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مسئولیت مطالب بر عهده نویسندگان آنهاست. �
چیالن افتخار می کند که پذیرای مطلب ارسالی مخاطبش باشد اگرچه  �

نظرات مندرج در این نوشته ها الزاما نظر چیالن نیست.
چیالن در اصالح و ویرایش مطالب آزاد است. �
برای آشنایی بیشتر با نویسندگان مقاالت لطفاً مشخصـــات کامل خود  �

را عنوان کنید.
چاپ مطالب و تصاویر این نشریه با ذکر منبع بالمانع است. �
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ـــــــــــــــــــــــــــــــ سرمقاله 

رویـــداد
ـــــــــــــــــــــــــــــــ  اخبار داخلي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ  اخبار خارجي

نقطه نظر
ـــ  حمایت حداکثری مجلس از سرمایه گذاری خارجی در صنعت فوالد
ــــــــــــــــــ  آغاز بهبود بازار فوالد از نیمه دوم سال
ــــــــــــــــــــ صادرات باعث نجات ذوب آهن شد
ــــــــــــــــــ نوردکاران مخالف صادرات شمش نیستند
ــــــ آغاز بومی سازی تکنولوژی تولید فوالد ایران از احیاء مستقیم است
ــــــــــــ آیا تامین زیرساخت وظیفه واحدهای تولیدی است؟

انعکاس
ـــ  آخرین نتایج جلسه های هم اندیشی رسته های انجمن تولیدکنندگان فوالد
ــــــــــــــــــ  دفاع انجمن از واحدهای صادرکننده فوالد
ـــــــ   درخواست انجمن برای ایفای نقش بیشتر دولت در تنظیم بازار فوالد
ــــــــــــــ  پیشنهاد انجمن برای بهبود بازار شمش فوالدی
ـــــــــــــ  اجرای استاندارد اجباری شمش فوالدی به کجا رسید؟

گزارش و گفت وگو

ــــــــــــــ   برنامه 8 میلیون تنی صادرات فوالد در سال 96 ـ 
ــــــ  منتظر رکوردهای خوبی در تولید و صادرات فوالد در سال 96 باشید

ـــــــ  میزان صادرات فوالد مبارکه بستگی به تقاضای بازار داخلی دارد
ــــــــــــــ  اجرای دو پروژه فوالد صنعت بناب در سال 96
ــ  حداقل 20 درصد از تولیدات فوالد کاوه به بیلت های آلیاژی اختصاص می یابد
ــــــــــــ توسعه و چابکی فوالد هرمزگان چگونه رخ خواهد داد؟
ــــ چند محصول جدید با ارزش افزوده باال در فوالد اکسین تولید می شود
ـــــ همکاری با ذوب آهن برای تولید ریل ملی؛ شاید در آینده ای نزدیک
ـــ  مازاد محصوالت طویل فوالدی سبب شد از قیمت های جهانی تبعیت نکنیم
ـــــــــــــــــــــــ نشانه های امید در بازار فوالد
ـــــــ فوالد خراسان به باشگاه تولیدکنندگان میلیونی فوالد خام پیوست
ــــــ فوالد غرب آسیا رکورد 30 هزار تن تولید در ماه را جشن گرفت
ـــــــــــــــــــــــــــ  فصل مجامع فوالدی

دیدگاه

ـــــــــــــــ روند بازار فوالد در سال جاری کاهشی است
ــــــــــ انتظار نمی رود بازار فوالد تغییر چشمگیری داشته باشد
ـــــــــــــــــــ  در سال جدید به رکود دامن نزنیم
ــــــــــــــــ چین، تعیین کننده روند بهبود بازار فوالد
ــــــــــــ  قیمت فوالد در بازارهای جهانی تثبیت خواهد شد
ــــــــــــــــ امیدواریم با 80 درصد ظرفیت تولید کنیم
ــــــــــــــ ورود به دوره رونق اقتصادی ، حداقل 6 ماه دیگر
ــــــ  ظرف یکسال ورق های جدید حوزه خودرو را تولید می کنیم
ـــــــــ اگر نرخ ارز واقعی شود، نصف محصوالتمان را صادر می کنیم
ـــــــــ برنامه صادرات 40 درصدی ذوب آهن پاسارگاد در سال 96
ــــــــــــ سال 96 سال خوبی برای صادرات فوالد ایران خواهد بود
ــــــــــــــــ مولفه های امید به رونق در بازار فوالد 96
رکود از  خروج  برای  امید  نیازهای  پیش  ـــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ بورس ـ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ  معرفیـ 

تحلیل و مقاله

ـــــــ اندازه گیری آنالین شدت مصرف انرژی و سیستم بهینه کاوی...

ــــــــــــ  بررسی چالش های پیش رو در روند حسابرسی داخلی
تا کارکرد در ریفورمر بارگذاری  از  ـــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ آمارـ 
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تالش همگانی برای تدوین نقشه راه 
و توسعه متوازن زنجیره فوالد

  دکتر محمود اسالمیان
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 

بی تردید یکی از رشته هایی که در اقتصاد ایران از جهت اشتغال، صادرات و توسعه اقتصادی می تواند 
تاثیرگذار باشد، فوالد است. اما متاسفانه این صنعت مادر از فقدان استراتژی توسعه رنج می برد. در واقع 
نقشه راهی برای توسعه صنعت فوالد ایران تدوین نشده تا سیاستگذاران، سرمایه گذاران و فعاالن این 
صنعت در مسیر آن نقشه حرکت کنند. نتیجه آن شده که صنعت فوالد کشور دچار معضالت فراوانی 
از جمله احداث واحدهای غیر اقتصادی و با ظرفیت پایین، واحدهای تک حلقه ای در زنجیره فوالد با 
فاصله زیاد از مواد اولیه، توسعه نامتوازن حلقه های زنجیره فوالد، عدم توجه به تولید صادرات محور و 
به طور کلی یک بی نظمی و آشفتگی در سرمایه گذاری ها شده است.  البته این نظم و انظباط قبل از 
دولت نهم و دهم وجود داشت ولی متاسفانه به هم خورد و در فاصله سال های 84 تا 92 در بسیاری از 

حوزه های اقتصادی از جمله صنعت فوالد شاهد بی نظمی بودیم.

به طور مثال تعریف طرح های هشت گانه استانی و برخی طرح های کوچک در استان های مختلف 
کشور نمونه یکی از این موارد است. طرح هایی که فلسفه مسئوالن مربوطه در تعریف آنها، توسعه 
فراگیر در کل کشور بود. درصورتی که در هیچ کجای دنیا واحدهای کوچک با ظرفیت های پایین 
توجیه اقتصادی ندارد و اکثر واحدهای فعلی در سطح جهان، باالی 4 و 5 میلیون تن هستند و حتی 

این واحدهای بزرگ نیز در حال ادغام با یکدیگرند! 

تنظیم عادالنه چرخه تولید فوالد و تدوین نقشه راه مناسب با شرایط موجود می تواند از اولویت های 
این رشته تاثیرگذار در اقتصاد کشور باشد.

به هر حال شرایط حاکم بر صنعت فوالد کشور به گونه ای است که نیاز به حمایت و نگاه ویژه مسئوالن 
دولت و مجلس و سایر نهادهای ذیربط دارد. امیدواریم در دولت دوازدهم توجه به رشته فوالد که صنعت 
مادر در دنیا و شاخصی برای توسعه یافتگی است، افزایش یابد چرا که این رشته می تواند در توسعه 
اقتصاد و اشتغال کشور اثرگذاری زیادی داشته باشد. همچنین با توجه به تداوم دولت تدبیر و امید، 
انتظار داریم با جدیت و شجاعت، در مقابل فشارها برای ادامه روندهای غیرمنطقی توسعه صنعت فوالد 
ایستادگی شود. انجمن نیز در این مسیر در کنار دولت محترم خواهد بود و به عنوان بازوی مشورتی 
دولت تالش خواهد کرد نقشه راه و استراتژی های توسعه در صنعت فوالد تدوین و ابالغ شود تا بتوان 

بر مبنای آن به توسعه فراگیر و پایدار صنعت فوالد دست یافت. 

بنابراین مهمترین برنامه انجمن در سال جاری، تالش برای تدوین و عملیاتی شدن استراتژی های 
توسعه صنعت فوالد کشور است. عالوه براین، تمرکز بر روی مشوق های صادراتی به عنوان ضرورت 
امروز صنعت فوالد کشور ، یکی دیگر از اولویت های کاری انجمن در سال 1396خواهد بود. همچنین 
پیگیری برای حل مشکالت مالیاتی و بانکی واحدهای فوالدی به ویژه واحدهای زیان ده از اهمیت باالیی 
برای انجمن برخوردار است که قطعا اقدامات الزم در این زمینه هم انجام خواهد شد. محور دیگر مدنظر 
انجمن تولیدکنندگان فوالد، تنظیم و حل مسائل تعامالت بین رسته های انجمن و کاهش تعارضات 
بین واحدها در جهت کنترل و تنظیم بازار است که ان شاء اهلل با همکاری واحدهای تولیدی و همچنین 

دستگاه های مسئول انجام خواهد شد. 











































 فاز نخست بزرگترین طرح توسعه فوالد خوزستان در شادگان با فناوری ایرانی و روش احیاء 
مستقیم برای نخستین بار در جهان وارد مدار تولید شد.

اولین کارخانه تولید آهن اسفنجی به روش ایرانی پرد )PERED( در جهان، اواخر اردیبهشت 
ماه با حضور دکتر مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار خوزستان 
و نیز برخی مقامات استانی به بهره برداری رسید. این طرح دومین طرح فوالد استانی است 

که به بهره برداری می رسد.
احمد جعفری نسب، فرماندار شادگان گفت: این کارخانه با سرمایه گذاری هشت هزار و 600 
میلیارد ریالی و سرمایه گذاری ارزی 116 میلیون یورویی در گام نخست ظرفیت تولید 800 
هزار تن آهن اسفنجی و یک میلیون تن فوالد دارد و در افق 1404 و گام های بعدی کارخانه، 
زیرساخت های الزم برای افزایش ظرفیت تا چهار میلیون تن شمش فوالد در آن ایجاد می گردد.
عباس تفضلی، مدیرعامل فوالد شادگان نیز ابراز امیدواری کرد: مدیریت فوالد خوزستان افق 
های بسیار وسیع تری را نسبت به توسعه فوالد شادگان مطرح کند تا به چهار میلیون تن 

در افق 1404 برسد.
گفتنی است، 65 درصد سهام فوالد شادگان متعلق به فوالد خوزستان بوده و 35 درصد آن 

متعلق به سازمان ایمیدرو است.

  وزیر صنعت از اعالم آمادگی صندوق توسعه ملی برای استفاده سازندگان از تجهیزات 
ریلی داخلی خبر داد.

به گزارش چیالن، مهندس محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: راه آهن 
ریل ملی را به صورت نقدی از ذوب آهن اصفهان خریداری خواهد کرد.

برای سرعت 250 کیلومتر در ذوب  تولید ساالنه 400 هزار تن ریل پیشرفته  افزود:  وی 
آهن اصفهان برنامه ریزی شده و به منظور تسهیل این امر، از منابع صندوق توسعه ملی به 

سازندگان تجهیزات ریلی تسهیالت اعطا می شود.
فاینانس های  از  بتوانند  باید  ریل  اصلی  تجهیزات  زاده خاطرنشان کرد: سازندگان  نعمت 
خارجی و منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند و در این زمینه با صندوق توسعه ملی 

هماهنگی صورت گرفته که به بخش داخلی تسهیالت ارزی ارائه دهد.
وی با تایید این موضوع که ذوب آهن اصفهان توانایی تامین کل نیاز ریلی کشور را دارد گفت: 
بر این اساس عالوه بر تولید ریل برای سرعت های تا 250 کیلومتر در ایران، می توانیم به 

مرحله صادرات این محصول نیز فکر کنیم.
خیراهلل خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای 
حمل و نقل نیز با بیان اینکه به دلیل گسترده شدن شبکه ریلی و افزایش فعالیت متروها، نیاز 
بود این محصول استراتژیک در داخل کشور تولید شود، گفت: ما آمادگی خرید ریل از این 

شرکت فرابورسی داریم. 

فوالد شادگان با تالش فوالد خوزستان وارد مدار تولید شد

صندوق توسعه ملی به کمک تولید ریل ملی در ذوب آهن اصفهان آمد

صادرات  رئیس  شنوایی،  حمیدرضا   
این  بیان  ضمن  خراسان  فوالد  مجتمع 
مطلب که در سال جاری دو محموله یکی 
به امارت و دیگری به افغانستان ارسال شده 
است به خبرنگار چیالن گفت: هدف گذاری 
بازارهای  توسعه  و  فوالد خراسان صادرات 
صادراتی با توجه به راه اندازی فوالدسازی 

شماره 2 این مجتمع است.
خراسان  فوالد  مجتمع  صادرات  رئیس 
افزود: در فوالد خراسان، صادرات شمش به 
بازارهای خارجی در دستور کار واحد فروش 

این شرکت قرار گرفته است. 
وی اظهار داشت: مطالعات بازار و رایزنی های 
مستمر شرکت سبب توافق فروش محموله 
صادراتی هزار و 200 تنی به کشور امارات 
شد که این محموله نخستین صادرات فوالد 

خراسان به این کشور است.
خراسان  فوالد  مجتمع  صادرات  رئیس 
محموله  نخستین  صادرات  به  همچنین 
فوالد خراسان به مقصد افغانستان از طریق 
خطوط ریلی هم اشاره ای داشت و گفت: 
در اردیبهشت ماه امسال محموله ای 500 
به شمال  ریال  میلیارد  ارزش 10  به  تنی 
پیش  که  درحالی  شد.  ارسال  افغانستان 
به  خراسان  فوالد  صادرات  عمده  این  از 
مقصد افغانستان از طریق شبکه جاده ای 

و مرزهای جنوبی بوده است.

افغانســتان و امارات نخستین 
مقصدهــای صادراتــی فوالد 

خراسان در سال 96
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 فوالد مبارکه در سال 95 بیش از 6 میلیون و 272 هزار تن انواع محصوالت فوالدی را در بازار 
داخلی و صادراتی عرضه کرد.

محمود اکبری، معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه ضمن بیان خبر فوق به چیالن گفت: عرضه 
فوالد مبارکه در بازار داخلی 42 درصد بیشتر از عرضه داخلی این شرکت در سال 94 بوده است.
بازار،  مبارکه در  میلیون و 272 هزار تن محصوالت عرضه شده فوالد  از 6  اظهار کرد:  اکبری 
سهم محصوالت گرم و اسیدشویی شده 68 درصد یعنی 4 میلیون و 295 هزار تن، محصوالت 
بار  و  تختال  از  اعم  نهایی  نیمه  درصد، محصوالت  یعنی 17  تن  هزار  و 91  میلیون  یک  سرد 
بود. تن  هزار   288 یعنی  درصد   5 دار  پوشش  محصوالت  و  تن  هزار   597 یعنی  درصد   10

وی افزود: دالیل این افزایش تقاضا در سال گذشته فعال شدن پروژه های انتقال آب، رونق نسبی 
در بخش خودرو و سیاست گذاری صورت گرفته جهت تامین ورق ضخامت زیر 3 میلیمتر مورد 

نیاز لوله و پروفیل سازان بوده است.
اکبری تصریح کرد: سیاست فوالد مبارکه تامین حداکثری نیاز صنایع پایین دستی کشور است 
که سبب شده رشد نسبی و 42 درصدی در میزان تحویل کاال به بازار داخلی صورت گیرد. میزان 
تامین محصوالت فوالدی در سال 95 به بازار داخل 4 میلیون و 718 هزار تن بود که یک میلیون و 
387 هزار تن بیشتر از عدد ثبت شده برای سال 94 است که این امر، از محل افزایش 22 درصدی 
تولید و عرضه محصوالت و کاهش 13 درصدی حجم صادرات نسبت به سال قبل از آن محقق شد.

به  مبارکه  فوالد  محصوالت  درصدی   28 تخصیص  از  مبارکه،  فوالد  بازاریابی  و  فروش  معاون 
تولیدکنندگان لوله و پروفیل ساختمانی خبر داد و افزود: سهم خودروسازان 15 درصد، صنایع 
فوالدی و فلزی 14 درصد، لوله های انتقال سیاالت 10 درصد و تجهیزات سنگین 8 درصد بوده 

است که این شرکت ها به عنوان بزرگترین مشتریان فوالد مبارکه مطرح هستند.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت حضور در بازارهای صادراتی گفت: در بخش صادرات نیز تداوم حضور 
مؤثر در این بازار، با هدف تأمین نیازهای ارزی طرح های توسعه مورد توجه قرار گرفت و ضمن 
ایجاد و حفظ توازن با بازارهای داخلی، ورود به بازارهای جدید صادراتی هدفگذاری و عملیاتی شد 
و بیش از یک میلیون و 553 هزار تن معادل حدود 25 درصد محصوالت، در این بازار عرضه گردید.
معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه در خاتمه تصریح کرد: برای سال 96 نیز متناسب با رشد 
ظرفیت های تولید، برنامه ریزی الزم برای فروش بیش از 7 میلیون تن از محصوالت فوالد مبارکه 
به عمل آمده و برای شرکت های تابعه و زیرمجموعه نیز فروش 1.4 میلیون تن تختال و 570 هزار 

تن محصوالت پوشش دار در دستور کار قرار دارد.

 واحد احیا مستقیم ارفع درسالی که گذشت موفق به تولید 863 هزار و 197 تن آهن اسفنجی 
شد که این عدد رکوردی از ابتدای راه اندازی این واحد محسوب می شود.

گفتنی است، ظرفیت تولید فوالد ارفع 800 هزار تن در سال است که تولید بیش از 863 هزار تن 
در سال 95 به معنای رشد 8 درصدی در تولید این محصول است.

سید محمد موسوی، مدیر واحد فوالدسازی شرکت آهن و فوالد ارفع نیز در گفت و گو با چیالن 
از طرح های در دست اجر و مطالعه فوالد ارفع خبر داد و گفت: ارفع طرح هایی را به منظور 
دستیابی تولید آهن اسفنجی به 900 هزار تن در سال دارد. این طرح ها در حال گذراندن مطالعات 
مقدماتی است و پیش بینی می گردد ظرفیت این کارخانه را امسال به 900 هزار تن برساند.
وی افزود: طرح نورد مقاطع و میلگرد این کارخانه به عنوان اولین طرح توسعه این شرکت در مرحله انجام 
مطالعات اولیه است. با اجرای این طرح این شرکت عالوه بر شمش، تولیدکننده نورد نیز خواهد بود.
موسوی تاکید کرد: امکان دارد فوالد ارفع به سمت تولید فوالدهای با آلیاژی های کم یا گریدهای 
کیفی خاص برود. استراتژی کارخانه باتوجه به رکود در بازار، تولید گریدهای خاص و صادرات است.

به دنبال سیاست تامین حداکثری نیاز صنایع پایین دستی کشور
فوالد مبارکه تحویل کاال به بازار داخلی را 42 درصد رشد داد

رکورد تولید آهن اسفنجی در آهن و فوالد ارفع شکست

  فوالد آلیاژی ایران تولید 450 هزار تن 
را در  محصول و صادرات 100 هزار تن 

برنامه کار دارد.
محمد ابراهیم قدیریان، مدیرعامل شرکت 
فوالد آلیاژی ایران ضمن بیان این مطلب 
به خبرنگار چیالن گفت: در سال 96 قرار 
و  تولید مذاب 485 هزار تن شود  است 
هزار   450 به  محصول  تولید  نتیجه  در 
این میزان  از  یابد. همچنین  افزایش  تن 
بایستی 100 هزار تن صادر شود که به 
معنای رشد 2 برابری صادرات نسبت به 

سال قبل است.
قبل  سال  صادرات  و  تولید  به  قدیریان 
نیز اشاره ای داشت و افزود: در سال قبل 
برنامه  در  محصول  تن  هزار  تولید 340 
شرکت فوالد آلیاژی ایران بود که با تالش 
تولید  تن  هزار   402 مجموعه  کارکنان 
صورت گرفت که البته 20 درصد هم از 
سال 94 بیشتر بود. عالوه براین صادراتمان 
در سال قبل 45 هزار تن بود که به نوعی 
شد. می  محسوب   91 سال  از  رکورد 

وی مقصد صادرات فوالد آلیاژی در سال 
اسپانیا،  یعنی  اروپایی  کشورهای  را   95
آلمان، هلند، برزیل و ترکیه عنوان کرد 
کارخانه  این  تولیدات  سایر  بررسی  به  و 
دستاوردهای  از  یکی  گفت:  و  پرداخت 
دو  تولید  گذشته  سال  در  آلیاژی  فوالد 
هزار تن فوالد ریلی و تحویل آن به ذوب 

آهن جهت نورد بود.
قدیریان ادامه داد: این نوع شمش برای 
نخستین بار در کشور تولید می شد که از 
استانداردهای بین المللی برخوردار است. 
ایران  آلیاژی  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
در  کیفی  فوالدهای  تولید  کرد:  تصریح 
شرکت فوالدآلیاژی ایران نسبت به سال 
گذشته را معادل 25 درصد رشد داشت. 
ارزش  و  باال  کیفیت  با  تولید  نتیجه  در 
در  شرکت  های  برنامه  از  بیشتر  افزوده 

سال جاری است.

صادرات فـــوالد آلیاژی به 
100 هــزار تن در ســال 96 

می رسد
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 براساس اطالعات دفتر آمار چین، فوالدسازان این کشور 
در ماه آوریل بالغ بر 17 میلیون و 792 هزار تن میلگرد 
تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 

2.9 درصدی داشته است.
به گزارش چیالن، چین در 4 ماهه نخست سال 2017 
حدود 62 میلیون و 504 هزار تن میلگرد تولید کرد که 
البته این میزان تولید 2درصد پایین تر از 4 ماهه نخست 
سال 2016 است.گفتنی است، چین در ماه آوریل بالغ 
بر 11 میلیون و 992 هزار تن کالف تولید کرد که 5.1 

درصد پایین تر از آوریل سال قبل بود.
چین در نشست شورای دولتی خود اعالم کرده بود که 
در سال جاری برنامه کاهش تولید فوالد را تشدید خواهد 
کرد و از ابتدای سال 31.7 میلیون تن از ظرفیت فوالد 
خود را تعطیل کرده است. به نظر می رسد کاهش ظرفیت 
تولید فوالد در سال جاری با جدیت بیشتری دنبال شود 
هرچند که همچنان در بازار چین کاهش عرضه به چشم 
نمی خورد و حتی در ماه مارس هم شاهد ثبت رکوردی 
در تولید فوالد این کشور بودیم و پیش بینی می گردد 

این روند تداوم یابد.
دلیل اصلی این رشد عرضه، بهبود تقاضا و حاشیه سود 
باالی شرکت ها در سه ماهه نخست امسال بود که سبب 
شد کارخانه ها ظرفیت تولید را در حداکثر میزان ممکن 

یعنی صددر صد نگه دارند.
الزم به ذکر است،  تولید فوالد خام چین در ماه آوریل 
رکورد جدیدی  و  بود  افزایشی  متوالی  ماه  برای دومین 
باال  سبب  همچنان  باال  سود  حاشیه  و  رساند  ثبت  به 
بودن ظرفیت تولید کارخانه ها می شود. ماه آوریل چین 
درمجموع 72 میلیون و 780 هزار تن فوالد خام تولید 
یک  که  بود  آوریل 2016  از  باالتر  درصد  که 4.9  کرد 
درصد هم باالتر از رکورد قبلی یعنی در ماه مارس و 72 

میلیون تن است.
در ماه آوریل بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند به سبب 
افزایش تولید و رشد موجودی انبارهای فوالد، تولید در ماه 
می پایین تر بیاید اما جهش قیمت ها در اوایل ماه آوریل 
منجر به رشد بیشتر تولیدات کارخانه های فوالدی شد.

بینی  پیش  چیالن،  گزارش  به   
در  هند  فوالد  تقاضای  گردد  می 
تا  )آوریل 2017  مالی جاری  سال 
مارس 2018( پایین باقی بماند. این 
می  بینی  پیش  که  است  درحالی 
گردد در مدت مذکور ظرفیت تولید 
صادرات  به  منجر  که  یابد  افزایش 

باالتر خواهد شد.
توسعه  انداز  چشم  شود  می  گفته 
اقدامات  باوجود  هند  فوالد  صنعت 
صورت گرفته دولت در برابر واردات 

محصوالت فوالدی، منفی است. 
مازاد  و  درصدی   4.5 تقاضای  رشد 
شرکت  شد  خواهد  سبب  ظرفیت 
های فوالدی پایین تر از ظرفیت به 
این موضوع  ادامه دهند.  تولید خود 
سبب خواهد شد کارخانه ها جریان 
و  باشند  داشته  محدودی  نقدینگی 
دهند.  تن  فشار  تحت  سودآوری  به 
صنایعی نظیر مسکن، لوازم خانگی و 

خودرو اصلی ترین حامی برای رشد 
تقاضای فوالد محسوب می شود. 

در سال مالی قبل 9 تا 10 میلیون 
فوالد  بخش  به  جدید  ظرفیت  تن 
امسال  روند  این  و  شد  وارد  هند 
تا 6.5  و 6  یافت  ادامه خواهد  هم 
وارد  امسال  نیز  دیگر  تن  میلیون 
مدار تولید خواهد شد. با این وجود 
تنها 75 درصد از ظرفیت کارخانه 
از  گردد  می  استفاده  فوالدی  های 
حجم  معتقدند،  بازار  فعاالن  اینرو 
رشد  به  رو  هند  فوالد  صادرات 

خواهد ماند.
صادرات  گزارش،  این  طبق 
فوالد هندوستان  نهایی  محصوالت 
در سال گذشته 8.2 میلیون تن بود 
قبل  از سال  باالتر  که 102 درصد 
بود و پیش بینی می گردد امسال 
 10 تا   9 به  راحتی  به  صادرات 

میلیون تن برسد.

تحت  روسیه  ورق  تولیدکنندگان    
پذیری  رقابت  حفظ  و  هستند  فشار 
در مقابل واردات، عرضه مازاد و شکاف 
صادراتی  های  قیمت  بین  عمیق 
آنها  شده  سبب  داخلی،  فروش  و 
قیمت های فروش داخلی به مشتریان 

خود را کاهش دهند.
تا 12  کاهش 11  چیالن،  گزارش  به 
بخش  در  ماه  یک  طول  در  درصدی 
و  شود  می  دیده  فوالدی  سرد  نورد 
کارخانه ها قیمت فروش را به 704 تا 
709 دالر در هر تن در برخی مناطق 

رسانده اند.
عمدتا  تخت  مقاطع  بازار  در  رکود 
ناشی از نوسانات و اختالف قیمت های 
داخلی و قیمت های صادراتی تشدید 
صــــادراتی  قیمت های  چراکه  شده 
دالر  تا 110  می 105  ماه  اواسط  در 
داخلی  فروش  از  تر  پایین  تن  درهر 
مذکور،موجودی  موارد  بر  عالوه  شد. 

موضعیت  فوالدسازان  انبارهای  باالی 
تولیدکنندگان روسی را تضعیف کرده 
این، علی رغم فعالیت  بر  است. عالوه 
محصوالت  بازار  خریداران  کم  های 
انبارهای  باالی  نهایی فوالد، موجودی 

تجار هم رکود را تشدید کرده است.
های  قیمت  بر  عوامل  این  تمامی 
به  بوده  اثرگذار  نیز  روسیه  گرم  ورق 
گونه ای که قیمت ها بسته به تصمیم 
تولیدکنندگان 26 و حتی 42 دالر در 
هر تن کاهش داشت و به 636 تا 653 

دالر در هر تن رسید.
تولیدکنندگان  از سوی  کاهش قیمت 
در  کارخانه  این  برای  را  کار  روسی 
های  قیمت  در  ثبات  ایجاد  راستای 
داخلی در ماه ژوئن سخت خواهد کرد.

کارشناسان از بین بردن اشباع از بازار 
کاهش  معتقدند  و  دانند  می  بعید  را 
زمان  مدت  در  روسیه  بازار  از  واردات 

کوتاه میسر نیست.

طبق گزارش دفتر آمار چین
آمارها از برنامه کاهش ظرفیت تولید فوالد 

چین حکایت ندارد

ظرفیت های جدید فوالد هند به صادرات چشم دوخته است

تولیدکنندگان فوالد تخت روسیه مجبور به کاهش قیمت های 
داخلی شدند

اخبار خارجی
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اطالعات  براساس  گزارش چیالن،  به   
ترکیه  آماری  موسسه  توسط  شده  ارائه 
)TULK(، این کشور در ماه مارس 386 
هزار و 13تن ورق گرم وارد کرد که 6.2 

درصد باالتر از مارس 2016 بود. 

این گزارش حاکی از آن است که واردات 
هم  فوریه  به  نسبت  ترکیه  گرم  ورق 
 45 توجه  قابل  رشد  و  بوده  افزایشی 
است.کل  رسانده  ثبت  به  را  درصدی 
واردات نورد گرم ترکیه در مدت مذکور 
هم بالغ بر 194.5 میلیون دالر بود که 
48.7 درصد رشد نسبت به ماه گذشته و 
78.2 درصد نسبت به ماه مارس پارسال 

داشت.

ترکیه در ژانویه 2017 به دلیل نوسانات 
ارز و قیمت های باالی پیشنهادی  نرخ 
ورق  واردات  واردات شاهد کاهش  برای 
گرم بود. ترکیه در ژانویه 2017 چیزی 
گرم  ورق  تن  و 338  هزار  حدود 339 
مدت  به  نسبت  9درصد  که  کرد  وارد 
مشابه سال قبل و 21درصد نسبت به ماه 

پایانی سال 2016 افزایش یافت.

گفتنی است، واردات قراضه ترکیه در بین 
ماه های ژانویه تا مارس نیز مثبت بود و 
سه درصد رشد یافت و به 4.2 میلیون 
تن رسید و دلیل اصلی آن افزایش تولید 

فوالد خام در این کشور بود.

بهبود  به  رو  قراضه  واردات  برای  تقاضا 
می رود چراکه کارخانه های ترکیه ای 
با  و  اند  داده  افزایش  را  تولید  ظرفیت 
حداکثر ظرفیت در حال تولید می باشند. 

ترکیه  فوالد  انجمن  است،  ذکر  شایان 
اعالم کرده، کل تولید فوالد خام در این 
 14 امسال  ابتدایی  ماهه  سه  در  کشور 
درصد رشد داشته و به 8.8 میلیون تن 

رسیده است.

 صادرات فوالد چین در ژانویه به پایین ترین 
سطح طی دو سال گذشته رسید.

به گزارش گروه ترجمه چیالن به نقل از متال 
اکسپرت، صادرات فوالد چین در ماه ژانویه به 
کمترین میزان خود طی 2سال گذشته رسید 
چون فروشندگان بر روی بازار پر رونق داخلی 

تمرکز کرده اند.
چین در ماه گذشته 7 میلیون و 420 هزار تن 
محصوالت نهایی فوالد صادر کرد که 5درصد و 
معادل 380 هزار تن پایین تر از ماه دسامبر 2016 
و 23.2 درصد کمتر از ژانویه 2016 بوده است.

