغ ننموده و موجبات رشد و 

شكوفايي هرچه بيشتر آنها را فراهم آورند.

تخصص گرایی را باید 
ارج نهیم
محسن رحیمیان

مدیرعامل مجتمع ظفر بناب

در نگرش ملی همه کشورهای دنیا برای ما بیگانه هستند. 
تعدادی همسایه، تعدادی دوست، تعدادی دشمن و 

تعدادی هم بی تفاوت هستند. در این وضعیت اما کشوری 
موفق خواهد بود که بتواند با استفاده از نیروی ملی و برای 

حفظ منافع ملی خود، خط مشی مناسبی تعیین کند. در 
واقع چنانچه متخصصین بتوانند در این شرایط ابراز عقیده 

نموده و نسبت به ارائه راهکارهای علمی اقدام کنند، آن 
وقت شاهد تاثیرات خوشایندی در همه حوزه ها و به طور 
خاص در صنعت فوالد کشور خواهیم بود. برای شکوفایی 

صنعت کشور باید در سایه اقتصاد جهانی، تعامالت و 
ارتباطات مناسبی مابین ایران و سایر کشورهای صاحب 

صنعت دنیا انجام گیرد اما در این مسیر باید از اهالی فن، 
تجربه و متخصصین استفاده کرد ولی متاسفانه در ایران 

تخصصی شدن جایگاه خود را پیدا نکرده و به همین دلیل 
مشکالت نه تنها حل نمی شوند بلکه پشت سرهم مشکالت 

تازه ای نیز بروز می کنند. صنعت فوالد نیز از این  قاعده 
مستثنی نیست و همچنان در ورطه تکرار اشتباه می افتد.

از فروش نقدی استقبال می کند اما مشتریان غالبا به 
دلیل کمبود نقدینگی، تمایل بیشتری به خرید اعتباری 
دارند. این  هم روند منطقی بازار است اما یک مشکل 

پیش می آید که چون قیمت اعتباری عدد باالتری 
است، معموال این عدد مبنای خرید سنگ آهن، گندله و 
آهن اسفنجی قرار می گیرد که راه حل این مسئله این  

است که یک نهاد مستقل مثل بورس کاال و یا انجمن 
تولیدکنندگان فوالد  یا سازمان حمایت  به تعدیل قیمت 

بر اساس معادل قیمت  نقدی بپردازند و این شیوه مبنای 
خرید گندله و آهن اسفنجی باشد.

فروش های اعتباری که شرایط آن در اطالعیه های بورس 
کاال توسط فوالد خوزستان برای هر عرضه اعالم می گردد 

به راحتی قابل تبدیل به قیمت معادل نقدی می باشد. 
بدیهی است که این کار باید توسط نهاد مستقل صورت 

گیرد. چرا که فوالد خوزستان اختیار این کار را ندارد و 
خود این شرکت هم با توجه به اینکه سنگ آهن را با 

همین فرمول خریداری می کند، طبیعی است که تمایل 
به خرید سنگ با قیمت های باال ندارد.

از ریل ملی در ابتدای سال آینده تولید شود. البته اگر 
تفاهم نامه سه جانبه سال گذشته میان سه وزارتخانه 

راه و شهرسازی٬ تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی و صنعت٬ 
معدن و تجارت بر پایه قول وزیر راه و شهرسازی، به 
قرارداد پیش فروش تبدیل شده بود، کمک بزرگی به 

پروژه می کرد و می توانست بخشی از نقدینگی پروژه 
را تأمین کند . با توجه به نیاز ارزی برای تولید ریل ملی، 

از مسئوالن می خواهیم که مبالغ در نظر گرفته شده 
برای واردات ریل را به شرکت ذوب آهن بپردازند تا  

بهره برداری از پروژه ریل ملی تسریع شود.
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گفتگو    
»چیالن« از نشست خبری 

مدیرعامل فوالد مبارکه گزارش می دهد

فصل جدید 
سرمایه گذاری 

در صنعت فوالد 
ایران

دکتر بهرام سبحانی، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
در نشست خبری خود با خبرنگاران که به مناسبت دهه 

مبارک فجر برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار »چیالن« 
در خصوص جهت گیری سرمایه گذاری های جدید در 

صنعت فوالد گفت: پیشنهاد من به تمام همکارانم 
در کل صنعت فوالد کشور این است که روی کیفیت 

محصوالتشان کار کنند و ظرفیت فعلی تولید فوالد کشور 
را در راستای تولید 55 میلیون تنی افزایش دهند. سبحانی 
تصریح کرد: باید ایجاد ظرفیت های جدید کنیم که البته با 

توجه به ظرفیت مصرف داخلی، سرمایه گذاری های آتی 
باید با نگاه صادراتی تعریف شود. 

اقتصادی نبودن سرمایه گذاری در 
ظرفیت پایین 

دکتر سبحانی در پاسخ به خبرنگار »چیالن« گفت: 
کارخانه های کوچک و کم ظرفیت دیگر نخواهند 
توانست محصول بی کیفیت تولید کنند چراکه نه  تنها 
نمی توانند محصول خود را صادر کنند بلکه در بازار 
داخل هم با مشکل روبرو می شوند و سرمایه شان را 
به هدر می دهند. بنابراین باید روی کیفیت و هزینه 
تمام شده کار کنند و یکی از پارامترهای اصلی در 
هزینه های تمام شده حجم سرمایه گذاری در برابر 
میزان تولید یا همان سرمایه گذاری به ازای هر تن 
تولید است. یعنی اینکه هر چقدر شما ظرفیت را باالتر 
بگیرید از لحاظ اقتصادی به صرفه تر است. کارخانه 
هایی با ظرفیت پایین نمی توانند به لحاظ اقتصادی 
جوابگو باشند. توصیه ام این است که سرمایه گذارانی 
که می خواهند در صنعت فوالد سرمایه گذاری کنند 
تا  با هم جمع شوند و کنسرسیومی تشکیل دهند 
مجموعه ای بزرگ تر بسازند زیرا در این حالت هزینه 
های تمام شده کاهش پیدا می کند و می توانند تمرکز 

خود را بر روی کیفیت و تکنولوژی بگذارند.
زنجیره ای از هرمزگان به اروپا 

دکتر سبحانی در پاسخ به این سوال خبرنگار »چیالن«  

که آیا فوالد مبارکه برای سرمایه گذاری خارج کشور 
برنامه ای در نظر دارد؟ توضیح داد: اگر در شرایط فعلی 
شرکتی بتواند وام صفر تا یک درصد بگیرد، سرمایه 
گذاری خارج کشور فرصت خوبی تلقی می شود البته 
به شرطی که بتواند سینرژی ایجاد کند. هدف مبارکه 
از سرمایه گذاری خارجی این است که محصوالت نیم 
ساخته داخل را در خارج از کشور به محصول تمام 
ساخته تبدیل و در همان بازار توزیع کند. بنابراین ابتدا 
باید تشخیص داد که سرمایه گذاری چه منفعتی دارد 
تا بتوان با ارزش افزوده ای بیشتر سرمایه گذاری خود را 
انجام دهیم. مثال ما در فوالد هرمزگان اسلب تولید می 
کنیم، شرکت های اروپایی این اسلب را تبدیل به ورق 
گرم نوردی می کند و در بازار عرضه می کند. در این 
وضعیت اگر بتوانیم در همین مسیر سرمایه گذاری کنیم 
بدین معناست که زنجیره را از هرمزگان به اروپا وصل 
کرده ایم و در سودی که آن ها می برند خود را شریک 
کرده ایم. قطعا چنین کاری هم از لحاظ اقتصادی به 
صرفه است و هم استراتژی مناسبی محسوب می شود.  
قراردادهای جدید خارجی فوالد مبارکه 

دکتر سبحانی در نشست خبری با اشاره به سفر اخير 
خود با هیئت همراه رئيس جمهور به اتحادیه اروپا 
اظهار داشت: از سال گذشته فوالدمبارکه به منظور 
گسترش و توسعه ارتباط های خود در دوران پسابرجام 
برنامه ریزی و مذاکراتی در جهت بررسی چگونگی 
انجام طرح های توسعه خود با استفاده از شرکت های 
خارجی نمود که با سفر آقای دکتر روحانی به اتحادیه 

اروپا و عقد قرارداد با طرف های خارجی کلید خورد.
ایشان افزود: طرح های توسعه یک زنجیره توازن را 
در گروه فوالد مبارکه ایجاد خواهد نمود، ضمن اینکه  
قرارداد سه طرح توسعه نوردگرم شهید خرازی، توسعه 
فوالد هرمزگان و توسعه فوالدسپید دشت، به نحوی 
منعقد شده تا حداقل 50 تا 60 درصد پروژه ها در 
بخش هاي سيويل، اتوماسيون و ...توسط پیمانکاران 
این قرارداد  انجام گیرد، در واقع در  توانمند داخلی 
حدود 450 میلیون یورو کار توسط پیمانکاران داخلی 
 100 انجام  قرار  اگر  میان  این  در  شود.  می  انجام 
واگذار  داخلی  های  به شرکت  را  ها  پروژه  درصدی 
می کردیم در خصوص تأمین منابع مالی و دادن پیش 

پرداخت با مشکل مواجه می شدیم که این موضوع 
هم با استفاده از فاینانس حل شده است.

مالی  منابع  به  تولیدکنندگان  دسترسی 
خارجی ارزان قیمت 

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد در خصوص شرایط 
استفاده از تسهیالت بانکی و فاینانس گفت: فرصتي 
كه بعد از برجام بدست آمده است، باعث شده تا به 
منابع مالی خارجی ارزان قیمت دسترسی داشته باشیم 
و باتوجه به رکود حاکم بر صنعت فوالد، بهترین زمان 
ممکن برای سرمایه گذاری نیز بدست آمده است. البته 
با ورود سرمایه گذاران خارجی به پروژه های توسعه 
خواهد  هم صورت  تکنولوژی  انتقال  فوالد،  صنعت 
بود.  خواهد  مملکت  نفع  به  مزیت  این  که  گرفت 
سرمایه گذار داخلی برای انجام پروژه های توسعه خود، 
مجبور است شرایط بانک های داخلی یعنی دریافت 
وام با نرخ بهره حداقل 20 درصد و شرایط بازپرداخت 
خاص را قبول کند چه بسا برخی از بانک ها در مقیاس 
چنین پروژه هایی وام پرداخت نمی کنند و این در 
حالی است که فاینانس، نرخ بهره پایین، مطابق با نرخ 
جهانی داشته و بازه زمانی بازپرداخت آن  5 تا 7 سال، 
آن هم پس از تکمیل پروژه خواهد بود، عالوه بر اینکه 

در حین انجام پروژه تزریق پول نیز صورت می گیرد.
مشکالت صادراتی تولیدکنندگان ایرانی

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به خبرنگار چیالن در 
در  گفت:  تولیدکنندگان  صادراتی  خصوص مشکالت 
بخش تجهیزات ساخت داخل، تأمین مالی نیز با هزینه 
های باالیی همراه است که همین مسأله تولیدکنندگان 
را با مشکل روبرو می سازد. بدین لحاظ، تولیدکنندگانی 
می توانند تولیدات خود را صادر کنند که با استفاده 
از فاینانس خارجی در برابر تغییر نرخ ارز با ریسک 
کمتری روبرو شوند. دکتر سبحانی افزود: البته صادرات 
هم مشکالت خود را دارد؛ دو معضل اصلی صادرات 
یکی بحث تعرفه و دیگری نرخ ارز است. یعنی با وجود 
افزایش هزینه ها، نرخ ارز ثابت است و در این شرایط 
تورم می تواند مشکل ساز باشد. درخواست  ما از دولت 
این است که از طریق جایزه صادراتی این مساله را حل 
کند که تولید داخل هم بتواند با نگاه صادراتی کار کند.
950پروژه فوالد مبارکه با دانشگاه ها و 

مرکز علمی 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در توضیح کم و کیف 
افزود:  مبارکه  فوالد  در  تحقیقاتی  پروژه های  انجام 
فوالد مبارکه افتخار دارد با 115 دانشگاه و مرکز علمی 
اجرا  را  پروژه  باز، 950  قرارداد  به صورت  تحقیقاتی 
نماید که در این میان پروژه هایی با هزینه بالغ بر 
25 میلیارد تومان انجام شده و 115 پروژه با هزینه 
باشد.  می  اجرا  دست  در  تومان  میلیارد   5 بر  بالغ 
توجه به مراکز علمی و سرمایه گذاری در این مراکز 
به  مبارکه  فوالد  برای شرکت  را  زیادی  دستاوردهای 

همراه داشته است.