به گزارش چیالن، این کمترین میزان صادرات 
فوالد چین از جوالی سال 2014 بود. این کاهش 
از تصمیم  ناشی  آغاز شد  که در سال 2016 
پکن مبنی بر حمایت از امالک و مستغالت بود 
که سبب تحریک تقاضای داخلی فوالد شد و 
کمک زیادی به فوالدسازان داخلی این کشور 
کرد و تاحدودی نیز بر قیمت ها تاثیرگذار بود.
محموله های  عمده  که  است  ذکر  شایان 
به  مربوط  شد  صادر  ژانویه  در  که  صادراتی 
که  زمانی  یعنی  بود  نوامبر  ماه  سفارشات 
فوالد  قیمت های  توجه  قابل  افزایش  دومین 
در سال 2016 به وقوع پیوست. در آن زمان 

)نوامبر 2016( میانگین قیمت شمش تانگشان 
رسید  کارخانه  درب  تن  هر  در  دالر  به 362 
باالتر  دالر  و 50  اکتبر  از  باالتر  دالر  که 41 
از سپتامبر بوده است. از سوی دیگر تمایل به 
فوالدی چینی  که محصوالت  زمانی  صادرات 
قدرت رقابت خود را در بازارهای بین المللی از 

دست دادند بیش از پیش کم شد. 
مجموع صادرات چین در ماه ژانویه 8 درصد 
افزایش داشت درحالی که پیش بینی می شد 
کلی  عدد  باشد.  داشته  رشد  درصد   3 تنها 
صادرات چین در ماه قبل به 182 میلیون و 

800 هزار تن رسید. 
برخی تحلیلگران این افزایش را ناشی از رشد 
دانند که  تورم می  افزایش  و  تقاضای جهانی 
سبب بهبود صادرات از لحاظ ارزشی شده است.

این گزارش می افزاید، واردات فوالد چین در 
که حدود 100  بود  تن  میلیون  ژانویه 1.09 
اما  بوده   2016 دسامبر  از  کمتر  تن  هزار 
قبل  سال  مشابه  مدت  از  باالتر  درصد   17.7
بر 92 میلیون تن  بالغ  ژانویه  است. چین در 
میلیون  که 3.05  کرده  وارد  هم  آهن  سنگ 
تن بیشتر از دسامبر 2016 بوده و 12 درصد 
هم رشد نسبت به ژانویه 2016 داشــته است.

  در نیمه نخست ماه می 2017 قیمت های 
بیلت صادراتی کشورهای عضو CIS تثبیت شد 
چراکه به سبب بهبود در خریدها، تولیدکنندگان 
اند. افتاده  فروش  های  نرخ  افزایش  فکر  به 
به گزارش چیالن، با وجود این امیدواری اما 
مواردی  از  یکی  تامین  امکان  و  منابع  وجود 
است که می تواند مانع افزایش نرخ ها شود. 
از سوی دیگر هنوز هم تقاضا و مصرف تغییر 

قابل توجهی را شاهد نبوده است.
کشورهای  داخلی  تحلیلگران  مجموع  در  اما 
مستقل مشترک المنافع معتقدند چشم انداز 
مثبت نسبت به بازار کمی حفظ شود و قیمت 

ها کمی در ثبات به سر ببرند.
بیلت کشورهای عضو CIS 385 تا 390 دالر در 
هر تن به صورت فوب بنادر این کشور است که 
نسبت به ماه آوریل تقریبا بدون تغییر بوده است.

بهای  به  آفریقا  به مقصد شمال  ای  محموله 
بنادر  فوب  صورت  به  تن  هر  در  دالر   385
طریق  از  محموله  دو  و  شده  ارسال  اوکراین 
شرکت های تجاری به مقصد مصر و ترکیه به 
بهای 405 تا 410 دالر در هر تن برای تحویل 

در بنادر این دو کشور رفته است.
بازار،  در  خریداران  حضور  به  توجه  با 
صادرکنندگان تا حدودی عالقه خود را برای 
فوب  صورت  به  بیلت  دالری   400 فروش 

دریای سیاه برای ماه ژوئن نشان داده اند.
می  بینی  پیش  معتقدند  بازار  فعاالن  برخی 
شود ترکیه قیمت های باالتری را برای بیلت 
وارداتی از کشورهای CIS پیشنهاد دهد چراکه 

قیمت میلگرد در بازار ترکیه صعودی است.
نگرانی برخی مشتریان گسترش تفاوت قیمت 

قراضه و محصوالت نیمه نهایی است.

گزارش سه ماهه انجمن فوالد ترکیه و 
موسسه آماری ترکیه

تولید فوالد خــام و واردات 
ترکیه  گــرم  نورد  و  قراضه 

افزایشی شد

افت صادرات فوالد چین در نخستین ماه از سال 2017 

CIS ثبات قیمت های بیلت کشورهای عضو

اخبار خارجی
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نقطه نظـــر

حمایت حداکثری مجلس از سرمایه گذاری 
خارجی در صنعت فوالد

آغاز بهبود بازار فوالد از نیمه دوم سال

صادرات باعث نجات ذوب آهن شد

عزیز اکبریان 
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی

سید حسین احمدی
مدیر عامل مجتمع فوالد خراسان

احمد صادقی
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان

تصویب کرده است اما متاسفانه اجرای قوانین در کشور ضعیف است و 
این مسئله تنها در این دولت اتفاق نیفتاده بلکه در تمامی دولت ها اجرا 

ضعیف بوده است. 
بـه طـور مثـال قوانیـن بسـیار مناسـبی بـرای جـذب سـرمایه گـذاری 
خارجـی وجـود دارد امـا بـا توجه به مسـتعد بودن بخش هـای مختلف 
صنعـت ایـران بـه ویـژه صنعـت پرمزیـت فـوالد بـرای سـرمایه گذاری 
خارجـی و همیـن طور ظرفیت خـوب تولید و صادرات فوالد در کشـور، 
الزم اسـت تدابیـر اجرایی بهتـری در این خصوص اتخـاذ گردد. مجلس 
هـم بـه طـور فعـال از ایـن موضـوع حمایـت مـی کنـد و در این راسـتا 
حتـی ضمانت هـای الزم توسـط مجلـس و دولـت در اختیـار متقاضیان 

قـرار خواهـد گرفت.

بر این اساس معتقدم  نیمه دوم سال جاری را می توان زمان آغاز دوره 
خروج از رکود در حوزه عمران و بهبود صنعت فوالد دانست. از سوی 
تواند  بماند می  باقی  به همین صورت  دیگر چنانچه وضعیت صادرات 
عامل مثبت دیگری در رفع مشکالت و بهبود وضعیت بازار باشد. حتی 
در مورد ایجاد توازن در حلقه های مختلف زنجیره فوالد می توان گفت 
با راه اندازی طرح های توسعه ای که پیش بینی شده است، نیمه دوم 
به طور طبیعی  البته  دید.  توان  ماه های جاری می  از  بهتر  را  امسال 
و با خروج از رکود، برخی واحدهای غیر اقتصادی که قدرت رقابت با 
واحدهای بزرگتر از منظر بهای تمام شده را ندارند، مجبور به تغییر خط 
تولید یا توقف فعالیت شده یا خواهند شد که الزم است دولت محترم 

برای اینگونه واحدها چاره اندیشی الزم را انجام دهد.

نتیجه نرسید .در نتیجه اجرای نادرست طرح توازن، ضربه سنگینی را به 
ذوب آهن وارد آورد که هنوز هم در حال تاوان دادن است. 

 البته اگرچه امروز ذوب آهن در شرایط دشواری قرار گرفته و بدهی زیادی 
دارد، اما مصمم هستیم که دوباره این صنعت را به روز رسانی کنیم و باید 
این صنعت حرکت کند، زیرا توقف باعث نابودی آن می شود. در همین 
راستا استراتژی افزایش صادرات را دنبال می کنیم و با توجه به سکون در 
بازار مصرف داخلی و بعد از توقف چند ساله، صادرات تیرآهن به کشورهای 
اروپایی را از سر گرفتیم که خوشبختانه پارسال صادراتمان دو برابر شد.

اکنون صادرات ذوب آهن با نرخ سودآور، باعث نجات این واحد صنعتی 
شده است. در همین راستا هم برنامه صادرات یک میلیون تنی را برای سال 
جاری در نظر گرفته ایم که با راه اندازی کوره شماره یک ذوب آهن، صادرات 
500 هزار تن چدن به کشورهای اروپایی را در دستور کار خواهیم داشت.

قرار  اولویت مجلس  در  برنامه ششم  در  معدنی  و صنایع  معادن  رونق 
گرفت و مجلس تالش کرد تا در این برنامه سهم مهمی را به حوزه معدن 
از  یکی  عنوان  به  بتواند  این بخش  تا  اختصاص دهد  و صنایع معدنی 

موتورهای محرکه اقتصاد ایران در آینده ایفای نقش کند.
البته مجلس پیش از این در راستای حمایت از صنایع، قوانین رفع موانع 
را  صادرات  تشویق  و  واردات  کار،کنترل  و  کسب  فضای  بهبود  تولید، 

بازارهای جهانی به ثبات رسیده و در  در حال حاضر شرایط فوالد در 
داخل کشور هم با گذر از دوره انتخابات ریاست جمهوری، پیش بینی 
می گردد پس از ماه رمضان و در پی اقداماتی که دولت دوازدهم در زمینه 

اقتصاد مطرح و برنامه ریزی کرده، بازار بهبود یابد.

استهالک  نظر  از  این  و  شده  متوقف  نقطه  یک  در  اکنون  آهن  ذوب 
تجهیزات و صنعت شرایط مطلوبی نیست. تغییر مدیریت ها سبب اجرای 
طرح توازن در ذوب آهن شد که این طرح به جهت آنکه نتوانست مواد 
اولیه مورد نیاز را تامین نماید به نتیجه نرسید و با وجود سرمایه گذاری 
سنگین، حاصلی نداشت. طرح توازن از سال 1381 در ذوب آهن کلید 
خورد و برآورد شد تا سال 1388 تکمیل و به بهره برداری برسد، اما به 
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فوالد  تولید  تکنولوژی  سازی  بومی  آغاز 
ایران از احیاء مستقیم است

نوردکاران مخالف صادرات شمـش نیستند

آیا تامین زیرساخت وظیفه واحدهای 
تولیدی است؟ 

اسداله فرشاد
مدیر عامل آهن  و فوالد غدیر ایرانیان

احمد خوروش
مدیرعامل مجتمع فوالد کویر

محمود نوریان
مدیرعامل مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو

مجموعه های با پتانسیل خوبی هستند که در داخل ساخته شده و در 
مسیر توسعه قرار دارند. از این رو این پتانسیل غیر قابل تردید ایران، 

می تواند بومی سازی ساخـــت صنایع آهن و فوالد را رقم بزند.
چه بسا در بخش هایی نظیر احیا مستقیم، در حوزه طراحی و مهندسی 
صد در صد بومی شده و در حوزه تجهیزات مکانیکال و حتی الکتریکال 
و اتوماسیون باالی 85 درصد بومی است و در نتیجه می توان گفت 
در صنعت احیا مستقیم بومی سازی شکل گرفته است. و اما در بخش 
فوالدسازی، با حضور برخی شرکت های خارجی مطمئنا می توان برای 

بومی سازی فوالدسازی و نورد گام های مهمی برداشت.

را  این شمش خود  از  تا پیش  امسال واحدهایی که  درحالی است که 
به تولیدکنندگان داخلی می فروختند، به دلیل بهبود بازارهای جهانی 
از ابتدای سال به صادرات عمده روی آورده اند و حتی به بازار داخلی 
توجهی نمی کنند! بنابراین چون تعادل مصرف داخلی و صادرات شمش 
به هم خورده در نتیجه در داخل کمبود شمش ایجاد شده و واحدهای 

نوردی با مشکل مواجه شده اند. 
به اعتقاد بنده نگاه ها در صنعت فوالد باید ملی باشد و نه بنگاهی چراکه نگاه 
بنگاهی در بلندمدت فوالدسازان را با مشکل مواجه خواهد کرد. نوردکاران به 
هیچ وجه مخالف صادرات شمش نیستند اما معتقدند نگاه ملی حکم می کند 
که اولویت با تامین مواد اولیه واحدهای داخلی باشد و سپس شرکت ها 
به صادرات فکر کنند که امیدواریم با تعاملی که بین مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان شمش ایجاد خواهد شد، این مسئله نیز مرتفع شود.

را اجرا کرده و بعد از تصفیه آب، آن را به مصرف واحدهای فوالدسازی 
برساند که البته این طرح به طور تقریبی رو به پایان است و به زودی به 

بهره برداری می رسد .
حتی در خصوص طرح انتقال آب خلیج فارس ایران به مناطق مرکزی 
ایران که عالوه بر رفع مشکل کم آبی این مناطق، آبادانی و توسعه و 
اشتغال را به همراه دارد نیز سهم عمده کار بر دوش واحدهای صنعتی 
مشارکت  با  چادرملو  شرکت  که  است  افتاده  اقتصادی  های  بنگاه  و 
شرکت های گل گهر و مس سرچشمه در حال اجرای این طرح عظیم 

ملی برای رونق اقتصادی کشور است.
تامین زیرساخت ها وظیفه واحدهای  الگوهای جهانی،  بر اساس  واقعا 

تولیدی است؟ 

پتانسیل ملی ایران به لحاظ برخورداری از دانش فنی و مهندسی و 
و ساخت  طراحی  عرصه  در  های طوالنی  سال  که  خوبی  مهندسان 
تجهیزات آهن و فوالد کار کرده اند، غیرقابل تردید است. به عنوان مثال 
شرکت هایی مانند فوالد خوزستان، فوالد مبارکه، ذوب آهن اصفهان، 
از  ایران همگی  آلیاژی  فوالد  و  کاویان  فوالد  ایران،  فوالد  ملی  گروه 

پس از تعطیلی تعدادی از واحدهای نوردی به دلیل رکود بازار، واحدهایی 
هم که اکنون در حال فعالیت هستند با مشکل تامین مواد اولیه مواجه 
شده اند به طوری که اکثرا با ظرفیت کم تولید کرده یا رو به تعطیلی 

کشیده شده اند.
در سال گذشته نزدیک به 10 میلیون تن شمش تولید شد که بیش 
از 2 میلیون تن آن صادر و مابقی به مصرف داخل رسیده است. این 

در همه جای دنیا دولت ها زیرساخت الزم برای ایجاد واحدهای صنعتی 
را فراهم می کنند اما متاسفانه در کشور ما در چنین مواردی برعکس 
عمل می شود! به طور مثال چادرملو برای تامین برق مورد نیاز واحدهای 
تامین آب  برای  و  احداث کرده  نیروگاهی 500 مگاواتی  صنعتی خود 
واحدهای صنعتی اش نیز برای نخستین بار با شرکت آب و فاضالب استان 
یزد به تفاهم رسیده تا طرح جمع آوری فاضالب های خانگی شهر اردکان 
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آخرین نتایج جلسات هم اندیشی رسته های انجمن تولیدکنندگان فوالد

رسته ذوب و ریخته گری:  �
رسته  این  تولیدکنندگان عضو  اندیشی  هم  آخرین جلسات  نتایج  از 
می توان به تصمیم گیری واحدها برای تمرکز بر صادرات و ایجاد هم 
افزایی با فعالیت های انجمن در اخذ مشوق های صادراتی، تالش برای 
بیشتر  رعایت هر چه  فرومنگنز،  و  فروسیلیس  واردات  تعرفه  کاهش 
شدن  اجرایی  برای  جدی  پیگیری  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  قوانین 
استاندارد شمش و تعامالت بیشتر با تولیدکنندگان آهن اسفنجی در 

جهت کاهش بهای تمام شده تولید فوالد اشاره کرد.

رسته مقاطع طویل- میلگرد:  �
تعیین تفاوت قیمتی بین تولیدکنندگان مطرح بازار با سایر واحدهای 
تولیدی، انجام مقدمات و آغاز فاز اجرایی نظام ممیزی و ارتقاء کیفیت 
تولیدکنندگان میلگرد، تشکیل کمپینی با عنوان »شمش بی کیفیت 
و بدون فاکتور نمی خریم«، آنالیز تولید، فروش و موجودی واحدهای 
تولیدکننده میلگرد کشور و تالش برای تنظیم و کنترل بازار میلگرد از 

نتایج مهم جلسات هم اندیشی این رسته بوده است.

رسته مقاطع تخت:  �
این رسته  اندیشی  در جلسات هم  فوالدی  ورق های  تولیدکنندگان 
بندی  جمع  توان  می  جمله  آن  از  که  گرفتند  مهمی  تصمیمات 
پیشنهادات تعرفه ای برای سال 96، تدوین برنامه تقسیم تولید برای 

پوشش حداکثری ظرفیت واحدهای تولیدی، تعامالت درون رسته ای 
بازارهای مصرف و  بیشتر  اولیه و همچنین پوشش  تامین مواد  برای 
همچنین آنالیز تولید و ظرفیت به تفکیک مشخصات محــصوالت را 

نام برد.

رسته آهن اسفنجی: �
این رسته تاکنون فقط دو جلسه برگزار کرده و بیشتر به تعیین دستورکار 
و راهبردهای اجرایی خود پرداخته است تا مسائلی از قبیل سیاست های 
تنظیم بازار فروش آهن اسفنجی و خرید کنسانتره و گندله، مشکالت 
تامین گاز مورد نیاز به ویژه در فصول سرد سال و موضوعات تکنولوژیکی 
واحدهای  نظر  تبادل  و  بررسی  آتی خود مورد  را در جلسات  فنی  و 

تولیدی قرار دهد.

سایر رسته ها:  �
در اساسنامه انجمن یک رسته دیگر تحت عنوان رسته شرکت های 
بزرگ هم دیده شده است که تاکنون جلسه ای نداشته است. اما تعدادی 
از اعضای هیئت مدیره انجمن با همکاری اتحادیه صنایع بازیافت کشور 
جلساتی مشابه رسته های انجمن در خصوص قراضه را برگزار کرده اند 
تا مسائل مربوط به این ماده اولیه را تا حد امکان مدیریت کنند. از نتایج 
این جلسات می توان به تسریع در تشکیل انجمن صنایع بازیافت فلزات، 
انجام مقدمات برای تدوین طرح حمایت از فرآوری قراضه، تالش برای 
ایجاد پایگاه داده از صنعت قراضه کشور و تعامل بیشتر تامین کنندگان 

قراضه با واحدهای تولیدی اشاره داشت. 
همچنین تولیدکنندگان نبشی و ناودانی نیز در ذیل رسته مقاطع طویل، 
اقدام به برگزاری جلسات هم اندیشی کردند که مهم ترین نتیجه این 
جلسات، برآورد میزان عرضه و تقاضای این محصوالت برای واحدهای 
تولیدی و انسجام بیشتر آنها برای کنترل و مدیریت بازار نبشی و ناودانی 

بوده است.
عالوه بر این تاکنون 5 جلسه مشترک بین رسته های مقاطع طویل 
و ذوب و ریخته گری برای انسجام بیشتر در جهت مدیریت بازار و با 
حضور بیش از 50 واحد تولیدی برگزار شده که برخالف انتظارات و به 
دلیل بازه زیاد کیفیت، ظرفیت و بهای تمام شده تولید واحدها نتایج 
مشخص و قابل توجهی نداشته است اما واحدهای تولیدی حاضر در 
این نشست ها توافق کرده اند تا به صورت ماهیانه جلسات مشترک 

رسته های فوق برگزار شود.
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دفاع انجمن از واحدهای صادرکننده فوالد
با توجه به ابهامات به وجود آمده برای مسئولین وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و همچنین نهادهای نظارتی دولت در خصوص تفاوت نرخ های 
صادراتی و فروش داخلی محصوالت فوالدی، انجمن طی مکاتبه ای 
ضمن تشریح و تبیین موضوع، به دفاع از واحدهای صادرکننده فوالد 

کشور پرداخت.
در نامه انجمن به معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت آمده 
است: » حضور در بازارهای جهانی مستلزم نگاه بلند مدت و پایدار است 
به طوری که شرکت های فوالدی صادرکننده می بایست نوسانات بازار 
جهانی را پذیرفته و بر اساس نرخ های جهانی عمل نمایند. بر این اساس 
در برخی فواصل زمانی قیمتهای صادراتی که متأثر از قیمتهای جهانی 
می باشد، باالتر از قیمت داخلی و در برخی فواصل زمانی دیگر قیمتهای 
صادراتی پایین تر از نرخ های بازار داخلی فوالد می باشد. لذا الزم است 

مسئولین محترم دولت و سایر نهادهای نظارتی و حاکمیتی به این مهم 
توجه داشته باشند که صادرات و عرضه داخلی دو مقوله جدا از هم 
هستند و ضروری است برای هرکدام سیاستهای جداگانه اتخاذ گردد.«

انجمن همچنین با ارائه آمار تطبیقی از صادرات فوالد کشور طی سالهای 
اخیر از افزایش 2 برابری صادرات فوالد خام کشور از یک سو و کاهش 
30 درصدی صادرات ورق گرم و افزایش 42 درصدی عرضه داخلی 
آن از سوی دیگر خبر داده و آورده است: » این آمار حکایت از خود 
تنظیمی بازار فوالد کشور به واسطه استراتژی های آن وزارتخانه محترم 
اتخاذ سیاست های  فروش مناسب کارخانجات فوالدی  و همچنین 
کشور در جهت ایجاد تعادل بین صادرات و عرضه داخلی محصوالت 

مختلف دارد.«

پیشنهاد انجمن برای بهبود بازار شمش فوالدی
با توجه به گالیه برخی از واحدهای نوردی و ذوبی نسبت به معامالت 
مدت دار و اعتباری شرکت های بزرگ عرضه کننده شمش، انجمن 
طی نامه ای به وزارت صنعت درخواست کرد در جهت ساماندهی بازار 
شمش فوالدی و حذف دالل ها و واسطه ها از این بازار که افزایش بهای 
تمام شده کارخانجات نوردی و کاهش قدرت رقابت آنان را به دنبال 
خواهد داشت، کارخانجات بزرگ عرضه کننده شمش از جمله فوالد 
خوزستان و ذوب آهن اصفهان، ضمن اولویت دادن به تأمین نیاز داخلی 

)نسبت به صادرات(عرضه داخلی شمش خود را صرفاً به تولیدکنندگان 
محصوالت طویل فوالدی ارائه و تحویل نمایند.

انجمن در این مکاتبه پیشنهاد کرده است به منظور دسترسی کارخانجات 
بزرگ نورد بخش خصوصی کشور به شبکه تأمین منظم و مطمئن و 
شفاف، پیشنهاد می شود از تجربه موفق مجتمع فوالد مبارکه اصفهان 
در تأمین نیاز صنایع پایین دستی از طریق مکانیزم های ظرفیت سنجی 

و تأمین مواد اولیه بهره برداری الزم بعمل آید.  

درخواست انجمن برای ایفای نقش بیشتر دولت در تنظیم بازار حلقه های باالدستی فوالد
با توجه به عدم تناسب قیمتی در حلقه های باالدستی زنجیره فوالد با 
حلقه های پایانی شامل ذوب و نورد، انجمن پس از چند جلسه مذاکره 
حضوری، طی مکاتبه ای از وزارت صنعت خواست در تنظیم بازار زنجیره 
فوالد نقش نظارتی پررنگ تری ایفا کند. در این نامه انجمن از دکتر 
سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت خواسته در 
مسیر فوق، جلسات هماهنگی بین تولیدکنندگان بزرگ فوالد کشور 
و تولیدکنندگان محصوالت باالدستی زنجیره فوالد شامل کنستانتره، 

گندله و آهن اسفنجی با حضور شخص ایشان برگزار شود.

انجمن همچنین در این نامه ضمن ارائه جدول مقایسه ای حاشیه سود 
در  که  »همانگونه  است:  آورده  معدنی  و  فوالدی  بزرگ  های  شرکت 
جدول فوق مشهود است، حاشیه سود شرکتهای بزرگ معدنی طی چند 
سال گذشته همواره چند برابر حاشیه سود شرکتهای بزرگ فوالدی 
کشور بوده است. همچنین در جدول مذکور حاشیه سود شرکتهای 
فوالدی بخش خصوصی که عموماً در زیان و یا نقطه سر به سر و سود 
حداقلی به سر می برند، لحاظ نشده است که در آن صورت، اختالف 

حاشیه سود شرکتهای معدنی و فوالدی بیشتر خواهد شد.«

اجرای استاندارد اجباری شمش فوالدی به کجا رسید؟
با توجه به ضرورت اجرایی شدن استاندارد اجباری شمش فوالدی برای 
مدیریت بازار آن و درخواست عمده واحدهای ذوب و نورد برای ابالغ 
این استاندارد، انجمن پیگیری های خود در این خصوص را با جدیت 

بیشتر ادامه داده است.
در این پیگیری ها مشخص شد که کار تدوین استاندارد شمش که 
حدود 4 سال پیش و به درخواست انجمن و با دبیری شرکت فوالد 

خوزستان آغاز و با برگزاری بیش از 15 جلسه 8 ساعته ادامه یافته 
بود، به دالیل نامشخصی بیش از 2 سال است که نهایی نشده  و به 
تصویب سازمان ملی استاندارد نرسیده است! بر این اساس و با همکاری 
شرکت فوالد خوزستان پیگیری الزم برای تصویب نهایی این استاندارد 
در کمیته ملی مربوطه در سازمان ملی استاندارد انجام شده تا پس از 

تصویب شاهد ابالغ و اجرایی شدن آن باشیم.















دکتر سرقینی به »چیالن« خبر داد:

برنامه 8میلیون تنی 
صادرات فوالد در 

سال 96

 دکتر جعفر سرقینی، معاون معدن و صنایع معدنی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با چیالن ضمن بیان این مطلب 
که برنامه تولید 25 میلیون تن فوالد و 8 میلیون تن صادرات برای 
سال 96 دیده ایم در خصوص رویکرد وزارتخانه در خصوص تولید، 
صادرات و افزایش تقاضا در بازار فوالد، اطالعاتی داد که در ادامه از 

نظر می گذرد.

برنامه تولید، صادرات و مصرف فوالد در سال96 
دکتر سرقینی به خبرنگار ما گفت: امیدواریم تا 

پایان سال جاری، 25 میلیون تن فوالد در 
کشور تولید گردد که از این میزان حداقل 

8 میلیون تن صادرات خواهد شد و 17 
میلیون تن به مصرف داخلی می رسد.
که  است  این  ما  انتظار  افزود:  وی 
ساختمانی  های  پروژه  در  امسال 
جنبشی  و  حرکت  شاهد  مسکن  و 
باشیم ولی درعین حال هدفمان تنها 

و  عمرانی  های  پروژه  روی  بر  تمرکز 
رونق بخش مسکن نیست بلکه با توجه 

که  داریم  انتظار  ها،  بخش  سایر  رشد  به 
مصرف فوالد گسترش می یابد.

سرقینی ادامه داد: حتی سال قبل به دلیل همین 
مسئله، به فوالد مبارکه تکلیف شد به منظور تامین نیاز ورق 

داخل، صادرات خود را کم کند. 
معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح 
و  داریم  کنار صنعت ساختمان  در  را  دیگر  داد: خوشبختانه صنایع 
باشد  فوالد  کننده  تنها صنعت ساختمان مصرف  که  نیست  اینطور 
بلکه سایر صنایع هم فوالد نیاز دارند و این نیاز در حال افزایش است.

برنامه افزایش ظرفیت در زنجیره فوالد را دنبال می کنیم
معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این 
سوال که برنامه وزارت صمت در سال 96 چیست؟ این گونه پاسخ 
داد: امسال برنامه افزایش ظرفیت در زنجیره فوالد را داریم و بر همین 

پایان سال به زنجیره فوالد اضافه  تا  اساس 22 میلیون تن ظرفیت 
می گردد.

تن  میلیون   12.5 تن،  میلیون   22 این  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
نخست  نیمه  تا  گردد  می  بینی  پیش  که  است  گندله  بخش  در 
ها،  طرح  این  اندازی  راه  با  عمال  شود.  تولید  مدار  وارد  امسال 
رسید  خواهد  تن  میلیون   200 به  حداقل  فوالد  زنجیره  ظرفیت 
است. تولید  و  اشتغال  کار،  رونق  بستر  در  نوعی  به  مسئله  این  که 

مجوز چه واحدهایی تمدید نخواهد شد؟
شده  صادر  مجوزهای  درباره  سرقینی  دکتر 
در زنجیره فوالد به چیالن گفت: سعی ما 
این بود که توازن نسبی در زنجیره فوالد 
هم  مجوزها  صدور  در  و  گردد  ایجاد 
حواسمان هست تا از این توازن خارج 
نشویم. ولی واحدهایی که پیش از این 
فعالیت  نتوانند  اگر  اند  گرفته  مجوز 
کنند و پیشرفتی نداشته باشند، قطعا 

مجوز آنها تمدید نخواهد شد 
اگر  افزود:  موضوع  این  توضیح  در  وی 
باالی  به  را  کار  پیشرفت  بتواند  واحدی 
با  30 درصد برساند در جلسات پایش ماهانه 
حضور وزیر این طرح ها چه در مقیاس بزرگ باشند 
و چه کوچک، بررسی و مشکالتشان ماهانه مورد بررسی قرار 

می گیرد. 

ارزان تر شدن اجرای پروژه ها با مشارکت خارجی 
تامین  در  خارجی  های  گذاری  سرمایه  درباره  همچنین  سرقینی 
تجهیزات صنعت فوالد هم گفت: مشارکت با خارجی ها نظیر مشارکت 
شرکت دانیلی سبب خواهد شد قیمت پروژه ها ارزان تر تمام شده و 
بعضا اجرا و انجام طرح ها تسریع شود چون دیگر نیازی به واردات 
بعضی قطعات و تجهیزات نداریم و همین امر طول اجرای پروژه ها را 

کاهش می دهد.

امسال 22 میلیون تن 
ظرفیت تا پایان سال به زنجیره 
فوالد اضافه می گردد. از این 22 

میلیون تن، 12.5 میلیون تن در بخش 
گندله است که پیش بینی می گردد تا 

نیمه نخست امسال وارد مدار تولید 
شود. 

گفت وگـو
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دکتر کرباسیان در گفت و گو با چیالن:

منتظر رکوردهـای خوبی در 
تولیـــد و صادرات فوالد در 
سال 96 باشید

 دکتر مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و رئیس هیئت عامل ایمیدرو در گفت و گو با چیالن ضمن تاکید این 
نکته که با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و هدف گذاری های 
انجام شده، پیش بینی می گردد امسال رکورد تولید و صادرات فوالد 
در کشور شکسته شود به تشریح فعالیت های ایمیدرو به ویژه در حوزه 
فوالد در سال 96 پرداخت که در ادامه این اقدامات از نظر خوانندگان 

چیالن می گذرد.

کارخانه  احداث  با  داخل  در  فوالد  صنعت  تجهیزات  ساخت 
دانیلی پرشیا 

دکتر کرباسیان به خبرنگار چیالن گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی در 
حوزه فوالد برای سال جاری برنامه ریزی شده و از جمله این اقدامات 

می توان به احداث کارخانه دانیلی پرشیا اشاره کرد. 
به  تکنولوژی  انتقال  با  و  کرد  وعده خود عمل  به  دانیلی  افزود:  وی 
کشور، کارخانه ساخت و مونتاژ تجهیزات و ماشین آالت صنایع را در 
ایران و در شهرک صنعتی اشتهارد راه اندازی کرد. بنابراین از این پس 
درصدی از ساخت تجهیزات و ماشین آالت را در داخل شروع کرده و 

خواهیم داشت.

سیاست وزارتخانه بومی سازی تجهیزات فوالد است
کرباسیان خاطرنشان کرد: راه اندازی کارخانه هایی نظیر دانیلی پرشیا 
نشان دهنده سیاست هایی است که دولت، ایمیدرو و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در پیش گرفته است. دولت و وزارتخانه با این سیاست 
به دنبال آن است تا در کنار قراردادهای بسته شده بتواند تجهیزات و 

تامین آنها را نیز داخلی و بومی نماید.

همکاری سه جانبه ایمیدرو، دانیلی و ام ام ای
رئیس هیئت عامل ایمیدرو اولین قراردادی که جهت تامین تجهیزات 
و ماشین آالت با این شرکت بسته شده را طرح فوالد نی ریز خواند و 
تصریح کرد: از میان هفت طرح فوالد استانی طرح تجهیز فوالد نی ریز 

اولین قراردادی بود که با همکاری سه جانبه ام ام ای، فوالد نی ریز و 
دانیلی در اوایل اردیبهشت منعقد شد. 

وی شروع ساخت تجهیزات در داخل را گامی به جلو خواند و گفت: 
تست گرم فوالد شادگان هم با مشارکت شرکت ام ام ای که شرکتی 
وابسته به ایمیدرو است و تکنولوژی پرد )PERED( انجام شد و اخیرا 

شاهد راه اندازی واحد آهن اسفنجی آن بودیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: به جز پروژه فوالد 
قول  که  استانی  فوالد  های  طرح  میان  از  دیگر  طرح  سه  شادگان، 

راه  ندازی آنرا داده بودیم تا اواخر خرداد عملیاتی می شود.

اولویت ایمیدرو در سال 96: رشد تولید، انضباط مالی و تامین 
مالی پایدار در واحدهای زیرمجموعه 

رئیس هیئت عامل ایمیدرو در ادامه به خبرنگار چیالن از سایر برنامه ها 
و سیاست های ایمیدرو گفت: سیاست ایمیدرو در سال جاری، رشد 
هستیم.  جهانی  های  قیمت  رشد  شاهد  که  است  زمانی  در  تولید 
همچنین در نظر داریم منابع مالی متعهد شده در قراردادهای استخراج 
را به طور کامل محقق کنیم و طرح های قابل افتتاح را در اولویت 
تامین مالی قرار دهیم. عالوه براین در نظر داریم بسته های تامین 
مالی پایداری را برای طرح های توسعه تدوین نماییم تا وابستگی به 
منابع داخلی ایمیدرو جهت تامین منابع مالی این طرح ها کاهش یابد.
مالی  انضباط  تا  داریم  نظر  در  امسال  کرد:  خاطرنشان  کرباسیان 
تامین منابع مالی مورد  مناسبی را در سازمان اجرا کرده و بر روی 
تمرکز  و  اقدام  بخش خصوصی  طریق  از  اکتشافی  فعالیت های  نیاز 
کنیم. از سوی دیگر ارتقای وضعیت ایمنی، محیط زیست و کیفیت 
دیگر  از  بوده  تاکید سازمان  مورد  واحدهای عملیاتی که همواره  در 
برنامه های اولویت دار ایمیدرو در سال جاری است. عالوه برآن، افزایش 
نظارت سازمان بر عملکرد شرکت های تحت پوشش، طرح های واگذار 
شده و نیز وظایف ستادی واگذار شده و همین طور ساماندهی و توسعه 
فعالیت های توانمندسازی بخش هایی نظیر صندوق بیمه، آموزش و 
پژوهش و در نتیجه ارتقای کیفیت و توسعه منابع انسانی جزو دیگر 

برنامه های ایمیدرو خواهد بود که امسال پیگیری می کنیم. 
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 دکتر بهرام سبحانی، مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان در 
گفت و گویی صمیمانه با چیالن به بررسی و سنجش بازار فوالد و 
همچنین برنامه هلدینگ فوالد مبارکه اصفهان در سال 96 پرداخت.

بازاری رو به بهبود در انتظار فوالد است
بهرام سبحانی، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان در  دکتر 
خصوص وضعیت بازار فوالد و پیش بینی سال 96 به چیالن گفت: 
به  توجه  با  و  شده  شروع  گذشته  سال  از  فوالد  بازار  در  حرکت 
تسهیالتی که در سال قبل به شرکت ها جهت فعال شدنشان اعطا 

شد روند رو به جلو است.
وی بازار فوالد را به دو بخش تقسیم کرد و افزود: بازار فوالد به دو 
بخش فوالدهای ساختمانی و  فوالدهای صنعتی تقسیم می شود. 
در  آن  کاربرد  که  است  فعال  ورق  بازار  در  بیشتر  مبارکه  فوالد 
صنایعی نظیر خودرو و لوازم خانگی است درنتیجه روند از سال قبل 

تاکنون در این بازار رو به بهبود بوده و افزایش تقاضا را شاهدیم.
سبحانی عنوان کرد: سیگنال هایی که در همین ماه های اولیه سال 
به بازار داده شد خوب بود و پیش بینی ما این است که هر چه به 

سمت جلو پیش برویم وضعیت بهتر می شود.
این عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، شرایط در 
بخش ساختمان را تاحدودی متفاوت از بخش صنعت خواند و گفت: 

در این بخش تابع سیاست های دولت هستیم و با توجه به انتخابات 
ریاست جمهوری این امیدواری وجود دارد که وضعیت در این بخش 
هم بهبود یابد و این حوزه، هم در واحدهای مسکونی و هم در پروژه 
های عمرانی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت و ساز به 

زودی فعال گردد.
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به اینکه فوالدسازان در سال 94 
سال سختی را پشت سر گذاشتند خاطرنشان کرد: اما از اواسط سال 
95 وضعیت رو به بهبود رفت و کماکان این روند بهبود در مجموعه 
نورد گرم، سرد، قلع  ازجمله  انواع ورق ها  فوالدهای تخت شامل 

اندود و گالوانیزه حس می شود.

پروژه گندله سازی سنگان و طرح توسعه سبا آماده راه اندازی 
است

دکتر سبحانی خبر افتتاح دو پروژه در فوالد مبارکه را به خبرنگار 
چیالن داد و اظهار داشت: فوالد مبارکه دو پروژه بزرگ در آستانه 
راه اندازی دارد. اولین پروژه شامل گندله سازی 5 میلیون تنی است 
که در منطقه معدنی سنگان در استان خراسان آماده راه اندازی و 

افتتاح است. 
وی ادامه داد: کارهای نصب این طرح به اتمام رسیده و اکنون با تزریق 
گاز به خطوط لوله، مشعل آن روشن شده و چنانچه نسوزها در کوره 
به دمای مورد نظر برسند می توان گندله خام را در آن شارژ کرد. 

مدیرعامل فوالد مبارکه در 
گفت و گو با چیالن:

میزان صادرات فوالد 
مبارکه بستگی به
تقاضای بازار 
داخلی دارد

• مائده صالح

گفت وگـو
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پروژه دیگری که در  سبحانی تصریح کرد: 
فوالد مبارکه در حال اجراست، طرح 

با  باشد.  می  سبا  فوالد  توسعه 
اجرای این طرح، ظرفیت فعلی 

تن  هزار  از 700  سبا  فوالد 
به 1.5 میلیون تن خواهد 
تا  از ذوب  تولید  و  رسید 
شامل  را  گرم  نورد  ورق 

می شود.
مبارکه  فوالد  مدیرعامل 
در توضیح تکمیلی درباره 

گفت:  سبا  توسعه  طرح 
اندازی  راه  فاز  این طرح در 

به زودی  و  اســـت  آزمایشی 
افتتاح می گردد. 

سروصدای دامپینگ خوابید
مدیرعامل فوالد مبارکه در پاسخ به اینکه برنامه فوالد مبارکه در 
امر صادرات چیست؟ خاطرنشان کرد: امسال هم  سال جاری در 
همچون سال های قبل برنامه صادرات خود را ادامه می دهیم و 

مشکلی هم نداریم. 
درخصوص دامپینگ هم باید گفت، دامپینگ سروصدایی بود که به 

راه افتاد اما فعال مســــکوت مانده است.
وی ادامه داد: اگر بازار داخلی همین نیاز را حس کند و تقاضا در 
همین سطح باقی بماند، افزایش صادرات نخواهیم داشت اما اگر 
بازار داخل قدرت جذب ظرفیت تولید شده را نداشته باشد قطعا 

صادرات را گسترش خواهیم داد.

بازار از ورق زیر 3 میلی متر اشباع شده است
میلیمتر  سه  زیر  ورق  میزان  سبحانی 
تحویل داده شده به صنایع داخلی 
 1.3 از  بیش  را  قبل  سال  در 
گفت:  و  خواند  تن  میلیون 
قبل  سال  در  مبارکه  فوالد 
قرار بود یک میلیون و 100 
میلی   3 زیر  ورق  تن  هزار 
ها  پروفیلی  و  لوله  به  متر 
تحویل دهد که حتی بیشتر 
یک  از  بیش  و  تعهدمان  از 
به  تن  هزار   300 و  میلیون 

صنایع داخلی تحویل دادیم. 
وی تاکید کرد: در سال 95 در ابتدا 
بازار خوبی داشتیم و تقاضا مطلوب بود 
اما هرچه به اواخر سال نزدیک شدیم بازار 
اشباع شده بود و حتی میزان وارداتی به درخواست 
سندیکای لوله و پروفیل انجام دادیم، اما تقاضایی برای آن نبود و 

این نشان می داد که بازار اشباع شده است.

توسعه ظرفظیت فوالد هرمزگان در مرحله تامین منابع مالی 
خارجی

دکتر سبحانی در بخشی از صحبت های خود با بیان اینکه فوالد 
برنامه  به  هرمزگان امسال در نظر دارد ظرفیت اسمی را پر کند 
های این شرکت هم اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه های فوالد 
هرمزگان توسعه ظرفیت از 1.5 میلیون تن به 3 میلیون تن است. 
قرارداد این پروژه بسته شده و در حال انجام مراحل تامین مالی 

خارجی آن هستیم.

فوالد مبارکه دو پروژه بزرگ در آستانه 
راه اندازی دارد. اولین پروژه شامل گندله سازی 
5 میلیون تنی است. کارهای نصب این طرح به 

اتمام رسیده است. 
پروژه دیگر طرح توسعه فوالد سبا می باشد. با اجرای 
این طرح، ظرفیت فعلی فوالد سبا از 700 هزار تن به 

1.5 میلیون تن خواهد رسید و تولید از ذوب تا 
ورق نورد گرم را شامل می شود.
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مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب 
در گفت و گو با چیالن خبر داد:

اجرای دو پروژه 
فوالد صنعت بناب 

در سال 96

بناب  فوالد صنعت  مجتمع  مدیرعامل  ادریسی،  محمدرضا   
ضمن بیان اینکه فوالد صنعت بناب سال جدید را با اجرای دو طرح 
توسعه آغاز خوهد کرد به خبرنگار چیالن گفت: عزم و اراده ما اجرای 
دو طرح توسعه ای در سال 96 است. وی اظهار داشت که به دنبال 
سهم بیشتری از بازار فوالد هستیم و با مزیت ها و برنامه هایی که 

داریم امکان مقابله با رکود فعلی را خواهیم داشت.

 فوالد صنعت بناب از چند خط ذوب و نورد برخوردار 
است و چه تولیداتی دارد؟

مجتمع فوالد صنعت بناب به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه 
گروه مالی گردشگری محسوب می شود. این مجتمع دارای دو واحد 
ذوب یکی به روش قوس الکتریکی و دیگری به روش القایی بوده و 7 
خط نورد دارد. از این هفت خط، یک خط تولیدکننده نبشی سایز باال، 
پروفیل سنگین و تیرآهن بوده و 6 خط دیگر تمامی مقاطع فوالدی 
و میلگرد آجدار را تولید می کند. همچنین در یکی از خطوط نوردی، 

توان تولید فوالدهای آلیاژی نیز فراهم شده است.

 آقای ادریسی، برنامه فوالد صنعت بناب در سال 
جاری چه خواهد بود؟

در شرایط فعلی به دنبال برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت و گرفتن 
سهم بیشتری از بازار فوالد هستیم. شرکت ما دو پروژه برای سال 96 
تعریف کرده و از ابتدای سال این دو پروژه را پیش خواهیم بود. یکی 
از این پروژه ها، برای نخستین بار در شمال غرب اجرایی خواهد شد 
و در کشور سومین کارخانه ای خواهیم بود که این طرح را عملیاتی 

می کنیم. اراده و عزم ما در اجرای این دو طرح خواهد بود.

فوالدهای  بخش  در  محدود  تقاضای  به  توجه  با   
ساختمانی که چند صباحی است در صنعت اتفاق افتاده، 
فوالد صنعت بناب چه اقدامی را در دستور کار قرار خواهد 

داد؟
با توجه به رکودی که در بازار و بخش ساختمان به چشم می خورد و بر 
روی تولیدات ما نیز همچون سایر تولیدکنندگان تاثیر گذاشته، به فکر 
ایجاد بازارهای صادراتی هستیم. در این راستا برنامه ای برای مشارکت 

در ساخت و بازسازی شهرهای آسیب دیده کشورهای همسایه داریم. 
به اعتقاد بنده یکی از راه های برون رفت از مشکالت کارخانجاتی مانند 

ما، صادرات خواهد بود و صادرات می تواند موثر باشد.

در  میزان  چه  تا  استاندارد  رعایت  شما،  نظر  به   
توسعه صادرات موثر است؟

به نظرم، کیفیت و رعایت استانداردهای الزم از جمله مواردی است که 
باید در عرضه داخلی و صادراتی در نظر گرفته شود. کاالهای تولیدی 
فوالد صنعت بناب استانداردهای الزم را جهت عرضه در بازار داخل 
و صادراتی دارا می باشد و در بیشتر پروژه های ساختمانی، عمرانی و 
سنگین از مطلوبیت الزم برخوردار است. مزیت کارخانه فوالد صنعت 
بناب این است که شرایط و مکانیزم تولید به گونه ای مطلوب تر از 
برخی کارخانه های فوالدی کشور دارد و از لحاظ استاندارد، گواهی 

های الزم را در اختیار دارد.

 تولید فوالد در شمال غرب کشور گسترده است، 
مجموعه شما چه مزیتی نسبت به سایر تولیدکنندگان این 

منطقه دارید؟
همان طور که گفتم، یکی از مزایای کارخانه فوالد صنعت بناب چه در 
بازار صادراتی و چه بازار داخلی، همان کیفیت تولیدات و محصوالت 
است مزیت دیگر نیز این است که ما با 7 خط تولید مقاطع و نورد و 
دو خط ذوب، یک مرحله از کارخانه های شمال غرب که تقریبا نوردی 

هستند و امکان ذوب ندارد جلوتریم.
وجود دو خط ذوب سبب شده در رقابت قیمت و کیفیت از سایرین 
پیشی بگیریم و با تغییر در شرایط فنی و تولیــــد قادر به ارتقای قدرت 
رقابـــت خود نیز هستیـــم و امکان مقابلـــه با رکود فعلی را داریم.

 جناب ادریسی اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید؟
آرزو می کنم رونقی در بازار فوالد اتفاق بیافتد تا تمامی کارخانجات 
قادر به عرضه محصوالت خود در بازار باشند. همچنین امیدواریم رونق 
به بازار ساختمان و فوالد باز گردد تا چرخه اقتصادی کشور بچرخد و 

اشتغالزایی تحقق یابد.

گفت وگـو
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مدیرعامل فوالد کاوه جنوب کیش به »چیالن« خبر داد:

حداقل 20 درصد از تولیدات 
فوالد کاوه به بیلت های 
آلیاژی اختصاص می یابد

 مهندس علی دهاقین، مدیرعامل فوالد کاوه جنوب کیش در 
گفت و گو با چیالن ضمن تشریح مهمترین فعالیت های کاوه جنوب کیش 
در سال 95 به برنامه های این شرکت فوالدی در سال 96 اشاره کرد.

امکان صادرات 90درصدی داریم
به  خود  های  صحبت  ابتدای  در  کیش  جنوب  کاوه  فوالد  مدیرعامل 
خبرنگار چیالن گفت: فوالد کاوه جنوب کیش در نخستین سال از زمان 
راه اندازی واحد فوالدسازی خود با دستیابی به ظرفیت یک میلیون و 
200 هزار تنی موفق شد حدود 50 تا 55 درصد از این تولیدات خود را 
صادر کند و باالی صد میلیون دالر در سال اول صادرات داشته باشد.

با اشاره به مزیت صادراتی شرکت کاوه جنوب کیش تصریح  دهاقین 
کرد: در شرایط فعلی تولیدات این شرکت به دلیل دارا بودن شاخص ها 

و استانداردهای بین المللی تا 90 درصد امکان صادرات دارد.

استراتژی های کاوه جنوب برای سال 96 تشریح شد
دهاقین در پاسخ به این پرسش خبرنگار چیالن که برنامه های امسال 
فوالد کاوه جنوب چیست؟ پاسخ داد: در سال 96 بجز موضوع صادرات، 
چند موضوع دیگر به صورت جدی در شرکت پیگیری خواهد شد. ازجمله 
برنامه هایی که در سال جاری دنبال خواهیم کرد رساندن کارخانه به 
ظرفیت اسمی، کاهش هزینه ها، افزایش تولید، بهره وری در شرکت، 
ایجاد شرایط خوب رقابتی در حوزه صادرات و رساندن محصوالت شرکت 
به بازارهای هدف، بدون واسطه است. امسال همچنین در بخش پروژه ها، 
پیشبرد فاز توسعه به ظرفیت یک میلیون و 200 هزار تن را در برنامه 

داریم.
وی ادامه داد: فاز دوم فوالدسازی کاوه جنوب کیش تا پایان سال گذشته 
حدود 45 تا 46 درصد پیشرفت فیزیکی داشت و برنامه ریزی ها در سال 
گذشته این بود که امسال شتاب بیشتری در راه اندازی فاز توسعه داشته 
باشیم و امیدواریم فاز دوم اواخر سال 96 و حداکثر اوایل سال 97 راه 
اندازی شود. با احداث و تکیمل این واحد، ظرفیت کارخانه از 1.2 میلیون 

تن به 2.4 میلیون تن خواهد رسید.
وی از جمله کارهای مفید که در راستای طرح توسعه شرکت انجام شد را 
بحث توسعه زیرساخت ها عنوان کرد و گفت: در بحث زیرساخت ها نظیر 
تامین آب، برق و گاز مجموعه برای پروژه هایمان نیز اقدامات خوبی انجام 

دادیم و به جرأت می توانیم بگوییم که در زمینه تامین آب فاز دو هیچ گونه 
مشکلی نداریم و مشکل برق و گاز نیز در حال پیگیری و حل شدن است.

به  فوالد  ارزش  زنجیره  تکمیل  پارس  کاوه  هلدینگ  سیاست 
ظرفیت 10 میلیون تن است

مدیرعامل فوالد کاوه جنوب کیش در ادامه صحبت های خود سیاست 
های شرکت در تکیمل زنجیره فوالد را تشریح کرد و گفت: فوالد کاوه 
جنوب یکی از زیرمجموعه های هلدینگ کاوه پارس است. این هلدینگ 
نیز عالوه بر واحدهای سنگ آهنی و فرآوری آن، از شرکت های فوالدی 
نیز تشکیل شده و در مجموع دیدگاه و سیاست این هلدینگ، تکمیل 
زنجیره ارزش فوالد به ظرفیت 10 میلیون تن است که امیدوار هستیم 
در افق 1404 این زنجیره تامین فوالد از استخراج سنگ آهن تا تولید 
محصول نهایی محقق شود. البته در این راستا اقدامات مثبت و خوبی هم 
صورت گرفته است؛ برای مثال عملیات اجرایی واحد نورد شرکت فوالد 

شرق به ظرفیت 650 هزار تن اوایل امسال در خرمشهر آغاز می شود.

20 تا 50 درصد از ظرفیت تولید را به بیلت های آلیاژی اختصاص 
می دهیم

دهاقین در پاسخ به سوال خبرنگار چیالن درباره این مسئله که فوالد 
نه؟  یا  آلیاژی دارد  تولید فوالدهای  برای  کاوه جنوب کیش تصمیمی 
تولید  برای  کیش  جنوب  کاوه  فوالد  در  ها  زیرساخت  داشت:  اظهار 
فوالدهای آلیاژی تنظیم شده و در سال 95 دو نمونه آلیاژی در مجموعه 
تولید گردد و به بازار ارسال شد و منتظر بازخوردها هستیم اما برای 
امسال پیش بینی شده در ابتدا 20 درصد ظرفت به تولید این گریدها 
اختصاص یابد و به مرور و براساس شرایط بازار ممکن است این سهم تا 

50 درصد هم برسد.
مدیرعامل فوالد کاوه جنوب کیش تاکید کرد: تمامی این برنامه ریزی ها 
به شرایط بازار بستگی دارد که باعث خواهد شد فوالد کاوه به سمت بیلت 
های آلیاژی حرکت کند یا تولید بیلت ساختمانی را در دستور داشته 
باشد. وی خاطرنشان کرد: بیلت های آلیاژی اگرچه ارزش افزوده باالتری 
نسبت به بیلت های ساختمانی دارند اما ظرفیت تولید را پایین آورده و 
به نسبت زمان تولید باالتری دارند. در مجموع امسال حداقل 20درصد 
از ظرفیت تولید را به بیلت های آلیاژی اختصاص خواهیم داد اما چنانچه 
شرایط بازار خوب باشد این ظرفیت به 50 درصد افزایش خواهد یافت. 
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مهندس ارزانی در گفت و گو با چیالن تشریح کرد: 

توسعه و چابکی  فوالد هرمزگان چگونه رخ 
خواهد داد؟

 مهندس فرزاد ارزانی، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در 
گفت و گو با چیالن، ضمن تشریح برنامه های فوالد هرمزگان برای 
سال جاری گفت: با تکمیل زنجیره ارزش در فوالد هرمزگان که بعد از 
اجرای طرح توسعه از 1.5 میلیون تن به 3 میلیون تن آغاز می شود، 
پایگاه صادرات  به  نتیجه  این شرکت تکمیل و در  زنجیره ارزش در 

کشور تبدیل خواهد شد.
در ادامه متن مصاحبه با مهندس ارزانی را خواهید خواند:

 آقای مهندس ارزانی، رویکرد و برنامه های جنابعالی 
مهمترین  و  هرمزگان  فوالد   جدید  مدیرعامل  عنوان  به 

برنامه های این شرکت برای سال 96 چیست؟
بزرگترین مزیت فوالد هرمزگان، نیروی انسانی جوان، با انگیزه و قوی 
آن است. براساس این نیروی انسانی باید فعالیت ها، برنامه ریزی شده 

و شاخص گذاری شوند.
گردد،  می  تولید  هرمزگان  فوالد  سوی  از  که  محصولی  همچنین، 
محصول میانی بوده و محصول نهایی نمی باشد و با توجه به نیازی 
که در کشور درخصوص این محصول دیده می شود، بخشی در داخل 
جذب و مابقی صادرات می شود. برای بخش صادرات حتما باید به 
کیفیت توجه ویژه شود. همچنین باید دید نیاز بازار خارج چیست تا 
آن را فراهم کرد و قدرت رقابتی خود را در مقابل رقبا افزایش داد و 

حتی بازار جدید ایجاد کرد.
از دیگر اولویت ها در فوالد هرمزگان، کاهش هزینه های تولید تا حد 
درآمدهای  اینکه سبب خواهد شد  بر  اتفاق عالوه  این  است  ممکن 
شرکت افزایش یابد، منجر به سودآوری می شود. قیمت حامل های 
انرژی نظیر برق و گاز و آب و حتی نوسانات قیمت های جهانی دست 
ما نیست اما در برخی هزینه ها نظیر پسماند، دور ریزها و ضایعات 
باید مدیریت الزم صورت گیرد. بنابراین مدیریت هزینه ها، صادرات با 

قیمت و کیفیت مطلوب و توجه به نیروی انسانی پارامترهایی است که 
دست به دست هم می دهد تا وضعیت شرکت ارتقا یابد.

کار مهم دیگری که در فوالد هرمزگان در سال جاری انجام خواهد 
پتانسیل  شد، کار جمعی و گروهی است. فوالد هرمزگان علی رغم 
موجود  واحدهای  و  ها  بخش  باید  دارد،  که  خوبی  انسانی  نیروی  و 
در شرکت به یکدیگر نزدیک گردند. به عبارت دیگر تمامی واحدها 
مکمل  کارشان  که  کنند  به سمتی حرکت  باید  هرمزگان  فوالد  در 
یکدیگر باشد البته تاکنون هم کارها و فعالیت های خوبی در این زمینه 
صورت گرفته بود اما نیازمند همفکری جدیدی است. به عبارت دیگر 
می خواهیم فرهنگ کار گروهی را در شرکت ایجاد و ترویج دهیم و 

نیروی انسانی را بدین سمت هدایت کنیم.
شرکت  مدیریت  گروهی،  کار  ترویج  و  ایجاد  برای  مسئله  مهمترین 
است. مدیران و معاونان شرکت نقش کلیدی در این زمینه دارند و 
شخصا باید در این فرهنگ ورود پیدا کنند و نقش الگو را داشته باشند 
در  که  نیروهایی  کنند.  هدایت  سمت  بدین  نیز  را  خود  نیروهای  و 
شرکت هستند هم باید حمایت خود از این اقدام را به طور عملی نشان 

دهند تا به اهداف از پیش تدوین و طراحی شده برسند.

 طرح توسعه شرکت فوالد هرمزگان در چه وضعیتی 
است؟

است.  مهم  موضوعات  از  یکی  هرمزگان  فوالد  شرکت  توسعه  طرح 
امسال در آستانه امضای قرارداد برای توسعه شرکت از 1.5 میلیون 
تن به 3 میلیون تن هستیم مذاکرات اولیه با شرکت SMS در این باره 

صورت گرفته و این قرارداد امسال امضا خواهد شد.
با انعقاد این قرارداد عالوه بر ظرفیت، مسئولیت ها و فعالیت ها در 
فوالد هرمزگان چندین برابر می شود چراکه یک بخش بهره برداری و 

مدیریت وضعیت موجود خواهد بود و بخش دیگر توسعه است. 
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همچنین با انعقاد این قرارداد، فوالد هرمزگان تغییر خواهد کرد و چون 
توسعه بالندگی می آورد مهم است. اگر کلنگ توسعه از 1.5 میلیون تن 
به 3 میلیون تن بر زمین زده شود، بحث بعدی، راه اندازی خطی برای 
تولید نورد گرم در فوالد هرمزگان است تا زنجیره تولید در این واحد کامل 
شود. این اقدام در راستای جلوگیری از فروش تختال است بدین مفهوم 
که به جای تختال اقدام به فروش کالف گرم با ارزش افزوده باالتر کنیم. 
با این اقدام، فوالد هرمزگان به پایگاه صادراتی کشور تبدیل خواهد شد.

 برنامه زمان بندی شما برای اجرای طرح نورد گرم 
چیست؟

هنوز هیچ طرحی برای نورد گرم روی میز نیست اما اگر قرارداد طرح 
توسعه از 1.5 به 3 میلیون تن امضا شد و بحث فاینانس آن به خوبی پیش 
رفت و کلنگ طرح توسعه بر زمین زده شد و اعتماد الزم و کافی از اجرای 

آن حاصل شد به سمت تکمیل زنجیره حرکت می کنیم.
ازآنجا که هرمزگان جانمایی بسیار مناسبی دارد نزدیکی به 

دریا بحث صادرات را برای آن منطقی می کند پس 
می توان هرمزگان را مرکز صادرات کشور کرد 

و واحدهایی نظیر فوالد مبارکه نیاز داخل را 
تامین نماید.

 آقــــــــــای ارزانـــی 
زیرساخــــت ها را چـــــگونه 
مشکل  این  آیا  و  می بینید؟ 
برای هرمزگان حادتر از سایر 

نقاط نیست؟
واحدهای  اکثر  مشکل  زیرساخت 

به  محدود  و  است  کشور  کل  صنعتی 
فوالد  در  مثال  برای  شود.  نمی  هرمزگان 

مبارکه ظرفیت در حال افزایش است اما مشکالت 
برق، راه آهن و جاده و ... همچنان دیده می شود. البته 

در هرمزگان مثال مشکل اسکله وجود دارد و به همین دلیل به دنبال 
آن هستیم که با همکاری فوالد مبارکه اسکله اختصاصی ایجاد کنیم.

 آیا ساخت و توسعه زیرساخت از سوی شرکت های 
صنعتی را منطقی می دانید؟

خیر این اقدام غیر منطقی است که یک شرکت درآمدهای خود را صرف 
توسعه زیرساخت نماید. شرکت ها نبابد هزینه در بخش زیرساخت ها 
نمایند درحالی که باید این هزینه صرف کارخانه و توسعه واحدها شود. 
اما چه کنیم؟ اگر بخشی از سرمایه گذاری ها در زیرساخت ها صورت 
نگیرد و تنها منتظر بمانند قطعا شرکت ها کاری از پیش نمی برند. 
بنابراین شرکتی مانند فوالد مبارکه یا فوالد هرمزگان خودشان برای 

توسعه زیرساخت های مورد نیاز واحدشان انرژی و هزینه می کنند.
هرمزگان مزیت هایی دارد که سایر واحدها ندارند و چنانچه مشکل 
اسکله رفع گردد صادرات راحت تر انجام می شود. بنابراین در شرایط 
فعلی مشکل اسکله، مشکل اصلی فوالد هرمزگان است و با همکاری 
فوالد مبارکه رسیدگی به این موضوع سرعت بیشتری خواهد یافت اما 
این طبیعی است که تمرکز بر روی توسعه زیرساخت ها، بخشی از 
انرژی و پتانسیل واحدهای صنعتی را می گیرد و به جای آنکه واحدها 

به کار اصلی خود بپردازند به فعالیتی مشغول می شوند که وظیفه آنها 
نیست و بخشی از منابع شرکت ها صرف این اقدامات می شود.

 برای توسعه بازارهای صادراتی به کیفیت  اشاره 
کردید. آیا برنامه دیگری برای صادرات در نظر دارید؟

در صادرات عالوه بر کیفیت و تولید محصوالت کیفی، بازاریابی هم مهم 
است. یعنی وظیفه بخش فروش یافتن مقاصد صادراتی و مناطق هدف 
باید دید در کدام مناطق قدرت رقابت داریم و  است. به معنای دیگر 
در کجا نداریم. بعد از شناسایی باید به دنیال تحلیل و آنالیز این بازارها 
باشیم و بعد از آن با استفاده از برند شرکت، مشتریانی را پیدا کنیم که 
باید  بازار صادراتی  باشد.  آنها وجود داشته  با  کار  امکان  دراز مدت  در 
بازار مستمر و پایداری باشد تا رضایت و اعتماد مشتریان جلب شود.
بنابراین عالوه بر کیفیت، بازاریابی و استمرار صادرات مهم است. البته 
وفاداری بین خریدار و فروشنده نیز مهم است که همگی با تعامل و 
صداقت بدست می آید. اگر غیر از این باشد از بازار حذف 

خواهیم شد. 
یک مورد مهم دیگر که در صادرات اهمیت 
که  رود  می  انتظار  است.  قوانین  دارد، 
قوانین  ایجاد و وضع  به  دولت نسبت 
به گونه ای اقدام کند که صادرات را 
تسهیل کند و حتی صادرات مشمول 
های  مشوق  این  گردد.  تخفیفاتی 
انگیزه  شد  خواهد  سبب  صادراتی 
برای صادرات افزایش یابد و صادرات 

از اولویت شرکت ها قرار گیرد.
اولویت اول در صادرات، مشتریانی است 
که پیش از این با فوالد هرمزگان کار می 
کردند چون نمی توان مشتری را رها کرد در 
غیر این صورت وفاداری بین خریدار و فروشنده از 
بین خواهد رفت. اما موازی با مشتریانی فعلی، به دنبال 
یافتن بازارهای هدف جدید دیگر هم خواهیم بود. برای مثال فوالد 
مبارکه، با وجود رکود صنعت داخلی، تولید خود را کاهش نداد بلکه از بازار 
داخل به بازار خارج شیفت کرد حتی در مقطعی این شرکت 40 درصد از 
محصوالت خود را صادر نمود. بنابراین بر آن هستیم تا این چاالکی را در 

فوالد هرمزگان هم ایجاد کنیم.