محسن احمدی



ویژه نامه چیالن | ششمین همایش چشم انداز فوالد و سمپوزیوم فوالد 1394        19

مه
ه نا

ـژ
ویـ

کیــوان جعفری طهرانی، عضو هیئــت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران با اشاره 
به تداوم روند کاهشی قیمت سنگ آهن گفت: عمر 
مفید صادرات سنگ آهن از 2018 به بعد روز به روز 
کمتر خواهد شــد و فورتسکیو و روی هیل در شرایط 
کاهش قیمت ها هنوز صادرات را در دستور کار قرار 
داده اند و چاره ای جز این ندارند. بنابراین سال 2016 
افزایش قیمتی در حوزه سنگ آهن مشاهد نخواهده 
شد و شاید سال 2017 با افزایش قیمت ضمنی مواجه 
شــویم و این افزایش قیمت تا سال 2018 بیشتر ثبات 
نخواهــد داشــت و بازارهای صادراتی ســنگ آهن تا 

2020 به صفر خواهد رسید.
اوج مصرف فوالد در سال 2025 است

مدیر امور بین الملل انجمن سنگ آهن ایران با اشاره 
بــه وضعیت بازار فوالد ایــران و جهان گفت: با توجه 
به کاهش تولید ســایر کشــورهای تولیدکننده فوالد-
مانند ترکیه با کاهش تولید 2 میلیون تنی- سال آینده 
نیز شــرایط تولید و مصرف در جهان چندان تغییری 
نخواهد داشت. البته نباید فراموش کرد که اوج مصرف 

فــوالد در آینده ســال 2025 خواهد بــود و پس از آن 
مصرف جهانی فوالد با کاهش مواجه خواهد بود و اگر 
بخواهیم سال 2016 را هم پیش بینی کنیم، وضعیت 
قیمت هــای محصوالت فــوالدی افزایشــی نخواهد 
داشــت. این بدان معنی نیست که تعرفه گذاری برای 
واردات محصوالت فوالدی تاثیری نخواهد داشت. اما 
معتقدم بزرگ تریــن امیدی که صنعت فوالد خواهد 
داشت، بهبود مصرف داخلی است و بیش ترین تمرکز 
را باید برای بازار مســکن گذاشــت تا رکود 90 تا 100 

صنعت مرتبط به عمران و مسکن کمتر شود.
یک تمایز جالب صادراتی بین سنگ آهن و فوالد

جعفری طهرانی در خصوص راهکارهای بهبود صادرات 
فــوالد هم به چیــالن گفت: بــرای بهبــود وضعیت 
صادراتی کشــور می توان از دولت این در خواست را 
داشــت تا از ســفارتخانه ها به عنوان رایزن بازرگانی، 
فرهنگی و سیاسی بیشــتر استفاده کند و این نهادها 
نقش پررنگ تــری را در بازرگانی خارجی کشــور ایفا 
کنند. همچنین حضور در همایش ها و کنفرانس های 
خارجــی و دعوت از فعاالن خارجــی برای حضور در 

رویدادهای داخلی بر توســعه صادرات تاثیر خواهد 
داشت. نکته دیگری که در خصوص صادرات و با توجه 
به افزایش عوارض کانال سوئز حائز اهمیت است، این 
مسئله است صادرات که تناژهای پایین فوالد ) کمتر از 
10 هزار تن( به اروپا توجیه دارد ولی این مســئله در 
خصوص ســنگ آهن با تناژهای باال )بیش از 50 هزار 

تن( مقرون به صرفه نیست! 

محمود نوریان، مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی 
چادرملــو در گفت و گــوی »چیالن« اظهار داشــت: 
با برداشــته شــدن تحریم ها می توان بخش معدن و 
فعالیت های اکتشــافی کشــور را به  ماشــین آالت و 
تجهیزات جدید مجهز کرد. چون در حال حاضر بخش 
زیادی از ماشین آالت فعال در معادن قدیمی هستند 
و عالوه بر کاهش کیفیت مواد معدنی استخراج شده، 
در افزایــش هزینه هــای تولید نیز اثرات مســتقیمی 
دارنــد. نوریان افزود: بنابراین می توان در این زمینه با 
بهره گیری از دانش فنی کشورهای پیشرو و تلفیق آن با 
تجربه و دانش بومی متخصصان ایرانی؛ از این سرمایه 
ها و نعمت های خدادادی اســتفاده بهینه و مطلوب 

داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توضیح 
داد: ایــران با دارا بــودن دســت کم 700 میلیارد دالر 
ذخیره معدنی شــناخته شده مس، سنگ آهن، روی و 
ســرب یکی از ثروتمندترین کشــورهای جهان است. 
وی عنوان کرد: طبق بررسی های صورت گرفته تاکنون 
حدود 6 هزار معدن با 68 نوع ماده معدنی در کشور 
شناسایی شده اســت و 15 هزار محدوده امید بخش 
معدنی با بیش از 50 میلیارد تن ذخایر قطعی شناسایی 
شده است. از سوی دیگر ایران به دلیل داشتن ذخایر 
اورانیوم، زغال سنگ هم جایگاه خوبی در جهان دارد.

نوریان به مزیت های تولید سنگ آهن در ایران اشاره 
کرد و گفت: ســنگ آهن به عنوان ماده اولیه و اصلی 
تولید فوالد، بیشترین سهم را در قیمت تمام شده آن 
دارد. مدیرعامل چادرملــو در توضیح این آمار گفت: 
طبق آمارهای موجود، در کشور چین حدود 39 درصد، 
کشــورهای اروپایی حدود 31درصد و در ایران حدود 

25 تا 30 درصد قیمت تمام شــده فوالد را سنگ آهن 
تشکیل می دهد. لذا به دالیل مختلف برای کشور ما 
یکــی از مزیت های مهم اقتصادی بــرای تولید فوالد 
اســتفاده از ســنگ آهن داخلی اســت. زیرا با وجود 
کاهش شــدید قیمت های جهانی در دوسال اخیر، باز 
هم قیمت تمام شــده ســنگ آهن داخلی برای فوالد 

سازان کمتر از قیمت جهانی در محل کارخانه است. 
نوریان تصریح کرد: یکی دیگر مزیت ها، کاهش هزینه 
های ارزی تولید ســنگ آهن و فوالد است. برای مثال، 
ارزش تولیدات شرکت چادرملو از سال 1378 تا 1393 
بر اساس متوســط قیمت های جهانی، ساالنه  حدود 
12/8 میلیــارد دالر بــوده در حالی که کل هزینه های 
ارزی طرح های ســنگ آهن بالغ بر 872 میلیون دالر 
بوده اســت. وی افزود: در ســال گذشــته برای تولید 
16/8 میلیــون تن فوالد، حدود 25 میلیون تن ســنگ 
آهن داخلی مصرف شــده اســت که واردات آن حتی 

با قیمت های کم جهانی هم امکان پذیر نبوده است.

مدیر عامل چادرملو در گفت و گوی »چیالن« عنوان کرد:

 نوسازی تجهیزات معدنی  بهترین 
ره آورد برجام

عضو هیئت مدیره انجمن سنگ آهن در گفتگو با چیالن:

افزایش قیمت سنگ آهن، شاید وقتی دیگر
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مدیرعامل شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو درگفت و گو با چیالن:

حمایت از تامین کنندگان داخلی 
مصداق اقتصاد مقاومتی است

پیمان مرادی

جنـاب کریمـی، شـرکت نفـت و 
گاز سـرو بـا چـه شـرکت هایی در 
کاتالیسـت  بارگـذاری  خصـوص 
ایـن  و  اسـت  داشـته  همـکاری 
همکاری چگونه آغاز شـده اسـت؟

بـا سـام، در واقـع  فعالیـت شـرکت نفت 

و گاز سـرو از سـال 83 و با تالش های مسـتمر 
بـا  ایشـان و  تیـم فنـی  آقـای دکتـر دیـدری و 
تحقیـق و آزمایش بـر روی فرآیند GTL )تبدیل 
مسـتقیم گاز به فرآورده های نفتی( شـروع شـد 
و از آنجـا کـه فرآینـد GTL نیز نیـاز به عملیات 
کاتالیـزوری دارد، بـه همیـن خاطـر فعالیت این 

شـرکت وارد فضـای کاتالیسـتی می شـود. 

از مدتـی نخسـتین موفقیـت کاتالیسـتی  پـس 
صنایـع  حـوزه  در  سـرو  گاز  و  نفـت  شـرکت 
نشسـت  ثمـر  بـه  پتروشـیمی  و  پاالیشـگاهی 
کـه بـا حمایت هـای آقـای نعمـت زاده، اولیـن 
بارگـذاری کاتالیسـت های ریفورمینـگ اولیـه بـا 
بخـار آب در سـال 85 و در پتروشـیمی شـیراز 
انجـام می شـود. بعـد از یک سـال و بـا توجه به 

اشاره:
در حال حاضر کاتالیست های ایرانی در تولید حدود 14/8 درصد از فوالد کشور نقش اساسی ایفا می کنند. به عبارت دیگر بیش از 2/3 میلیون تن فوالد 
در سال با بهره گیری از کاتالیست های ایرانی تولید می گردد. شرکت دانش بنیان توسعه صنایع نفت و گاز سرو با تولید کاتالیست های ایرانی توانسته 
است یکی از محصوالت استراتژیک و مهم صنایع فوالد را بومی سازی کند. محصولی که در ریفورمرهای فوالد مبارکه و خوزستان به طور موفقیت آمیزی 

بارگذاری شده و پیش بینی می گردد که نیاز کشور به کاتالیست های خارجی در آینده نزدیک برطرف خواهد شد . 
در همین خصوص با آقای مهندس امیر هومن کریمی وثیق، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفتگویی انجام داده ایم که گفته های شنیدنی ایشان از 

نظرتان خواهد گذشت:
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موفقیـت ایـن بارگذاری، قـراردادی 5 سـاله بین 
شـرکت سـرو و شـرکت ملـی پاالیـش و پخـش 
فـرآورده هـای نفتـی ایـران بـا هـدف رفـع نیـاز 
کاتالیسـت ریفرمینـگ اولیـه با بخار پاالیشـگاه 

هـای کشـور منعقـد می شـود. 
در همین سـال شـرکت فوالد خوزسـتان پیشنهاد 
همـکاری جهـت بومـی سـازی کاتالیسـت های 
احیـاء مسـتقیم آهـن را بـه ایـن شـرکت ارائـه 
نمـود و از آنجایی کـه ایـن نـوع از کاتالیسـتها، 
شـباهت زیـادی بـا کاتالیسـت های مصرفـی در 
صنایع پتروشـیمی داشـتند، این شرکت توانست 
بـا تولیـد ایـن نـوع از کاتالیسـت در سـال 86، 