 حرف شما با مسئولین استانی چیست؟
فوالد هرمزگان یکسری انتظارات از استان دارد و همین طور انتظاراتی 
از سوی مقامات استانی از این شرکت وجود دارد و این انتظارات متقابل 
است و در قالب تعامل سازنده می توان به آن ها رسید چراکه تعامل 
سبب رونق کسب و کار خواهد شد. با تعاملی که وجود دارد و گسترش 
نیز خواهد یافت، انتظار می رود زیرساخت ها و پتانسیل های موجود 
در استان در راستای کمک به فوالد هرمزگان و در راستای اجرای نقش 
محوری این شرکت در استان باشد تا عالوه بر رونق شرکت، کمک به 

استان هرمزگان هم شود.
و  داشته  توجهی  قابل  گذاری  سرمایه  شرکت  این  در  مبارکه  فوالد 
منطقی است که حتی اگر انتظار سود از آن را نداشته باشد، انتظار 

ضرر هم ندارد!
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اگرچه قیمت حامل های 
انرژی و حتی نوسانات قیمت های 

جهانی دست ما نیست اما در برخی هزینه ها 
نظیر پسماند، دور ریزها و ضایعات باید مدیریت 
الزم صورت گیرد. بنابراین مدیریت هزینه ها، 
صادرات با قیمت و کیفیت مطلوب و توجه به 
نیروی انسانی پارامترهایی است که به ارتقای 

وضعیت شرکت منجر می شود.



مدیرعامل فوالد اکسین خوزستان به 
»چیالن«

چند محصول جدید با ارزش 
افزوده باال در فوالد اکسین 

تولید می شود

 مهندس عبدالرضا محمودپور، مدیرعامل فوالد اکسین خوزستان 
با سابقه 24 سال کار در صنعت فوالد از ذوب آهن در اصفهان تا اکسین در 
خوزستان به ما از برنامه های شرکت فوالد اکسین در سال 96 می گوید.

فوالد  سهام  وضعیت  اکنون  هم  مهندس،  آقای   
اکسین چگونه است؟

شرکت فوالد اکسین خوزستان در حال حاضر به عنوان یک مجموعه 
مستقل دارای سه سهامدار عمده است. 30 درصد از سهام آن مربوط به 
صندوق بازنشستگی کشوری و 30 درصد آن مربوط به شستا )شرکت 
این  سهام  درصد   60 عمال  که  بوده  اجتماعی(  تامین  گذاری  سرمایه 
شرکت متعلق به وزارت رفاه است. 39.5درصد سهام این شرکت نیز در 
اختیار گروه ملی فوالد است که گروه ملی به نیابت از بانک ملی سهامدار 
فوالد اکسین است. البته بانک ملی تا 6 ماه پیش به نیابت از دادستانی 
صاحب سهم فوالد اکسین بود. 0.5 درصد باقیمانده نیز سهامی است که 

در در اختیار پرسنل شرکت می باشد.

 هدف گذاری تولیدات شرکت، چه نوع محصوالتی و 
به چه میزان بوده است؟

این شرکت با هدف تولید محصوالت مورد نیاز صنعت انرژی، نفت و گاز 
طراحی شده بود. در واقع در ابتدا قرار بود 52 درصد از سهم تولیدات 
شرکت، ورق های مورد نیاز برای تولید لوله های قطور صنعت نفت و 
گاز باشد. لوله هایی که برای صنعت نفت و گاز استفاده می شود باید 
استاندارد API داشته باشند و این استاندارد آمریکایی و بسیار سخت 
گیرانه به واسطه شرایط ایمنی که در انتقال حامل های نفتی باید وجود 
داشته باشد وضع می شوند. همچنین 40 درصد از سهم تولید شرکت 
مربوط به ورق های خاص می باشد. ورق های خاص منظور گریدهای 
ویژه ای از ورق است که در صنایع کشتی سازی و دریایی یا ساخت 
مخازن استفاده می گردد. 8درصد باقیمانده از ابتدا قرار بود به محصوالت 
ساختمانی تخصیص یابد. این گونه ورق ها در پل سازی و پروژه های 
عمرانی استفاده می گردند.  اما گذشته کارخانه تا به امروز نشان داده 
است که برخالف برنامه ریزی و طراحی اولیه کارخانه، سهم ورق های 
ساختمانی در فوالد اکسین بیش از 80 درصد بوده و تنها حدود 20 
درصد را ورق های API و ورق های با ارزش افزوده باال تشکیل می 

دهند. به اعتقاد من شرکت از هدف اصلی خود منحرف شده است.

هدف  از  محصوالت  تولید  در  شرکت  چطور  و  چرا   
اصلی خود که تولید ورق با ارزش افزوده باال و API بوده 

منحرف شد؟
علت اصلی این است که مصرف کننده نهایی با توجه به سطح ایمنی 

باالیی که این صنعت می طلبد اعتماد الزم را به شرکت اکسین نداشته 
و در نتیجه شاهد واردات بودیم.

به تازگی به واسطه محصوالتی که تولید و به شرکت نفت تحویل داده 
ایم این اعتماد جلب شده و شرکت نفت ما را وارد قراردادهای جدید خود 
می کند. در حال حاضر اکسین یک قرارداد 40 هزار تنی با مناطق نفت 
خیز جنوب دارد که از سوی پیمانکار امکان افزایش حجم قرارداد تا 80 

هزار تن وعده داده شده است.
پیش از این در بسیاری از پروژه های شرکت نفت نظیر هزار و 100 
کیلومتر لوله گذاری به جاسک یا غرب کارون و بسیاری دیگر از طرح ها 
در لیست تامین کنندگانشان نبودیم اما به تازگی طی جلسه ای با وزیر 
نفت داشتیم، توانمندی های شرکت برای مهندس زنگنه مطرح شد و 
وی دستور صریح برای قرار دادن فوالد اکسین در لیست تامین کنندگان 
اصلی را صادر کردند. برای پروژه هایی که وزارت نفت در سال 96 در 
دست اقدام دارد چیزی حدود 700 هزار تن ورق API الزم است که 
فوالد اکسین این ظرفیت را داراست و و هماهنگ های الزم برای تأمین 

مواد اولیه با فوالد مبارکه و شرکت ملی گاز صورت گرفته است.

 آیا برنامه ریزی صادرات برای محصوالت API کرده اید؟
عمده مصرف لوله ها و تولیدات شرکت فوالد اکسین می تواند در کشورهای 
نفت خیز و با ذخایر گاز باشد و این کشورها پیرامون ما قرار دارند که 
قطعا با تولید محصوالت API، فرصت صادراتی خوبی ایجاد می شود. 
هم اکنون هم برای ورق های معمولی و ساختمانی اکسین پیشنهادات 
صادراتی خوبی وجود دارد و در سال گذشته نزدیک به 300 هزار تن 
صادرات داشتیم که عمدتا به کشورهای اروپایی مانند آلمان، بلژیک و 
هلند بوده و استقبال خوبی از محصوالتمان شده است. این رقم صادراتی 
نسبت به سال 94 چیزی حدود 300 درصد رشد را نشان می دهد و در 

برنامه امسال هم افزایش صادرات دیده شد. 

بازار  روانه  را  محصوالتی  چه  سال 96  در  اکسین   
خواهد کرد؟

ما اخیراً وارد تولید ورق های صنعتی ویژه صنعت سیمان، فوالد و خودرو 
هم شده ایم که موارد مصرفی صنعتی داشته و ارزش افزوده فوق العاده 
باالیی را ایجاد می کند. این ورق ها تاکنون صددرصد وارداتی بوده و با 
تولید این محصوالت عالوه بر ایجاد ارزش افزوده و تامین بازار داخل، 

بازار صادراتی خوبی نیز ایجاد خواهد شد.
از لحاظ تجاری گفتن اسم آن مقدور نیست هرچند که مراحل بازاریابی 
خود را طی کرده و مراحل تولید را نیز گذرانده و اکنون در مرحله تست 
در صنعت است. من در اینجا به جرات می توانم به شما بگویم ارزش 
ورق هایی که تولید خواهیم کرد به مراتب بیشتر از ورق های API است.

گفت وگـو
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قنواتی در گفت و گو با چیالن:

ظرفیت تولید امیرکبیر کاشان 
تا 50 درصد افزایش می یابد

 مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فوالد 
امیرکبیر کاشان اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، درمحل کارخانه 
و با حضور 96.38 درصد از سهام داران و نمایندگان سازمان بورس، 
حسابرس و بازرس قانونی و اعضاء هیئت مدیره تشکیل گردید و برای 

اولین بار سود نقدی هر سهم 250 ریال تعیین شد.
با سابقه  از مدیران  یکی  قنواتی،  با مهندس عزیز  رابطه  در همین 
فوالدی کشور و مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاشان درباره فعالیت ها و 

سیاست های جدید این مجموعه در سالگرد بازگشایی به 
گفت وگو نشستیم.

 شاخص ترین فعالیت های 
مجتمع امیرکبیر کاشان در سال 

95 چه بوده است؟

مهم ترین فعالیت های شرکت فوالد 
را  گذشته  سال  در  کاشان  امیرکبیر 

آنیل  تولید  خط  اندازی  راه  توان  می 
فوالد  شرکت  با  سالیانه  قرارداد  عقد  و 

مبارکه دانست و در وهله دوم تکمیل طرح 
راه آهن سراسری به کارخانه و عملیات اجرائی 

اطفاء حریق در بحث اجرایی دانست اما در بحث تولید، 
و همچنین در  برنامه مجتمع  به  نسبت  تولید  افزایش 12درصدی 
از  ریال  به 486  ریال  از 217  افزایش سود هر سهم  بحث فروش، 

اقدامات مثمر ثمر امیرکبیر کاشان در سال 95 دانست.

برای  کاشان  امیرکبیر  های  و سیاست  ها  برنامه   
سال 96 چیست؟ 

مهم ترین برنامه ها و سیاست های امیرکبیر کاشان در سال جاری را 
می توان برنامه افزایش 15درصدی تولید نسبت به سال 95 و همین 

طور افزایش سود هر سهم از 486 ریال به 688 ریال دانست.

صادرات  توسعه  هچنین  و  داخلی  فروش  بازار  توسعه  سیاست 
امیرکبیر  های  توان سرلوحه سیاست  را می  فعالیت های مجموعه 
به روز رسانی  این اهداف،  به  برای دستیابی  کاشان دانست. گرچه 
تجهیزات جهت افزایش ظرفیت تولید الزامی است و درصدد اجرایی 

کردن این مهم هستیم.

 امیرکبیر کاشان چه برنامه ای برای توسعه واحدها 
و ظرفیت تولید دارد؟

فوالد  کلی  توسعه  های  طرح  راستای  در 
مبارکه، طرح توسعه 300 هزار تنی دیده 
شده که در حال رایزنی و مذاکره برای 
عملیاتی نمودن آن هستیم. همچنین 
با استفاده از امکانات موجود و تغییر 
و بهسازی برخی از تجهیزات کارخانه، 
افزایش  درصد   50 تا  تولید  ظرفیت 

پیدا خواهد کرد.

در  سال  شعار  به  توجه  با   
حمایت از تولید داخلی، پیشنهاد شما برای 

عملیاتی شدن این موضوع چیست؟

امیدواریم با تغییر و بهبود برخی از ابزارها و سیاست های اقتصادی و 
اجرایی، حمایت از تولید داخلی افزایش یابد.

بانکی  های  سیاست  و  مالیاتی  مقررات  و  قوانین  در  بازنگری 
به  نسبت  بیشتری  حمایت  به  بانکی  های  بهره  در  بازنگری  مثل 

تولیدکنندگان داخلی و صنایع کشوری می انجامد.

همچنین مدیریت و نظارت بر واردات محصوالت فوالدی و استفاده 
از مشوق های صادراتی می تواند از ابزارهای حمایتی دیگری قلمداد 

شود که توان بازیابی صنعت و تولید داخلی را دارند. 

در بحث تولید، افزایش 
12درصدی تولید نسبت به برنامه 

مجتمع و همچنین در بحث فروش، 
افزایش سود هر سهم از 217 ریال به 486 
ریال از اقدامات مثمر ثمر امیرکبیر کاشان 

در سال 95 دانست
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مدیرعامل فوالد آلیاژی ایران مطرح کرد:

همکاری با ذوب آهن برای تولید ریل ملی؛ شاید در 
آینده ای نزدیک!

 مهندس ابراهیم قدیریان، مدیرعامل فوالد آلیاژی ایران در 
گفت و گو با چیالن به نیاز کشور به تولید ریل و توانمندی شرکت 
های ایرانی در تولید ریل ملی پرداخت و آمادگی فوالد آلیاژی ایران و 
اصالح خطوط تولید این شرکت را برای کمک به توسعه حمل و نقل 
ریلی اعالم کرد. وی در گفت و گو با چیالن، آمادگی خود را جهت 
تاسیس یک شرکت مشترک بین فوالد آلیاژی و ذوب آهن با هدف 

تولید و توسعه ریل اعالم کرد.

وضعیت سه ضلعی راه آهن، ذوب آهن و فوالد آلیاژی 

از ابتدای امر و با قراردادهایی که مابین ذوب آهن اصفهان و راه آهن 
جمهوری اسالمی بسته شد، قرار شد ذوب آهن، تولید شمش و نورد 
ریل را به صورت یک پروژه ملی دنبال کند و ریل راه آهن ایران را 
تامین کند. عقب افتادن ذوب آهن از روند این پروژه ملی باعث شد 
فوالد آلیاژی به عنوان تامین کننده شمش به همکاری با ذوب آهن 

وارد شده تا ریل به شرکت راه آهن تحویل داده شود. 

طی مذاکراتی که اوایل سال 95 انجام و به قراردادی بین آلیاژی و 
ذوب آهن منتج شد، مبنا بر این قرار گرفت که در مرحله اول سه 
هزار تن شمش به ذوب آهن تحویل دهیم و در مرحله دوم 10 هزار 
تن به ذوب آهن ارسال شود و در این مسیر مدیران و کارشناسان 
راه آهن جمهوری اسالمی و ذوب آهن از خط تولید فوالد آلیاژی 

بازدیدهایی داشتند و تست هایی انجام شد و در نهایت امر نیز مورد 
تایید قرار گرفت. 

بر اساس شنیده ها و با توجه به تعامالت قبلی راه آهن و ذوب آهن، 
بدهی هایی توسط ذوب آهن به راه آهن هنوز وجود دارد که نبود 
نقدینگی و عدم توانایی بازپرداخت بدهی های قبلی ذوب آهن به راه 
آهن و شرایط اقتصادی ذوب آهن این توافق در هاله ای از ابهام باقی 
مانده است و به نظر می رسد که با توجه به این مسائل این همکاری 

منقطع شده است.

سهم حمل و نقل ریلی در قیمت تمام شده فوالد 

مسئله مهم این است که بر اساس سند چشم انداز توسعه ملی نیاز 
به 150 تا 200 هزار تن ریل برای احداث خطوط جدید و نگهداری 
برنامه ششم  پایان  در  تا  داریم  نیاز  ساالنه  طور  به  موجود  خطوط 
توسعه، سهم حمل ونقل ریلی در جابجایی بار به ۳0 درصد و در حمل 
مسافر 20 درصد برسد. بر همین اساس باید 25هزار کیلومتر خطوط 
جدید راه آهن احداث گردد که برای دستیابی به آن نیازمند حدود 
۳میلیون تن ریل هستیم. بر همین اساس شاهد هستیم که امر به 

کندی صورت می پذیرد.

نکته عجیب اینکه در کشور در حال واردات ریل از کشورهای دیگری 
هستیم در صورتی که قابلیت تولید آن در داخل کشور وجود دارد. در 

• پیمان مرادی
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حالی که باید با تعرفه مناسب جلوی واردات آن گرفته شود و در این 
راه از ابزارهای تعرفه ای یا عوارض مقابله انجام شود. در این مسیر می 
بینیم که تناقض عجیبی وجود دارد و از یک سو اذعان می شود که 
نقدینگی برای خرید ریل داخلی وجود ندارد و از سوی دیگر شاهد 

واردات این محصول از خارج از کشور هستیم. 

حال سئوال اینجاست که چرا تالشی برای ایجاد این زنجیره تامین 
بهبود  بر  عالوه  که  ای  زنجیره  گیرد؛  نمی  صورت  کشور  در  ریل 

وضعیت اقتصادی می تواند به ایجاد بیشتر اشتغال نیز 
و  اقتصادی  نظر  از  که  در شرایطی  کند.  کمک 

اشتغالزایی نیاز به تالش بیشتری است.

هزینه،  لحاظ  به  ریلی  نقل  و  حمل 
تمام  قیمت  بخش  در  مهمی  پارامتر 
آهن  مبادالت  در  و  است  فوالد  شده 
قابل توجهی می  باال مبلغ  و در وزن 
باشد که قیمت تمام شده فوالد ایران 
را از سایر کشورها باالتر می برد. حتی 

قیمت حمل و نقل ریلی بر روی تولیدات 
فوالدی تاثیرگذار  است. مثل حمل و نقل 

سنگ فوالد از معادن به کارخانه و از کارخانه 
به سایر نقاط به مبلغ 40 دالر بر هر تن محصول می 

رسد که رقم باالیی است و باید به نصف تقلیل پیدا کند چراکه 
قدرت رقابتی تولید داخل را تحت تاثیر قرار می دهد. 

قابلیت تولید شمش و نورد ریل در فوالد آلیاژی

یک  تقریبا  خروجی  محصول  تن  هزار   500 داشتن  برای  ببینید، 
میلیون و 200 هزار تن مواد جابجا می شود هم برای رقابت پذیر 
شدن تولیدات داخلی و هم برای جلوگیری از واردات و خروج ارز از 
کشور، کاهش هزینه حمل و نقل ریلی و توسعه راه آهن را می طلبد.

اگر نیاز باشد می توانیم در فوالد آلیاژی با اصالح خطوط تولید به این 
مهم دست پیدا کنیم و حتی اگر تقاضای تولید ریل هم داشته باشیم 
پتانسیل اینکه به یک صادر کننده تبدیل بشویم هم امکان پذیر است 
که یکی از استراتژی های مجموعه نیز همین بوده است ولی شرط 

اول این امر نیازمند سفارش اولیه است. 

آخرین وضعیت فاز دوم فوالد آلیاژی 

تقریبا از آبان ماه سال گذشته قرار بر این بود که طی دو سال آینده، 
فاز دوم فوالد آلیاژی به بهره برداری برسد و امیدواریم که آبان سال 

97 شاهد به به بهره برداری رسیدن این واحد باشیم. 

در خصوص تولید ریل فعال برنامه ای برای توسعه آن نداریم ولی این 
موضوع را باید متذکر شوم که ذوب آهن اصفهان این پتانسیل را دارد 

که تولید ریل داشته باشد ولی این موضوع به یک نگاه و مدیریت 
همه جانبه نیاز دارد.

ایجاد ثروت با توسعه بازارهای صادراتی

ما باید به دو دلیل صادرات را سر لوحه کار خود قرار دهیم یکی اینکه 
باید ایجاد ثروت کنیم. صادرات و فروش محصوالت در کشور مقصد 
به ایجاد ثروت می انجامد و نقدینگی را افزایش داده و به 

صادر کننده قدرت خرید باالیی می دهد.
در حالت دوم ایجاد اشتغال داخلی می کند. 
با اخذ سفارش جدید  این صورت که  به 
آن  نسبت  به  و  مجموعه  تولیدی  توان 
اشتغال در آن مجموعه و در کنار آن 
درآمدها نیز افزایش پیدا می کند که 
این موضوع همان دغدغه ای است که  
رهبر معظم انقالب در خصوص اقتصاد 

مقاومتی، تولید و اشتغال فرمودند.
طی چند سال گذشته قدرت پول ایران 
نسبت به ارز خارجی به شدت موازنه منفی 
پیدا کرده است. البته این مورد جنبه مثبتی هم 
دارد و صادرات را برای کشور ما مناسب تر کرده است به 
این دلیل که موجب شدر      ررررررذه است کشور مقابل راحت تر از 
ما خریداری کند و سود بیشتری عاید شرکت های ایرانی می شود و 
شامل افزایش درآمد می شود. این موضوع سبب شد که برای اولین بار 
در سال گذشته بتوانیم بیش از 5 میلیون تن صادرات داشته باشیم و 
علت آن است که نرخ ما برای صادرات بهتر از نرخ بازار داخلی بوده است.

انتظارات از دولت دوزادهم 
شامل  که  است  شده  شروع  صادرات  تسهیل  برای  مثبتی  اقدامات 
دولت الکترونیکی است و اینکه گمرکات ما به صورت پنجره واحد 
گمرکی تبدیل شده اند که همین امر باعث سهولت واردات و صادرات 
شده است و می بایست در این مسیر حرکت کنیم تا سالم سازی و 
شفاف سازی در کلیه سطوح اقتصاد اتفاق بیفتد. امیدوارم قوانین و 
مقررات در جهت سهولت صادرات بهبود پیدا کند و  در کنار این 
موارد نیز انظباط مالی و اقتصادی بهتر از گذشته شود و اگرچه این 

موضوع زمان بر است ولی مسلما شدنی است.
به طور مثال موضوع توسعه ریلی یکی از همین موضوعاتی است که 
اقتصاد کشور را تحت شعاع قرار می دهد. با توسعه خطوط ریلی می 
این موضوع می  را چرخاند و  از صنایع کشور  توان  چرخ بسیاری 
تواند جایگزین بخش مسکن برای تقویت اشتغال زایی شود؛ حتی 
این امکان را میسر می سازد که سهم حمل و نقل را در قیمت تمام 
شده واردات و صادرات کاهش داده و باعث افزایش قدرت صادراتی و 

رقابتی شدن بازار می شود.

بر اساس سند چشم انداز 
توسعه ملی نیاز به 150 تا 200 هزار 

تن ریل برای احداث خطوط جدید و 
نگهداری خطوط موجود به طور ساالنه 

نیاز داریم تا در پایان برنامه ششم توسعه، 
سهم حمل ونقل ریلی در جابجایی بار به 
۳0 درصد و در حمل مسافر 20 درصد 

برسد
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تحلیل ایزدپناه از بازارهای داخلی و جهانی در
گفت و گو با چیالن:

مازاد محصوالت طویل فوالدی 
سبب شد از قیمت های جهانی 

تبعیت نکنیم

 مهندس نوید ایزدپناه، عضو هیئت مدیره شرکت هفت الماس، 
وضعیت بازار بین المللی و داخلی فوالد و همین طور برنامه های این 
شرکت برای سال جاری را با چیالن در میان گذاشت. این عضو انجمن 
به  تولید  مازاد  که  در محصوالتی  است:  معتقد  فوالد  تولیدکنندگان 
با نرخ های جهانی نخواهیم داشت  چشم می خورد ارتباط چندانی 
و بهبودی در قیمت های داخلی شاهد نخواهیم بود مگر آنکه امکان 

صادرات افزایش یابد.

چگونه  قیمتی  نظر  از  فوالد  بازار  جهانی  وضعیت   
ارزیابی می کنید؟ 

پیش بینی موسساتی نظیر متال بولتن یا پالتس نشان می دهد سنگ 
آهن روند ثابتی را در ادامه سال 2017 دارد و بین 50 تا 60 دالر در 
نوسان است و چنانچه قیمت نفت هم در همین محدوده فعلی باقی 
بماند، می توان انتظار داشت که قیمت ورق گرم 400 دالر در هر تن 

باقی بماند و شاهد سقوط یا صعود در بازار این محصوالت نباشیم. 
از سوی دیگر برخی کارخانه ها در چین افزایش تولید داده اند و کاهش 
تولیدی که یک سال و نیم قبل اتفاق افتاد و سبب افزایش نرخ ها شد، 
تاحدودی جبران شد و اکنون می بینیم که کمبودی از لحاظ عرضه 
در بازار وجود ندارد. در نتیجه بازار، آرام بوده و در عین حال بعید می 

دانیم که رو به رشد باشد.

 فوالد در بازار ایران چگونه خواهد بود؟
در داخل کمبودی در برخی محصوالت مثل محصوالت ورق گرم دو 
میلیمتر هنوز حس می شود اما در برخی محصوالت مازاد در کشور 
وجود دارد مثل بیلت، میلگرد و ناودانی که قیمت این محصوالت از 
نرخ های جهانی پایین تر است. در محصوالتی که مازاد تولید به چشم 
می خورد خیلی ارتباط با نرخ های جهانی نخواهیم داشت و بهبودی 
امکان صادرات  آنکه  بود مگر  در قیمت های داخلی شاهد نخواهیم 

افزایش یابد.
قیمت های محصوالت طویل در ایران پایین تر از نرخ های جهانی 
است و اگر بتوانیم در این محصوالت، صادرات را افزایش دهیم می تواند 

سبب تقویت قیمت ها در بازار داخلی شود.

 هفت الماس در سال 96 چه برنامه هایی را دنبال 
می کند؟

به  مجموعه  در  که  ماست  پوشــشی  خط  آخرین  گالوالوم  خط 
بهره برداری رسید. هفت الماس در حال حاضر 4 خط پوششی شامل 
سه خط گالوانیزه و یک خط رنگی دارد. خط گالوالوم راه اندازی شده 
در مجموعه دارای ظرفیت 350 هزار تن است که تولیدات آن خیلی 
ورق  تن  هزار  تنها 200  داخل  در  بود.  خواهد  داخل  نیاز  از  بیشتر 
گالوالوم مورد نیاز است. این خط اولین خط گالوالوم در کشور است 
که به مرحله تولید رسیده و یک ماهی از تولید و عرضه محصولش در 

بازار می گذرد.

 برای مازاد گالوالوم تولیدی چه خواهید کرد؟ آیا 
برنامه صادراتی دارید؟

با یکسری از تولیدکنندگان مقاطع گالوالوم در ایران مذاکره کردیم تا با 
یک مرحله کار بر روی آن اقدام به صادرات نماییم چراکه بازارهای خوبی 
در خلیج فارس برای این محصوالت وجود دارد و عالوه براین پردازش آن 
ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکننده و همین طور کشور ایجاد می کند.

 در تامین مواد اولیه مشکالت رفع شده است؟ 
هنوز هم کمبود ورق گرم در کشور وجود دارد و در سال قبل 1.2 

میلیون تن ورق گرم به کشور وارد شد. 

میزان  چه  به  ورق  به  کشــور  نیاز  شــما،  نظر  از   
است؟

بدون احتساب ورق های پلیت )ورق های قلع اندود(  که بیش از نیاز 
کشور تولید صورت می گیرد، تقریبا 5.5 تا 6 میلیون تن ورق گرم در 
داخل تولید می شود درحالی که نیاز کشور حدود 7 تا 8 میلیون تن 
ورق گرم است. در نتیجه تقریبا 1.5 میلیون تن بایستی وارد گردد. 
البته به جهت ایــنکه بسیاری از کارخانه های پروفیل سازی در ایران 

زیر ظرفیت اســـمی کار می کنند نیاز بیش از این میزان است. 
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نگاه یک مدیر فروش به بازارهای داخلی 
و صادراتی فوالد

نشانه های امید 
در بازار فوالد 

 افشین کاتوزیان، مدیر فروش شرکت آهن و فوالد ارفع در 
گفت و گو با چیالن به تشریح شرایط بازار فوالد در سال جاری پرداخته 
است و می گوید بررسی وضعیت بازار فوالد در جهان نشان می دهد 
پالس های مثبتی به بازار داده شده که حاکی از بهبود وضعیت می باشد 
به اعتقاد وی در بازار داخل هم باید تا زمان خروج از رکود و عملیاتی 
شدن اقتصاد مقاومتی، به دنیال راه یافتن به بازارهای صادراتی باشیم.

 بازار فوالد را در سال جاری چگونه می بینید؟
اما  بینی های متفاوتی وجود دارد  به شرایط موجود، پیش  با توجه 

حوزه  در  مثبتی  تحول  رود  می  انتظار  درمجموع 
این  تحقق  ولی طبیعتا  بیافتد  اتفاق  فوالدسازی 

مسایل در گرو تحول صنعت ساخت و ساز است.
با گذشت حدود سه ماه از سال می توان دید 
که بازار فوالد از رکود در حوزه جهانی تا 
حدودی خارج شده و پالس های مثبتی 
دیده می شود. امیدواریم بعد از رکودی 
داخل  در  بتوانیم  بودیم  آن  شاهد  که 
هم مسئله اقتصاد مقاومتی و سیاست 

های برنامه ریزی شده را پیاده سازی و 
عملیاتی کنیم تا به اهداف مدنظر برسیم.

صادرات  تاکنون  ارفع  فوالد  آیا   
داشته است؟

این  ولی  است  صادراتی  فروش  ارفع  های شرکت  استراتژی  از  یکی 
برنامه در سال قبل نهایی و محقق نشد. دلیل عدم تحقق صادرات ارفع 
در سال قبل این است که موقعیت کارخانه به گونه ای می باشدکه 
تردد جاده ای در آن منطقه زیاد است و عمال 15 روز از سال را به 

جهت مسئله تردد مسافران، امکان بارگذاری نبود.
از اینرو ترددهای نوروزی و بعضا تعطیالت و مسائل گمرکی سبب شد 
موضوع را به امسال موکول کنیم. در مجموع باید بگویم مشتری برای 
محصوالت ارفع وجود دارد و امیدواریم بتوانیم در آینده ای نزدیک 

برای فروش با آنها به توافق برسیم.

توسعه  مستعد  بیشتر  مناطق  کدام  شما  نظر  به   
بازارهای صادرات فوالد می باشد؟

شرقی،  آسیای  از  ایران  فوالد  محصوالت  متقاضیان  حاضر  حال  در 
و  کیفیت  که  وقتی  دیگر  عبارت  به  اروپا هستند.  و  آمریکای التین 
صحت انجام کار در صادرات محرز شود متقاضیان خود حضور پیدا 
اقلیم و منطقه  به یک  را محدود  نتیجه ما خودمان  می کنند و در 
را  بازار داخل  نمی کنیم. هدف آن است که رکود تحمیل شده در 
مازادی که در داخل  و  بگذاریم  به گونه ای پشت سر 
بفرستیم. کشور  از  خارج  به  را  دارد  وجود 
در صادرات باید کیفیت ثابت شود تا صنعت 
فوالدمان به درستی به دنیا معرفی گردد و 
در این راستا باید دقت الزم را داشت در 
غیر این صورت عدم رعایت استانداردها 
سایر  برای  را  مشکالتی  کیفیت،  و 
ایجاد  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 

خواهد کرد.

 از نگاه شما مهمتـــرین مانع 
صادراتی برای بخش خصوصی چیست؟ 
مشکلی که ممکن است بر سر راه صادرات فوالدمان 
در  صادرکنندگان  از  بسیاری  که  است  این  باشد  داشته  وجود 
صادرات اولین محموله های خود، قیمت هایی پایین تر از قیمت های 
استاندارد جهانی اعالم می کنند که این مسئله رقابت منفی در بازار 
ایجاد می کند و در نتیجه مشکالتی که در خصوص دامپینگ و آنتی 

دامپینگ مطلع هستید دوباره زنده می شود.
به نظر من، کیفیت فوالد ایران به اثبات رسیده است و مشکلی ندارد و 
ایران به عنوان یک کشور فوالدساز در جهان مطرح می باشد؛ بنابراین 
باید صادرات را مدیریت کرد تا زیر قیمت جهانی محصولی صادر نگردد 

و صنعت فوالد کشور زیر سوال نرود. 

اگرچه مشتری خارجی برای 
محصوالت ارفع وجود دارد و یکی 

از استراتژی های این شرکت فروش 
صادراتی است ولی این برنامه در سال 
قبل به دالیلی محقق نشد و آنرا به 

55امسال موکول کرده ایم.
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گزارش چیالن از افتتاح فوالدسازی شماره 2 فوالد خراسان

فوالد خراسان به باشگاه تولیدکنندگان میلیونی 
فوالد خام پیوست

•  زهرا گبری

وزیر  حضور  با  خراسان  فوالد  فوالدسازی2  افتتاحیه  مراسم   
»تعاون، کار و رفاه اجتماعی« و وزیر »صنعت، معدن و تجارت« و استاندار 
خراسان رضوی در جمع کارگران، مدیران و پیمانکاران مجتمع برگزار 
شد. دکتر ربیعی، وزیر کار در این مراسم، همت و پایمردی مدیران دولت 
تدبیر و امید در استان و مدیران و کارکنان فوالد خراسان را در تحقق 

»اقتصاد مقاومتی« و باال بردن »تولید و اشتغال« ستود. 

افتتاح واحد 700 هزار تنی فوالد خراسان
به گزارش چیالن به نقل از واحد روابط عمومی فوالد خراسان، روز پنج شنبه، 
هفتم اردیبهشت ماه 1۳96 در مراسمی که با حضور دو تن از وزیران دولت 
تدبیر و امید برگزار شد، دومین واحد فوالدسازی »مجتمع فوالد خراسان« با 
ظرفیت تولید ساالنه بیش از 700 هزار تن فوالد خام رسما به بهره برداری 
رسید تا فوالد خراسان رسماً به جمع معدود تولیدکنندگان میلیونی فوالد 

خام کشور بپیوندد. 
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش سهم توان داخلی در راه اندازی این 
پروژه توسعه ای در فوالد خراسان تقدیر کرد و ضمن تشکر از مدیرعامل و 
کارکنان مجتمع فوالد، بیان داشت: اینجا متعلق به کارگران و بیمه شدگان 
صندوق های مختلف، نظیر بازنشستگان و یا عشایر و روستائیان است که با 
اندک  پول خود، اقدام به خرید سهام کرده اند و هر تالشی که شما انجام دهید 
و هر کاهش هزینه و افزایش بهره وری ای که داشته باشید، کمکی به اقتصاد 

این خانواده ها می کنید.
مهندس نعمت زاده، وزیر »صنعت، معدن و تجارت« در این مراسم با اشاره 
به برگزاری جلسات مختلف در وزارت صنعت برای کمک به پیشبرد پروژه 
های فوالدی اظهار داشت: حدود ۳0 جلسه مختلف در وزارت برای کمک به 

مجتمع فوالد خراسان گفت و گو و هم اندیشی داشته ایم.  

آخرین وضعیت مدیریت پروژه های فوالد خراسان
مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان با بیان این که برای راه اندازی دومین واحد 
تومان  700میلیارد  از  بیش  خراسان،  فوالد  مجتمع  سایت  در  فوالدسازی 
سرمایه گذاری در شهرستان اتفاق افتاده است، افزود: تالش ما این بوده است 
که نیشابور را در جایگاه سومین قطب تولید فوالد کشور حفظ کنیم که با 
افزایش ظرفیت صورت گرفته در مجتمع فوالد خراسان این اتفاق هم اکنون 

محقق شده است.
مهندس حسین احمدی با اشاره به حجم کارهای صورت گرفته و سرمایه 
گذاری انجام شده در پروژه های فوالدسازی شماره 2 و گندله سازی، خاطر 
نشان کرد: فازهای قبلی فوالد خراسان اغلب با بکارگیری فناوری خارجی، به 
ویژه از شرکت های اروپایی انجام می شده است، اما خوشبختانه در فوالدسازی 
شماره 2 فوالد خراسان، استفاده از توان داخلی در زمینه تجهیزات و امور 

مهندسی و تکیه بر قابلیت های بومی نقش محوری و کلیدی داشته است.
و  پایدارترین  ترین،  اقتصادی  از  یکی  فوالد خراسان  که  این  بیان  با  ایشان 
فوالد  افزود:  است،  کشور  کارآفرینی  و  صنعتی  های  بنگاه  ترین  خوشنام 
خراسان با حمایت های بی دریغ دولت و با حداکثر استفاده از ظرفیت های 

ملی و منطقه ای قادر بوده در سال های اخیر دوران تحریم و رکود جهانی 
ناشی از سقوط قیمت نفت، بالغ بر 1900 میلیارد تومان پروژه را مدیریت 
کند که 1200 میلیارد تومان آن را در سایت نیشابور مالحظه کردید، 
700 میلیارد تومان سرمایه گذاری در فوالدسازی جدید به ثمر رسیده و 
500 میلیارد تومان پروژه گندله سازی انشاءا... در شهریور ماه سال جاری 
از زنجیره تولید کارخانه  اندازی خواهد شد و آخرین حلقه مفقوده  راه 
کنسانتره با سرمایه گذاری بالغ بر 700 میلیارد تومان با زیر ساخت های 

آن در پایان سال  1۳97 به ثمر خواهد رسید.

امتیاز فوالد خراسان در تکمیل حلقه های تولید فوالد 
مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان با بیان این که  فوالد خراسان تنها مجموعه 
استان و جغرافیای خودش همه حلقه های  فوالدی کشور است که در 
تولید فوالد را تکمیل و چالش های اساسی خود را  بر طرف کرده  است، 
افزود: همه این توسعه ها از داخل به صورت درون زا جوشیده و با همت 
و مساعدت سهامداران و پشتـــیبانی هر دو وزارت به ثمر رسیده است.
احمدی از دولت و مسئوالن حاضر در آیین افتتاح پروژه افزایش ظرفیت 
فوالدسازی این شرکت خواست تا به کاهش قیمت تمام شده نقدینگی 
و حمایت از صادرات از طریق برقراری مالیات منفی به عنوان یک انگیزه 

برای توسعه صادرات، به مجموعه های فوالدی کمک کنند. 
وی تدبیر برای افزایش مصرف سرانه فوالد در داخل و تداوم نظارت و 
حمایت و ایجاد توازن قیمت تمام شده در کل زنجیره معدن و فوالد را دو 

ضرورت مهم و نیاز دیگر صنایع فوالد برای رونق بیشتر خواند. 
احمدی همچنین ضرورت برخورد با خود تحریمی ها و ماجراجویی هایی 
که آرامش مورد نیاز سرمایه گذاری را از بین می برد، از نیازهای مهم و 

بایسته های »تولید و اشتغال« نامید.
بر  تکیه  و  ها  گذاری  سرمایه  این  پایان،  در  خراسان  فوالد  مدیرعامل 
مدیریت و دانش بومی را مظهر واقعی »اقتصاد مقاومتی« دانست و افزود: 
با افزوده شدن کارخانه »گندله سازی« در سال جاری، نیشابور زنجیره 
تولید فوالد را به طور کامل در مجموعه تولید فوالد خود تکمیل خواهد 
کرد و با بهره برداری از واحد کنسانتره در سنگان، کل زنجیره تولید در 

استان خراسان ایجاد خواهد شد. 

گـــــزارش
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فوالد غرب آسیا رکورد 30 هزار تن تولید در ماه را جشن گرفت
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 مراسم جشن دستیابی به تولید ۳0 هزار تن در ماه شرکت 
با حضور  و  )عج(  با میالد حضرت مهدی  آسیا همزمان  فوالد غرب 
مهندس محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت معدن و تجارت و معاونین 
ذاکری،  مهندس  قم،  استاندار  مهدی صادقی،  مهندس سید  ایشان، 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم و دکتر سبحانی، مدیرعامل 

فوالد مبارکه و هیئت های همراه برگزار شد.

در آغاز این مراسم مهندس نادر سلیمانی مدیر عامل شرکت گزارشی از 
فعالیت های انجام شده که منجر به خروج شرکت از رکود و جلوگیری از 
تعدیل کارگران و تحول در میزان تولید شد را ارائه و از حمایت های صورت 
گرفته از جانب مسئولین از جمله مهندس نعمت زاده و دکتر سرقینی 
و همچنین حمایت های مسئولین استانی و همراهی شرکت فوالد 
مبارکه در تامین مواد اولیه با مساعدت مسئوالن بانک سپه تشکر کرد.

مدیرعامل فوالد غرب آسیا در ادامه با بیان اینکه پنج ماه پیش کارخانه 
وضعیت نابسامانی داشت و باوری برای افزایش تولید وجود نداشت، 
افزود: با توکل و اتحاد و همچنین پیگیری مسئوالن برای رفع موانع، 
این  ایجاد تحول در  از  تولید ۳0 هزار تن در ماه نشان  ثبت رکورد 
کارخانه دارد. وی افزود: هم اکنون عالوه بر ایجاد اشتغال برای جوانان 
از ورق سرد به  ارز جهت واردات بخش زیادی  کشور، جلوی خروج 

کشور گرفته شد.

در ادامه استاندار قم با بیان اینکه وضعیت کنونی شرکت موجب افتخار 
است، گفت: با پیگیری مسئوالن استان و همکاری جدی وزیر صنعت، شاهد 
حل مشکل ها، رفع موانع و رونق تولید در کارخانه فوالد غرب آسیا هستیم.

در بخش دیگری از مراسم نیز مهندس نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با اشاره به آغاز تحول و رونق تولید در کشور گفت: از سال 
گذشته تا فروردین ماه امسال 175 هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی به 
25 هزار واحد کوچک و متوسط صنعتی و نیز کشاورزی اعطا شده است.

وی با بیان اینکه دولت با حساسیت، مسائل تک تک کارخانه ها را برای 

حل مشکل ها و گره های تولید با دقت پیگیری می کند خاطر نشان 
کرد: صنعت نیاز به تدبیر مداوم دارد به طوری که هر کارخانه مشکل 

خاص خود و تدبیر ویژه ای برای حل مسائل الزم دارد.

واحدهای  از  برداری  بهره  برای  دولت  تالش  به  اشاره  با  زاده  نعمت 
غیرفعال و نیمه تمام دولت های گذشته ادامه داد: هفت طرح فوالدی 
نیمه فعال و غیرفعال در کشور با تدبیر دولت و واگذاری بخشی از سهام 
آنها به بخش خصوصی فعال شدند که بخشی از آنها به بهره برداری 

رسیده و تعدادی نیز تا چند ماه آینده به بهره برداری می رسند.

اظهار داشت: کارخانه فوالد  ادامه  وزیر، صنعت، معدن و تجارت در 
غرب آسیا در قم نمونه ای از صدها کارخانه بزرگ نیمه فعال و در 
آستانه تعطیلی کشور بود که به همت دولت تدبیر و تالش مدیران و 
کارکنان آن دوباره با افزایش تولید به چرخه تولید و فعالیت بازگشت.

وی افزود: کارخانه فوالد غرب آسیا که تنها با 10 درصد ظرفیت اسمی 
خود فعالیت می کرد و با بدهی و مشکل بسیار در آستانه تعطیلی بود 
با حمایت های دولت و پرداخت تسهیالت توسط بانک سپه از بهمن 
ماه سال 95 دچار تحول شد و اکنون شاهد جشن دستیابی به تولید 

۳0 هزار تنی این کارخانه در ماه هستیم.

لوازم خانگی  یازدهم در  برنامه ریزی گسترده دولت  از  وزیر صنعت 
خبر داده و ادامه داد: در افزایش تولید و صادرات لوازم خانگی تولیدی 
کشور برنامه ریزی گسترده ای صورت گرفته و با توجه به اینکه این 
صنعت نیازمند تولید ورق سرد فوالدی بوده و خط تولید ورق سرد نیز 
در کارخانه غرب آسیا فعال است، امکان افزایش تولید این کارخانه به 
500 هزار تن در سال برای برطرف کردن نیاز کارخانه های ساخت 

لوازم خانگی و ماشین سازی وجود دارد.

از  تجارت  و  معدن  صنعت  وزیر  مراسم،  این  حاشیه  در  همچنین 
بخش های مختلف خط تولید این کارخانه بازدید و در جریان آخرین 

روند تولید این کارخانه قرار گرفت.



گزارش چیالن از مجمع عمومی شرکت های فوالدی

فصل مجامع فوالدی 

تصمیمات مهم مجامع شرکت های بورسی 
گروه توکا فوالد

 توکا رنگ فوالد سپاهان؛ تقسیم سود 400 ریالی به ازای هر سهم
جلسه مجمع عمومی توکا رنگ فوالد 16 اردیبهشت ماه در اصفهان و 
با حضور 52 درصدی سهامداران برگزار شد. سود تقسیمی پیشنهادی 
این شرکت با رضایت سهامداران مجمع، 400 ریال برای هر سهم است.

در این جلسه محمد صفائی راد مدیر عامل شرکت توکا رنگ فوالد 
سپاهان گزارش هیئت مدیره را قرائت کردو اعالم داشت: در سال مالی 
منتهی به ۳0 اسفند 95، شرکت رشد ۳4 درصدی را در سود ناخالص به 
ثبت رسانده و سود خالص آن رشد 17 درصدی نسبت به سال 94 داشت.

وی افزود: با توجه به ارتباط تنگاتنگ فعالیت شرکت با رونق بازار فوالد 
می توان سال های اخیر را اوج سال های بحران شرکت در نظر گرفت 
لیکن با تمام این وجود عملکرد شرکت مطلوب ارزیابی می شود. رشد 
فروش شرکت در شرایط رکودی فعلی معلول ایجاد بازارهای جدید 

شرکت بوده است. 

گفتنی است، توکارنگ فوالد سپاهان با شرکت ConDoRoil مبنی بر 
عرضه محصوالت تولیدی تفاهم نامه همکاری امضا کرد و همچنین 
موفق به اخذ گواهینامه تعالی سازمان )EFQM( از سازمان مدیریت 

صنعتی شده است.

ازجمله برنامه های شرکت در سال جاری، تحقیق برروی کاهش بهای 
تمام شده رزین های پلی استر اشباع و غیر اشباع تولیدی، تمرکز بر 
تولید رنگ های جدید، تمرکز بر تولید چسب، تمرکز بر تحقیق و تولید 
در  دامنه محصوالت  توسعه  بازار صادرات،  به  ورود  برای  رنگ کویل 
حوزه رنگ های جداره داخلی و خارجی صنایع بشکه سازی و تحقیق 

بر روی تولید رزین های صنعت نسوز است.

  شرکت خدمات نسوز توکا؛ تاثیر رکود و تورم بر سودآوری

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه خدمات نسوز توکا 16 اردیبهشت 
با حضور 55 درصدی سهامداران در اصفهان برگزار شد و همچون توکا 

رنگ، سود قابل تقسیم 400 ریالی به ازای هر سهم تصویب شد.

در این جلسه در ابتدا محمدجواد کریمی، مدیرعامل شرکت خدمات 
نسوز توکا گزارش هیئت مدیره را قرائت کرد و به موضوعاتی از قبیل، 
تاثیر رکود و نرخ تورم بر سودآوری شرکت و همچنین تولید و مصرف 

180 هزار تنی نسوز کشور در سال 95 و سهم 20 هزار تنی خدمات 
نسوز توکا در این بین اشاره داشت. مدیرعامل شرکت نسوز توکا گفت: 
منابع نقدینگی شرکت طی سال 95 عمدتا از محل وصول مطالبات 
و تسهیالت اخذ شده بوده و مصارف عمده شرکت مربوط به پرداخت 
بدهی شرکت از بابت خرید مواد اولیه، دستمزد، سایر هزینه های تولید 
افزایش  بابت  از  گرفته  صورت  های  پرداخت  همچنین  و  خدمات  و 

دارایی های ثابت و سرمایه گذاری های بوده است.

کریمی اظهار داشت: این شرکت 11 درصد از سهم تولید و مصرف 
فراورده های نسوز در صنایع فوالدی کشور را به خود اختصاص داده 
و  های سنگان یک  پروژه  در  عملیاتی شرکت  زیان  است. همچنین 
سنگان 2 سهم به سزائی در کاهش سود عملیاتی شرکت داشته است.

کریمی با اشاره به برنامه های آتی شرکت بیان داشت: از جمله برنامه 
های آتی شرکت می توان به رسیدن به اهداف استراتژیک تعیین شده 
و مورد تایید شرکت سرمایه گذاری توکا فوالد، گسترش فعالیت های 
شرکت در قالب قراردادهای تامین و اجرا نسوز در کوره ها و پاتیل های 
ذوب، افزایش ارزش افزوده از طریق صرفه جویی در هزینه ها و بهبود 
کیفیت محصوالت اشاره کرد. همچنین شرکت در نظر دارد تا به پیش 

برد طرح توسعه در بندرعباس در سال جاری اقدام نماید.

 شرکت توکا ریل؛ سود هر سهم توکا ریل 220 ریال تصویب شد

جلسه مجمع عمومی توکا ریل 19 اردیبهشت با حضور 55 درصدی در 
اصفهان برگزار گردید که طبق تصویب مجمع، سود تقسیمی پیشنهادی 
این شرکت با رضایت سهامداران مجمع برای هرسهم 220ریال تصویب شد. 

در این جلسه بهرام پرورش، مدیرعامل شرکت توکا ریل گزارش هیئت 
مدیره را قرا ئت کرد و گفت: در سال مالی مورد گزارش، سود ناخالص 
شرکت 11 درصد و سود خالص آن 7 درصد افت کرد که زیان عملیاتی 
شرکت در پروژه های سنگان یک و 2 سهم به سزایی در کاهش سود 

عملیاتی شرکت داشته است.

این  به  متعلق  واگن  تعداد 1200 دستگاه  ها  ماه  از  افزود: پس  وی 
شرکت سنددار شده و اقدامات اولیه جهت ورود شرکت آسیا سیر ارس 

به فرابورس انجام شده است.

پرورش بیان داشت که در فروردین ماه 1۳96 رکورد حمل و نقل بار 
در این شرکت شکسته شد و محتمل است پرونده زمین آزادراه کاشان 

طی سال جاری حل و فصل گردد.

گفتنی است، این شرکت در برنامه های آتی خود حمل کنسانتره )سنگ 
آهن نرمه و زبره) و گندله براساس برنامه اعالمی حمل و نقل مجتمع 
فوالد مبارکه از معادن چادرملو، گلگهر، چغارت، زرند کرمان، سیرجان 
ایرانیان، سنگان و کارخانه گندله سازی اردکان، افزایش ناوگان ریلی 
شرکت به میزان حداقل 80 دستگاه براساس برنامه ساخت شرکت واگن 
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پارس، توسعه سرمایه گذاری ها در تامین ناوگان ریلی شامل واگن و 
لکوموتو در شرکت های وابسته و فرعی فعال و تالش در افزایش سرعت 
سیر واگن ها با توجه به پارامترهای در اختیار شرکت را دیده است.

 شرکت حمل و نقل توکا؛ تقسیم سود 100 ریالی  در بین سهامداران 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حمل و نقل توکا درحالی 
27 اردیبهشت ماه سال 96 با حضور 54 درصدی سهامداران و در 
اصفهان برگزار شد که ازجمله تصمیمات مهم اخذ شده در آن، تقسیم 

سود 100 ریالی به ازای هر سهم بود.

درابتدای جلسه گزارشی از فعالیت هیأت مدیره توسط مهدی خضری، 
مدیرعامل شرکت، ارائه گردید. وی گفت: در سال مالی منتهی به ۳0 
اسفند 95، سود ناخالص کاهش 54 درصدی را در مقایسه با سال 94 

نشان داد و سود خالص هم ۳6 درصد افت یافت. 

وی افزود: یکی از پروژه های موفق این شرکت در سال 95 موضوع 
فورواردینگ فوالد هرمزگان است که این مطلب تحول عظیمی در این 

شرکت بوده و تا دو سال آینده ادامه دارد. 

خضری در خصوص اقدامات این شرکت بیان داشت: تأسیس شرکت 
توکا مارین و تعلق 51 درصد از سهام این شرکت به شرکت حمل 
و  توکا  گروه  نقلی  و  حمل  های  فعالیت  توسعه  جهت  توکا  نقل  و 
همچنین توسعه فعالیت های شرکت به سمت فعالیت های حمل و 

نقل لجستیکی انجام پذیرفت.

بازارهای  برنامه های آتی شرکت گسترش  ازجمله  شایان ذکراست، 
فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش، تولید محصوالت و 
معرفی محصوالت جدید، مشارکت ها و سرمایه گذاری ها، شیوه های 
تامین مالی و ارائه گزیده داده های مربوط به بودجه مالی شرکت به 

ویژه داده های مربوط به صورت سود و زیان پیش بینی شده است.

سود هر سهم فوالد ارفع 45 ریال شد

 در مجمع عادی سالیانه شرکت آهن و فوالد ارفع 
که با حضور 89.11 درصدی سهامداران برگزار شد، تقسیم 

سود 45 ریالی تصویب گردید.

سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  در  چیالن،  گزارش  به 
 ۳0 به  منتهی  مالی  )دوره(  سال  برای  سهام  صاحبان 
خرداد   8 که  ارفع  فوالد  و  آهن  شرکت   95 اسفند 
قانونی،  بازرس  درخصوص  شد،  برگزار  تهران  در  و 
شد. گیری  تصمیم  سهم  هر  سود  و  رسمی  روزنامه 

در ابتدا پس از استماع گزارش هیئت مدیره به مجمع و 
قرائت گزارش بازرس قانونی، در ابتدا گزارش هیئت مدیره 
به تصویب مجمع رسید و سپس برای تآیید هیئت مدیره 
رای گیری به عمل آمد و در نتیجه اعضای جدید هیئت 
مدیره شامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معاون و فلزات، 
یاران،  لوله  نورد  کارخانجات  چادرملو،  صنعتی  و  معدنی 
گذاری  سرمایه  گروه  و  صبانور  صنعتی  و  معدنی  توسعه 
سود  نیز  نهایت  در  شدند.  انتخاب  سال   2 مدت  به  امید 
گردید. تعیین  ریال  این شرکت 45  پیشنهادی  تقسیمی 

بازرس  عنوان  به  همکاران  و  رایمند  حسابرسی  موسسه 
هوشیار  حسابرسی  موسسه  و  شرکت  حسابرس  و  قانونی 

ممیز به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

در مجمع فوالد خراسان چه گذشت؟

 مجمع عمومی عادی سالیانه فوالد خراسان 4 خرداد در مشهد 
برگزار شد و عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۳0 اسفند 95 مورد 

بررسی قرار گرفت. 

در این جلسه پس از استماع گزارش عملکرد شرکت، اعالم شد که سوددهی 
فوالد خراسان در سال گذشته سه برابر سال 94 بود و مبلغ 1280 میلیارد 
ریال از سود قابل تقسیم میان سهامداران توزیع شد. به عبارت دیگر به ازای 

هر سهم 160 ریال سود تقسیم شد.

مهندس حسین احمدی، مدیرعامل فوالد خراسان نیز در جلسه مجمع 
شرکت بر لزوم توجه ویژه به صادرات و رشد ۳0 درصدی آن تاکید کرد 
و گفت: باید مجدانه و هدفمند طرح های توسعه ای شرکت دنبال شود تا 
شاهد سه پیامد مثبت شامل تکمیل زنجیره تولید، توازن اقتصادی با تولید 
در مقیاس اقتصادی و از بین بردن ریسک ها و تعادل قیمت تمام شده باشیم.

و  روستائیان  اجتماعی  بیمه  صندوق  موسسه  افزاید:  می  گزارش  این 
فلزات، موسسه صندوق حمایت  و  معادن  توسعه  عشایر، سرمایه گذاری 
و بازنشستگی کارکنان فوالد، شرکت ارزش آفرینان صبا و شرکت سرمایه 
برای مدت 2 سال  به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت  گذاری ارشک 
عنوان  به  مشهود«  ایران  پرداز  »آزمون  حسابرسی  موسسه  و  انتخاب 
عنوان  به  رهیافت  دایا  حسابرسی  موسسه  و  اصلی  بازرس  و  حسابرس 
بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 96 تعیین گردیدند.
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انتظار نمی رود بازار فوالد تغییر چشمگیری روند بازار فوالد در سال جاری کاهشی است
داشته باشد

اگر بخواهیم به بررسی بازار در سال 
جاری بپردازیم، باید بگوییم امسال 
به واسطه کاهش قیمت نهاده های 
تولید و مواد اولیه و اینکه کمبودی از 
ناحیه عرضه وجود ندارد، روند قیمت 

فوالد نزولی خواهد بود.
سال  ابتدای  تا  حتی  سنگ  زغال 
2017 تا سطح 170 و 180 دالر در 
هر تن هم کاهش یافت ولی درحال 
در  که  مشکالتی  خاطر  به  حاضر 
استرالیا ایجاد شده قیمت ها صعودی 
شده و به سطح 300 دالر بازگشته 
است. در عین حال برآورد همه کارشناسان این است که بعد از رفع 
مشکالت عرضه که عمده از ناحیه حمل و لجستیک است، قیمت زغال 
سنگ سریعا به سطح قبلی و محدوده 150 تا 200 دالر باز خواهد گشت.

در بخش سنگ آهن هم پیش بینی می شود که قیمت ها امسال نزولی 
باشد چراکه افزایش عرضه و کاهش تقاضا اتفاق افتاده و پیش بینی می شود 
متوسط قیمت سنگ آهن در سال جاری در محدوده 50 دالر در هر تن باشد.

در سایر نهاده های تولید هم تقریبا وضع به همین منوال است. بنابراین 
برآیند اثر کاهشی قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید و همین طور 
تقاضا که به واسطه پارامترهای جهانی فشاری بر روی عرضه نخواهد بود، 
این است که به احتمال زیاد امسال شاهد کاهش نرخ ها خواهیم بود و 

حداقل از ناحیه قیمت تمام شده روند نزولی را داریم.

صنعت  فعاالن  رسد  می  نظر  به 
انتظار  نباید  جاری  سال  در  فوالد 
تغییر چشمگیر بازار را داشته باشند 
در عین حال کاهش قیمت ها هم 

متصور نیست. 
است  آن  از  حاکی  ها  بینی  پیش 
که تا قبل از روی کار آمدن دولت 
جدید بازار فوالد به روند آرام و نسبتا 
اما  داد.  خواهد  ادامه  خود  رکودی 
قطعا با تعیین دولت جدید همواره 
تغییر و تحوالتی را شاهد خواهیم 
بود و امیدواریم در بخش عمران و 
مسکن نیز پروژه هایی که راکد مانده مجددا آغاز بکار کنند و در نتیجه 

مصرف فوالد در بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
این احتمال می رود که در دولت جدید شاهد تنزل بهره ها و سودهای 
بانکی باشیم و این باعث می شود که سرمایه گذاران دوباره به بازار فوالد 
بازگردند و از سوی دیگر تولید کردن برای تولیدکننده مقرون به صرفه 

شده و بتواند سطح تولید خود را حفظ کنند یا افزایش دهند.
همچنین عالوه بر تحوالت ناشی از انتخابات در ایران، در سطح بازارهای 
جهانی نیز شاهد رشد قیمت های سنگ آهن و زغال سنگ بودیم که 
تاثیر قابل توجهی در تولیدات فوالدی داشته و قیمت ها را افزایشی کرده 
است که امیدواریم این روند رو به رشد در بازارهای جهانی تداوم یابد اما در 
مجموع نمی توان انتظار تغیـــیر چشمگیری در بازار فوالد متصور شد.

• بهادر احرامیان
مدیرعامل فوالد یزد

• حمیدرضا طاهری زاده
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان 

فوالد ایران

قبل از پرداختن به آینده فوالد کشور در سال 96، الزم است در مورد وضعیت سال 95 حرف بزنیم. بنده 
اعتقادی به رکودی که همه از آن حرف می زنند نداریم چراکه رکود آن اندازه ای که گفته می شود شدید 

نیست و ما خودمان به آن دامن زده ایم.
متاسفانه از زمانی که بحث رکود، به بازار و مصرف کننده القا شد، مصرف کنندگان به اندازه مصرف یک ماه 
خود خرید می کند به امید اینکه در ماه آینده شاید کاهش نرخ ها باشند. در واقع شرایط به شکلی شده که 
مصرف کنندگان نیازی نمی بینند به اندازه مصرف چند ماه آتی خود خرید کنند درصورتی که در گذشته به 
خاطر تبعیت قیمت ها از تورم ساالنه و نوسانات نرخ ارز، مصرف کنندگان اقدام به خرید چند ماهه می کردند.
این عامل، جریان رکود را تشدید کرد و اگر این مسئله در مسیر واقعی خود قرار گیرد، افزایش عادی و معقول 
قیمت می تواند جوابگوی افزایش تورم ساالنه کشور باشد. این اتفاق می تواند تقاضا را به وضعیت واقعی خود 
باز گرداند و سبب دلگرمی تولیدکنندگان شود چرا که تولیدکننده هم انتظار افزایش شدید نرخ ها را ندارد. 
اما در خصوص سال 96  هم فارغ از اینکه نباید به رکود دامن بزنیم، باید گفت تنها امید در سال 96 این است 
که بودجه های عمرانی در نظر گرفته شده برای وزارتخانه ها، در انتظار استقرار دولت جدید نماند و تخصیص یابد و در ماه های ابتدایی سال 
به پروژه ها و طرح ها تزریق الزم صورت گیرد. چراکه این رویداد می تواند به چرخه مصرف کمک کند و به قول معروف بازار را تکان داده و 
تولیدکنندگان را امیدوار کند. عالوه براین تحرکاتی از قبیل ساخت و ساز و پروژه های بزرگ شهری می تواند در کنار بودجه، محرکی برای 

مصرف باشد. در غیر این صورت وضعیت به همین منوال باقی خواهد ماند.

در سال جدید به رکود دامن نزنیم               

• محمدحسن پارسا
معاون بازرگانی مجتمع فوالد خراسان
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چین، تعیین کننده روند بهبود بازار فوالد 

امروزه پیش بینی بازار فوالد دشوار شده چراکه جهان تنها یک بازیگر اصلی به نام چین دارد و سایرین مجبورند 
پیرو سیاست های آن باشند. کشورها برای آنکه بتوانند جلوی تاثیر استراتژی های چین را در بازار و صنعت خود 
بگیرند و دخالت این کشور در بازار داخلی فوالد خود را کاهش دهند، به ابزارهای مختلف حمایتی از جمله تعرفه 

و سایر روش های ضددامپینگ برای حفظ صنایع داخلی خود روی آورده اند.
بهای تمام شده هر تن فوالد در چین در محدوده 400 دالر است و درحال حاضر هر تن آن 435 تا 440 دالر 
فروخته می شود درحالی که یک ماه قبل به 410 دالر هم رسیده بود و پیش بینی می شود قیمت ها کمتر از این 
میزان نشود. شرایط موجود فعلی در داخل کشور نیز حکایت از آن دارد که بازار ایران هم در یک ثبات نسبی به 

سر می برد و لذا تا حدودی می توان به بهبود بازار و افزایش نرخ ها امیدوار بود.
• محمود اکبری

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه 
اصفهان

با توجه به اینکه دولت رشد 8 درصدی را برای اقتصاد پیش بینی کرده، حتما شرایط بازار فوالد در سال جاری 
بهبود خواهد یافت البته بحث واردات و تعرفه ها هم در این بین مهم است. به هر حال قیمت های جهانی 
دارای نوسان است و اگر تعرفه ها تغییری نکند شرایط برای بازار ورق در سال 96 بهتر خواهد شد درغیر این 
صورت چنانچه شاهد واردات محصوالت نامرغوب یا با کیفیت اما با قیمت پایین از چین و کشورهای شمالی 

ایران باشیم، باید تبعات تعطیلی واحدها و کاهش کیفیت تولیدات داخلی را در آینده به عینه دید. 
با توجه به موارد فوق، در شرکت فوالد غرب آسیا در نظر داریم ماهانه 30 هزار تن محصول تولید نماییم تا 
در پایان سال به تولید هدف گذاری شده شرکت یعنی تولید 360 هزار تن ورق سرد با کیفیت دست یابیم. 
چنانچه این امر اتفاق بیفتد، شاهد رشد 300 درصدی )سه برابری( نسبت به سال 95 در تولید شرکت 
خواهیم بود. البته در سال 95 به دلیل مسائل بانکی و شرایط بازار ایران تولید مناسب نبود و نتوانستیم طبق 
برنامه تولید نماییم با این وجود در فروردین ماه امسال رشد قابل توجهی در تولیداتمان رخ داد و 25 هزار 
تن تولید در مجموعه به ثبت رسید. در حال حاضر هم هدفمان در فوالد غرب آسیا برای سال جاری پوشش 

80 درصدی ظرفیت است و این در حالی است که هم اکنون حدود 60 درصد ظرفیت فعالیت می کنیم.