اولیـن بارگـذاری آزمایشـی را انجـام دهـد. 
توانـد  نمـی  بارگـذاری  پـروژه  اولیـن  طبیعتـاً 
آن  در  و  باشـد  داشـته  را  نظـر  مـورد  کیفیـت 

زمـان تنهـا حـدود 50 درصـد از کارایـی تحقـق 
یافـت. بـه همیـن خاطـر بـا تحقیقات بیشـتر و 
بـا تالش هـای مسـتمر در نهایـت شـرکت سـرو 
توانسـت حدود یک سـال بعد در شـرایط بهتری 
و بـا 85 درصـد بازدهی، بارگـذاری دوم خود در 
فـوالد خوزسـتان را بـه انجام برسـاند و مجددا با 
انجـام اصالحاتی در محصـول و بارگذاری جدید 
دسـت  طرفیـن  مطلـوب  نتیجـه  بـه  توانسـت 
پیـدا کنـد و سـطح کیفـی محصـوالت شـرکت 
البتـه  سـرو مشـابه نمونه هـای خارجـی شـود. 
ناگفتـه نمانـد که نـگاه مثبت فوالد خوزسـتان و 
مدیریـت وقـت آن یعنی آقای مهندس شـریفی، 
در ایـن مسـیر تاثیـر بسـزایی داشـت. پـس از 
ایـن دوره و بـا کسـب تاییدیـه از بارگذاری هـای 
صورت گرفته، این بار در سـال 87 و در مجتمع 

فـوالد مبارکـه نسـل جدیـدی از محصـوالت این 
شـرکت بارگـذاری  می شـود کـه خوشـبختانه بـا 
نگاه دلسـوزانه مدیران و کارشناسـان فنی فوالد 
مبارکـه و تعامـالت مناسـب بیـن آن شـرکت و 
شـرکت نفت و گاز سـرو، بارگذاری نتایج خوبی 

بـه همراه داشـت. 
اولیـن   91 سـال  در  موفقیت هـا  ایـن  از  پـس 
قـرارداد با شـرکت فوالد مبارکـه منعقد می گردد 
موفقیـت  بـا  اصلـی  بارگـذاری   92 سـال  در  و 
انجـام مـی شـود و اولیـن ریفورمر فـوالد مبارکه 
انجـام  ایرانـی  درصـد   100 کاتالیسـت های  بـا 
می شـود کـه در مقایسـه بـا نمونه هـای خارجی 

بازدهـی بهتـری داشـته اسـت. 
از  کـه  خوبـی  نتایـج  دنبـال  بـه  طـور  همیـن 
ایـن اقـدام بـه دسـت مـی آیـد، شـرکت فـوالد 
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خوزسـتان اعتمـاد دیگـری به کاتالیسـت تولیـد داخل می نمایـد و یکـی از ریفرمرهای احیای 
خـود را بـه صـورت کامـل بـا کاتالیسـت هـای تولیـدی ایـن شـرکت بارگـذاری 

مـی کنـد و مجـددا مجتمـع فـوالد مبارکـه اصفهان نیـز ریفرمر دیگـر خود را با نسـل جدیدی 
از کاتالیسـت هـای تولیـدی این شـرکت در ماه گذشـته بارگذاری نموده به طـوری که میتوان 
گفـت در حـال حاضـر کاتالیسـت هـای داخلـی در تولیـد بیـش از 14/8 درصـد از کل فـوالد 
کشـور نقـش اساسـی ایفـا می کننـد یعنی حدود 2/3 میلیون تن فوالد در سـال. مـا امیدواریم 
بـا توجـه بـه کیفیـت باالیـی کـه محصوالت این شـرکت نسـبت بـه نمونـه خارجی دارنـد، در 
آینـده نزدیـک بتوانیـم در ایـن زمینـه بـه خودکفایـی کامل دسـت پیـدا کنیم کـه در اینجا جا 
دارد بـه نـگاه ملـی آقـای دکتـر سـبحانی اشـاره نماییم کـه به نیـروی متخصص ایرانـی اعتقاد 

کاملـی دارند.

نمونه هـای  بـه  نسـبت  را  کاتالیسـت های سـرو  ویژگی هایـی  چـه 
می کنـد؟ بارزتـر  خارجـی 

ویژگی اصلی کاتالیسـت های با کیفیت این اسـت که اسـتحکام باالیی داشـته باشـند و میزان 
خوردشـدگی و شکسـتگی خـود را تا سـطح ممکن پاییـن نگه دارند؛ در واقع هـر چقدر بتوان 
سـطح فرسـایش و شکسـتگی محصـول را بـه زمـان باالتـری سـوق داد، محصول بـا کیفیت تر 
خواهـد بـود. امـا محصـول بی کیفیـت در زمـان کوتا ه تـری خـرد و زودتـر تـه نشـین و خـاک 

می شـود و باعـث افـت فشـار گاز در ریفورمر خواهد شـد. 
یکـی دیگـر از ویژگـی هـای محصـوالت سـرو سـطح ویـژه ای اسـت که در خـود دارنـد، یعنی 
بـا  ارتبـاط  کاتالیسـت در شـرایط بسـیار مناسـب در  بلورهـای موجـود در  ترکیـب  نحـوه 
مولکول هـای گاز بـوده و بازدهـی را بهبـود دهنـد. ویژگـی دیگـر مقـدار افت گاز متـان باقی 
مانـده در خروجـی ریفرمرها اسـت که به واسـطه عملکرد کاتالیسـتها به دسـت مـی آید. این 
رقـم هرچـه پایین تر باشـد زمان بازدهی کاتالیسـت را بیش تـر خواهد کرد. اینهـا فاکتورهایی 

اسـت کـه کاتالیسـت های سـرو را برتـر از محصـوالت خارجـی کرده اسـت. 
از سـوی دیگـر هـم از نظـر قیمتـی و هـم از نظـر کیفیـت و بازدهـی کاتالیسـت های سـرو 
شـرایط بهتـری نسـبت بـه نمونه هـای خارجـی دارنـد. کاتالیسـت قلـب فرآینـد تولیـد فـوالد 
اسـت و شـاید از نظـر ارزش ریالـی کمتـر از نیـم درصد قیمت تمام شـده محصـوالت را در بر 
داشـته باشـد، امـا کاتالیسـت تاثیـر زیـادی در میـزان بازدهـی و میـزان تولید خواهد داشـت. 
در واقـع افـت کاتالیسـت ریسـک اقتصـادی واحـد را در پـی خواهـد داشـت بـه گونـه ای که 
شـاید طی 5 سـال رقم باالیی ضرر یا سـود متوجه واحد بشـود. برای همین بیش ترین سـعی 
مـا بـر ایـن بوده و هسـت کـه از نظر اقتصـادی لطمـه ای به تولیدکننـده نرسـد. از نگاهی به 
نظـرم مهـم تریـن نکتـه ای کـه در این شـرکت دانش بنیان وجـود دارد، خدماتی اسـت که در 
بارگـذاری و پـس از بارگـذاری انجـام می شـود که تیمـی حرفه ای و مجرب به صورت مسـتمر 
بـا حضـور در عملیـات بارگـذاری، راهانـدازی و همچنیـن در طـول فعالیـت واحـد، عملیـات 
را نظـارت مـی نماینـد تـا از بـروز کوچکتریـن مشـکلی ماننـد افـت کیفیـت و کمیـت تولیـد 
جلوگیـری نماینـد. طبعـا چنیـن مسـئله  ای بـرای مصرف کننده بسـیار اطمینان بخـش خواهد 

بـود و ایـن مزیتـی اسـت کـه در محصـوالت خارجی وجـود ندارد. 

آقـای مهنـدس، چـه عواملـی باعـث شـد فوالدسـازان کشـور بـه 
شـرکت شـما اعتمـاد کننـد؟

جالـب اسـت بدانیـد کـه در همـان زمانـی که قرار بـود نخسـتین محموله بـرای مجتمع فوالد 
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مبارکـه بارگـذاری شـود نمونـه مشـابه خارجـی هـم وجود داشـت ولی بـا فرصتی کـه مدیران 
مبارکـه در اختیـار شـرکت سـرو قـرار دادند توانسـتیم شـرایط خوبـی را رقم بزنیـم. به جرات 
مـی تـوان گفـت که شـرکت های فـوالد مبارکه و خوزسـتان الگوی خوبی بـرای مفهوم اقتصاد 
مقاومتـی بوده انـد و بـا همراهـی و همـکاری و در شـرایطی کـه حتـی در زمـان قبـل از 
تحریم هـا، مشـکلی در تامیـن کاتالیسـت وجـود نداشـت بـه کاتالیسـت ایرانی و یک شـرکت 
دانـش بنیـان اعتمـاد کردنـد و جـواب این اعتماد را هـم گرفتند. اعتمادی کـه لحظه به لحظه 
شـکل گرفـت و نتیجـه اش هـم این شـد که کاتالیسـت خـود را از شـرکتی ایرانـی می گیرند که 
هـم در زمـان و هـم هزینـه صرفه جویـی خواهنـد کـرد. از طرفی سـعی مـا هم بر این اسـت 
کـه مسـئولیت پذیر و متعهـد باشـیم و کاالیـی تولیـد کنیـم کـه بـا کیفیـت باشـد و بازدهـی 
مناسـبی داشـته باشـد. البتـه بایـد نـگاه ویـژه مدیـران را هـم بایـد لحـاظ کنیـم همـان طـور 
کـه مدیـران مبارکـه و خوزسـتان بـه بومـی سـازی معتقـد بودنـد و در این راسـتا هـم حرکت 

می کننـد. 

چـرا بـا وجود کیفیـت بهتـر و هزینه پایین تـر، سـایر تولیدکنندگان 
فـوالد هم به سـمت شـرکت های کاتالیست سـاز داخلـی نمی آیند؟

واقعـا نمـی دانـم دلیلـش چیسـت و بهتـر اسـت ایـن سـئوال از سـایر تولیدکننـدگان فـوالدی 
پرسـیده شـود. وقتـی محصولـی کـه هم کیفیـت و قیمت خوبـی دارد و هم شـرایط تحویلش 
بهتـر از نمونه هـای خارجـی اسـت و مهم تر از همه شـرکت تولید کننده آن پـس از بارگذاری، 
محصـول را پشـتیبانی و گارانتـی مینمایـد،  چـرا نبایـد مورد اسـتفاده قرار بگیـرد؟ وقتی همه 
ایـن ویژگـی هـا را در کاتالیسـت داخلـی وجـود دارد، اسـتفاده از محصـول خارجـی دلیلـی 
نمی توانـد داشـته باشـد. شـاید بـه خاطـر فضای تخصصی و دانشـی بـودن کاتالیست هاسـت 
کـه نـگاه  مدیـران را بـه خـود جلـب نمـی کنـد و نا آگاهـی موجـود در ایـن فضا شـرایط را به 
سـود تولیدکننـدگان خارجـی سـوق مـی دهـد. بـه همین خاطـر، در همین راسـتا این شـرکت 
دانش بنیان تاکنون10 دوره سـمینار آموزشـی برای آگاهی کارشناسـان و مدیران صنایع فوالد 
و پتروشـیمی از علـم کاتالیسـت، برگـزار نمـوده اسـت و ایـن مسـیر همچنـان ادامـه خواهـد 

داشت. 
در واقـع سـعی مان بـر ایـن بـوده تـا ایـن سـمینارها را بـه گونـه ای برگـزار کنیـم تـا همـه از 

شـرایط محصـوالت تولیـدی شـرکت سـرو بهره منـد شـوند. 
معتقـدم کـه باالخـره روزی فـرا خواهـد رسـید تـا بقیـه عزیـزان و مدیـران فـوالدی به سـمت 
شـرکت های دانـش بنیـان ایرانی مانند سـرو روی بیاورند و اسـتفاده از محصـول ایرانی باعث 

مـی شـود تـا سـعی و تالش مـان بیش تـر شـود تا کیفیـت خـود را باز هـم ارتقـا دهیم. 