امیدواریم با 80 درصد ظرفیت تولید کنیم               

• غالمرضا خلیقی
رئیس هیئت مدیره فوالد غرب آسیا

گزارش انجمن جهانی فوالد حاکی از وجود رشد مالیم در بخش مصرف فوالد است و می توان انتظار داشت رشد 
محدودی در این بخش اتفاق بیافتد. پیش بینی می شود بیشترین رشد مصرف در هند باشد و پس از آن در 

خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد رشد مصرف فوالد خواهیم بود.
هیچنین با توجه به سیاست های کاهش عرضه و محدود کردن ظرفیت های مازاد تولید به خصوص در چین، 
می توان انتظار داشت که بازارهای جهانی رو به اعتدال پیش رفته و در نتیجه پیش بینی می گردد امسال با بهبود 

و تثبیت قیمت های جهانی فوالد مواجه باشیم.
در بازار داخلی فوالد هم با توجه به ادامه کار دولت یازدهم در 4 سال آینده، می توان انتظار داشت سیاست های 
تثبیت بازار که از سال های قبل پیش گرفته شده، ادامه پیدا کند. سیاست دولت در راستای کاهش رکود و رونق 
گرفتن بازار است، گرچه افزایش ظرفیت های تولید فوالد در واحدهای داخلی باعث می شود تمامی تمرکز و فعالیت 

های تولیدی، حول محور افزایش صادرات و ترویج سیاست های صادراتی باشد.
بنابراین با درنظر گرفتن سطح کلی متغیرها و با توجه به پیش بینی بانک جهانی که معتقد است رشد اقتصادی ایران 
در سال جاری تثبیت و بعضا افزایشی خواهد بود، می توان شرایط فوالد ایران در سال 96 را امیدوارکننده دانست. 

قیمت فوالد در بازارهای جهانی تثبیت خواهد شد               

• احسان دشتیانه
معاون فروش و بازاریابی ذوب آهن 

اصفهان 
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ظرف یک سال ورق های جدید حوزه خودرو 
را تولید می کنیم

خودرو  ورق  اصلی  برنامه 
در  بختیاری  و  چهارمحال 
محصوالت  توسعه   ،96 سال 
کیفی خودرویی است. در واقع 
هدف اصلی این است که سهم 
در  را  خودرویی  محصوالت 
سبد محصوالتمان که درحال 
حاضر تجاری و خودرویی است 

افزایش دهیم. 

هایی  پروژه  اساس  همین  بر 
خطوط  بهبود  و  اصالح  برای 
به سمت  تا  ایم  تعریف کرده 

تولید ورق بدنه خودرو برویم.

در این راستا برنامه اجرایی تدوین شده و در حال انجام است و 
خرید برخی تجهیزات شامل تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفی 
صورت گرفته و اصالحاتی هم بر روی خط در حال انجام است. 
همچنین در این راستا مذاکراتی با شرکت های مختلف انجام گرفته 
است تا بتوانیم در یک فاصله زمانی یک ساله برنامه های تولید ورق 

برندهای جدید در حوزه خودرو را به سرانجام برسانیم.

در حوزه صادرات نیز صادرات را آغاز کرده ایم و در حال صادرات 
به کشورهای اروپایی هستیم. حتی از لحاظ اقتصادی شاید در 
صادرات به نقطه سر به سر هم نرسیم اما حوزه صادرات را به عنوان 
محور اصلی کار در کنار حوزه تولید داخلی تجاری و خودرویی مد 

نظر قرار داده و می دهیم.

ما اعتقاد داریم ورق خودرو جایگاه محکمی دارد و حتی اگر زمان 
بر باشد اما قطعا به نقطه مطلوب خواهیم رسید. چرا که صنعت 
خودرو مجبور به حرکت رو به جلو و ایجاد تحول است و در غیر این 
صورت بازار را به رقبای قدرتمندی که وارد کشور شده اند می بازد. 
این تحول، حرکت و در نتیجه تغییر ایجاد می کند و قطعا تغییرات 
در صنعت خودرو به منزله رشد مصرف ورق های خودرویی است. 
بنابراین با توجه به تحوالتی که سال گذشته نسبت به سال 94 
داشت و وضعیت بهتر شد، پیش بینی این است که امسال هم این 
روند رو به رشد ادامه پیدا کند و به خصوص در حوزه کاری ما که 
تولیدکننده ورق های مورد نیاز صنعت خودرو هستیم، امیدوار به 
آینده روشنی هستیم. البته از یک بابت هم نگرانی داریم و آن تاثیر 
انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران بر تولید و بازار است. بنده 
معتقدم تحوالت در حوزه سیاسی اگرچه وجود دارد اما تحول در 
حوزه تولید و صنعت منطقی نیست و باید مسیر مشخصی دنبال 
شود تا چرخ صنعت همواره بچرخد. به بیان دیگر اگرچه اثرگذاری 
تحوالت سیاسی تاحدودی بر تولید و صنعت طبیعی است اما تداوم 

تغییرات نباید صورت گیرد و روند عادی باید حاکم شود.

• اصغر اسماعیلی
مدیرعامل شرکت ورق خودرو 

چهارمحال و بختیاری 

پیش بینی می شود امسال در بازار 
قیمت های  کاهش  شاهد  فوالد 
پیش  این  دلیل  باشیم.  جهانی 
بینی به مسئله تقاضا برمی گردد 
چرا که آمریکا در نظر دارد تولید 
و  دهد  افزایش  را  خود  فوالد 
درمقابل از واردات جلوگیری نماید 
که این امر عالوه براینکه تقاضا را 
تحت تاثیر قرار خواهد داد، چین 
را به فکر بازارهای جدید صادراتی 
می اندازد و در نتیجه قیمت های 

جهانی کاهش می یابد.

عالوه بر اینکه در بازارهای بین المللی، مشکل تقاضا سبب نزولی 
سیستم  مشکالت  دلیل  به  ایران  در  شد،  خواهد  ها  قیمت  شدن 
تورم  نرم  با  توجهی  قابل  اختالف  همچنان  که  باال  بهره  و  بانکی 
دارد، رونقی در اقتصاد رخ نخواهد داد. تورم اگرچه زیر 10 درصد 
بانکی همچنان باال و در حدود 24  اما بهره های  اعالم می گردد 
درصد است که این اختالف باعث می شود مشکالت زیادی برای 
تولیدکنندگان جهت تامین نقدینگی ایجاد شود. لذا اگر بخواهیم 
شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال عملی شود باید دولت تصمیم 
جدی در زمینه سرمایه گذاری گرفته و ابالغ کند. به عبارت دیگر 
باید مشخص گردد دولت چه مشوق هایی را برای سرمایه گذاران 
به  و  نبوده  شعار  تنها  تا  است  گرفته  نظر  در  اشتغال  و  تولید  در 
ببینیم. همچنین عالوه  را  مرحله عمل هم برسد و تغییر و رونق 
و  آن  مصرف  بر  فوالد  تولید  مازاد  دلیل  به  داخلی،  بازار  حوزه  بر 
بایست  بازارهای صادراتی موجود و توسعه آن ها، می  لزوم حفظ 
مشوق های صادراتی موثری برای صادرکنندگان فوالد تدوین شود 
چرا که افزایش 40 درصدی صادرات فوالد ایران در سال گذشته 
علی رغم فقدان مشوق های صادراتی، نشان دهنده پتانسیل باالی 
این  در  خود  سیاست  باید  دولت  و  است  صادرات  در  ایران  فوالد 

خصوص را مشخص کند.

موضوع مهم دیگر در حوزه فوالد ایران این است که چنانچه شرایط 
باقی بماند، قطعا شرایط  ساخت و ساز به روالی که اکنون هست 
سال های گذشته تکرار خواهد شد و بیشتر شرکت ها زیان ده باقی 
مانده و کاهش تولید می دهند. با انتخاب مجدد آقای روحانی به 
کمی  ها  برنامه  برای  گیری  تصمیم  دوازدهم  دولت  رئیس  عنوان 
برد. مسلم است که دولت در  زمان کمتری می  و  بوده  تر  راحت 
نظر دارد تورم را همچنان کنترل کند و نرخ دالر را پایین نگه دارد. 
لذا به نظر می رسد در شش ماهه دوم امسال البته با اعمال همان 
ایجاد  و  بانکی  بهره  نرخ  کاهش  یعنی  شد  ذکر  که  سیاست هایی 
رفع  و  گذاری  سرمایه  امنیت  تامین  اقتصــــادی،  های  مشــوق 
بازار  و  تولید  و  اقتصاد  بخــش  رونق  گذاری شاهد  موانع سرمایه 

خواهیم بود.

ورود به دوره رونق اقتصادی، حداقل شش ماه دیگر               

• سید رضا شهرستانی 
عضو هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران



73

w
w

w
.c

h
il

an
o

n
li

n
e.

co
m

اگر نرخ ارز واقعی شود، نصف محصوالتمان را صادر می کنیم               

• مجید رضاپور 
مدیرعامل شرکت صنایع ورق های 

پوشش دار تاراز چهارمحال 

برنامه صادرات 40 درصدی ذوب آهن                
پاسارگاد در سال 96

تاراز  دار  پوشش  های  ورق  شرکت 
هدفگذاری و برنامه ریزی سال 96 خود را 
توسعه تولید و عرضه دو محصول گالوالوم و 
ورق رنگی  TOC به بازار و همین طور 
افزایش ظرفیت تولید و در نتیجه اجرای 
عملیات احداث دو خط جدید در مجموعه 
قرار داده است که احتمال می دهیم تولید 
این دو محصول 40 درصد از کل تولیدات 
شرکت را شامل شود. همچنین برنامه داریم 
از 2 ماه آینده عرضه وسیع ورق رنگی تی 
او سی و از 4 ماه آینده گالوالوم را در بازار 
شروع کنیم ضمن اینکه عملیات اجرایی 
نورد سرد و واحد اسیدشویی را امسال شروع خواهیم کرد و امیدواریم در سال 

جاری بتوانیم 70 درصد ظرفیت تولیدمان را پوشش دهیم.
عالوه بر این، شرکت تاراز صادرات ماهانه 2 هزار تن محصول را در دستور کار 
قرار داده و مذاکرات الزم در این زمینه انجام شده است. از این رو موافقت ها 
برای صادرات دو محموله هزار تنی یکی به مقصد امارات و دیگری به مقصد 
عراق گرفته شده و برای ارسال یک محموله هزار و 400 تنی به مقصد ایتالیا نیز 

توافقاتی انجام شده است.
همچنین بر روی واردات ورق با اخذ گواهی ورود موقت و صادرات مجدد صحبت 
های اولیه صورت گرفته و در صورت موافقت حجم صادراتمان افزایش خواهد 
یافت. اما نکته مهم در خصوص بحث صادرات، واقعی شدن نرخ ارز است. اگر بنا 
باشد اقتصاد مقاومتی و همین طور کارآفرینی همان گونه که رهبری مدنظر دارد 
در کشور محقق شود حتما باید ارز قیمت واقعی خود را پیدا کند و درصورت 
واقعی شدن نرخ ارز، شرکت تاراز حتی می تواند تا 50 درصد ظرفیت تولید خود 
را صادر نماید. البته بدیهی است که این واقعی شدن نرخ ارز باید کنترل شده 
باشد اما به هر حال اگر هدف کمک به صنعت و تولید است باید این اتفاق بیافتد 

و راهی جز واقعی شدن نرخ ارز نداریم.

با توجه به وضعیت سیاسی 
سال  در  کشور  اقتصادی  و 
پیش  همچنین  و  جاری 
جهانی  بازار  وضعیت  بینی 
افزایش  به  امیدواری  که 
حداقل  به  را  فوالد  مصرف 
آهن  ذوب  است،  رسانده 
با  دارد  نظر  در  پاسارگاد 
توجه به مازاد عرضه شمش 
یک  امسال  کشور،  در 
و  تولید  فوالد  تن  میلیون 
30 تا 40 درصد از تولیدات 

خود را صادر کند.
در توضیح این تصمیم باید توجه کرد که رکود بازار فوالد در 
ایران هنوز پابرجاست و پیش بینی ما این است که حداقل در 
نیمه اول سال اتفاق خاصی در بازارها رخ نمی دهد مگر آن که 
شاهد سرمایه گذاری های جدید خارجی باشیم اما درمجموع 
روال را همچون گذشته می بینم. اما درمقابل، بازارهای جهانی 
مطلوب تر و مثبت تر به نظر می رسد و از این رو پیش بینی 

کرده ایم هدف گذاریمان در امر صادرات محقق گردد.
نظیر  محصوالتی  صادرات  امکان  قبل  سال  همچون  ما  البته 
تیرآهن هم برایمان فراهم است اما بیشتر تمرکز ما صادرات 
در  الزم  صادراتی  بازارهای  و  بود  خواهد  شمش  صورت  به 
کشورهای  از  بخشی  و  فارس  خلیج  حوزه  اطراف  کشورهای 
البته  ایم.  آفریقا را شناسایی و زمینه صادرات را فراهم کرده 
سال  و  کرده  آغاز  تازگی  به  را  صادرات  پاسارگاد  آهن  ذوب 
صادرات  تن  هزار   20 حدود  محموله،  چند  درقالب  گذشته 
تیرآهن به کشور عراق داشت و در فروردین ماه نیز 20 هزار 
تن شمش به کشورهای حاشیه خلیج فارس ارسال کرده است.

• علی نعیمی
معاون بازرگانی ذوب آهن پاسارگاد

به اعتقاد من تغییر خاصی در بازارهای جهانی فوالد اتفاق نخواهد افتاد و شرایط بهتر از سال قبل نمی شود. البته 
چین مجددا اعالم کرده یکسری از واحدهای آالینده خود را تعطیل می کند و اگر این واحدها تعطیل شوند، حضور 
چین به عنوان بزرگترین فوالدساز جهان در بازار جهانی کم رنگ تر می شود و این فرصتی برای کشورهای دیگر 

ازجمله ایران ایجاد می کند.
ایران در ورق و شمــــش فرصت صادراتی خوبی دارد. البته نباید از موفقیت کشور در صادرات محصوالت طویل در 
سال 95 غافل شد. اما در مجموع ایران به دلیل مزایای نسبی در تولید شامل معادن، انرژی و نیروی انسانی، فرصت 
صادراتی خوبی در ورق و شمش دارد و تاحاال نیز توانسته در برخی موارد رقابت کند. ضمن اینکه پیش بینی می 

شود همچنان هم بتواند رقابـــت خوبی داشته باشد و در بازارهای جـــهانی حضور یابد.
بنابراین فکر می کنم با فعالیت هایی که انجام می گیرد و با توجه به حضور و بازدید هیئت ها و شرکت های خارجی 
و حتی حضور یک گروه بانکی که اخیرا اتفاق افتاد، درصورت رفع مسائل، مشکالت و ارتباطات بانکی بین بانک های 

داخلی و خارجی، در سال 96 فعالیت های خوبی را در حوزه فوالد شاهد خواهیم بود.

سال 96 سال خوبی برای صادرات فوالد ایران خواهد بود                

• محمد ابکا 
مدیرعامل شرکت مهندسی بین المللی 

فوالد تکنیک
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وضعیت جهانی  به  گذرا  نگاهی  با 
این نکته می رسیم  به  بازار فوالد 
جهانی  انجمن  اعالم  طبق  که 
در  میالدی  جاری  سال  در  فوالد 
رشد  با  خام  فوالد  خرید  بخش 
بود.  خواهیم  مواجه  1/3درصدی 
می  بینی  پیش  اینکه  رغم  علی 
کاهنده  رشد  این  چین  در  گردد 
باشد اما اقتصادهای روسیه و برزیل 
از رکود خارج شده اند و این خود 
تولید  بر  اثرگذار  عاملی  تواند  می 
فوالد در طی سال جاری میالدی و 
نشانه مثبتی برای بازار داخلی فوالد در سال جاری و همین طور سال 

97 باشد و افق روشنی را برای فوالد رقم بزند.
منطقه  در  ایران  خام  فوالد  که   داشت  توجه  باید  دیگر  سوی  از 
به سال قبل  این سهم نسبت  خاورمیانه سهم 61 درصدی دارد و 
1/8 درصد افزایش نشان می دهد. در برنامه ششم اقتصادی هم آمده 
که متوسط رشد اقتصادی بایستی 8 درصد، متوسط رشد اقتصادی 
معدن 8/8 درصد و صنعت 9/3 درصد باشد. پس اگر تخصیص منابع 
مالی طرح های مختلف در زمان مناسب صورت بگیرد، تقاضای فوالد 

در سال جاری و حتی در سال آینده روند مثبتی خواهد داشت.
عالوه بر این موقعیت ایران به گونه ای است که دو کشور افغانستان 
و عراق در همسایگی آن قرار دارند و به جهت بازسازی گسترده، می 
توانند موقعیت صادراتی مطلوبی را برای کشور ایجاد نمایند. در عین 
حال در داخل، براساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی 30 درصد 
از کل منازل مسکونی شهری و 70 درصد منازل روستایی نیازمند 

بازسازی هستند که می توانند زمینه افزایش مصرف داخلی فوالد را 
فراهم کنند. 

یک نکته مهم دیگر که امید به رونق بازار فوالد را افزایش می دهد، 
سیاست دولت در خصوص قیمت گاز است. به واسطه اینکه 87 درصد 
از فوالد ایران به روش احیا مستقیم و به کمک گاز طبیعی تولید می 
گردد، وجود ذخایر مناسب گاز طبیعی در کشور، از مزیت های تولید 
فوالد در ایران محسوب می شود و برنامه دولت نیز در سال جاری این 
است که قیمت گاز در داخل، کمتر از قیمت عرضه به منطقه باشد که 

این مسئله قدرت رقابت فوالدسازان را افزایش خواهد داد.
بیندازیم  نگاهی  نیز  دوازدهم  دولت  های  برنامه  به  اگر  همچنین 
خواهیم دید که به طور قطع از رکود خارج شده ایم چراکه دو فصل 
متوالی رشد اقتصادی وجود داشته است اما نکته مهم این است که 
به طور  را  اقتصادی نرخ رشد  ایم در بخش های مختلف  نتوانسته 
همزمان و موزون برای حصول یک رشد پایدار، افزایش دهیم. برای 
مثال هنوز نتوانسته ایم در بخش مسکن به رشد مطلوب برسیم و آن 

بخش کماکان در رکود قرار دارد.
می دانیم که بخش مسکن و فوالد نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط 
جهان به یکدیگر وابسته هستند. در ایران بیش از 70 درصد از فوالد 
در بخش های مسکن و عمرانی مصرف می گردد و اگر این بخش 
در کشور به رشد برسد، قطعا بخش فوالد هم رشد قابل توجهی را 
مشاهده خواهد کرد. بنابراین در سال جاری یکی از برنامه هایی که 
قطعا دولت به شدت دنبال خواهد کرد، رونق بخش مسکن و خروج 
آن از رکود است و اگر سرمایه گذاری الزم در این بخش صورت گیرد 
قطعا با رونق خوبی هم در فوالد خام و هم در محصوالت فوالدی در 

سال 96 و 97 روبرو خواهیم بود. 

مولفه های امید به رونق در بازار فوالد 96               

• سید علی گلپایگانی
مدیر عامل شرکت پاسارگاد فوالد نوید 

Mercantile Exchangeبــورس کاال

پیش نیازهای امید برای خروج از رکود 

با توجه به انتخاب مجدد جناب آقای دکتر روحانی انتظار زنجیره فوالد راه اندازی پروژه های بهداشتی، گردشگری و 
صنعتی می باشد. با در نظر گرفتن رفع مشکالت برگشت پول های صادراتی نفتی و غیر نفتی که امکان رشد سرمایه 
گذاری را مهیا می کند، این احتمال وجود دارد که رکود حاکم در بخش ساختمان را بتوانیم از این طریق تا حدودی 
جبران کنیم. اما این امیدواری به ویژه در بخش نورد مقاطع طویل فوالدی پیش نیازهایی نیز دارد که در زیر به آن ها 

اشاره می کنم.
بحرانی که در حال حاضر زنجیره فوالد با آن درگیر است عدم توازن تولید و سودآوری در زنجیره می باشد که متاسفانه 
در سالیان گذشته سرمایه گذاری بدون توجه به ظرفیت های زنجیره انجام شده و درنتیجه در بخشی مازاد و در بخشی 
کمبود ایجاد شده است. در چنین شرایطی با توجه به هدف دولت در جهت افزایش صادرات غیر نفتی، برخی شرکت ها 
مواد خام و یا محصوالت میانی که صادراتشان به مراتب راحت تر از محصول نهایی است را  صادر می کنند که این امر 
باعث عدم توازن دو چندان شده است. از این رو الزم است که وزارت صنعت، معدن و تجارت تدبیری جهت اولویت تامین 

مواد اولیه کارخانه ها طبق قانون رفع موانع تولید بیاندیشد. 
همچنین یکی از معضالت زنجیره فوالد عدم وجود استاندارد اجباری ملی در محصوالت ابتدایی و میانی است که باعث بروز رقابت های ناسالم در تولیدکنندگان 
محصوالت نهایی می شود چراکه تولیدکنندگان محصوالت نهایی ملزم به رعایت استاندارد ملی ایران هستند اما مواد اولیه آنها مشمول استاندارد اجباری 
نیست! لذا الزم است اداره استاندارد جهت ارتقای کیفیت محصوالت زنجیره فوالد نسبت به تهیه و الزام تولیدکنندگان بیلت و آهن اسفنجی و گندله به رعایت 

استاندارد محصوالت اقدام نماید.

• آیدین فتحی
مدیرعامل پرشین فوالد
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Mercantile Exchange
فرآیند و مزایای عرضه های خرد فوالد در بورس کاالی ایران
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  یکی از اولین کاالهای مورد معامله در بورس کاالی ایران، فوالد و 
محصوالت وابسته به آن می باشد که قبل از شکل گیری بورس کاال نیز در 
سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران از سال 1۳82 مورد داد و ستد قرار 
می گرفت. این کاال از محصوالت استراتژیک کشور به شمار رفته و به دلیل 
پیوندی که با بخش مسکن و فعالیت های عمرانی دارد، همواره در کانون 
توجه فعاالن اقتصادی و نهادهای حاکمیتی و نظارتی کشور قرار دارد.

معامالت محصوالت فوالدی در بورس کاالی ایران و پیش از آن در 
این  برای  بیشماری  مزایای  تهران  فلزات  بورس  کارگزاران  سازمان 
صنعت و فعاالن  آن داشته است که از آن جمله می توان به تشکیل یک 
بازار ملی، رقابتی و شفاف برای محصوالت فوالدی و همچنین تسهیل 
افزایش  به  نهایت  نمود که در  اشاره  این صنعت  تأمین مالی فعاالن 
و  شفافیت  است.  منجر شده  در کشور  این محصول  تولیدات  سطح 
رقابت در معامالت بورس کاالی ایران باعث حذف رانت و فساد در این 
بازار گردیده و تضمین حسن انجام معامالت، اطمینان خاطر فعاالن 

بازار را نسبت به امنیت معامالت جلب کرده است. 

بورس کاالی ایران مزایای متعددی برای صنعت فوالد دارد که می توان 

مواردی از قبیل پوشش ریسک، تامین مالی و کمک به بخش خصوصی 
از طریق کاهش مالیات، ایجاد اطمینان در بین طرفین معامله، حذف 
عادالنه،  قیمت  کشف  و  شفافیت  ایجاد  ضروری،  غیر  واسطه های 
منصافانه و منطقی، ارائه اطالعات از روند نرخ ها و معامالت و انجام 
خریدار  زیادی  تعداد  به  عرضه کننده  معرفی  اقتصادی،  تحلیل های 
داخلی و خارجی، بیان وضعیت اقتصادی کشور در قالب قیمت های 
مورد معامله و انجام معامالت مکانیزه و الکترونیکی را در این راستا بر 
شمرد که این موارد به عالوه ابزارهای مالی جدید می تواند یاری دهنده 

صنعت فوالد برای خروج از رکود باشد.

بازار  رونق  و  مشتریان خرد  تسهیل دسترسی  منظور  به  کاال  بورس 
صنعتی  تاالر  در  خرد  عرضه های  ورود  به  اقدام  فوالدی  محصوالت 
کمک  فوالد  خریداران  به  نیز  فوالد  خرد  فروش  آغاز  است.  نموده 
می کند تا دیگر مجبور به خرید این محصوالت از واسطه های غیر 
ضروری و پرداخت سودهای باال نباشند. از طرفی برای کارخانه های 
تولید و  را  بیشتری  این فرصت مهیا می شود که کاالی  نیز  فوالدی 
به دست مصرف کننده برسانند. این عرضه، چرخه کاملی از تولید تا 

فرآیند و مزایای عرضه های خرد فوالد 
در بورس کاالی ایران

 محبوبه ناروئی
کارشناس مطالعات اقتصادی شرکت بورس کاالی ایران
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مصرف کننده را بدون واسطه فراهم نموده به این معنا که متقاضیان 
محصوالت نهایی فوالد می توانند بدون واسطه محصوالتی مانند میلگرد 
کاهش  بر  عالوه  امر  این  که  کنند  تهیه  کاال  بورس  از  را  تیرآهن  و 
هزینه برای مصرف کننده، زمینه افزایش تقاضا در صنعت فوالد هم در 
بخش باالدستی )تولیدکننده مواد اولیه( و هم در صنعت پایین دستی 

)محصول نهایی( را فراهم می آورد.

برای  تقاضا  حجم  بورس،  در  معامالت  این  راه اندازی  اجرای  از  قبل 
خریداران بیش از 110 تن بود اما در حال حاضر محصوالت فوالدی با 
تناژ زیر 110 تن هم عرضه می شوند. بر این اساس معامله گران خرد، 
بدون واسطه محصوالت نهایی مورد نیاز خود را از بورس کاال تهیه 

کرده و هزینه های مصرفی خود را کاهش می دهند. شاید در ابتدا به 
نظر رسد که معامالت خرد در بورس کاال مورد استقبال خریداران قرار 
نگیرد، اما با گذشت زمان وشناخت مزایای این طرح مشتریان انگیزه 

الزم برای ورود به معامالت را پیدا خواهند نمود. 

در حال حاضر اطالعیه عرضه در بورس کاالی ایران در ۳ سطح تقسیم 
بندی شده است. در سطح اول نوع عرضه مدنظر است که این عرضه 
می تواند داخلی یا صادراتی باشد. در سطح دوم بحث نحوه عرضه مطرح 
است که می تواند به صورت عمده و یا خرد باشد و در نهایت در سطح 
سوم بر اساس روش خرید این تقسیم بندی صورت می گیرد که به 
قرارداد عادی، خاص و بلندمدت تقسیم می شود. عرضه خرد در بورس 
کاالی ایران در تاالر اصلی صورت می پذیرد و حداقل عرضه خرد بر 
مبنای یک واحد )یک کیلوگرم، یک تن، و ... ( می باشد. قیمت پایه در 
عرضه خرد بر اساس کشف قیمت عمده و خرد )آخرین قیمت معامله 

)به   ... و  بندی  شده( و هزینه های جانبی مثل حمل و نقل و بسته 
پیشنهاد عرضه کننده( تعیین می گردد. 

رونق بخش های  نتیجه  در  کاالیی  بازارهای  در  تقاضا  تحریک  اصوال 
مختلف اقتصادی به خصوص بخش مسکن و ساخت و ساز می باشد. 
لذا با توجه به پیش بینی های مثبت در صنعت ساخت و ساز در سال 
به سال  بورس کاال نسبت  تقاضای کاالها در  انتظار می رود  جاری، 
قبل افزایش داشته باشد. از طرفی بورس در راستای تقویت بازار خرده 
فروشی به دنبال ایجاد سازوکارهای فروش  B2B)ارتباط بنگاه و بنگاه( 
و B2C  )ارتباط بنگاه و مصرف کننده( می باشد که پیش بینی می شود 

این امر نقش بسزایی در تحریک تقاضا داشته باشد.

• راه اندازی معامالت B2X در بازار فوالد راهکاری در راستای 
تحریک تقاضا

بهینه سازی فرآیند تجاری توسط اینترنت انقالب عظیمی در صنایع 
از  صنایعی  در  تحول  ایجاد  حال  در  سرعت  به  و  است  کرده  ایجاد 
الکترونیکی  بیشترین حجم مبادالت  جمله خودرو و فوالد می باشد. 
بعد از صنعت تجهیزات و ادوات الکترونیکی به صنعت خودروسازی 
تعلق دارد. با رشد تجارت الکترونیکی و لزوم یکپارچگی زنجیره عرضه 
به عنوان عمده ترین بخش زنجیره  این شرکت ها، صنعت فوالدسازی 
نوین  شیوه  این  به کارگیری  نیازمند  خودروسازی  شرکت های  عرضه 
تجارت می باشد. تسهیل مبادالت و افزایش هماهنگی از طریق تجارت 
الکترونیکی، کاهش هزینه های بسیاری را به دنبال خواهد داشت. به طور 
کلی حجم معامالت در برخی از کاالها در بورس کاالی ایران به حدی 
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باالست که بازیگران خرد جرأت شرکت در این بازار را ندارند. بنابراین 
شرکت های فوالدی به عنوان یکی از عرضه کنندگان به دنبال راه اندازی 
شبکه فروش برای پوشش بازار محصوالت خود و راه اندازی معامالت 
B2C1 برای کوتاه شدن مسیر بین تولید و مصرف است. از سوی دیگر، 

از  خود  ارزش خدمات  زنجیره  تکمیل  به  تمایل  ایران  کاالی  بورس 
زنجیره  سازی  بهینه  منظور  به   )B2Cو  B2X ،B2B( معامالت  طریق 
خدمات، کوتاه کردن فاصله تولید تا مصرف و بهبود بهره وری خود دارد.

اولین نوع از خرید و فروش  با فروشنده،  معامالت B2B یا فروشنده 
 B2B معامالت الکترونیکی است و بیشترین عایدی را کسب می کند. در
تجار نه تنها مجبورند مشتریان خود را بشناسند، بلکه باید واسطه ها را 
نیز شناسایی کنند. در این مدل همه  شرکا و خدمات مرتبط با تجارت 
خدمات  )پشتیبانی(،  لجستیک  خریداران،  تأمین کنندگان،  قبیل  از 
)سرویس های( بازرسی، بازاریابی و کاربری های نرم افزار که موجب سهولت 
در امور تولید، خرید و فروش می گردند در یک محل گرد هم می آیند.