اهداف و استراتژی های آتی شرکت نفت و گاز  سرو چیست؟
هدف مـان ایـن اسـت کـه تولیداتمـان را انبـوه، مسـتمر و با کیفیت تـر کنیـم. در حـال حاضـر 
نیـز بـه حـدود 95 درصـد از ایـن هدف دسـت پیـدا کرده ایم و با اینکـه نیاز کشـور در حدود 
500 تـا 550 تـن در سـال اسـت ظرفیـت تولیـد شـرکت نفـت و گاز سـرو در حـدود 750 تـن 

اسـت. ایـن بدیـن معناسـت کـه کل نیـاز کاتالیسـت کشـور را می توانیم پوشـش دهیم. 
در پایـان از تمامـی زحمـات شـما و همـکاران محترمتـان در نشـریه گرانقـدر چیالن تشـکر و 
قدردانـی مـی نمایـم و توفیـق و سـالمتی تمامـی عزیـزان و بـزرگان صنعـت فـوالد کشـور را 
از خداونـد متعـال خواسـتارم و امیـدوارم سـالی پـر برکـت در انتظـار این صنعت اسـتراتژیک 

باشد.
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ذوب آهن اصفهان در مسیر مدرن سازي
با راه اندازي كارخانه ذوب آهن اصفهان نه تنها صنايع 
پايين دســتي بلكه صنايع باالدستي آن از جمله معادن 
ذغال سنگ و ســنگ آهن نيز فعال شدند و همچنين 
زمينــه احداث ســاير كارخانجات فوالدي بــا توجه به 
پتانســيل عظيم تخصصي و عملياتي ذوب آهن فراهم 
گرديده و همچنين زمينه اشتغال بسياري از هموطنان 
فراهم شد كه آثار اجتماعي مثبتی در سراسر كشور به 
همراه داشــت.  ذوب آهن اصفهان نقش دانشــگاهی 
کاربردی براي تربیت مدیران و صنعتگران شایسته برای 
کشــور داشــته و دارد ، بطوری که بســیاری از مدیران 
موفــق حاضر در جای جای صنعت کشــورمان تربیت 

یافته ذوب آهن اصفهان می باشند. 
شركت هاي فوالدي سبا ) با ظرفیت اسمی یک میلیون 
و 400 هزار تن در ســال(،  نیشــابور )با ظرفيت اسمي 
يك ميليون تن در ســال( و  زاگرس و میبد توسط ذوب 
آهن اصفهان شــکل گرفتند اما بر اساس سیاست هاي 

ایمیدرو از اين شركت جدا شدند. اگر مجموع توليد 
آنها را در نظر بگيريم، امروز توليد چدن ذوب آهن 
باید بیش از شــش میلیون تن در سال مي شد. در 
واقــع ذوب آهن با تکیه بر دانش متخصصین خود  

توسعه صنعت فوالد را رقم زد.   

ذوب آهن و توسعه تکنولوژي
بهينه سازي ، توسعه تكنولوژي و ظرفيت تولید اصلي 
ترين عامل بقا و پويايي هر كارخانه صنعتي اســت. 
ذوب آهن اصفهان از منظر سطح تكنولوژي باتوجه 
به قدمت بيش از 40 سال در نگاه اول و براي كساني 
كه اطالع كافي نسبت به تحوالت اين شركت ندارند، 
كارخانه اي فرسوده با تكنولوژي قديمي به نظر مي 
رســد ولي واقعيت چيز ديگري اســت. بهينه سازي 

تكنولــوژي خطوط توليد و توســعه ظرفيت ها يكي از 
اصلي ترين استراتژي هاي اين كارخانه به شمار مي رود. 
به طوري كه در دهه 70 شمســی در بخش فوالدســازي 
کنورتورهــای 130 تني بــا تكنولوژي جديــد جايگزين 
كنورتورهاي 80 تني قديمي شدند و ایستگاه های ریخته 
گری قديمي دمونتاژ و با ايستگاه هاي دانیلی جايگزين 
شدند. همچنين كوره بلند شــماره 2 درسال 74 به طور 
كامل بازســازي وبه روزرســاني گرديد. در دهه 80 طرح 
تــوازن با به روز ترین تکنولوژی های موجود، طراحی و 
اجرا گرديد که شــامل احداث باتری کک سازی شماره 3، 
کوره بلند شماره 3، آگلوماشین شماره 4، نیروگاه حرارتی 
110مگاواتی و نوســازی و بروزرسانی تأسیسات جانبی 
بــود که همه آنهــا در اواخر دهــه 80 و اوایل دهه 90 

تکمیل و راه اندازی شدند.  
در ســال هــای اخير بســياري از خطــوط و تجهيزات 

اصلي اين كارخانه مطابق با به روزترين فن آوري هاي 
صنعت فوالد مدرنيزه شــدند كه تعريــف و اجراي ده 
هــا پروژه در اين زمينه نشــان از اين حركت بزرگ در 
ذوب آهن اصفهان مي باشد. از جمله آنها مي توان به 
مدرنيزاســيون كوره بلندهاي شماره 1 و 2 با بكارگيري 
آخرين تكنولوژي هاي روز دنيا، بازسازي و بهينه سازي 
آگلوماشــين هاي 1، 2 و 3 و نوســازي و مدرنيزاسيون 
سيستم برق و اتوماسيون آنها، نوسازی باتري كك سازي 
شماره يك، بازسازي ديگ هاي نيروگاه های توليد برق و 
بروزرسانی سيستم هاي برقي و اتوماسيوني واحدهاي 
فوالدسازي، نورد و ســاير واحدهاي حوزه بهره برداري 
براي افزایش بهره وری آنها و ده ها پروژه ديگر اشــاره 
نمود. همچنین در این راســتا پروژه های احداث واحد 
گوگرد زدایی، اصالح سیســتم گاز زدایی )VD(، احداث 
ایستگاه ریخته گری جدید و توسعه کارگاه نورد 650 به 
منظور تولید ریل و تیرآهن بال پهن ســنگین در دست 

اجرا می باشند و انشاا... تا پايان سال 94 و ابتداي سال 
95 بــه بهره برداری خواهند رســید. تمام اين پروژه ها 

موجب رونق صنايع وابسته مي شود. 

صادرات محصوالت 
توجه به صادرات در شرايط ركود فعلي بازار محصوالت 
بسيار مهم اســت و طبق برنامه صادرات ساالنه ذوب 
آهن بايد به بيش از يك ميليون تن افزايش يابد.  بدين 
منظور اين شــركت به دنبال ايجاد نمايندگي هايي در 
كشورهاي مختلف جهان است كه در اين راستا پذيراي 

فعاالن اين بازار در بخش صادرات مي باشد.

تالش بــراي کاهش قیمت تمام شــده 
محصوالت 

يكــي از اقدامات مهمي كه در ذوب آهن با جديت در 
حال انجام اســت ، كاهش قيمت تمام شده محصوالت 

اســت كه با بهره گيري از دانش فنــي روز دنيا امكان 
پذير است . در واقع كاهش هزينه هاي توليد از طريق 
اســتفاده از مواد اوليه مرغوب و ارزان، تغيير در روند 
توليد از جمله استفاده از آهن اسفنجي به جاي قراضه، 
قيمت تمام شــده محصوالت اين شــركت را به مقدار 
قابل توجهي كاهش مي دهد. كك ســهم چشــمگيري 
در قيمــت تمام شــده محصوالت ذوب آهــن دارد در 
حالي كه با شــارژ سنگ آهن با عيار باالتر و همچنين 
اســتفاده از تكنيك هايي همچون شارژ پودر زغال مي 
تــوان مصرف كك را كاهش داد كه ايــن اقدامات آغاز 
شده است و مصرف كك رو به كاهش مي باشد. ضمن 
اينكه همانند كشور چين مي توان از گندله براي شارژ 
كوره بلند استفاده كرد كه تاثير زيادي بر كاهش مصرف 

كك دارد.

فعالیت هاي زیست محیطي 
ذوب آهن اصفهان همواره دوستار محيط زيست بوده 
و هر چند آلودگي هاي زيست محيطي در صنعت 
و توليد اجتناب ناپذير است ولي اين شركت همواره 
سعي در حذف و به حداقل رساندن اين آلودگي ها 
داشته و متناســب با درآمد و ميزان نقدينگي خود 

در اين باره هزينه مي نمايد . 
ايجــاد حــدود 18 هزار هكتار فضاي ســبز يكي از 
افتخارات ذوب آهن اصفهان است كه بر اين اساس، 
اين شركت داراي بزرگترين جنگل  مصنوعي كشور 

مي باشد.  

تولید محصوالت جدید
ذوب آهن اصفهان، توليد محصوالت جديد و با ارزش 
افزوده را در اولويت كاري خود قرار داده است. توليد 
ريل كه از ابتداي ســال 95 به بهره برداري مي رســد 
در همين راســتا صورت گرفته اســت. از ابتداي سال 94 
تا كنون نيز چند محصول به سبد محصوالت ذوب آهن 
اضافه شده است كه برخي از آنها به قرار ذيل مي باشد:

• تیــر آهن بال پهن H( 140(  مطابق اســتاندارد 	
   )5-I( 14484 ملی ایران به شماره

• آرماتورهای آج 500 در سایزهای متنوع و مطابق 	
استاندارد ملی ایران به شماره 3132 

• نبشــی 10 بال مســاوی  با طراحی کالیبراسیون 	
جدید 

• 	  B500B  آرماتور با مارک
• میلگرد آج 400 سایز 36	
• محصول IPBL-200 كه يك نوع تيرآهن بال پهن 	

سبك است.
• آرك معدن سايز V21 كه كشور را از واردات اين 	

محصول بي نياز مي كند.

گزارش
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یک فوالدی در جمع شرکت های پیشرو کشور
به گزارش چیالن، بر اساس رتبه بندی فوق رتبه توکا در سال 94 با سه پله صعود از 
رتبه 96 به رتبه 93 ارتقاء یافت و برای اولین بار شرکت سرمایه گذاری توکا فوالد 
به دلیل داشتن رشد باال در سال های اخیر به عنوان یکی از ده شرکت پیشرو در 
بین صد شــرکت برتر انتخاب گردید و ضمن دریافت لوح تقدیر موفق به کسب 
تندیس زرین گردید. طبق گزارش چیالن، توکا چشــم انداز خود را کسب رتبه 75 
در بین صد شــرکت برتر تا ســال 1400 قرار داده است و طی دو سال گذشته نیز 

موفق شده رتبه خود را از 128 به 93 ارتقاء دهد.
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چگونگی و شاخص های رتبه بندی شرکت های  برتر
شــایان ذکر است که ســازمان مدیریت صنعتی به هدف تولید اطالعات در مورد 
بنگاه های اقتصادی کشــور و شفاف ســازی فضای کسب و کار و همچنین رتبه 
بندی شرکت ها از نظر میزان اثر گذاری در اقتصاد ملی و باالخره گسترش رقابت 

بین بنگاه های اقتصادی به رتبه بندی ساالنه شرکت های برتر می پردازد.
 رتبه بندی شرکت ها بر اساس میزان فروش انجام می گیرد و بدین ترتیب میزان 
فروش سهم شرکت را در تولید ناخالص ملی کشور و اثر گذاری شرکت را در ابعاد 

اقتصاد ملی نشان می دهد.
   البته امســال عالوه بر شاخص فروش، شــرکت ها با 27 شاخص دیگر نیز مورد 

ارزیابی قرار گرفته اند.
 بر اساس نتایج کلی رتبه بندی امسال ، نرخ رشد فروش 500 شرکت برتر ایران در 

سال 93 نسبت به سال 92 حدود 19/1 درصد رشد داشته است که با لحاظ کردن 
نرخ تورم ســاالنه که حدود 15/6 درصد بوده نرخ رشــد واقعی 500 شرکت برتر 

ایران در حدود 3/5 % بوده است.