معامالت الکترونیکی B2B به مبادالت میان صنایع موسوم هستند و 
در واقع به خرید، فروش، مبادالت پایاپای و یا هر نوع معامالت صورت 
 ،B2B تجاری  عرصه  می شود.  اطالق  تجاری  شرکت  دو  بین  گرفته 
الکترونیکی  تجارت  مختلف  شاخه های  میان  در  را  رشد  سریعترین 
داشته است. روش های مبادالتی B2B این امکان را برای تجارت های 
گوناگون فراهم می سازد که به راحتی به خرید و فروش، حراج و توسعه 
موجب  روش  این  کارایی  افزایش  بپردازند.  محصوالتشان  و  خدمات 
کاهش چشمگیر هزینه ها می شود. از طرفی فراهم آوردن یک زنجیره 
غنی و موثر مدیریت فنی، برای استفاده از این گونه مدل های تجاری، 

از جنبه های پرهزینه این روش ها به شمار می آید. 

 ،B2B بخش عمده ای از تجارت الکترونیکی وب سایت های پیرو مدل
محصوالت خود را به خریداران واسطه که کاالها را به مصرف کننده 
از  فروش  مثال عمده  عنوان  به  کنند.  نهایی می فروشند، عرضه می 
طریق وب سایت شرکت، سفارش خود را ثبت می نماید و بعد از دریافت 

محصول، آن را به خریدار نهایی محصول می فروشد.

business to consumer .1

بین  تجارت  نوع  این  می شود.  خرده فروشی  تجارت  شامل   B2C

فروشنده و مشتریان ایجاد می شود. یعنی مشتریان با استفاده از شبکه 
را  نیاز خود  پیدا کرده، کاالی مورد  به فروشگاه دسترسی  می توانند 
انتخاب نموده، سفارش خرید دهند و وجه آن را پرداخت نمایند. این 
نوع تجارت با گسترش اینترنت به سرعت افزایش می یابد. امروزه در 
از اقالم مصرفی مثل مواد غذایی تا  انواع کاالها  کشورهای پیشرفته 
اقالم بادوام مثل اتومبیل از طریق اینترنت قابل خرید و فروش است. 
تجارت الکترونیکی B2C دارای مزایای فراوانی هم از نظر خریداران و 
الکترونیکی از دیدگاه  هم از نظر فروشندگان می باشد. فروشگاه های 

خریداران دارای ویژگی ها و مزایای زیر می باشد:

کاتالوگ و مشخصات کاال به سهولت قابل دسترسی است.. 1

و . 2 می باشد  ارزیابی  قابل  بقیه خریداران  توسط  و خدمات،  کاال 
مشتری می تواند از نظرات بقیه افراد استفاده نماید.

خرید از فروشگاه به طور 24 ساعته امکان پذیر است.. ۳

نشریات . 4 و  کتاب ها  یا  نرم افزارها  مثل  محصوالت  از  بعضی 
الکترونیکی و فیلم را همزمان با خرید دریافت نماید.

خرید از این فروشگاه ها ارزان تر است.. 5

فشارهای روانی هنگام خرید وجود ندارد.. 6

مقایسه انواع کاالها در انواع فروشگاه ها به راحتی امکان پذیر است.. 7

خریدار به راحتی می تواند مناسب ترین قیمت را انتخاب نماید.. 8

خریدار پس از انتخاب کاال و پرداخت مبلغ و هزینه های آن سریعاً . 9
کاال را در منزل دریافت نماید.

بعد از دریافت، اگر کاال دارای مشکل باشد می تواند آن را مرجوع . 10
نماید.

تمام  آن  در  که  است  مکانی  کار  و  وب سایت کسب   ،B2C مدل  در 
معامالت بین سازمان تجاری و مشتری به طور مستقیم اتفاق می افتد.

B2B شکل1- مراحل معامالت

B2C شکل2- مراحل معامالت
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 B2C بسیار بیشتر از حجم معامالت در B2B حجم کلی معامالت در
است زیرا در زنجیره تولید یک محصول، بسیاری معامالت B2B در 
مواد اولیه و اجزاء تولید شکل می گیرد و این درحالی است که تنها یک 
معامله B2C مخصوص فروش محصول به مصرف کننده نهایی شکل 
گرفته است. برای مثال در یک کارخانه تولید خودرو بسیاری معامالت 
B2B  با حجم باال شامل خرید شیشه، تایر و یا حتی مواد اولیه تولید 

تایر شکل گرفته و این درحالی است که معامله نهایی که فروش یک 
خودرو است به عنوان معامله B2C  صورت می گیرد.

خریداری  توسط شرکت هایی   B2B در  معامله  مورد  کاالهای  بیشتر 
می شود که در کارخانه خود به دنبال تولید محصول یا خدمات هستند. 
با ترکیب با کاالهای دیگر و ایجاد ارزش  این کاالی خریداری شده 
افزوده به محصولی دیگر و قابل عرضه در معامالت B2B تبدیل می شود 
به  نهایی  محصول  عمده  عرضه کنندگان  به  فروش  تا  زنجیره  این  و 
عنوان یک فرایند B2B شناخته می شود. این فرایند با فروش محصول 

نهایی به مصرف کننده نهایی با یک معامله B2C پایان می یابد.

البته برخی معامالت B2C در برخی موارد به یک معامله B2B تبدیل 
می شوند. فروش یک محصول نهایی به خریدار عمده که خود مصرف کننده 
کاال نیز هست می تواند به سبب حجم خرید یک معامله B2B شناخته 
شود به عنوان مثال خرید ملزومات اداری برای شرکت ها و سازمان های 
بزرگ یا خرید هتل ها در برخی موارد یک معامله B2B  می باشد. در 
واقع تفاوت اصلی بین B2B و B2C این است که چه کسی مشتری 
کاال یا خدمات است و معامله تجاری در چه حجمی صورت می پذیرد.

B2X مزایای معامالت •

مزایای بستر معامالت B2X عبارتند از:

برای . 1 امکاناتی  کردن  فراهم  و  تولیدکننده  شرکت های  جذب 
معامالت بعدی زنجیره عرضه آن ها

جذب معامالت خرد بعد از عرضه های عمده به سمت بورس. 2

کاهش شدید هزینه های معامالتی در زنجیره عرضه. ۳

مزایای مالیاتی در نظر گرفته شده برای این بازارها در قوانین. 4

• مدل B2X پیشنهادی با توجه به اظهار نظر فعاالن و متخصصان 
این حوزه

از دید صاحب نظران، معامالت B2X می تواند مکمل زنجیره دسترسی 
مشتریان به بازار خرده فروشی باشد و با ایجاد دسترسی کل مشتریان 
شد.  خواهند  بهتر  فروش  امکان  به  منتج  واقع  در  کشور،  سراسر  از 
ایجاد ارزش  بازار و  این سیستم در راستای احترام به فعاالن واقعی 
افزوده برای آن ها خواهد بود و منجر به اتصال خریدار به فروشنده و 
رساندن کاال  به مصرف کننده نهایی با هزینه کمتر خواهد بود.بازار 
خرده فروشی در بستر اینترنت باید هر 24 ساعت در طول هفته فعال 
باشد و دسترسی فراگیر به این بازار امکان پذیر باشد. ساختار کلی 
معامالت B2X در بستر بورس کاالی ایران با توجه به اظهارنظر فعاالن 

و متخصصان این حوزه به صورت زیر می باشد:

در این ساختار بازرگان که می تواند مصرف کننده نهایی یا واسطه باشد، 
خرید خود را از بازار معامالت کاالی فیزیکی بورس کاال انجام می دهد 
بنا به توافق بین بورس و تولیدکننده در  و محصول خریداری شده 
انبار بورس یا انبار تولیدکننده یا بازرگان تحت نظارت بورس نگهداری 
می شود. محصول خریداری شده توسط بازرگان در سامانه B2X  عرضه 
و به دست مصرف کننده نهایی که می تواند حقیقی و یا حقوقی باشد 
می رسد. احراز هویت مشتریان حقیقی از طریق کد ملی و احراز هویت 
مشتریان حقوقی بر اساس شناسه ملی در سیستم B2X خواهد بود. 

در صورت خرید محصول از سامانه B2X  و تأیید دریافت محصول 
توسط مصرف کننده نهایی، وجه کاالی خریداری شده توسط بورس به 
حساب بازرگان واسطه واریز می شود. عمده مزیت این معامالت کاهش 
هزینه های تحمیل شده به مصرف کننده نهایی کاال و درنتیجه بهبود 
بازار فوالد است؛ البته تأیید سازمان بورس برای ایجاد تسهیالتی در 
راستای راه اندازی این نوع معامالت، و تصویب مقررات و دستورالعمل 

خاص این بازار از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
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هارالد هولزگروبر در گفت و گو با 
چیالن:

دفتر اینتــکو در 
ایــران آماده ارائه 
خدمات به زنجیره 

فوالد است

  هارالد هولزگروبر، رئیس هیئت مدیره شرکت اینتکو، فعال در حوزه 
تکنولوژی، خدمات و تجهیزات فوالدسازی در مصاحبه با »چیالن« به 
تشریح فعالیت های این شرکت پرداخته و اشاره ای به پروژه های اجرا 
شده در صنعت فوالد ایران و سایر نقاط جهان داشته است. در ادامه 

مصاحبه با رئیس هیئت مدیره اینتکو را خواهید خواند:

خصوص  در  ما  مخاطبان  برای  لطفا  هولزگروبر،  هارالد  آقای 
فعالیت های شرکت اینتکو توضیحاتی بفرمایید.

شرکت اینتکو در سال 197۳ توسط پدرم، دکتر ولفگانگ هولزگروبر 
و با همراهی گروهی از متخصصین صنعت فوالدسازی تاسیس گردید. 
فوالد  به صنایع  فنی  دانش  و  ارائه خدمات  این شرکت  اصلی  هدف 

شامل فوالدهای معمولی و فوالدهای خاص بود.
شرکت اینتکو هم اکنون از یک شرکت کوچک مشاوره ای به شرکتی با 
حدود 400 نفر نیروی متخصص مکانیک، برق، متالوژی، اتوماسیون و 
مهندسی فرآیند تبدیل شده و  این نیروها و پرسنل درقالب 10 شرکت 

در نقاط مختلف جهان مشغول به فعالیت می باشد. 
گروه اینتکو هم اکنون ارائه کننده تکنولوژی فوالدسازی و تجهیزات 
 ،)lF( کوره پاتیل ،)EAF( مربوطه شامل کوره های قوس الکتریکی
گری  ریخته  شمش،  گری  ریخته  خال،  تحت  فوالدسازی  تجهیزات 
مداوم، فوالدسازی خاص، ذوب مجدد )ViM، ESR، VAR( و تجهیزات 
متالوژی پودر و همچنین تجهیزات نورد برای میلگرد و مفتول می باشد.
همچنین شرکت اتوماسیون اینتکو نه تنها ارائه کننده تجهیزات مذکور 
 lEVEl2 است بلکه ارائه کننده سیستم اتوماسیون تجهیزات تا سطح پیچیده
می باشد که اپراتور تجهیزات را در کل زنجیره تولید راهنمایی می نماید.

شرکت اینتکو در کدام کشورها و چه پروژه هایی انجام داده است؟
در طی 44 سال گذشته شرکت اینتکو کم و بیش در سرتاسر جهان 
این شرکت یک شرکت  اینکه  به  با توجه  اما  اجرا کرده است  پروژه 
اتریشی و در قلب اروپا می باشد تقریبا 50 درصد پروژه های آن در 
اروپا و در کشورهایی مثل آلمان، اتریش، ایتالیا و انگلستان اجرا شده 
است. با این حال شرکت اینتکو در روسیه، خاور نزدیک، خاورمیانه و 

خاور دور و کشورهایی نظیر پاکستان، هند، تایوان، چین، تایلند، کره 
جنوبی و ژاپن و همین طور در آمریکای شمالی و جنوبی شامل آمریکا، 

مکزیک، ونزوئال و برزیل هم پروژه های مختلفی اجرا کرده است.
پروژه های اجرا شده یا در دست اجرای شرکت اینتکو در ایران 

چه بوده و است؟
اولین پروژه ما در ایران، ساخت و تحویل یک واحد ESR سایز متوسط 
یک  قالب  در  پروژه  این   1991 سال  در  بود.  جهادسازندگی  برای 
کنسرسیوم برای تهیه و ساخت یک واحد تولید فوالد خاص امضا شد 

که در حال حاضر، عنوان این پروژه فوالد آلیاژی اصفهان می باشد. 
در سال 1998 قرارداد دیگری برای یک کارگاه ذوب و ریخته گری 
کامل با طرح ایجاد کارخانه ریخته گری و آهنگری قطعات سنگین به 
ارزش 40 میلیون یورو منعقد شد که امروزه به عنوان مجتمع صنعتی 
نیز جهت  باشد. در سال 2008  فوالد اسفراین در حال فعالیت می 
اینتکو  شرکت  با  دیگری  قرارداد  پروژه،  همین  توسعه  طرح  اجرای 

منعقد و درواقع طرح توسعه این واحد به اینتکو واگذار گردید.
اگرچه در چند سال اخیر به علت فراز و نشیب های سیاسی، پروژه های 
کوچکتری به این شرکت واگذار شده اما با تمام مشکالت موجود از سال 
1998 شرکت اینتکو فعالیت های خود در ایران را همچنان ادامه داده است. 
در حال حاضر نیز در ذوب آهن اصفهان دو پروژه ایستگاه گاززدایي 
در خال )VD( و سیستم هات شارژ )Hot CHARging SyStEM( را در 
دست اجرا داریم و در فوالد پاسارگاد نیز مشغول فعالیت و اجرای دو 

پروژه دیگر هستیم.

برنامه شرکت شما برای حضور و مشارکت بیشتر در بازار فوالد 
ایران چیست؟

از آنجایی که اینتکو ارائه کننده زنجیره کامل تولید فوالد چه از لحاظ 
تکنولوژی و چه تجهیزات می باشد آمادگی کامل برای حمایت و ارائه 
اینتکو  ایران دارد. به همین منظور شرکت  خدمات به صنعت فوالد 
دفتر خود را از دو سال پیش در ایران افتتاح کرده و مدیر دفتر ما در 
ایران، با حمایت کامل دفتر مرکزی اتریش آماده ارائه هرگونه خدمات 

به شرکت های ایرانی می باشد.





















Mobarakeh Steel Company (MSC) and China National 
Heavy Machinery Research Institute (Sino-heavymach) 
have successfully commissioned the One machine 
two strands 250/220/200mm x 2000~900mm Slab 
Continuous Casting Machine 5# on August 21st, 2016. 
This new production line adds 2million tons to MSC’s 
annual steel production capacity.

As a EP+S Contractor of the Project, the CCM5# 
was designed with a number of leading technologies, 
such as continuous bending and straightening, close 
arrangement of fine rollers, dynamic secondary cooling 
water control, casting with whole-process anti-oxidation 
protection, dynamic adjustable hydraulic vibration, mold 
intelligent cooling and high efficiency of top feeding 
dummy bar, which  effectively solved the problem 
that the CCM capacity is less than the steelmaking’s, 
optimized the process of the whole plant, further 
promote the product quality of the user.

This allows MSC to flexibly react to the increasing 
market demand and strengthen its competitiveness in 
Iran.

Headquartered in Xi’an P.R China, established in 1956, 
China National Heavy Machinery Research Institute 
Co., Ltd.)Sino-heavymach( is a Chinese State-owned 

leading supplier by having advanced technologies 
and services in ferrous and non-ferrous industries 
for Ironmaking, Secondary Refining, Continuous 
Casting, Plate/ Strip/ Pipe and Long Product Rolling, 
Finishing and Processing, Heavy Forging/Extrusion and 
Environmental Protection and Energy-saving etc.

Sino-heavymach
(Since 1956)

Headquarters Xi’an P.R China

Add: No.209, Dongyuan Road, Weiyang District, Xi'an 
710032 P.R China  

Phone: +86  029 - 86322342 

Fax: +86 029 - 86713965 

Website: www.sino-heavymach.com

Email: yangbo@sino-heavymach.com, 
xzsyangbo@126.com
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اندازه گیري آنالین شدت مصرف انرژي و 
سیستم بهینه کاوي در تولید فوالد1

انجمن جهاني فوالد )woldsteel( و اعضاي آن یک روش اندازه گیري و بهینه کاوي2 شدت مصرف انرژي براي مقایسه مصرف انرژي در هر تن با 
یک کارخانه مرجع استاندارد تدوین کرده اند. یافتن شکاف عملکرد بین عملکرد خود آنها و کارخانه مرجع مي تواند هم در سطح کارخانه و هم 
در سطح تجهیز انجام شود و قابلیت بهبود بازدهي انرژي را نشان دهد. سیستم انرژي آنالین ابزاري را براي اعضاي انجمن جهان فوالد براي اندازه 
گیري عملکرد خود به صورت ساالنه یا به صورت ویژه موردي فراهم مي کند و به آن ها توانایي ارزیابي تکنولوژي هاي مختلف موجود را مي دهد. 
گزارشی توسط انجمن جهانی فوالد در آوریل 2014 براي اعضاي مشارکت کننده بر اساس داده هاي سال 2010 در خصوص مصرف انرژي در 
صنعت فوالد منتشر شد که نتایج آن نشان مي دهد اگر صنعت فوالد از مقدار متوسط به   بهترین عملکرد تغییر کند، امکان صرفه جویي انرژي 

به میزان 15 درصد براي مسیر BF/BOF و 20 درصد براي مسیر EAF وجود دارد.

1. Energy intensity online measurement and benchmarking system, MILLENNIUM STEEL 2016.
2. benchmarking

 ترجمه: محمدحسین نشاطي )شرکت فــوالد آلیاژي ایران(

بین سال هاي 2011 و 2013 انجمن جهاني فوالد )woldsteel( همراه 
با اعضاي کمیته تکنولوژي )TECO(، پروژه مصرف انرژي در صنعت 
فوالد را آغاز و یک سیستم آنالین اندازه گیري و بهینه کاوي شدت 
مصرف انرژي براي فرآیندهاي صنعت فوالد تدوین کردند. این سیستم 
امکان تجزیه و تحلیل جامع مصرف انرژي براي سال 2010 را فراهم 
کرد )اگرچه براي هر سال قابل ارائه است(. یافته هاي اولین و دومین 
گزارش در مورد انرژي و صنعت فوالد توسط WSA در سال 1982 ]1[ 
و 1998 ]2[ منتشر شد. گزارش سال 1998 به طور گسترده اي مورد 
استفاده قرار گرفت و اساس بسیاري از سیستم هاي اندازه گیري انرژي 
از آن به بعد را تشکیل داد. "مصرف انرژي در صنعت فوالد" ]3[ سومین 
گزارش انرژي است. انجمن جهانی فوالد و اعضاي آن به طور منظم به 
بررسي تغییرات و روندهاي مصرف انرژي در صنعت فوالد از طریق یک 
گروه متخصص انرژي متشکل از اعضاي woldsteel  ادامه خواهند داد.

در سال 2014 تولید فوالد خام جهان 1/665 میلیارد تن بودکه 73/9 
 EAF 25/6 درصد   از طریق مسیر ،BF-BOF درصد آن از طریق مسیر
و 0/5 درصد توسط کوره باز تولید شد. در طي 10 سال گذشته تولید 
فوالد خام شاهد رشد بسیار سریعي بوده و ارتباط مستقیمي با مصرف 

انرژي دارد )شکل1(. هزینه هاي انرژي نشان مي دهند که حدود 
25-20 درصد از کل ورودي هاي تولید با ذغال سنگ کک شو بیش از 
65 درصد از منبع اصلي انرژي را تشکیل مي دهند و از این رو بهینه 

سازی آن یکي از اقالم مهم براي مدیریت است.
یک روش محاسبه مفصل شدت مصرف انرژي تدوین شد و انجمن 
جهاني فوالد از تمام تولیدکنندگان فوالد و انجمن هاي فوالد در بین 

اعضاي خود جهت مشارکت در این پروژه دعوت به عمل آورد.
داده ها از 42 کارخانه فوالد )21 شرکت فوالد(، به نمایندگي از 8/8 
درصد  ) حدود126 میلیون تن( از تولید جهاني فوالد خام در سال 

2010 دریافت شد )شکل2(.

شکل1- تولید جهاني فوالد خام]4[.

شکل2- اعضاي مشارکت کننده woldsteel در پروژه مصرف انرژي.
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شکل3- اصول ارزیابي عملکرد مسیرهاي تولید چندمرحله اي.

شکل4- مثال واحد زینترسازي کارخانه هاي مرجع.

روش
این سیستم تولیدکنندگان فوالد را قادر مي سازد تا مقایسه منصفانه 
مصرف انرژي خود با صنعت و کارخانه مرجع در سطح کارخانه و در 
انجام دهند و به آنها امکان مي دهد نواحي که  سطح تجهیزات را 
در آنها مي توان بازدهي انرژي را توسط روش تحلیل شکاف بهبود 

بخشید، را به طور سیستماتیک تعیین کنند )شکل3(.
کاربران این ابزار شبکه اي امکان موارد زیر را خواهند داشت:

محاسبه عملکرد انرژي خود و مقایسه آن با داده هاي مرجع در  �
سطح کارخانه و تجهیزات )براي مثال زینترسازي یا نورد گرم 

نوار ورق(
مقایسه عملکرد انرژي خود با شرکت هاي همتا در سطح کارخانه  �

و تجهیزات
محاسبه قابلیت بهبود انرژي و اجراي سناریوها �
تحلیل شکاف عملکرد براي شناخت اینکه کدام بخش از شکاف  �

با  مي توان  را  بخش  کدام  و  است  خام  مواد  انتخاب  از  ناشي 
استفاده از شیوه هاي خوب و تکنولوژي انرژي کارآمد کاهش داد.

تحلیل شکاف عملکرد بر اساس فرآیند به فرآیند )از مواد اولیه  �
براي شناسایي مناطق بدون عملکرد و مقایسه  نورد گرم(،  تا 

گسترده با مرجع
آزمایش اثربخشي تکنولوژي هاي صرفه جویي انرژي در مقایسه  �

با بهترین در صنعت 
فوالد  � تن  بر هر  انرژي  توجیه )سود شدت مصرف  یا  آزمایش 

خام( اجراي تکنولوژي هاي جدید با قابلیت روشن و عملي صرفه 
جویي انرژي.

کاوي  بهینه  تعیین  سیستم  پوشش  تحت  متالورژیکي  فرآیندهاي 
کک  مستقیم،  احیاي  سازي،  گندله  زینترسازي،  از:  عبارتند  انرژي 
گري  ریخته   ،EAF  ،BOF بلند،  کوره  در  خام  چدن  تولید  سازي، 

پیوسته، نورد گرم، واحد جداسازي هوا، نیروگاه ها و غیره.

مقادیر کارخانه مرجع بر اساس داده هاي انرژي، تجربه تیم پروژه و 
گزارش ها از بیش از 60 کارخانه در سطح جهان در طي یک دوره 
شرکت هاي  انرژي  مصرف  شدت  سپس  شد.  گردآوري  ساله  پنج 
مشارکت کننده با مقادیر کارخانه مرجع مقایسه شد. تیم پروژه براي 
تعیین مرجع در 25 درصد باالي عملکرد واقعي کارخانه توافق کردند.

شکل4 مثال براي کارخانه هاي زینتر را نشان مي دهد.

مصرف  شدت  مجموع  محاسبه  براي  استفاده  مورد  روش  جدول1   
انرژي تولید فوالد را نشان مي دهد. مجموع شامل شدت مصرف انرژي 
مجتمع  یک  براي  یا  بررسي  مورد  مرحله  تا  فرآیندها  تمام  تجمعي 
کامل تا کارخانه نورد گرم است. روش محاسبه مجموع در فرآیند نورد 
متوقف مي شود، زیرا تا اینجا بیش از 90 درصد از مصرف انرژي را براي 
بیشتر کارخانه ها در بر مي گیرد و تا این میزان، فرآیندها براي اکثر 
شرکت ها عمومیت دارند. فراتر از نورد گرم، پیکربندي فرآیند ]بین 

کارخانه ها[ بسیار متفاوت است و مقایسه دشوار مي شود. 

سیستم جمع آوري داده هاي انرژي
براي دسترسي به سیستم جمع آوري داده هاي انرژي شناسه کاربري 
و رمز عبور مورد نیاز است. این موارد تنها بر روي اپلیکیشن تهیه شده 

توسط انجمن جهاني فوالد براي اعضاي آن قابل دسترس است.
دو سطح دسترسي به سیستم جمع آوري داده هاي انرژي وجود دارد: 
داده ها  آوري  جمع  بر  ممتاز  کاربر  عادی.  کاربران  و  ممتاز  کاربران 
نظارت کرده و داده هاي یک شرکت را به طور کلي به هنگام ورود 

توسط کاربران براي هر کارخانه تایید مي کند.
ذخیره   ISO 27001 طبق  امن  سرورهاي  روي  بر  اطالعات  تمام 
مي شوند، و تمام اطالعات دریافتي براي اطمینان از اینکه کارخانه ها 
یا شرکت را نتوان مشخص کرد به صورت ناشناس درآمده و کدگذاري 
مي شوند. گزارش ها مي توانند توسط هر کاربر و یا مدیریت سیستم 

در اپلیکیشن انتخاب شوند.
جمع آوري داده ها از طریق یک قالب اکسل ساده ترین راه جمع آوري 
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جدول1- مجموع شدت مصرف انرژي تولید فوالد.

1مجموع در سطح تولید فلز اولیهواحد زینترسازي + واحد کک سازي + واحد کوره بلند

2مجموع در سطح فوالد خام)1+ کارخانه ریخته گري فوالد(

3مجموع در سطح نورد گرم)2+ کارخانه نورد گرم(

4مجموع در سطح کل کارخانه)3+ نیروگاه + واحد گازهاي صنعتي +.....(

اطالعات از گزارش ها یا سیستم هاي شماست. این قالب امکان جمع 
آوري مجموعه داده هاي کلیدي را در طول زمان فراهم مي سازد و 

مهم است که واحدها و مکان سلول ها تغییر نکند.
Tبرگه )شیت( اطالعات کامل را مي توان پس از اتمام به طور مستقیم 
به سیستم آپلود کرد، بنابراین از لزوم کلید زدن دوباره آن اجتناب 
توان  را مي  کارخانه هاي مختلف  براي  متعدد  برگه هاي  نمود. حتي 

آپلود کرد
.این سیستم به زبان انگلیسي تدوین گردیده و به زبان هاي فرانسوي، 
روسي و چیني نیز ترجمه شده است. با ترجمه کلمات کلیدي در آینده 

زبان هاي بیشتري هم در دسترس خواهد بود. 

اندازه گیري و بهینه کاوي شدت مصرف انرژي
بر حسب  انرژي  بهبود  محاسبه سطح  به  قادر  را  اعضا  این سیستم 
گیگاژول )GJ( انرژي به ازاي هر تن محصول خاص یا  GJ به ازاي 
کارخانه  در سطح  نتایج  از  نمونه هایي  سازد.  مي  خام  فوالد  تن  هر 
آینده  در  است.  شده  داده  نشان   6 و   5 شکل هاي  در  تجهیزات  و 
فرآیندهاي فراتر از نورد گرم را مي توان اضافه کرد اما بیش از 90 
درصد شدت مصرف انرژي در بخش فوالدسازي و فرآیند شکل دادن 
)تا نورد گرم( رخ مي دهد به طوري که مدل حاضر موارد اصلي را 
پوشش مي دهد. مقایسه اندازه گیري و سیستم جمع آوري داده ها 
به عنوان ابزار آنالین ایجاد شده و در دسترس اعضاي انجمن جهانی 
فوالد مي باشد. اعضا امکان ورود داده ها براي هر کارخانه یا تجهیزات 

شکل5- چهار مثال از نتایج رتبه بندي روش محاسبه مجموع در سطح کارخانه
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شکل6- مثال از تحلیل بهینه کاوي در سطح تجهیزات )کوره کک سازي(.

آنها  دارند.  را  بین کل کارخانه هاي مختلف  نتایج خود در  تحلیل  و 
همچنین مي توانند عملکرد خود را نسبت به داده هاي مرجع گردآوري 

شده از کارخانه هاي موجود مقایسه کنند. 
این سیستم امکان تعیین فرصت هاي صرفه جویي انرژي را با تحلیل 
فرآیند )شکل7(، عوامل عملیاتي )شکل8(، و دستیابي  تفکیکي هر 
به قابلیت کمي صرفه جویي انرژي در فرآیند هاي مختلف )شکل9( 
فراهم مي کند. شکاف صرفه جویي انرژي بین مقدار کارخانه مرجع و 
مقدار عملیاتي خاص توسط یک نمودار آبشاري، همچون شکل7 براي 

کارخانه و شکل8 براي فرآیند نشان داده شده است. در نمودار آبشاري، 
میله هاي آبي مقدار کارخانه مرجع )به عنوان خط پایه 100 درصد(، 
خالصه نمره عملکرد عملیاتي خاص کارخانه و نمره اصالح شده براي 
تنظیم اثر سرباره، قراضه یا چدن و آهن اسفنجي را به ترتیب نشان 
مي دهند. اگر نمره خالصه یا اصالح شده کمتر از 100 درصد باشد 
به معني عملکرد بهتر از کارخانه مرجع بدون/با اصالح مواد خام است. 
میله هاي قرمز و سبز در نمودار به معني عملکرد بدتر یا بهتر از مقدار 
بهبود  براي  را  سرنخ هایي  تواند  مي  بنابراین  و  است  مرجع  کارخانه 

بازدهي انرژي فراهم کند. 

بررسي شدت مصرف انرژي
شدت مصرف انرژي 26 کارخانه تولید فوالد بر پایه سنگ آهن مورد 
سه   ،BF/BOF مسیر  از  تولید  با  کارخانه   17( گرفت  قرار  بررسي 
کارخانه BOF به اضافه EAF  و شش کارخانه EAF با ورودي بیش 
  DRI/EAF نتایج نشــان مي دهنــد که مســیر .)DRI از 50 درصد
شدت مصرف انرژي باالتري از مسیر BF/BOF دارد. تنها یک کارخانه 
نزدیک به مرجع woldsteel بود )عمدتا به این دلیل که آن کارخانه 
به طور کلي، شدت  بود(.  به کار گرفته  را   EAF به   DRI شارژ گرم 
مصرف انرژي مسیرDRI/EAF  با شارژ گرم 25 درصد بیشتر از مسیر 
BF/BOF است، اما انتشار گاز CO2  به دلیل فرآیند احیاي مستقیم 

با گاز طبیعي کمتر است. 
13 کارخانه با مسیر تولید فوالد بر پایه قراضه مورد بررسي قرار گرفتند. 
ضریب تصحیح صرفه جویي انرژي براي چدن خام )سرد( یک کیلووات 
ساعت به ازاي هر تن فوالد خام براي هر یک درصد چدن شارژ شده 
است. این انرژي واقعي مصرفي را موازنه مي کند و تغییر در کربن 
چدن )حدود 4/2 درصد( که در فرآیند فوالدسازي به زیر 0/8 درصد 
انرژي  کربن کاهش داده مي شود را در بر مي گیرد. شدت مصرف 
EAF با باال رفتن درصد DRI در شارژ زیاد مي شود. ضریب تصحیح 
DRI معموال حدود  k Wh/t 200 200 مي باشد که این مقدار هم تراز 
با مقدار به دست آمده از تجربه واقعي دوران کاري اعضاي پروژه به 

میزان k Wh/t  217 مي  باشد و در این مدل مورد استفاده قرار گرفت.
از   BF/BOF مسیر  براي  انرژي جهاني  بررسي شدت مصرف  این  از 
15/8 تا8 /22 گیگاژول به ازاي هر تن فوالد خام ریخته گري شده با 
  EAFمیانگین18/7 گیگاژول به ازاي هر تن تغییر مي کند. براي یک
و8/7  بین 5/5  انرژي  مصرف  قراضه،  شدت  مصرف  درصد  با 100 
گیگاژول به ازاي هر تن فوالد خام ریخته گري شده، با میانگین6/7 

گیگاژول به ازاي هر تن متفاوت است.

بررسي تکنولوژي هاي صرفه جویي انرژي
انرژي،  جویي  صرفه  تکنولوژي هاي  پرکاربردترین  بررسي  براي 
پرسشنامه اي با استفاده از تکنولوژي هاي ذکر شده در گزارش انرژي 
تکمیل  موجود  منابع  از  موارد  سایر  توسط  و  تهیه شد    IISI 1998
گردید. اطالعات بر اساس تجربه عملي اعضاي پروژه نیز در نظر گرفته 
شد. پرسشنامه بیش از 190 تکنیک بازدهي انرژي و تکنولوژي هاي 
مورد استفاده در سراسر جهان در صنعت فوالد را در بر مي گرفت و 
براي توضیح شکاف بین کارخانه ها و تجهیزات مورد تجزیه و تحلیل 
تدوین شد. هر تکنیک و تکنولوژي قابلیت کاهش شدت مصرف انرژي 
را  محصول  کیفیت  بهبود  یا  وري  بهره  افزایش  فوالد،  تولید  فرآیند 
دارد اما ضرورت دارد توجه شود که تکنولوژي ها جمع شونده نیستند، 
انرژي را تنها یک بار مي توان صرفه جویي کرد. اعضاي پروژه  زیرا 
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شکل7- مثالي از  نمودار آبشاري کارخانه. 

شکل8- مثالي از نمودار آبشاري فرآیند.

تکنولوژي هاي اجرا شده را تحلیل نموده و محرک هاي 
پرسشنامه  دادند.  توضیح  را  آنها  اجراي  پشت  اصلي 

تکنولوژي به دو بخش تقسیم شد:
فهرســتي از تکنیک ها و تکنولوژي هاي تعریف . 1

شــده در گزارشIISI 1998. این بخش شــامل 
100 تکنیــک و تکنولوژي بــود و تمام مراحل 

تولید فوالد را در بر مي گرفت.
فهرســتي از دیگر تکنولوژي هــاي صرفه جویي . 2

انرژي شناســایي شده از ســایر گزارش ها. 83 
تکنیــک و تکنولوژي با بیشــترین میزان صرفه 
جویي انرژي از مطالب فني منتشر شده موجود.

     هر دو بخش پرسشنامه به هشت سرفصل فرعي 
کک،   ،BOF  ،BF( فوالد  تولید  اصلي  مراحل  شامل 
EAF ،DRI، نورد گرم، نیروگاه ها و واحد زینتر( تقسیم 
شدند. از اعضاي پروژه درخواست شد نشان دهند که:

آیا تکنولوژي اي در کارخانه هاي آنها اجرا شــده  �
است؟

محرک هاي پشت اجراي این تکنولوژي ها چه بود؟ �
آیا تکنولوژي هاي اجرا شــده نتایج مورد انتظار را  �

ارائه مي دادند؟
    

صرفه  تکنولوژي   20 که  است  نمونه  یک  شکل10 
جویي انرژي در کوره هاي کک سازي و عمومیت آنها 
جهانی  انجمن  کاوي  بهینه  نتایج  دهد.  مي  نشان  را 
فوالد نشان داد که 80 درصد پر بازده ترین باتري هاي 
 )CDQ1( کک سازي به تکنولوژي کوانچ خشک کک
با شدت مصرف انرژي بین 18/9 و 55 درصد بهتر از 

کارخانه مرجع مجهز شده اند.
 CDQ  اما نتایج در شکل10 نشان مي دهد ویژگي
30 درصد )6/20( باالي بیشترین تکنولوژي هاي اجرا 
شده صرفه جویي انرژي را دارا نیست. براي مقایسه، 
در واحدهاي کک سازي با استفاده از کوانچ آب، شدت 
مصرف انرژي به طور متوسط   13/3 درصد بدتر از واحد 

مرجع بود. 
اصلي  کار  انرژي  جویي  صرفه  تکنولوژي هاي  نصب 
مصرف  شدت  کاهش  خواهان  فوالد  تولیدکنندگان 
اندازي  راه  و  نصب  در  اما  است  بوده  خود  انرژي 
بر  آن  تاثیر  و  شود  دقت  باید  جدید  تکنولوژي هاي 

فرآیندهاي دیگر و 
کارخانه باید تحلیل شود. توصیه مي گردد که تحلیل با 
استفاده از روش woldsteel  و سیستم آنالین آن براي 
ارائه یک دیدگاه کلي از کارخانه و تاثیر آن انجام شود.

1. coke dry quenching

شکل9- مثالي از قابلیت کمي صرفه جوئي انرژي بر حسب فرآیند.
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شکل10- بررسي تکنولوژي هاي صرفه جویي انرژي- بیشتر تکنولوژي هاي اجرا شده در کوره هاي کک سازي.

شکل11- شدت مصرف انرژي مسیر BF-BOF  در مقایسه با تعدادي از   تکنولوژي هاي اجرا 
شده صرفه جویي انرژي.

شکل12- شدت مصرف انرژي مسیر EAF  در مقایسه با تعدادي از تکنولوژي هاي اجرا شده 
صرفه جویي انرژي.

تکنولوژي هاي  مورد  در  را  اطالعاتي  پروژه  اعضاي 
کارخانه هاي خود  در  اجرا شده  انرژي  صرفه جویي 
جمع آوري کردند. یکي از نتایج در شکل11 نشان 
منفرد هستند،  کارخانه هاي  افقي  )محور  داده شده 
محور  با  ارتباط  در  اعداد  و  رنگ  قرمز  مربع هاي  و 
عمودي سمت راست مي باشند(. تعداد تکنولوژي هاي 
صرفه جویي انرژي اجرا شده توسط اعضاي پروژه به 
طور گسترده اي متفاوت است اما از منحني شدت 
مصرف انرژي چنان که انتظار مي رفت پیروي نمي 
زیادي  تعداد  کارخانه ها  از  برخي  مثال،  براي  کنند. 
دارند  شده  اجرا  انرژي  جویي  صرفه  تکنولوژي هاي 
بهبود  توجهي  قابل  طور  به  آنها  انرژي  بازدهي  اما 
نیافته است. شرکت ها 40-30 درصد از تعداد 190 
تکنولوژي موجود قابل دسترس صرفه جویي انرژي 

انجمن جهانی فوالد را اجرا کرده اند.
در  شده  اجرا  انرژي  جویي  صرفه  تکنولوژي هاي 
کارخانه هاي تولید فوالد با EAF  به طور متوسط   23 

مورد بوده و متعادل تر مي باشند )شکل12(. 
شدت مصرف انرژي فرآیندهاي EAF مورد استفاده 
توسط اعضاي این پروژه از 26/2 درصد پایین تر از 
سطح مرجع تا 68 درصد باالتر از آن متغیر بود. این 
طیف گسترده به علت نوع و کیفیت مواد اولیه مورد 
با  تولیدکنندگان  از  برخي  مثال،  براي  بود.  استفاده 
استفاده  درصد   50 از  باالتر   DRI ورودي  از   EAF
مي کنند. نفوذ تکنولوژي هاي صرفه جویي انرژي در 
کارخانه هاي تولیدکننده فوالد با EAF  با ثبات تر از 

مسیر فرآیند BF/BOF است. 
این  مورد  در  جهان  سراسر  در  انرژي  متخصصان 

فلسفه توافق دارند: اندازه گیري - ارزیابي - اقدام.
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بررسي چالش هاي پیش رو در روند حسابرسي داخلي 
)شرکت هاي عضو گروه فلزات اساسي در بورس اوراق بهادار تهران(

• مسعودپناهنده )رئیس حسابرسي فرآیندهاي واحدهاي ستادي فوالد مبارکه اصفهان(  
• حسن ترک )کارشناس واحد حسابرسي داخلي فوالد مبارکه اصفهان(

مقدمه

کسب اطمینان مدیریت از روند اثر بخش 
فعالیت  که  شود  مي  موجب  ها  فعالیت 
شده  انجام  موجود  شرایط  بهترین  در  ها 
وضع شرکت  مطلوب  روند  نشانه  خود  که 
است. وجود کنترل هاي داخلي مناسب در 
اطمینان  ایجاد  بر  عالوه  اقتصادي  محیط 
براي مدیریت از انجام فعالیت ها بر اساس 
پیش بیني ها در امور داخلي موجب افزایش 
قابلیت اعتماد گزارشگري مالي براي تصمیم 
افزایش  با  لذا  شود.  مي  نیز  گیرندگان 

اهمیت حسابرسی داخلی برای سازمان ها، بر مهارت ها و صالحیت های مورد نیاز حسابرسان و 
نیز پیشرفت،آموزش و حفظ آنان تأکید بیشتری می شود. محیط رو به تغییر چالش های متعدد را 
ایجاد کرده است که حسابرسان داخلی هنگام انجام وظایفشان با آن ها روبه رو خواهند شد. امروزه 
از حسابرسان داخلی تنها برای ارزیابی کنترل های مالی کمک خواسته نمی شود،آنان هم چنین باید 
فرایندهایی هم چون نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل هاي داخلي سازمان را بهبود بخشند. 
این مسئولیت ها تا جایی افزایش یافته است که حسابرسی راهبردی، حسابرسی مدیریت ریسک 
بنگاه، رسیدگی به اصول اخالقی، حسابرسی عملیاتی، بررسی های کیفیت، حسابرسی های فناوری 
اطالعات، رسیدگی به تامین کنندگان و راستی آزمایی در فرایند ادغام و تحصیل شرکت ها را در 

بر می گیرد.     

نسبت  مفروضاتی  چگونگیاتخاذ  و  چرایی  درک  به  نسبت  تعهداتی  همچنین  داخلی  حسابرسان 
محصول  تولید  بخواهد  شرکتی  مدیر  اگر  مثال  دارند.برای  سازمان  راهبردهای  حسابرسی  به 
این محصول در سال نخست 20 درصد است                                                                             بازار  از  را آغاز کندو فرض کند که سهم  جدیدی 

، حسابرسان داخلی باید بپرسند چگونه به این فرض اعتبار داده شود.   

اگر اهداف مورد نظر محقق نشود، سازمان چگونه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. باید گفت اگر اهمیت 
نظام کنترل داخلي به درستي درک گردد، این نظام دیگر تنها حوزه هایي خاص را پوشش نخواهد 
داد، بلکه تمامي فعالیت هاي داخل و خارج را در   بر خواهد گرفت و با ماهیت و پیچیدگي هاي 

ریسک هایي که در فعالیت هاي بنگاه وجود دارند، در ارتباطند.

بیان مسئله

در هر سازمان اگر کنترل هاي داخلي با چالش هایي که ذیال از آنها سخن به میان آورده شده است 
مواجه گردد، نه تنها از کیفیت کار حسابرسي مي کاهد بلکه تحقق اهداف استراتژي و راهبردي 
شرکت را با تاخیر و در بعضي موارد با ناکامي مواجه مي سازد. عدم استقرار صحیح این سیستم 

چکیده

در  مدیران  های  نگرانی  از  یکی 
وجود  تجاری  فعالیت  از  هرسطحی 
است.  داخلی  های  کنترل  تداوم  و 
کنترل های داخلی منجر به دستیابی 
به اهداف کلی و اهداف خاص سازمان 
مدیریت  بنابراین  و  شود  می  ها 
استراتژی های  بررسی  با  سازمان 
سازمان، ساختار سازمان را طراحی و 
مجموعه فرآیندهای اجرایی متناسب 
برای برنامه ریزی و دستیابی به اهداف 
یادشده را شناسایی و تبیین مي کند. 
وظیفه کنترل و ارزیابی این فرآیندها 
سازمان  مدیریت  توسط  عمال  هم 
تفویض  داخلی  حسابرسی  واحد  به 
توسط  که  تحقیق  این  در  گردد.  مي 
حسابرسي داخلي شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان بزرگترین شرکت بورسي از 
گرفته  صورت  اسمي  سرمایه  لحاظ 
به  است،   کاربردي  علمي  نوع  از  و 
بررسي چالش هاي پیش رو در روند 
هاي  شرکت  در  داخلي  حسابرسي 
بورس  در  اساسي  فلزات  گروه  عضو 
تعداد  از  است.  پرداخته  بهادار  اوراق 
جامعه  عنوان  به  عضو  شرکت   28
آماري با توجه به جدول مورگان و به 
دلیل پایین بودن حجم جامعه، همان 
شده  انتخاب  نمونه  عنوان  به  تعداد 
از  اطالعات  آوري  جمع  براي  است. 
مدل پرسشنامه 5 گزینه اي لیکرت و 
  t براي تجزیه تحلیل داده ها از آزمون
مستقل استفاده شده است. همچنین 
7 فرضیه به شکل سوال مطرح و اثبات 
گردیده که به عنوان یافته هاي تحقیق 

مدنظر قرار گرفته است.
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بر اساس ضوابط ذاتي آن و رصد و کنترل فرایندها به طور صحیح بر 
اساس ماموریت سالیانه سازمان، کمبود اثربخشي منابع و بهره مندي 
پایین بودن کیفیت عملیات روزانه  آنها و همچنین  از  بجا و درست 
از پیش تعیین شده  ایجاد فاصله بین وضعیت مطلوب  به  که منتج 
و وضعیت موجود مي باشد را به دنبال خواهد داشت. برعکس نقش 
آفریني عالمانه وحرفه اي کنترل هاي داخلي به شکلي کارا و موثر 
در همه فعالیت هاي سازمان در سطوح مختلف، پیشبرد کارکردهاي 

روزانه سازمان را مطابق با اهداف عالي آن به دنبال خواهد داشت. 

تحقیقات پیشین

روي حسابرسي  پیش  هاي  چالش  رسد  مي  نظر  به  کلي  حالت  در 
شده،  مدون  داخلي  حسابرسي  استانداردهاي  نبود  ایران،  در  داخلي 
استقرار نیافتن نظام حاکمیت شرکتي در بسیاري از شرکت ها و به تبع 
آن نبود اهداف و راهبردهاي تجاري و عملیاتي، نبود دستورالعمل هاي 
مناسب اجراي کار و عدم شناخت کامل ریسک ها و  مقابله مناسب با 
آن مي باشد که فرآیند حسابرسي داخلي را بدون برنامه و نبود درک 

علمي و عملي با مشکل مواجه ساخته است.) آقایي قهي ،1۳92(

حسابرسی داخلی یکی از ارکان سازمان های امروزی است و شناخت 
متقابل کارکردها و نیازهای کارکنان حسابرسی داخلی و مدیران سطوح 
مختلف سازمان از یکدیگر سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری می 
کند. بسیاری از مدیران هنوز به حسابرسی داخلی به صورت سنتی 
نگاه کرده و اطمینان چندانی به نقش و اهمیت آن در سازمان ندارند 
در حالی که تحوالت زیادی در کارکردها و نقش سازمانی حسابرسی 

داخلی به وجود آمده است )خوزین، بي تا(

حسابرسی داخلی باید از جایگاه سازمانی متناسب با انتظارات مدیریت 
و  باشد  برخوردار  است  طرفی  بی  و  استقالل  های  ویژگی  واجد  که 
عملیات خود را به دور از هرگونه جانبداری و اغماض انجام دهد. اهداف 
و شرح وظایف و محدوده فعالیت حسابرسی داخلی باید توسط مدیریت 
ارشد تبیین و به کلیه قسمت های سازمان معرفی شود. بهترین حالت 
باالترین رده مدیریت واحد  به  آن است که واحد حسابرسی داخلی 
باشد.  نداشته  اجرایی  مسئولیت  هیچگونه  و  کند  گزارش  اقتصادی 
هرگونه محدودیت تحمیلی مدیریت بر واحد حسابرسی داخلی باید 
به دقت ارزیابی شود. حسابرس داخلی به ویژه باید در برقراری ارتباط 
با حسابرس مستقل آزادی عمل داشته باشد.)ساســاني،شریفي راد، 

بي تا(

نتیجه گیري

در هزاره سوم با توجه به تغییراتي که در همه عرصه ها 
وقوع  حال  در  صنعت  و  بازرگاني  بخش  در  به خصوص 
است، محیط رقابتي، اقدامات اساسي اثر بخش و به روز 
همراه با پایش کافي و بازخورد منظم را مي طلبد. از این 
رو نحوه کارکرد، پیشبرد و موفقیت سیستم هاي ناظر بر 
فرآیندها و عملیات سازمان مبتني بر اهداف و استراتژي 
با چالش  از اهمیت بسیاري برخوردار مي باشد.این روند همیشه  ها 
هایي روبرو بوده است که مهمترین آن در تحقیق حاضر مورد بررسي 
قرار گرفت و با توجه به نتایج حاصله، نه تنها وجود چالش هایي نظیر: 
"جایگاه حسابرسي داخلي در چارت سازماني ، ماهیت کار حسابرسي 
داخلي و فرهنگ سازي ناکافي ، عدم استاندارد ملي و یکپارچه متناسب 
با زیرساخت هاي فعلي کشور و همچنین صرف در نظر گرفتن دانش 
حسابداري به تنهایي" به اثبات رسیدند، بلکه بر اساس خرد جمعي 
از مهم ترین این چالش ها به شمار مي آیند. لذا با توجه به ضرورت 
این چالش ها که کارایي و کیفیت کار کنترل هاي داخلي در  رفع 
جهت رسیدن به اهداف سازمان را فراهم مي سازد موارد زیر پیشنهاد 

مي گردد:

در خصوص جایگاه حسابرسي مي توان به ضرورت تشکیل کمیته  �
هاي حسابرسي زیر نظر هیئت مدیره به منظور انجام امور مالي و 
حسابرسي وهمجنین ارتباط بي واسطه واحد حسابرسي داخلي 
به منظور ارسال گزارشات و پیگیري مصوبات کمیته حسابرسي 

اشاره نمود. 

در ارتباط با ماهیت کار حسابرسي مي توان از توسعه فرهنگ  �
سازي و اطالع رساني مناسب به مدیران وکارکنان سازمان در 
خصوص نقش نظارتي حسابرسي داخلي و ماهیت ارزش افزایي 

آن نام برد. 

در مورد استاندارد ملي و یکپارچه، تهیه و تدوین دستورالعمل  �
حسابرسي داخلي با رویکرد بومي سازي به منظور ارزیابي کنترل 
هاي داخلي در بخش گزارشگري مالي ، ارزیابي فرایندهاي کلیدي 
شرکت، ارزیابي ریسک ها وتعریف اقدامات پیشگیرانه و اقتضایي 
جهت کمک به تحقق اهداف شرکت ضروري به نظر مي رسد. 

در خصوص دانش حسابداري با توجه به این که دامنه فعالیت  �
کارایي  و  رفته  فراتر  مالي  کنترل  فضاي  از  داخلي  حسابرسي 
کارایي  و  اثربخشي  اطالعات،  فناوري  اتکاي  قابلیت  عملیات، 
خدمات  ارائه  همچنین  و  خارجي  و  داخلي  تجاري  معامالت 
لذا ترکیب کارکنان واحد  برگرفته است،  نیز در  را  مشاوره اي 
بین  علوم  سایر  از  و  مهارتي  چند  بایستي  داخلي  حسابرسي 

رشته اي نیز باشد. 

امید است این مقاله نقش موثري در رفع چالش هاي موردنظر داشته 
و عواملي که مانع از تسهیل و ثمربخشي هرچه بیشتر کار کنترلهاي 
داخلي در سازمانها است را به سادگي و با همیاري مدیران،کارکنان هر 

سازمان و همچنین جامعه حسابرسان داخلي بهبود بخشد.

مطلبی که از نظر گذشت، خالصه مقاله ای با همین عنوان و از همین نویسندگان بود. مخاطبین محترم نشریه چیالن می توانند نسخه کامل 
و مشروح این مقاله را در سایت www.chilanonline.com مطالعه بفرمایند.
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کاتالیست های احیاء مستقیم: 
از بـــارگذاری تا کارکرد در ریفورمر

گاز احیایی مورد نیاز جهت احیاء مستقیم اکسید آهن به آهن اسفنجی از واکنش پیوسته گازهای برگشتی از کوره 
احیاء بر روی یک بستر کاتالیستی بازتولید می گردد. در روش میدرکس نسبت گازهای احیایی یعنی هیدروژن و 
مونوکسیدکربن به گازهای برگشتی یعنی دی اکسید کربن و بخارآب پتانسیل احیاء را رقم می زند. این فاکتور که به 
نام کیفیت گاز احیاء شناخته می شود، یکی از تعیین کننده ترین پارامترها در فرآیند احیاء بوده و ارتباطی مستقیم 

با کیفیت بستر کاتالیست ها دارد. 

کاتالیست  شــکل 1. تصویر 
خنثی )راســت(، نیمه فعال 
چپ(  )سمت  فعال  و  )وسط( 
ریفرمر  در  اســتفاده  مورد 
مــدول 1 شــرکت فــوالد 

خوزستان.

جدول 1- متوسط دانسیته کاتالیست های شارژ شده و حداکثر و حداقل آنها بر حسب کیلوگرم بر لیتر

بنابراین هر واحد تولیدکننده آهن اسفنجی پس از حصول اطمینان 
ناگزیر است توجه  از کیفیت کاتالیست های مورد استفاده در واحد، 
ویژه ای در جهت بارگذاری هرچه مطلوبتر کاتالیست ها داشته باشد 
چراکه کیفیت گاز احیاء تا آخرین روز پیش از تعمیرات سالیانه واحد 

می بایست استاندارد الزم را داشته باشد.

در  بار  نخستین  برای  شرکت  این  تولیدی  کاتالیست های  بارگذاری 
مقیاس یک ریفرمر کامل در مدول 1 بخش احیاء 2 در شرکت فوالد 
خوزستان صورت گرفت و راه اندازی واحد پس از انجام بارگذاری و 
مراحل StARt-uP از تاریخ 19 اسفند سال 1۳95 آغاز شد. در این واحد 
کلیه تیوب های ریفورمر توسط کاتالیست های شرکت گسترش فناوری 
خوارزمی شارژ گردید و اعزام تیم فنی و نظارتی بر فرآیند بارگذاری 

کاتالیست ها از سوی این شرکت موجب شد تا اطمینان الزم جهت 
شارژ بهینه با دانسیته توده ای حداکثری تیوب ها حاصل گردد. دانسیته 
کاتالیست ها در تیوب های موجود در اکثر موارد نزدیک به ماکزیمم 
حالت ممکن بدست آمد و نتایج راه اندازی اولیه اختالف فشار کلی 
ریفورمر را کمی بیش از موارد گذشته نشان می دهد که یکسان بودن 
شکل کاتالیست ها نسبت به موارد پیشین بیانگر حجم بیشتر شارژ در 
هر تیوب می باشد. در جدول 1 می توان مقدار متوسط دانسیته بدست 
آمده در کل تیوب ها برای کاتالیست های فعال و نیمه فعال را مالحظه 
نمود. می بایست اشاره گردد در این ریفورمر از مجموع ۳24 تیوب در 
استفاده شد که در مواردی  نیز  تیوب های مستعمل  از  حدود %45 

اضافه طول نزدیک به 75 سانتی متری نیز در آنها وجود داشت. 

کمینه ممکنبیشینه ممکندانسیته بدست آمدهنوع کاتالیستها

21/ 151 /1فعال

95/ 150 / 141/ 1نیمه فعال

 حسن نوایی 
)مدیر عامل گسترش 
فناوری خــوارزمی( 
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شکل 2- متان و دمای گاز ریفورم در یک ماه و نیم نخست پس از راه اندازی

شکل 3 - تغییرات میزان CO2 گاز ریفورم و در یک ماه و نیم نخست پس از راه اندازی

ادامه به بررسی کیفیت عملکرد دو ماهه کاتالیست های تولیدی  در 
شرکت گسترش فناوری خوارزمی در این واحد پرداخته خواهد شد. 

پارامترهای عملکردی مستقل از تولید
1- متان گاز ریفورم

جهت به تاخیر انداختن شرایط خزشی در تیوب ها بازه 0/5 تا 1 درصد 
و  متان  تغییرات   2 است. شکل  متان  مقدار  برای  دامنه  مطلوبترین 
دمای گاز ریفورم را در نشان می دهد. می بایست توجه گردد که به 
علت وجود سولفور در گاز پروسس تا تاریخ 8 فروردین امکان کنترل 
مطلوب گاز توسط بستر کاتالیست وجود نداشت و پس از این تاریخ 
این مهم فراهم گردید. عالوه  امکان  از مخازن سولفورزدا  با استفاده 
بر حفظ و نگهداری تیوب ها، غیر یکنواختی باکس ریفورمر از لحاظ 
پروفیل دمایی نیز برای تعیین این بازه در نظر گرفته می شود. زمانیکه 

متوسط متان گاز ریفورم کمتر از 0/5 درصد باشد امکان نزدیک به 
صفر بودن متان در برخی از تیوب ها وجود داشته و واکنش متان و 
Co2 در تیوب که واکنشی گرماگیر است، انرژی گرمایی تامین شده 

به  منجر  امر  این  که  کرد،  نخواهد  مصرف  را  ریفورمر  باکس  توسط 
حرارت دیدن تیوب ها در نزدیکی منطقه خزشی خواهد شد. از طرف 
دیگر، محتوی متان در گاز خروجی باالتر از 1 درصد نیز باعث کاهش 

شاخص کیفیت گاز احیایی خواهد شد.  

CO2 -2 گاز ریفورم

است مشاهده  بررسی  قابل  ریفورم  گاز   Co2 مقدار  در شکل ۳ که 
می شود میزان Co2 به طور مطلوبی در 2/5 درصد نگه داشته شده 
است. این میزان می تواند اطمینان الزم جهت کیفیت گاز احیایی را 

ایجاد کند. 
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۳- شاخص کیفیت گاز ریفورم

با توجه به آنالیز گاز ریفورم می توان شاخص کیفیت گاز احیایی را 
اکسنده    گازهای  بر  کاهنده  گازهای  تقسیم  حاصل  از  عبارت  که 
 می باشد، بدست آورد. این شاخص با توجه به داده های 

فوالد  شرکت  آزمایشگاه  واحد  توسط  گازها  آنالیز  از  آمده  بدست 

موقت  نشان می دهد مسمومیت  است، که  ترسیم شده  در شکل 4 
کاتالیست ها در 15 روز اول به علت باال رفتن میزان سولفور، کاهش 
کیفیت گاز احیایی در این بازه را به دنبال داشته است. مطلوبترین 
بازه برای این شاخص 11 تا 1۳ می باشد که مشاهده می شود پس از 
برقراری شرایط مطلوب در واحد، عملکرد کاتالیست ها به گونه ای بوده 

که شاخص مورد نظر را فراهم کنند. 

شکل 4 - تغییرات شاخص کیفیت گاز احیایی در دو ماه و نیم پس از راه اندازی

که  نمودار  انتهایی  ماهه  یک 
به  را در حالتی که  این شاخص 
و  تولید  خط  رســیدن  تعادل 
پارامتـــرهای  مطلوب  تنظیم 
نشان  برقرار گردیده است  تولید 
که  می گردد  مشاهده  می دهد، 
به لحاظ عملکردی  کاتالیست ها 
استاندارد الزم را فراهم نموده و 
را  گازها  ریفورم  برای  واحد  نیاز 

فراهم آورده اند.

و  اطالعات  به  توجه  با  بنابراین 
مطالعه صورت گرفته روی بازه ای 
مشخص از عملکرد کاتالیست ها 
می توان گفت که کاتالیست های 
تولیـــدی شــرکت گستـــرش 
بسیار  نحو  به  خوارزمی  فناوری 
از  واحد  نیاز  جوابگوی  مطلوبی 
می باشد   DRi کاتالیست هــای 
و در شرایط بــــــرابر می تواند 
انواع  با  رقابت  قابل  عملکردی 

خارجی خود داشته باشد. 
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• شیرین نیکو حرف
• وحید یعقوبی

) انجمن تولید کنندگان فوالد ایران(

تولید فوالد خام و کل محصوالت فوالدی در سال 95 و  مقایسه با سال 94                                                                                                                          
واحد: هزار تن

تولید فوالد خام کشور در سال 95 با رشد قابل توجه 11 درصدی  �
نسبت به سال قبل، به حدود 18/5 میلیون تن رسید. اهمیت این 
رشد زمانی بیشتر روشن می شود که بدانیم در سال 94، تولید 
فوالد خام کشور در مقایسه با سال 93، یک درصد کاهش نشان 

می داد.
تولید بخش خصوصی کشور در همه محصوالت رشد داشته و  �

به طور عمده این رشد دورقمی بوده است. تنها در ورق سرد و 
اسلب رشد تک رقمی تولید بخش خصوصی به چشم می خورد. 
از سوی دیگر در بخش خصوصی شده، به جز در اسلب، ورق 
سرد و ورق های پوشش دار کاهش تولید به چشم می خورد. این 
روندها نشان از واقعیتی دارد که می توان از آن با عنوان » افزایش 

سهم بخش خصوصی از کیک فوالد« یاد کرد.

مصرف ظاهری فوالد خام و محصوالت فوالدی در سال 95 و مقایسه با سال 94
واحد: هزار تن

سرانه مصرف فوالد در کشور در سال 95 نسبت به سال 94 تغییر  �
خاصی نداشت و در همان سطح 186 کیلوگرم باقی ماند.

با رشد  � از 2 سال  بلوم، پس  بیلت و  مصرف ظاهری میلگرد و 
همراه بوده است که از امیدواری ها به دوران رونق ساخت و ساز 

حکایت دارد. 

تولید، واردات، صادرات و مصرف فوالد ایران در سال 95

بسته ویژه آماری چیالن
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صادرات و واردات فوالد خام و محصوالت فوالدی در سال 95 و مقایسه با سال 94
واحد: هزار تن

شده،  � شروع   94 سال  از  که  کشور  فوالد  واردات  نزولی  روند 
همچنان در سال 95 هم ادامه یافته به طوری که مجموع واردات 
فوالد خام و محصوالت فوالدی کشور با  40 درصد کاهش به 
حدود 3/1 میلیون تن رسیده است. بیشترین کاهش در واردات 
نیز مربوط به میلگردهای کالف است که به لطف تولید داخلی 

حاصل شده است.
سال 95، سال خوبی برای صادرات فوالد خام کشور بود چرا که  �

صادرات فوالد خام کشور در این سال در مقایسه با سال 94 بیش 
از دو برابر شد. صادرات اسلب حدودا 17 برابر شد و صادرات بیلت 

و بلوم هم با 27 درصد رشد به حدود 2/2 میلیون تن رسید. اما از 
سوی دیگر صادرات محصوالت فوالدی به دلیل کاهش صادرات 

ورق مجتمع فوالد مبارکه، 16 درصد کاهش یافت.
در مجموع، صادرات فوالد کشور در سال 95 با 40 درصد رشد،  �

به بیش از 5/5 میلیون تن رسید.
تاریخ  � در  بار  اولین  برای  در سال 95  فوالد کشور  تجاری  تراز 

صنعت فوالد، مثبت شد و با حدود 2800 واحد رشد از 414- 
هزار تن به 2/4 + میلیون تن رسید. 

سهم فوالد خام و محصوالت فوالدی از تولید، واردات و صادرات فوالد در سال 95
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