جمع فروش شرکت برتر ایران چقدر است؟
   جمع فروش 500 شرکت برتر ایران 67 % تولید ناخالص داخلی )GDP( ایران را 
تشکیل داده که جمع فروش 100 شرکت اول 57 % تولید ناخالص داخلی را تشکیل 
می دهد. به عبارتی فروش صد شرکت برتر ایران به تنهایی بیش از نیمی از تولید 
ناخالص داخلی ایران )57 %( را تشــکیل می دهد و جمع فروش چهارصد شرکت 
بعدی ده درصد و بقیه شرکت ها و تولید کنندگان 33 درصد تولید ناخالص ملی 
ایران را تشکیل می دهند.این آمار اهمیت و نقش و تأثیر مهم یکصد شرکت برتر 

ایران را در تولید ناخالص داخلی کشور نشان می دهد.

فوالدها در لیست غول های اقتصادی 
 طبق این گزارش، در ســال 94 و مطابق گزارش ســال مالی 1393، شرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیــج فارس )هلدینگ( با فروشــی بالغ بر 308 هــزار میلیارد ريال 
بزرگترین و برترین شــرکت ایران بوده است. فوالد مبارکه با فروشی بالغ بر 122 
هزار میلیارد ريال رتبه 14 را کسب کرده و گروه توکا فوالد با فروش تلفیقی بالغ 
بر 13748 میلیارد ريال رتبه 93 را در بین صد شرکت برتر ایران کسب کرده است.
طبق این گزارش، رتبه اول گروه فلزات اساسي در اختیار فوالد مبارکه قرار گرفت، 
فوالد خوزســتان در بین 10 شــرکت برتر صادرات گرا به ثبت رسید و سایر شرکت 
های فوالدی مثل شركت ذوب آهن اصفهان، فوالد خراسان، فوالد اكسين خوزستان 

و فوالد هرمزگان نیز در لیست 100 و 500 شرکت برتر جا گرفتند.

آماری که جالب است بدانیم!
  ضمنــاً نتایج مذکور نشــان می دهــد که جمع فروش صد شــرکت برتر بالغ بر 
614.299 میلیارد ريال بوده که 18/3 درصد رشــد نســبت به سال قبل نشان می 
دهد اگرچه رقم فروش بزرگترین شرکت نسبت به سال قبل کاهش داشته است. 
به عبارت روشــن تر شــرکت پاالیش نفت  بندرعباس با جمع فروش بالغ بر 400 
هزار میلیارد ريال در سال 92 به عنوان بزرگترین شرکت در رتبه بندی سال گذشته 
معرفی شده بود در حالی که در سال اخیر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
با جمع فروش 308 میلیارد ريال به عنوان بزرگترین شرکت معرفی شد. این نکته 

افت فروش شرکت های بزرگ به دلیل رکود و تحریم ها را نشان می دهد. 
   از نظر ســهم گروه ها در میزان فروش 500 شرکت برتر ایران، گروه بانک ها و 
موسسات مالی 25/5 درصد از میزان فروش 500 شرکت برتر ایران را تشکیل داده 
و بعــد گروه فرآورده های نفتی 16/1 دصد و پتروشــیمی 12/3 درصد و خودرو 
5/8 درصد و فلزات اساسی 5/4 و سایر گروه ها 34/8 درصد را تشکیل داده است.
 از نظر دارایی ها گروه بانک ها با 57/1 درصد اول اســت و از نظر ســود آوری 
گروه پتروشیمی با 23/4 درصد اول است و از نظر حاشیه سود گروه واسطه گری 

های مالی با حاشیه سود 52 % مقام اول را کسب کرده است.
 سهم استان ها نیز جالب توجه است. 54/1 درصد از تعداد 500 شرکت برتر ایران 
در تهران قرار دارند و اصفهان به عنوان دومین اســتان 6/7 درصد از 500 شرکت 

برتر را در خود جای داده است.

بر اساس رتبه بندی صد شرکت برتر ایران در سال 94 اعالم شد

توکا فوالد در جمع ده شرکت 
پیشرو ایران 

هیجدهمین سال رتبه بندی صد شرکت برتر ایران )IMI 100( در بهمن ماه سال جاری برگزار 
شد و سازمان مدیریت صنعتی ایران ضمن معرفی 100شرکت برتر ایران، 10شرکت پیشرو در جمع صد شرکت برتر را نیز معرفی کرد. این گزارش آیینه با ارزشی از 

اقتصاد ایران است.
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رفـع تحریـم هـای غرب علیـه ایران یقینـاً بر صنعت 
فـوالد تأثیر گذار خواهد بـود و بهره برداری از چنین 

اتفـاق تأثیرگـذاری به زمان نیاز خواهد داشـت. 
بـازار  و  بـازار جهانـی  گرفتـن شـرایط  نظـر  در  بـا 
داخلـی فـوالد، ایـن تأثیرات به دو صـورت آنی و آتی 
تأثیـر خـود را در چرخـه صنعـت فوالد ایـران نمایان 

کرد.  خواهـد 
در گام اول و تأثیـرات آنـی پسـا تحریـم بـه نظـر 
می رسـد لغـو تحریـم هـا و بـاز شـدن سـوئیفت در 
گام اول فرصتـی مناسـب بـرای فعاالنـی اسـت کـه 
مـراودات بین المللـی دارنـد و کاهـش هزینـه هـای 
جابجایـی پـول، نقطه قوتـی بسـیار امیدوارکننده در 

ایـن دوران اسـت. 
تأثیـرات آتـی و زمانبر پسـاتحریم در صنعـت فوالد، 
بـا ورود سـرمایه گـذاران خارجـی و اختصـاص اعتبار 
بودجـه عمرانـی توسـط دولـت صـورت می گیـرد و 
در ایـن دوره اسـت کـه صنعـت فـوالد مـی تواند به 

رونـق بـازار و افزایـش تقاضـا امیدوار باشـد. 

همان گونه که صنعتگران و فعاالن بازار فوالد ابراز نگرانی 
کرده اند، مشــکل اصلی و کنونی صنعت آهن و فوالد 
کشــور، عدم تقاضا و کاهش شــدید فروش محصوالت 
نهایی و نیمه نهایی است. اگرچه بازار به پسابرجام چشم 
دوخته اســت اما به نظر نمی رســد لغو تحریم ها در 

کوتاه مدت تاثیر چندانی بر بازار و صنعت فوالد داشته 
باشد؛ دلیلش هم این است که رکود موجود تنها مختص 
به بازارهای داخلی و منطقه ای نیســت و این رکود در 
مختصــات جهانی وجود دارد. عدم فعالیت پروژه های 
فوالدی در داخل کشور نیز بر رکود در بازارهای فوالدی 

تاثیر گذاشته اســت. بالطبع با رونق گرفتن پروژه های 
جدیــد می توان به بهبود وضعیت بازار خوشــبین بود 
ولی شاهد هستیم که بودجه در نظر گرفته شده برای 
پروژه های عمرانی کمتر از حد تصور است و باید منتظر 

اقدامات جدید دولت برای خروج از رکود باشیم.

در خصوص رفع تحریم ها باید دو بخش را از هم تفکیک 
کرد: بخش واردات محصوالت اولیه و بخش فروش. در 
بخش اول یعنی واردات، وجود تحریم ها باعث شده تا 
تولیدکنندگان هزینه های زیادی را متقبل شوند و همین 
مسئله باعث افزایش قیمت شمش و میلگرد شده است. 
با رفع تحریم ها، دست واسطه ها در این مسیر کوتاه 
می شود و مستقیما می توانیم مواد اولیه مورد نیاز خود 

را از تولیدکنندگان خارجی مورد بگیریم که تاثیر مثبتی 
بر قیمت  محصوالت خواهد داشت. به عبارت دیگر، 
رفع تحریم ها تاثیر خوبی بر قیمت محصوالتی مانند 
شمش و میلگرد خواهد داشت. در بخش فروش هم اگر 
دولت بتواند برنامه ریزی و مدیریت منظمی بر بازارهای 
فوالد داشته باشد و از ظرفیت  تولیدکنندگان داخلی در 
بخش های مختلف مانند پروژه های عمرانی استفاده کند؛ 

تاثیرات مثبتی خواهیم  شاهد 
بود.در واقع تراکم و دپوی محصوالت فوالدی تنها می 
تواند با برنامه ریزی  و سیاست های مناسب دولت مثل 
بخش  چنانچه  و  دربیاید  گردش  به  بانکی  تسهیالت 
عمرانی و ساختمانی کشور نیز به حرکت در بیاید می 
امیدوار  بازار فوالد  از صنعت و  توان به خروج رکود 

باشیم.

طي 11 ماه اول سال 94 شرکت فوالد آلیاژی ایران 
توانست حدود 190 هزار تن از محصوالت اين شركت 
را به ارزش بیش از 9.8 میلیون دالر به خارج از كشور 
صادر کند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 
بیش از 26 درصد رشد وزنی داشته است. محصوالت 
شرکت فوالد آلیاژی ایران در قالب گروه هاي سخت 
شونده، زنگ نزن،  ابزار سردكار، عمليات حرارتي پذير، 

كشورهاي  به  ساختماني  صنعتي  و  كيفي  كربني، 
بلژيك،  ايتاليا،  افغانستان،  امارات،  اسپانيا،  آلمان، 
و  كره جنوبي  پرتغال، چك،  عراق،  پاكستان،  ترکیه، 
هلند صادر شده است. ضمنا برای اولین بار در سال 
جاری، پنج کشور عراق، بلغارستان، پرتغال، پاكستان 
و چك نیز به بازارهای هدف محصوالت شرکت فوالد 
آلیاژی ایران اضافه شده و فوالدهایی از گروه زنگ 

عملیات  سردكار،  ابزار  نزن، 
شونده  سخت  پذیر،  حرارتی 
سطحی و صنعتي عمرانی به 

اين کشورها صادر شد.  الزم به ذکر است که عموم 
مصارف و کاربردهای محصوالت صادراتی این شرکت 
در صنایع ماشین سازی، قطعات خودرو، پروژه های 

عمرانی، ساخت توربین های بادی و ... می  باشد.

تاثیرات آنی و آتی برجام بر صنعت فوالد ایران
امیر جوادی اصل 

مدیر عامل فوالد خرمدشت تاکستان

نگرانی یک مدیر فروش از فروش محصوالت فوالدی 
محسن ثابت

مدیر فروش آهن و فوالد غدیر ایرانیان

برکات رفع تحریم ها بر فروش و قیمت محصوالت فوالدی
مسعود آقاجانی

مدیربازرگانی شرکت فوالد الیگودرز

توسعه بازارهای صادراتی شرکت فوالد آلیاژی ایران
سید ضیاء هاشمی

مدير روابط عمومي و امور بين الملل شرکت فوالد آلیاژی ایران

فعاالن بازار
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انتخـاب محـل و مـکان یابـی کارخانجـات و پروژه هـا 
در  پایـدار  موفقیـت  عوامـل  تریـن  اصلـی  از  یکـی 
صنایـع مختلـف به ویـژه فوالد اسـت. در مـکان یابی 
پروژه هـای فـوالدی، نزدیکـی بـه مـواد اولیـه و بـازار 
فـروش و همچنین زیر سـاخت هـای انرژی به منظور 
کاهـش بهـای تمام شـده تولید باید در اولویت باشـد. 
این مسـئله در سـاخت و بهره برداری از شـرکت صبا 
فـوالد زاگـرس نیـز مـورد توجه ویـژه قرار گرفته اسـت 

بـه طـوری کـه از عمـده مزایـای محـل احـداث ايـن 
كارخانـه مـی تـوان بـه همجـواری و ارتبـاط بـا خـط 
ریلـی سراسـری کشـور، انحصـاری بـودن در اسـتان 
چهارمحـال بختیـاری، فاصله مناسـب از بنـادر جنوب 
کشـور جهـت تامیـن مـواد اولیـه و ارسـال محصوالت 
صادراتـی به بنادر اشـاره نمـود. در نظر گرفتن عوامل 
موثـر بر کاهـش بهای تمام شـده در مطالعات فنی و 
اقتصـادی کارخانـه از همان ابتدا لحاظ گردیده اسـت 

همچنانکه در سـایر استراتژی های اصلی شرکت مثل 
انتخـاب ماشـین آالت و تجهیـزات هـم ایـن مسـئله 
رعایت شـده اسـت که از آن جمله می توان دسـتیابی 
بـه راندمـان و کیفیـت مناسـب، مصرف بهینـه انرژی 
و رعایت کامل اسـتانداردهای زیسـت محیطـی را نام 
بـرد کـه با یـاری خداونـد و بـا اسـتفاده از دانش فنی 
روز، مشـاوران و پرسـنل کارآزمـوده و مجـرب دسـت 

یافتنی شـده اسـت.

صنعت فوالد کشور در سال های اخیر از آسیب های 
ناشی از تحریم در امان نبوده و به دلیل عدم حمایت 
کافــی از فعاالن ایــن صنعت در بخــش صادرات و 
همچنین وجود رکود در بخش صنعت ساختمان که 
در واقع همیشه به عنوان یک مشتری عمده و عامل 
مهم شکوفایی صنعت فوالد بوده، ضربه های سنگینی 
را متحمل شده است. دولت در دوران پسا تحریم و 
همزمان با تســهیل تجارت ایران با سایر کشورها می 
توانــد ضمن حمایت از صادرات فوالد با جلوگیری از 

واردات غیر منطقی محصوالت مشابه کمک شایانی 
بــه صنعت فــوالد کند و در ازای ایــن توجه، صنایع 
فوالدی هم می توانند جهت تجهیز کارخانجات خود 
به خرید کاالها و ماشــین آالت ایرانی مبادرت کنند 
که با این روند یک چرخه حمایتی کامل و متقابل در 

صنعت کشور ایجاد می شود.
شــرکت های ایرانی فعال در زمینــه تولید تجهیزات 
انتقال مواد، توانایی طراحی و ساخت ماشین آالت با 
کیفیت خوب و قابل مقایســه با نمونه های خارجی 

را دارا هســتند اما جهت بقــا در چرخه صنعت نیاز 
بــه حمایت دارند که در اینجا نقش دولت، مدیریت 
واردات بــی رویه ماشــین آالت و  هم چنین ترغیب 
مصرف کننــدگان و کارخانجات داخلــی به مصرف 
کاالهای ایرانی است. به عنوان مثال اگر شرکت های 
فوالدی و صنایع مشــابه و وابســته بــه جای تجهیز 
کارخانجات با ماشین آالت خارجی از تولیدات داخل 
کشور استفاده کنند طیف وسیعی از صنایع زیر چتر 

این حمایت رشد خواهند کرد.

بـرای  تحریـم  هـا موجـب محدودیت هـای زیـادی 
حمـل و نقـل دریایـی ایـران شـد کـه یکـی از مهـم 
بـه  عـدم ورود کشـتی های خارجـی  آن  هـا  تریـن 
بنـادر ایرانـی مـی باشـد. امـا مشـکل جدیـدی کـه 
اخیـرا کشـور بحرین ایجـاد نمـوده در خصوص عدم 
اجـازه ورود کشـتی هایی بـه بحریـن مـی باشـد کـه 
حتـی چنـد سـفر اخیرشـان بـه بنـادر ایـران بـوده 
اسـت. بزرگ تریـن نگرانـی حـال  حاضـر ایـن اسـت 
کـه کشـورهای دیگـر حـوزه خلیج فـارس هـم از این 

قانـون تبعیـت کننـد. 
در حـال حاضر مالکان کشـتی هـای چینی بیش ترین 
حمـل را بـا بنادر جنوبی ایران دارنـد و اکثر صاحبان 
کاال محمـوالت وارداتـی و صادراتی خود را با کشـتی 
هـای چینـی جابجـا مـی کنند و شـایان ذکر اسـت با 
توجـه به برداشـته شـدن تحریـم ها مالـکان اروپایی 

و دیگـر کشـورها جهـت فعالیـت در بنـادر ایرانـی 
تمایـل زیادی نشـان داده اند. 

مشـکالت بنـدری یکـی دیگـر از عواملـی اسـت کـه 
مـی توانـد تاثیـر منفـی بـرای تجـار ایرانـی داشـته 
باشـد؛ بـه طـور مثـال هزینـه هـای سـنگین بنـدری 
بطـور تقریبـی  )حـدود تنـی 2 دالر( باعـث افزایـش 
و  تولیدکننـدگان  بـرای  تمـام  شـده  هزینه هـای 
صادرکننـدگان مـی باشـد،  کـه شـرایط رقابـت بـرای 
آنهـا کمی دشـوار می نماید. مشـکل دیگـر باال بودن 
هزینه های جرثقیل و تجهیزات سـاحلی و همچنین 
تعـداد محـدود آنهـا مـی باشـد کـه اکثر اوقـات هم 

خـارج از سـرویس مـی باشـد.
بـه نظر اینجانب چنانچه با سـرمایه گـذاری در بنادر 
جنوبـی ایـران و تجهیـز امکانـات سـاحلی می شـود 
میـزان تخلیـه و بارگیری روزانه محمـوالت را افزایش 

داد کـه ایـن امـر باعـث جلوگیری از معطلی کشـتی 
هـا در لنگـرگاه، هزینـه هـای دمـوراژ بـه دیسـپاچ 
تبدیـل مـی شـود و کاهـش قیمـت حمـل و امـکان 

رقابـت را بـرای تجـار ایرانـی سـهل تـر مـی گرداند.
الزم بـه ذکـر اسـت در بعضـی از بنـادر خارجـی بـه 
منظـور کاهـش قیمـت حمـل کشـتی هایی کـه کنار 
اسـکله پهلـو می گیرند از برق سـاحلی اسـتفاده می 
کننـد در ایـن راسـتا پیشـنهاداتی هم جهت سـرمایه 
گـذاری و تجهیز امکانات سـاحلی بـه منظور افزایش 
نـرم روزانـه بارگیـری و تخلیه به سـازمان بنـادر ارائه 
شـد کـه متاسـفانه شـاید با توجـه به شـرایط تحریم 

تمایلی از آن سـمت نشـان داده نشـد.
بـا همـه ایـن اوصـاف امیدواریـم سـال آینده بـا رفع 
تحریـم  هـا رونـق بیش تری شـامل حال حـوزه حمل 

و نقل کشـور شـود.

در مسیر کاهش بهای تمام شده حرکت می کنیم
سعید رئوفی

رئیس هیئت مدیره شرکت صبا فوالد زاگرس

تجهیز کارخانجات فوالدی با ماشین آالت ایرانی
سعید کاظمی

مدیر بازرگانی شرکت ماشین سازی آسیاکار

نیم نگاهی به مشکالت بنادر جنوبی و حمل و نقل دریایی ایران
رویا حجتی

مدیرعامل شرکت کشتیرانی گل
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وضعیت صنعت فوالد ایران در سال 94 با رکود همراه 
و دچار نوسانات شدید قیمت محصوالت فوالدی بود. 
جهت خروج از رکود موارد ذیل را می توان پیشنهاد داد:

حمایت از تولید با ارائه وام های کم بهره. 1
عـدم واردات بی رویه محصـوالت فوالدی از . 2

چین و کشـورهای همسایه
عرضه بهتر آهن اسفنجی و انواع قراضه ها . 3
صـادرات بـه کشـورهای همسـایه از جملـه . 4

عـراق، سـوریه و افغانسـتان
همچنیـن به نظـرم تعرفه های وضع شـده بـر واردات 
محصـوالت فـوالدی بسـیار ناچیز اسـت و ایـن عوارض 
محصـوالت  رویـه  بـی  واردات  برابـر  در  نمی توانـد 
فوالدی ایسـتادگی کنـد. بنابراین باید تعرفه ها با تولید 
داخـل و بـازار عرضـه و تقاضـا تنظیـم شـود. در تولید 
محصـوالت فوالدی هرچه تکنولـوژی و تبادل اطالعات 
در زمینه تولید باالتر رود، محصوالت با کیفیت بهتر و 

قیمـت تمـام شـده کمتری به دسـت مـی آید.
در سـال 95 بـا توجـه بـه برداشـته شـدن تحریـم ها و 
مذاکـرات صـورت گرفتـه دولـت بـا کشـورهای دیگـر 
وضـع فـوالد کمـی بهبـود پیـدا می کنـد. به هـر حال، 
تـا زمانـی که طرح های عمرانی و سـازندگی در کشـور 
تقویـت نگـردد، محصـوالت فـوالدی هـم بـا کاهـش 
مصـرف روبـه رو مـی گـردد و همیـن امـر مـی توانـد 

باعـث تشـدید رکـود در بـازار گـردد.

ســه عامل اصلی منجر به کاهش تولید و نقدینگی در 
صنعت فوالد شده است:

• اوال کاهش قیمت مقاطع فــوالدی در بازار 	
داخل و خارج  کشــور به علت عدم تناسب 
قیمت تمام شده فروش این کاال در داخل و 

عدم رقابت در خارج از کشور
• واردات مقاطع فوالدی ســاخت کشور چین  	

با قیمت های پایین و بــدون در نظرگرفتن 

استانداردهای کیفی 
• کاهــش نیــاز بــازار داخلی به علــت رکود 	

اقتصــادی در بــازار مســکن و پــروژه های 
عمرانی 

مجموعه این عوامل منجر به کاهش تولید فوالدسازان 
شده است که این امر به طور مستقیم کاهش مصرف 
نسوزهای کیفی و ایجاد رقابت منفی در صنعت نسوز 
را موجب گردیده است. امید است توافقات سیاسی و 

رفع تحریم های موجــود در درجه اول منجر به رونق 
اقتصــادی در داخل کشــور در حوزه مســکن و پروژه 
های عمرانی و بالتبع افزایش مصرف فوالد و همچنین 
افزایش صادرات فوالد به کشورهای همسایه و باالخره 
افزایش مصرف نســوز گردد و در درجه دوم ســهولت 
در سیستم ارتباط بین بانکی و رفع مشکالت سوئیفت 
بانک ها برای گشایش L.C های یک ساله جهت واردات 

مواد اولیه نسوز را شاهد باشیم.

و سرانجام برجام! ورود ایران با جیبی پر از پول به عرصه 
رقابت در اقتصاد و تجارت؛ عرصه ای که اگر چه به لحاظ 
نقدینگی به میزان هشت سال گذشته نخواهد بود، لیکن 
چشم انداز روشنی را برای صنعت کشور فراهم ساخته 
است. سال 94 سالی همراه با افت و خیزهایی بود که 
سرانجام کار درخشان از آب در آمد. حال که قراردادهای 

جدید، انتظار پیشرفت صنعت ایران به لحاظ برخورداری 
از تکنولوژیهای روز دنیا را می کشد، دقت نظر در بررسی 
تمام جوانب در اجرای این مهم را به خود می طلبد. 
امید داریم سال 95 سال برداشت محصول صبر و بردباری 
این چند سال اخیری باشد که شرکت هایی که جانانه در 
این عرصه ایستادگی نمودند، بتوانند نتیجه تالش خود را 

ببینند، که دستیابی به آن دور از ذهن نخواهد بود، چرا 
که به تشبیه حضرت امام علی)ع( درختان بیابان از چوب 
سخت تر و با دوام تری برخورداند. همچنین امید است 
صنعت فوالد کشور و چرخه تولید آن، سهم خود را در 
بازارهای داخلی و جهانی افزایش داده و بار دیگر برگ 

زرینی بر افتخارات میهن عزیزمان اضافه نماید. 

های  فعالیت   2002 سال  از  املش  لوزان  شرکت 
خود را در زمینه تامین تجهیزات لجستیکی داخل و 
خارج انبار تحت عنوان نمایندگی انحصاری برندهای 
آلمان،   Hubte ،آلمان  Jungheinrich دنیا معروف 

 CVS Ferrari ،ایرلند Combilift ،آلمان Deutruck
ایتالیا و Magazinerآلمان توسط نیروهای متخصص 
آغاز کرد. شرکت هم اکنون در جهت توسعه فعالیت 
لیفت  کمبی  شرکت  نماینده  عنوان  به  خود  های 

از جمله  ایرلند در زمینه جابجایی کاالهای سنگین 
زمینه صنایع فوالد، آلومینیوم، بنادر و خودروسازی 

و ... فعالیت دارد.

پیشنهاداتی برای خروج از رکود بازار فوالد
سعید ترکان

مدیرعامل شرکت سلیم صنعت سپاهان

افزایش مصرف نسوز در گرو رونق بازار فوالد 
مهدی غنی

مدیر فروش شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

آیا شرکت ها پاداش ایستادگی خود در دوران تحریم را در سال آینده می گیرند؟
احسان ابراهیمی 

واحد ارتباط با مشتریان شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو

معرفی توانمندی های شرکت لوزان املش
علی پاکسرشت صوفی

مدیر عامل شرکت لوزان املش
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برخــی از تکنولــوژی هایــی که فوالد خراســان با 
اســتفاده از مــدل مدیریت تکنولــوژی در زنجیره 
ارزش خود در دســت اقدام دارد به شــرح زیر می 

باشد:
نــورد: دو روش عمــده تکنولوژی هــای حوزه . 1

نورد به صورت غلتک های رفت و برگشــتی و 
پیوسته اســت که تکنولوژی به کار گرفته شده 
در واحد نورد فوالد خراســان به صورت پیوسته 
و بــا برخــورداری از تکنولــوژی ) QTB ( می 
باشــد و علی رغم اینکه فوالد خراسان توانسته 
از زمان راه اندازی تاکنون، تولید 16 درصد بیش 
از ظرفیت اســمی را تجربه نماید ولی تصمیم 
دارد تکنولــوژی 2 خطه نورد را به 4 خطه ارتقا 
و از ماشــین جوش مداوم نیز اســتفاده کند که 
این امر کاهش ضایعات و مصرف انرژی، افزایش 

راندمان و در نهایت افزایش بهره وری واحد 
نورد را به دنبال خواهد داشت.

فوالدســازی: با توجه بــه تکنولوژی . 2
های متنوعی که شــرکتهای سازنده 
در کــوره های قــوس الکتریکی ) 
EAF ( دارند و برخورداری فوالد 
  DANARC خراسان از تکنولوژی
و همچنین علی رغم اینکه تولید 
14 درصد بیشتر از ظرفیت اسمی 
در این شرکت تجربه شده است، 

تصمیــم بــه اجــرای Revamp از 
طریق افزایش 3 مشعل تزریق گاز، 

اکســیژن و کربن، ارتقاء به سیســتم 
الکتــرود رگولیشــن، ارتقاء به سیســتم 

مانیتورینــگ دود و . . . را دارد کــه اجــرای آن 
ضمن کاهش مصارف انرژی، الکترود و همچنین 
کاهش تولید غبــارات فلزی ) Fume (، موجب 
افزایــش راندمان کوره و در نهایت افزایش بهره 

وری کارخانه فوالدسازی خواهد شد. 
احیـاء مسـتقیم: تکنولوژی های معـروف احیاء . 3

 MIDREX ( مسـتقیم در دنیا شـامل میدرکس
 )  HYL  ( ال  وای  اچ   ،)  Proffer( پروفـر   ،)
مـی باشـد و بـا توجـه بـه برخـورداری بیشـتر 
کارخانجات احیاء مستقیم در ایران از تکنولوژی 
میدرکـس که دو مدول احیاء فوالد خراسـان نیز 
از ایـن تکنولـوژی هسـتند، بر اسـاس مذاکرات 
توافقاتـی  و 
که 

بـا شـرکت کوبـه اسـتیل ژاپـن بـه عمـل آمـده، 
تصمیـم بـه ارتقاء تکنولوژی گرفته شـده اسـت 
کـه کاهـش 70 درصدی در میـزان مصرف آب و 
20 درصـدی مصـرف گاز و افزایـش 20 درصدی  
راندمـان را به همراه خواهد داشـت که کاهش 
میـزان غبـار و لجن نیز از پیامدهـای آن خواهد 
بـود. بـا ارتقـاء ایـن تکنولـوژی بهـره وری کل 
بـه طـور چشـمگیری  احیـاء مسـتقیم  واحـد 

افزایـش خواهد داشـت.
گندله سازی: با توجه به تکنولوژی های معروف . 4

Allis- (و آلیــس چالمــرز ) Lurgi (لورگــی
Chalmers ( در تولیــد گندله ســنگ آهن و با 
عنایت به اینکه فوالد خراسان درکارخانه گندله 
ســازی 2/5 میلیــون تنی خود با پیشــرفت 80 
درصد از تکنولوژی لورگی اســتفاده نموده، لذا 
سعی شده از آخرین دستاوردهای تکنولوژی در 

این حوزه برخوردار باشد.
کنســانتره: تکنولــوژی هایــی کــه در . 5

کارخانجات تغلیظ سنگ آهن استفاده می 
شــود، عمدتاً به نام سازندگان آن مطرح 
اســت و فوالد خراسان نیز از تکنولوژی 
اتوتک در ساخت کارخانه کنسانتره 2/5 
میلیون تنی با زیــر بنای 5 میلیون تن 
در محل سنگان خواف استفاده می کند. 
در ســاخت این کارخانه نیز سعی شده 
است از آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی 
در کاهش مصارف انرژی و افزایش راندمان 

بهره گیری شود.

الزمـه ورود بـه حـوزه تکنولـوژی ایجـاد نظام مدیریـت تکنولوژی ) MOT ( اسـت 
تـا بـا الگـو بـرداری از مـدل هـای معـروف و پذیرفته شـده بیـن المللی نظیـر مدل 
PHEEL و بر اسـاس گام های شناسـایی، انتخاب، اکتساب، بهره برداری، محافظت، 

یادگیـری بتـوان به تکنولوژی هـای مورد انتظار دسـت یافت.

فوالد خراسان در مسیر
بهبــود تکنولوژیــک

بهروز اسماعیلی

معاون برنامه ریزی و فن آوری مجتمع فوالد خراسان

یادداشت
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ا﹝︣وزه ﹋﹠︐︣ل د﹇﹫﹅ د﹝︀، ا﹋︧﹫︥ن ﹝﹙﹢ل در ﹝︢اب و ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی، در 
 ﹤﹊ر﹢︵ ﹤ ︣︠﹢ردار ا︨️︋  ︮﹠︀︹ ذوب و ر︐﹥ ﹎︣ی از ا﹨﹞﹫️ و︥ه ای︋ 
 .︫︡︀ ︋﹩﹞ ﹟﹊﹝﹞ ︣﹫︾ ️﹫﹀﹫﹋ ︀ ︋︡ون در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت ﹁﹢ق ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︭﹢ل︋ 
︣اه  ︀﹜﹢رژی ﹨﹞ ︀ ﹡﹢آوری ﹨︀ی ﹝︐ ︣ روز︋  ﹨ ︩ ︖﹠ ︋︣ ا﹟ ا︨︀س، ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی︨ 

.️ ﹥ ︑﹊︀﹝﹏ ︨ا و رو︋ 
︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹨︀ی  ︦ از︋  ﹢د را︎  ️ ︑﹢﹜﹫︡ی︠  ﹫﹛︀ ︺﹁ ﹐︀﹋ ﹏﹋ ︣ ﹠︺︐﹩ د﹁︐  ︮️ ﹋︫︣
﹋﹠﹠︡ه   ︡﹫﹛﹢︑ او﹜﹫﹟  ︋︺﹠﹢ان  ر︨﹞︀ً  و  ﹡﹞﹢د  ︋︀زارآ︾︀ز  ﹡﹫︀ز  و  او﹜﹫﹥ 
ا﹡﹢اع  ا﹋︧﹫︥ن،  ︨﹠︧﹢ر﹨︀ی  ﹝︭︣ف،  ﹊︊︀ر  د﹝︀ی  ︨﹠︧﹢ر﹨︀ی 
﹎︣وه   ︦﹡︀︧﹫﹛  ️︑ وا︋︧︐﹥  ﹝﹙︤و﹝︀ت   ﹤﹫﹚﹋ و  ︋︣دار   ﹤﹡﹢﹝﹡ ︎︣و︋︀ی 
آ﹜﹞︀ن    Uelco و   Minkon ︫︣﹋︐︀ی  ﹨﹞﹊︀ری   ︀︋ را   ︀﹊︣﹞ا  Minco

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︀﹡﹠︡ DIN-IEC-٥٨٤ را آ︾︀ز ﹡﹞﹢د. ﹝︴︀︋﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 

︑﹢﹜﹫︡ات ︻﹞︡ه و ﹊︊︀ر ﹝︭︣ف:
︣دار﹨︀ی ذوب و ...  ︣و︋︀ی ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی د﹝︀ ، ا﹋︧﹫︥ن و ﹡﹞﹢﹡﹥︋  - ا﹡﹢اع︎ 

︡ازه ﹎﹫︣ی - د︨︐﹍︀﹨︀ی ا﹡
:﹏﹞︀ - ︑︖﹫︤ات ﹝︭︣﹁﹩ وا︋︤ار د﹇﹫﹅︫ 

﹢﹋️ ﹨︀ی  ︀زو︨  ︣ان︨  ﹫︣و﹡﹩ ︗︊ ︀︋﹏ درو﹡﹩ و︋  ﹋ ،︦ ﹠﹛︣ ﹙﹢ک،︨   ︋️ ﹋︀︐﹠﹋ -
﹝︭﹢ص و...

﹁﹠︖︀﹡﹉ ﹋︣︋﹟ ﹋︀پ︎︣وب ا﹋︧﹫︥ن ︑︣﹝﹢﹋﹢︎﹏ ︣دار ︣دار ︡ن و ﹁﹙︤ات ر﹡﹍﹫﹟﹡﹞﹢﹡﹥︋   ︋﹤﹡﹢﹝﹡

﹐﹡︦ ا﹋︧﹫︥ن و ︑︖﹫︤ات ﹨﹫︡رووس︨﹫︧︐﹛ ﹨︀ی ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی︎︣وب ﹨﹫︡رووس
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آتــــــش انتــــظامی 
مدیـــــرعامل رشکت 
دیرگــــــــداز آذر در 
گفت و گو با چیـــالن 
میزان تولید ایـــــــن 
سال  در  را  مجموعه 
تن   6000 حدود   94
گفت:  و  کرد  اعالم 
در سال 94 توانستیم 
که  باشیم  داشته  محصول  تولید  تن   6000 حدود 
قطعات  و  جرم ها  انواع  شامل  تولیدی  محصوالت 

شکل دار مونولیتیک اعم از:

و  • باال  آلومینا  آلومینایی،  ریختنی  های  جرم 
آلومینوسیلیکاتی از نوع پر سیامن، متوسط و 

کم سیامن

قطعات پیش ساخته آلومینایی و آلومینا باال  •
از  مختلف  ابعاد  با  و  خریدار  نقشه  مطابق 
جمله سقف کوره های قوس الکرتیکی، قطعات 

نسوز تاندیش، النس دمش گاز ازت و...

جرم های ریختنی و پاشیدنی آلومینوسیلیکاتی •

جرم های پالستیک آلومینوسیلیکاتی و آلومینایی •

جرم های قلیایی از جمله روکش تاندیش، جرم  •
ریختنی دهانه  و جرم  کوره ها  گرم  تعمیرات 

خروج مذاب

قوس  • های  کوره   EBT و پاتیل  مجرای  ماسه 
الکرتیکی

مالت های آلومینایی و آلومینوسیلیکاتی •

بوده است.
محصوالت  فروش  بازارهای  به  راجع  ادامه  در  وی 
محصوالت  فروش  بازارهای  گفت:  آذر  دیرگداز 
ریخته گری،  صنایع  فوالدی،  صنایع  در  رشکت  این 
صنایع سیامن، صنایع مس و سایر فلزات غیرآهنی، 
بر  در  را  مشابه  حوزه های  سایر  و  پرتوشیمی ها 

می گیرد.
در  آذر  دیرگداز  رشکت  حضور  درباره  انتظامی 
بازارهای بین املللی خاطر نشان کرد: رشکت دیرگداز 
آذر تابحال حضور در بازارهای جهانی و فعالیت های 
کسب  جریان  در  ولی  نکرده،  تجربه  را  صادراتی 
آمادگی برای حضور در این بازارهاست و امیدواریم 
تا از سال آینده شاهد آغاز فعالیت های  صادراتی و 

محصوالت رشکت باشیم.
برنامه های  به  راجع  آذر  دیرگداز  مدیرعامل رشکت 
آن  پی  در  گفت:  و  داد  خرب  نیز  رشکت  آتی  سال 
واحد  در  تولید جدید  آتی خط  در سال  تا  هستیم 
همچنین  کنیم.  اندازی  راه  و  تکمیل  را   2 شامره 
هرچه  بهبود  جهت  رشکت  تحقیقاتی  فعالیت های 
بیشرت تولیدات رشکت در سال آینده با شدت و دقت 

برای  این که  ضمن  داشت.  خواهد  ادامه  بیش تری 
بازاریابی رشکت درصدد  و  فروش  توامنندی  افزایش 
هستیم تا با پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با 
مشرتیان )CRM( که هامهنگ با وب سایت رشکت 
اهداف  این  به  مارکتینگ  دیجیتال  و سیستم  است 

یادشده دست پیدا کنیم. 

انتظامی، مدیرعامل شرکت دیرگداز آذر:

هزینه تعمیرات و نگه داری تجهیزات 
صنعتی در ایران دو برابر سایر 

کشورهاست
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اشاره: 
رشکت ایران ذوب، یکی از رشکت های شناخته شده 
ریخته گری و از پیشگامان ریخته گری ماشینی در 

سطح کشور می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایران ذوب؛ اصیل و کهن در صنعت  
مجتمع ایران ذوب یکی از برندهای معترب در تولید 
قطعات ریخته گری ضد سایش و گلوله در کشور است 
که در صنایع فوالد و سیامن کاربرد بسیاری دارد. بهای 
متام شده تولید محصوالت باید به گونه ای باشد که نه 
تنها در داخل کشور بلکه در رقابت با سایر کشورها 
هم حرفی برای گفنت وجود داشته باشد. از مزیت های 
ای  آزموده  کار  نیروهای مجرب  ایران ذوب  کارخانه 
هستند که در اختیار مجموعه هستند و باعث شده 
اند تا کارایی باالیی در تولیدامتان داشته باشیم. با توجه 
با بهبود سیستم های خود  اینکه رقبای خارجی،  به 
توانسته اند هزینه های اضافی تولیداتشان را کاهش 

بدهند، ما نیز باید در این مسیر گام برداریم. یکی از 
افزایش راندمان تولید  این روش های کاهش هزینه، 
است که در بخش های تکنولوژی و نیروهای انسانی 

می توان از آن بهره برد. 
در واقع استفاده از تکنولوژی مناسب و نه لزوما به 
روز در کنار نیروهای انسانی متخصص و آموزش دیده 
با انگیزه باال؛ این توانایی را دارند تا راندمان تولید هر 
واحدی را بهبود دهند. از روش های دیگر نیز می توان 
به تولید بر اساس نیاز مشرتی اشاره کرد که  هزینه های 

اضافی تولید را می تواند کاهش دهد. 

محصوالت
 محصوالت رشکت ایران ذوب عبارتند از: انواع گلوله 
و سیلپبس های مواد و سیامن، انواع قطعات ریخته 
و  )زره  دار  کروم  ضدسایش  چدنی  و  فوالدی  گری 
دیافراگم آسیا، پروانه و پوسته پمپ های ضد سایش 
و ... (، انواع قطعات ریخته گری فوالد نسوز )گریت 
لیفرتها و سگمنت  بیلچه و  انواع  بار، گریت کولر، 

در  همچنین   .)... و  کلینکر  پخت  های  کوره  های 
طرح توسعه جدید رشکت ایران ذوب، تولید کره ها و 
نیمکره های آلومینیومی را نیز به تولیدات خود افزود 
که در صنایع فوالد سازی جهت اکسیژن زدایی بکار 

گرفته می شود.
رشکت ایران ذوب عالوه بر تأمین نیازهای داخلی، اقدام 
به صادرات محصوالت خود به کشورهایی چون عراق، 
قطر، امارات، سوریه، ترکیه، ایتالیا و ... منوده است.

سخن مدیرعامل- سید مهدی قریشی
گرچه مشکالت زیادی در صنعت فوالد ایران وجود 
بنظرم  ولی  هستیم  گریبان  به  دست  آن  با  و  دارد 
رشد  کاهش  بخاطر  خارجی  کشورهای  دامپینگ 
اقتصادی اکرث تولیدکنندگان مطرح دنیا، بزرگ ترین 
مانعی است که در حال حارض با آن روبرو هستیم. 
از  را  باید حامیت خود  این رشایط رکود  دولت در 
تولیدکنندگان داخلی بیشرت کند و با راهکارهایی مثل 
به  تولیدکنندگان  به  تسهیالت  ارائه  یا  تعرفه  وضع 

خروج از دوران رکود کمک کند.
در آخر با توجه به گشایش های سیاسی و اقتصادی 
صورت گرفته، بنظر می رسد باید به بهبود وضعیت 
صنعت و اقتصاد امیدوار بود و مسلام با رفع شدن 
تحریم ها و تسهیل شدن وضعیت تجارت صادرات 
شاهد بهبود اوضاع صنعت خواهیم بود. در کنار این 
حامیت های دولتی در جهت تحریک عرضه و تقاضا 

می تواند بهبود این اوضاع را رسعت ببخشد.

گفتگو با مدیرعامل مجتمع ایران ذوب:

حمایت های دولت باید 
همه جانبه باشد
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میزان تولید سال 94 و بازارهای فروش  
شکری در رابطه با تولیدات رشکت جهان فوالد غرب 
آتی  ماه های  تولید  پیش بینی  با  می گوید:  این گونه 
به نظر می رسد در سال 94 بتوانیم به  بیش از 70 
درصد ظرفیت اسمی در تولید مقاطع طویل فوالدی 
برسیم که البته به دلیل عدم کشش بازار داخلی و 
رکود حاکم بر بازار سعی کرده ایم تولید را متناسب با 

تقاضا نگه داریم.

در  رشکت،  این  محصوالت  از  ازنیمی   بیش  البته 
بازارهای خارجی به فروش می رسند و بقیه در داخل 
کشور عرضه می شوند. در بخش صادرات نیز بازارهای 
درصدد  و  داریم  اختیار  در  را  افغانستان  و  عراق 
گسرتش بازارهای هدف هستیم. این را بگویم که در 
سال 94  توانسیتم بیش از 50 درصد تولیدات مان را 

برای مشرتیان خارجی خود صادر کنیم. 
شکری راجع به مشکالت موجود برای صادرکنندگان 
آگاهی  تجار  و  تولیدکنندگان  مسلامً  افزود:  فوالدی 
دارند که در گذشته به صادرکننده جوائزی پرداخت 
می شد که متاسفانه در سالهای اخیر این جوایز به 

کلی قطع شده است. 
برای  افزوده پرداختی  ارزش  از طرف دیگر، مالیات 
از  صادرات  ارزش  با  متناسب  اولیه  مواد  خرید 
اما  می گردید  مسرتد  مالیاتی  امور  سازمان  طرف 
وجود  با  مالیاتی  امور  سازمان  که  هستیم  شاهد 
شفافیت قانون در اسرتداد مالیات ارزش افزوده به 
صادرکنندگان از انجام رصیح قانون خودداری منوده 
یاد  مالیات  بازپرداخت  برای  ایجاد سدی  و درصدد 
شده برمی آید که مسلامً می تواند تولیدکنندگان را در 

فعالیت صادراتی بی انگیزه کند. 
وی ادامه داد: قطعاً اگر خواهان ارزآوری به داخل 

را  مقاومتی  اقتصاد  اساس  و  اصل  و  کشور هستیم 
تولید صادرات محور می دانیم باید انگیزه های صدور 
امور  سازمان   . کنیم  تقویت  صادرکنندگان  در  کاال 
مالیاتی به طور یکنواخت در همۀ کشور قانون را اجرا 
و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان را تسهیل منایند . 

استراتژی ها و چشم انداز سال 95 
آتی  برنامه های  به  راجع  آخر  در  شکری  جهاندار 
رشکت جهان فوالد غرب می گوید: در آینده سعی ما 
بر این است که زمینه فعالیت خود را توسعه دهیم و 
بازارهای جدیدی را کشف کنیم و مسلامً اگر عوامل 
تشویقی توسط دولت به کار گرفته شود می تواند 
منجر به تالش مضاعف مجموعه هایی مثل ما باشد. 
های  رشته  سایر  با  قیاس  قابل  فوالد  تولیدکنندگان 
تولیدی نیستند زیرا تولید فوالد بسیار رسمایه بر و 
به رسمایه در گردش بسیار باال نیاز دارد. همچنین 
سیستم بانکی باید نگاه ویژه ای به این صنعت داشته 
باشد تا تولیدکنندگان هم در مضیقه مالی قرار نگیرند 
و بدیهی است در صورتی که حامیت دولت از طریق 
سیستم بانکی اعامل شود و از مشوق های الزم بهره 
مند شویم می توانیم در تحقق چشم اندازهای برنامه 

ای دولت مؤثر واقع شویم. 

جهاندار شکری استراتژی سال آینده شرکت جهان فوالد غرب را اعالم کرد:

کشف و دستیابی به 
بازارهای صادراتی جدید  

رشکت مجتمع جهان فوالد غرب از جمله واحدهای 
نورد کشور است که با ظرفیت اسمی تولید ساالنه 
و  ناودانی  نبشی،  تیرآهن،  انواع  تن  300هزار 
با  و  رسید  برداری  بهره  1386به  سال  در  میلگرد؛ 
تولید محصوالت استاندارد خود توانست حضور در 

بازارهای خارجی را نیز تجربه کند. 
برای آشنایی بیشرت با این مجموعه مهندس جهاندار 
شکری عضو هیأت مدیره و مدیریت کارخانه راجع 
فوالدی  مجموعه  این  کار  و  ساز  و  فعالیت ها  به 

بیش تر خواهد گفت که از نظرتان خواهد گذشت:


















